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É pintura? Será design? Aula?
Azulejos? Sim, é Maria Keil
Uma exposição 
sobre o processo 
criativo da pintora 
e ilustradora 
portuguesa Maria 
Keil (1914-
-2012), com obras 
inéditas, foi ontem 
inaugurada na 
Galeria Municipal 
de Arte, em 
Barcelos.
A exposição retrata 
percurso criativo 
de Maria Keil, com 
a apresentação de 
inéditos do espólio 
pessoal e que são 
referências da arte 
nacional.

 

S
ão mais de 100 peças 

que estão expostas, 

entre telas, pintura, 

design experimen-

tal  e comercial, assim co-

mo parte da relação ínti-

ma que Maria Keil tinha 

com a arte, como dão con-

ta pequenas construções 

para teatro com fantoches 

de dedo.

«Esta é a primeira vez 

que a região pode ver es-

te espólio de Maria Keil. 

Aqui está, pela primeira 

vez ao público, o dese-

nho de admissão de Ma-

ria Keil   às escola de Be-

las Artes», deu conta ao 

Diário do Minho a cura-

dora da exposição, tam-

bém professora no IPCA, 

Cristiana Cereijo.

A curadora refere ain-

da a importância da ex-

posição para o IPCA, pois 

considera ser «uma autên-

tica aula». 

«É uma das artistas 

mais emblemáticas por-

tuguesas. Não só como ar-

te, mas também na criação 

de produtos para o dia a 

dia. Murais da TAP, CTT 

ou azulejos das estações do 

Metro de Lisboa»,apontou.

A ministra da Cultura, 

Graça Caetano Gonçalves, 

estava também ela fas-

cinada com a exposição 

e apontou mesmo Ma-

ria Keil como uma artis-

ta «múltipla».

«Desde a ilustração in-

fantil, azulejaria, pintura, 

design e outras forma de 

arte», destacou, apontan-

do mesmo como «mãe da 

criação de arte através do 

azulejo»

Exposição patente na Galeria Municipal de Arte de Barcelos

Muitos alunos do IPCA de Arte e Design vão passar na exposição que é considerada uma aula 

N
u

n
o

 C
e

rq
u

e
ir

a

«Apesar dela a recusar 

como arte, Maria Keil tem 

uma dimensão enorme e 

é uma das maiores artis-

tas portuguesas. È preci-

so da destaque a Maria 

Keil», frisou, dando por 

isso a novidade do inte-

resse de tornar o espólio 

de Maria Keil e do mari-

do, arquiteto Franscisco 

Keil, permanentemente 

aberto ao público.

Já Armandina Cunha, 

da Câmara Municipal de 

Barcelos, e Maria Fernan-

des, presidente do Poli-

técnico do Cávado e do 

Ave, mostraram orgulho-

sas e ser «um privilégio» 

receber a mostra no âm-

bito também dos 25 anos 

do IPCA.

Nuno Cerqueira

Destaque

A ministra da Cultura 
avançou, em primeira 
mão ao Diário do 
Minho, que o Governo 
vai avançar para o apoio 
à criação de um lugar 
permanente para se 
conseguir visitar todo 
o espólio de Francisco 
Keil, arquiteto que 
projetou estações do 
metro de Lisboa, e sua 
esposa Maria Keil.
Segundo Graça Maria 
da Fonseca Caetano 
Gonçalves estamos 
perante uma espólio 
cultural «importante 
e que merece estar 
acessível a todos».


