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Desenho / Drawing “Milagre Técnico”, 2013. © Luís Campos Silva

Miguel Palma
www.miguel-palma.com

O

s vários ateliers de Miguel Palma que tenho visitado ao longo da última década falam, sem
dúvida, da sua personalidade e do seu trabalho. Desde a Fundição de Oeiras, com o seu carácter fabril e
onde pudemos ver peças como a obra “Google Plane” 19682008 (hoje pertencente à colecção Museu Berardo) entre
máquinas e peças de automóveis, um universo mecânico que
nos levaria a pensar em engenharia e design industrial, mas
que a sua arguta ironia e o seu sentido crítico nos trazem ao
plano onde se move Miguel Palma: o da arte contemporânea, ao plano conceptual e relacional que cada obra trás
a um pensamento seu sobre o mundo que o rodeia. No seu
apartamento em Lisboa, dividido em várias salas e sabiamente arrumado, cada objecto – das milésimas de peças que
compõem esta habitação – tem um lugar próprio; e Palma
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T

he various Miguel Palma studios that I have
visited over the last decade undoubtedly speak
volumes about his personality and oeuvre. Ever
since Fundição de Oeiras, with its factory-like feel and where
we could see pieces such as the work ‘Google Plane’ 19682008 (today belonging to the Museu Berardo collection) between machines and car parts, a mechanical universe could
mislead us into thinking about engineering and industrial
design. Yet, with a touch of refined irony and critical sense,
we are led to the level on which Miguel Palma operates; that
of contemporary art, to the conceptual and relational plane
that each of his pieces brings to his thinking about the world
that surrounds him. In his apartment in Lisbon, divided into
various rooms and thoughtfully tidy, each object – of the
thousands of pieces that comprise this home – has its own

Verónica de Mello (REDE art agency)

“Osmosis”, 2009. © Peter Abrahams

sabe qual é. Há uma ordem específica para cada obra,
cada desenho, cada peça, cada experiência, cabo e
ferramenta. Hoje, o seu atelier é no Bairro de Alvalade,
em dois pisos e conta com um espaço onde, generosamente, o artista convida outros artistas a mostrarem o
seu trabalho, no que chama de Nanogaleria.
Numa conversa, comentou que gostaria que o seu
atelier fosse como uma linha de montagem, onde ele
se poderia sentar e as peças passariam por ele num
tapete rolante, em circuito circular e infinito dentro do
atelier. Desta forma, poderia trabalhar em várias peças
ao mesmo tempo sem se deslocar… Rimo-nos desta
imagem, mas verdade é que o tapete deixa de ser
necessário quando percebemos o quão prolífica a sua
obra é, o trabalho continuado sobre vários temas que
lhe são essenciais e como actua em vários meios para
melhor compreender o que procura.
As máquinas em Miguel Palma são transformadas de sentido, a sua função é redesenhada e revista, deixam de ter um objectivo para cumprir outro. Os
seus desenhos são ferramentas de pensamento que lhe
permitem questionar e convocar linhas de tensão entre
os assuntos que lhe interessam, seja o deslizar numa
montanha sobre uns skis de madeira (Zermatt II, técnica mista sobre papel, 2010) ou projectar uma granada
a partir de uma trincheira (WWII #2, colagem, marcador e grafite sobre papel, 2010). Não são esboços nem
desenhos técnicos das suas esculturas, mas obras em
si próprias, plenas de sentido e filhas do olhar crítico e
satírico de quem as compõe.
Miguel Palma expõe com regularidade, desde
os anos 80, em várias instituições como o Museu
Nacional de Arte Contemporânea – Museu do
Chiado, a Fundação Calouste Gulbenkian, Museu
Colecção Berardo, Culturgest, Fundação de Serralves,
Museu de Arte Arquitectura e Tecnologia (MAAT).
Internacionalmente, tem exposto em Inglaterra, Estados
Unidos, Espanha e França. Neste momento prepara uma grande exposição para o Museu Berardo em
Lisboa com data de inauguração em 2019.

place; and Palma knows exactly where that is. There is a
specific order for each work of art, every drawing, each
piece, every experience, handle and tool. Nowadays, his
studio is found in the Alvalade neighbourhood, occupying two floors and includes a space where the artist
generously invites other artists to display their work, in
what he calls the Nanogaleria.
Once, during a conversation, he told me that he would
like his gallery to be like an assembly line, where he could
sit and the pieces would move past him on a conveyor belt,
following a circular and infinite circuit inside the studio. In
this way he could work on various pieces at the same time
without having to get up… We laughed at this image, but
the truth is that the conveyor belt proves to be completely
unnecessary when we consider his prolific oeuvre and
the on-going work carried out on various themes that are
essential to him and how he acts in various media in order
to better understand what he is seeking.
Miguel Palma’s machines are transformers of meaning,
their function is redrawn and reviewed, they abandon a
given objective in order to pursue another one. His drawings are thinking tools which allow him to question and
establish lines of tension between the subjects that interest
him, such as sliding down a mountain on wooden skis
(Zermatt II, mixed techniques on paper, 2010) or throwing
a grenade from a trench (WWII #2, collage, felt pen and
graphite on paper, 2010). They are neither sketches nor
technical drawings of his sculptures, but works of art
in themselves full of meaning and the offspring of the
critical and satirical perspective that creates them.
Since the 1980s, Miguel Palma has exhibited his work
regularly, in various institutions such as The National
Museum of Contemporary Art – the Chiado Museum, the
Calouste Gulbenkian Foundation, the Berardo Collection
Foundation, Culturgest, the Serralves Foundation, The
Museum of Art, Architecture and Technology (MAAT).
Internationally, he has exhibited in England, the United
States, Spain and France. He is presently preparing a
major exhibition at the Berardo Museum in Lisbon, to be
inaugurated in 2019.
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Verónica de Mello: As máquinas são para si objectos para
compreender e decompor –
porquê? O que procura? O que lhe
interessa nos mecanismos em que
actua? Miguel Palma: As máquinas
são, em muitas situações, o suporte
do meu trabalho. Neste contexto aproprio a máquina,
alterando, muitas vezes, a sua função original. Sendo
a máquina construída pelo homem com a intenção de
o auxiliar e, muitas vezes, de o substituir, por vezes até
excluir, tem para mim, para além de outras razões,
a criação de uma nova entidade, quase humana, e
capaz de existir autonomamente e, em parte, com
vontade própria.
Como funciona o trabalho manual e de equipa no
seu trabalho? Depende da complexidade e da escala do projecto em questão. Peças com uma dimensão
maior e com uma complexidade técnica elevada são
construídas em equipa. Trabalhos embrionários e de
pequena escala são feitos por mim, no meu atelier.
O desenho é mais solitário, mais honesto, como já
me disse uma vez. Que lugar ocupa no seu universo
criativo? E como usa a fotografia nos seus desenhos?
O desenho é um trabalho mais solitário e, tal como a
fotografia e a colagem, tem uma equivalência à apropriação que faço nos meus trabalhos tridimensionais.
Nesta área do meu trabalho bidimensional encontro uma relação directa e uma aproximação com a
escultura.
Que nos pode contar da próxima exposição que
inaugura em 2019 em Lisboa? A exposição que estou a
preparar, com a curadoria do Miguel von Hafe Pérez,
inaugura em Setembro de 2019 e vai ocupar uma área
de 1200 m2 no Museu Berardo. Nesta fase ainda estamos a escolher obras e discutir ideias e haverá uma
surpresa para quem cá estiver.
Como surge a Nanogaleria, este espaço em que
partilha o seu atelier com o trabalho de outro artista?
A Nanogaleria surge em conversa com a Luísa Santos,
já no novo atelier. Este espaço tem no piso térreo uma
montra com um adimensão considerável, que permite, desde a rua, assistir à intervenção de um artista. Acredito ser importante, e um dever nosso, criar
condições para que a arte saia da configuração habitual (galerias de arte, museus e outros lugares institucionais), e ocupe, mesmo que numa escala reduzida,
lugares mais ou menos inusitados. A

100

Verónica de Mello: For
you, machines are objects to
be understood and deconstructed – why? What are
you looking for? What interests you about the mechanisms you explore? Miguel Palma: Machines are, in
many situations, the support for my work. In this context,
I appropriate the machine, often modifying its original
function. Since the machine is built by humans with
the intention of helping them and, often, to substitute
and even exclude them, for me, among other reasons,
machines are the creation of a new entity, quasi-human,
capable of existing autonomously and, to an extent, with
a will of their own.
How does manual work and team work operate
in your work as an artist? It depends on the complexity
and scale of the project in question. Pieces with a larger
dimension and with greater technical complexity are built
as a team. Embryonic or small-scale work is done by me in
my studio.
Drawing is more solitary and more honest, as you
once told me. What occupies your creative universe?
And how do you use photography in your drawings?
Drawing is a more solitary type of work and, just as in
photography and collage, there is an equivalence to the
appropriation I carry out in my three-dimensional work.
In this part of my bi-dimensional work I find a direct
relationship and proximity to sculpture.
What can you reveal about your next exhibition
that will be inaugurated in Lisbon in 2019? The exhibition I’m preparing, with the curatorship of Miguel von
Hafe Pérez, will be inaugurated in September, 2019 and
will occupy an area of 1200m2 in the Berardo Museum. At
this stage, we are still choosing works and discussing ideas
and there will be a surprise for those seeing the exhibition.
How did Nanogaleria – this space in your studio
that you share with the work of other artists – come
about? Nanogaleria came about during a conversation
with Luísa Santos, when I was already in my new studio.
This space has a ground floor display window of a
considerable size which allows the work of an artist to be
observed from the street. I think it is important and our
obligation to ensure that art can be seen outside its usual
configurations (art galleries, museums and other institutional places) and occupies, even if only on a limited
scale, more or less surprising places. A

“Transbox” © Pedro Ferreira, 2007

“Little Boy” 2007

“Engenho Device” © Daniel Malhão, 1993

“Cinq Temps” © Mucem – Yves Inchierman, 2016

“Concorde Pisa Papéis” 2012
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