
Miguel Palma 
(1964, Lisboa, Portugal)
Google Plane, 2008 

Avioneta PZL 110 (Socata Rallye 100st) 
com o número de registo de 1968, revestimento em vinil
750 cm x 940 cm (de asa a asa) x 280 cm
Adquirida pelo museu em 2008

(1964, Lisbon, Portugal) 
Google Plane, 2008 

Light passenger aircraft PZL 110 (Socata Rallye 100st) 
with registration number 1968, vinyl coating
750 cm x 940 cm (from wing to wing) x 280 cm 
Acquired by the museum in 2008
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Se tens a cabeça nas nuvens, assenta bem os pés no chão. Se tens 
os pés assentes no chão, põe a cabeça nas nuvens.
John Cage, numa entrevista a Stephen Montague, 1985

o protagonista de Google Plane, 2008 é um pequeno avião de 
passageiros, um Socata Rallye 100ST, construído em 1968, que o 
artista adquiriu em Coimbra em 2006. Miguel Palma reconstruiu 
algumas das partes do aparelho antes de o transformar numa obra 
de arte, cobrindo a parte superior do avião com uma vista aérea 
da cidade de Lisboa e a inferior com uma imagem do céu, imagens 
retiradas da Internet e impressas em grandes placas de vinil. Esta 
camuflagem binária «desmaterializa» o avião, ao mesmo tempo 
que revela o paradoxo da sua presença: visto de cima, o aparelho 
confunde-se com a terra, visto de baixo, dissolve-se no céu. Para 
Palma, esta nova transparência do avião é indicativa da verdadeira 
natureza da sociedade contemporânea: será que a sua sofisticação 
crescente transformará a percepção da realidade num jogo de 
ilusão sem fim?

Três «pinturas de datas» (date paintings) de on Kawara acom-
panham Google Plane nesta exposição. Todas elas consistem 
somente na data de produção de cada quadro respectivo, pintadas 
a branco sobre um fundo monocromático. os quadros de Kawara 
estão datados de 1975 e de 1991, datas as quais Miguel Palma me 
confessou terem um significado especial para ele: «Em 1975 criei 
a minha primeira obra de arte: o desenho de uma explosão, que fiz 
ao manchar uma folha de papel com os meus dedos sujos de gua-
che». Em 1991, como luto pela morte do seu pai, o artista enterrou 
nos jardins da fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, uma 
escultura gigantesca na forma de um globo. Estes pormenores «de 
autor» permitem-nos entender quanto da vida de Palma se imiscui 
no seu trabalho. Mas talvez exista algo mais «transparente» no 
agrupamento destes dois artistas... Quando on Kawara não é capaz 
de terminar uma pintura num só dia, destrói a pintura. Esta questão 
da urgência da fabricação da arte como uma maneira de comuni-
car diariamente é algo existente na mente de Palma, tal como a 
promessa de destruição que parece pairar no horizonte da nossa 
civilização.

If your head is in the clouds, keep your feet on the ground. If your feet 
are on the ground, keep your head in the clouds.
John Cage, interviewed by Stephen Montague, 1985

Google Plane, 2008 features a small passenger aircraft, a Socata 
Rallye 100ST, manufactured in 1968, which the artist bought dam-
aged in Coimbra in 2006. Miguel Palma reconstructed some of the 
parts of the aircraft before turning it into a work of art by covering its 
upper part with an aerial view of the city of Lisbon and the lower part 
with an image of the sky, both culled from the Internet and printed on 
large sheets of vinyl. This binary camouflage “dematerializes” the air-
plane, while revealing the paradox of its presence: seen from above 
the machine blends with the land, while seen from below it dissolves 
into the sky. For Palma, the new transparency of the aircraft begs the 
question of the true nature of contemporary society: Does its grow-
ing sophistication turn the perception of reality into an endless game 
of deception? 

 Three of On Kawara’s “date paintings” accompany Google 
Plane in this show. They consist solely of the date of the production 
of a given painting written in white letters on a monochromatic back-
ground. The Kawara paintings carry the dates 1975 and 1991, which 
Palma, at my request, endows with personal significance. “In 1975,” he 
recalls, “I made my first work of art: a drawing of an explosion, which 
I made by smearing gouache paints all over a sheet of paper with my 
fingers.” In 1991, mourning the death of his father, the artist buried a 
giant, globe-like sculpture in the gardens of the Fundação Calouste 
Gulbenkian in Lisbon. These “authorial” details allow us to understand 
how much Palma’s life relates to his work. But there might be some-
thing more “transparent” to this unusual pairing of the two artists… 
When On Kawara is unable to finish a new painting in one day, he 
destroys it. The question of the urgency of art-making as a form of 
daily communication remains on Palma’s mind, as does the potential-
ity of destruction facing the future of our civilization.

Excerto do texto «You Are Invited to fly», escrito por Marek Bartelik. Gentilmente dis-
ponibilizado pelo autor. Marek Bartelik é docente de arte moderna e contemporânea na 
Cooper Union for the Advancement of Science and Art em Nova Iorque. É Co-Presiden-
te da AICA-USA e crítico de arte, escrevendo regularmente para a Artforum.

Excerpt from the text «You Are Invited to Fly», written by Marek Bartelik kindly provided 
by the author. Marek Bartelik teaches modern and contemporary art at the Cooper Union 
for the Advancement of Science and Art in New York. He is co-President of AICA-USA 
and regularly contributes reviews to Artforum.
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