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BARBARA WALRAVEN - SILENT SPLASH -

A Câmara Municipal de Portalegre convida-o a visitar a exposição “Silent 
Splash”, da autoria de Barbara Walraven, que estará patente de maio até 
finais de junho, no Museu da Tapeçaria-Guy Fino.

A artista, nascida em Buenos Aires, mas de nacionalidade holandesa, é já 
uma cidadã “honorária” da nossa região, residindo há mais de 30 anos no 
nosso distrito, com o marido, o também artista plástico Bert Holvast.
Ao longo dos anos, além das inúmeras exposições que realizou na cidade 
de Portalegre, Barbara Walraven tem também exposto individualmente em 
muitos outros locais do país, e ainda na sua Holanda natal e Espanha. 
Este “silencioso mergulho”, que agora nos apresenta, continua o seu 
trabalho sobre instalações, que a artista define como “divagações sobre um 
tema, um espaço ou uma ideia”.

Em “Silent Splash”, o tema escolhido é o da água, elemento muito especial 
para o nosso Alentejo e para a nossa vivência, a “aqua vitae” (a água da 
vida) fundamental, que nos garante o nosso futuro, uma substância 
cristalina que representa o mistério da vida e ao mesmo tempo a fúria 
indomável da natureza, e que a artista capta brilhantemente nestas obras, 
através de combinações de cores, de formatos e de suportes.

Em alguns quadros, a força e o poder do que é representado transmitem-
nos a ideia de água a fluir e a transbordar da tela, como mercúrio fervente 
nas planícies de um planeta distante, ou o sumptuoso jade retirado das 
pirâmides maias.

Noutras obras, vislumbra-se o reflexo de um ser nas águas de um lago, tal 
como um Narcisso apaixonado pela sua própria imagem, ou um Orfeu 
desesperado, procurando-se a si próprio e à sua Eurídice no turbilhão que a 
obra de Barbara Walraven nos desperta.

“Silent Splash” é, em suma, também ela uma exposição em permanente 
mutação, num constante fluir de emoções e de descobertas, de 
sentimentos e de texturas, de cores e de formas, de seres fantasiosos, de 
pessoas e de lugares, todos eles míticos e todos eles imutáveis.

A Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Maria Adelaide de Aguiar 
Teixeira.
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Exposição:
“Silent Splash” de Barbara Walraven

Produzida e organizada por:
Camara Municipal de Portalegre
Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino

Coordenação:
Paula Fernandes

10 Maio - 24 Junho 2016

Montagem:
Hélder Faria
Barbara Walraven
Bert Holvast

Catálogo:
Câmara Municipal de Portalegre
Bert Holvast

Créditos fotográficos:
Barbara Walraven & Bert Holvast

Design Gráfico:
Bert Holvast

Impressão e acabamento:
Etigrafe Artes Gráficas

Agradecimentos:
Coro a quatro vozes “BOCCA BELLA” de Holanda
Suze, Sara e Sari
Ao meu marido, Bert Holvast, pelo seu força, fisica e mental.
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