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Pánico no museo é unha mostra de pintura de base no diario.
Unha narrativa persoal e autobiográfica da vida que acontece agora.
Así, aparecen os espazos que habito, os meus amigos, a miña familia, e outras personaxes do
día a día.
No medio deste percorrido vital xorden tamén os espazos do museo e o retrato dalgúns dos seus
traballadores. 
Pinturas en grande e pequeno formato salferidas de apuntes de caderno feitos ao vivo durante
un ano de residencia na Fundación Granell.
Pánico no museo é un título reclamo, case surrealista, e tamén un gancho. 
Un slogan que pregunta: que sucede?
A expo responde en forma de diario gráfico expandido. 
Pintura furiosa e alegre que nos convida ao presente. 
Nun alegato a sensualidade unha peza luminosa sentencia: "todos mis amigos me ponen
cachonda".

María Meijide, Outubro 2022
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María Meijide é unha artista plástica especializada en pintura figurativa de grande
formato, cadernos de viaxe, pezas de texto e cartografías ilustradas. O seu traballo é vivo,
colorista e autobiográfico: comer, beber, amar!. Esta produción artística traballa en contra da idea
de grandeza e está enraizada no presente. Habitualmente, acompaña as súas exposicións de
publicacións que transitan do proceso pictórico a unha noción de texto, e a súa traxectoria amosa
un percurso continuo de proxectos nacionais e internacionais.

En canto á formación, é licenciada en BBAA, na especialidade de pintura, pola
Universidade de Sevilla (2003), cun máster en Pintura, pola Universidade de BBAA de Lisboa en
2012, cunha tesiña de título: Intimidades Próprias e alheias. Sobre a pintura de cenas de interior. 

Publicou dous cadernos de viaxes internacionais: De Ushuaia a Quiaca (Librería Lila,
Santiago de Compostela 2017) e De Kuala Lumpur a Beijing (CGAC, Santiago de Compostela 2015).
En 2014 editou unha cartografía emocional de Compostela presentada na Fundación Eugenio
Granell, que a día de hoxe é un clásico.

Entre os méritos recentes da súa traxectoria destaca o primeiro Premio 'Jesús Núñez' de
Arte Gráfica, XVI edición, A Coruña, 2021.


