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EXPOSIÇÃO Obra de Maria Keil na Galeria de Arte

“Uma das grandes
artistas portuguesas”
Olga Costa
Texto e foto

“A sua prática artística
caracteriza-se, desde o
início, pela diversidade de
técnicas e meios de ex-
pressão. Ao longo da
vida, irá empenhar-se
numa multiplicidade de
áreas, entre as quais a
pintura e o desenho, ilus-
tração, artes gráficas,
gravura, azulejo, tapeça-
ria, mobiliário, decora-
ção, cenografia e figuri-
nos”. Está apresentada,
pelas palavras do filho,
Francisco Keil, mesmo
que em traços muitos
gerais, a obra de Maria
Keil, a artista nascida em
1914, em Silves, mas que
cedo se mudou para Lis-
boa, incentivada por um
professor, para ingressar
no curso de Pintura da
Escola de Belas Artes.
Dia 9, a Galeria Munici-
pal de Arte de Barcelos
abriu portas para a expo-
sição “O processo criati-
vo de Maria Keil”. As mais
de 100 peças que espe-
lham a diversidade da
técnica da artista, obras,
muitas delas, nunca ex-
postas, podem ser visita-
das até 17 de Novembro.
Presente na abertura, a
ministra da Cultura, Gra-
ça Fonseca, confessou ser
admiradora da obra de
Maria Keil: “Felizmente,
hoje, não temos grandes
dúvidas em afirmar que
Maria Keil é uma das
grandes artistas contem-
porâneas portuguesas”,
destacou a ministra, que

viu também com bons
olhos o facto de a expo-
sição nascer de uma re-
lação que se tende a es-
treitar entre o Município
e o IPCA. “É louvável esta
ligação que é feita entre
a cidade, o Politécnico e
os alunos. É uma forma
de mostrar aos alunos o
processo criativo de Ma-
ria Keil”, realçou a gover-
nante, satisfeita pelo tra-
balho e obra da artista
falecida em 2012, com
97 anos, ter o reconheci-
mento merecido. “Para
nós é evidente: foi uma
artista com imensa capa-
cidade”. E essa capacida-
de, defendeu, não deve
ficar apenas reservada
para alguns. Graça Fon-
seca sublinhou a impor-
tância de as entidades

públicas e as famílias dos
artistas trabalharem em
conjunto para preservar e
divulgar o espólio de no-
mes como os de Maria
Keil.
A exposição está inserida
nas comemorações dos
25 anos do IPCA. A pre-
sidente do Politécnico,
Maria José Fernandes,
explicou como surgiu a
iniciativa: “Há meses fa-
lei com as professoras
Paula Tavares e Cristiana
Serejo |curadora da ex-
posição| em trazer algo
de inovador a Barcelos. E
trouxeram uma das artis-
tas que diz muito a mui-
tas pessoas. Missão cum-
prida!”.
Já a vice-presidente da
Câmara e vereadora da
Cultura, Armandina Salei-

ro, enalteceu a parceria
entre IPCA e Município de
forma a trazer a Barcelos
“uma grande artista e
uma grande mulher”, fa-
lando, ainda, num “gran-
de presente” para a cida-
de no âmbito das bodas
de prata do IPCA. “Esta é
a primeira vez que a re-
gião pode ver este espó-
lio de Maria Keil”, rema-
tou a curadora.
Entre as obras expostas
está o desenho de admis-
são de Maria Keil à Esco-
la de Belas Artes. Foi Ma-
ria Keil, por exemplo, en-
tre dezenas de exposi-
ções, prémios e traba-
lhos, a primeira artista a
dar cor às primeiras esta-
ções de metro em Lisboa
através de painéis de azu-
lejo.


