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A Galeria Pedro Cera tem o prazer de anunciar a primeira exposição individual de Miguel Branco.

Sob o título Luz, Miguel Branco apresenta uma nova série de esculturas em grés negro, que são 

o resultado de um trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos três anos. Pelo processo 

de cozedura, as esculturas em barro maleável passam por um estádio em que são transformadas  

pelo fogo, tornando-se figuras negras petrificadas. Esse devir ‘pedra’ de algo que é imperma-

nente e instável, é acentuado pelo modo egípcio das figuras mais clássicas ou pelas de cariz 

expressionista que reforçam a presença física do material denso e texturado.

Essa dimensão superior é parodiada por Miguel Branco na forma como define e relaciona os 

seus personagens: o anão surge mais imponente do que o monge; o antropoide em posição ‘de 

lótus’ sugere uma disfuncional inversão na escala evolutiva da espécie humana; a expressão 

calma e serena do banqueiro e do senador, e a quase indistinção que existe entre as figuras  

do mendigo e do monge, sugerem uma irónica parábola do mundo contemporâneo.

As figuras evocam de modo teatral as representações do poder político ou religioso, mas 

fazem-no à maneira de Goya, como manifestações sombrias do movimento das ‘Luzes’, 

como uma espécie de ‘buracos negros’ que povoam os estilhaços da polis grega e romana, 

fundadoras da cultura ocidental. Tornados espectros, estes seres que absorveram a luz do 

mundo, passaram a reflectir a sua sombra, a condição da sua irrelevância ou da sua própria 

impossibilidade.

Miguel Branco nasceu em 1963, em Castelo Branco. Vive e trabalha em Lisboa. Expõe regularmente desde finais 
dos anos 80. É professor do Ar.co Centro de Arte e Comunicação Visual, onde é co-responsável pelo Departamento 
de Desenho e Pintura. O seu trabalho foi mostrado de forma extensa em três importantes exposições internacio-
nais de arte portuguesa: Triptico/Europalia 91-Portugal, Museum Van Hedendaagse Kunst, Gent, em 1991, Situation 
Zero, Recent Portuguese Visual Arts, Yerba Buena Center for the Arts, São Francisco, EUA, em 2001, e Portugal 
Agora, Portuguese Contemporary Art, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo, em 2007.

Das exposições individuais, destacam-se: Sombra, Fundação Carmona e Costa, Lisboa (2015), Terra, Galeria João 
Esteves de Oliveira, Lisboa (2014), Deserto, Galerie Jaeger Bucher, Paris (2012), Deserto, Pavilhão Branco/Museu 
da Cidade, Lisboa (2011), Sculpture, Gallery Paule Anglim, São Francisco, EUA (2007), Escultura, Galeria Lisboa 20 
Arte Contemporânea, Lisboa, e Gallery Paule Anglim, São Francisco, EUA, (2005).

O seu trabalho encontra-se representado em colecções privadas e públicas em Portugal, França, EUA, Reino 
Unido, Bélgica, Espanha, Colômbia, Alemanha, Holanda e Japão. Das colecções institucionais destacam-se: 
Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa; Caixa Geral de Depósitos, Lisboa; Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; Fundação Carmona e Costa, Lisboa; Fundação EDP, Lisboa; Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisboa; Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo; Museu de 
Arte Contemporânea, Funchal, Madeira; Museu de Arte Moderna, Fundação de Serralves, Porto.
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