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AND RISE WITH ME 
  FOREVER....

       
       Barbara Walraven iniciou o seu percurso expositivo 
       na torre de menagem do Castelo de Marvão com  
       “Once Upon A Time...”.
  
       E agora é a vez da Capela do Calvário receber também a sua obra 
       “And Rise  With Me Forever…”

       E foi a letra desta poesia,  a profundidade das palavras,  
       a poética da relação de beleza e de tristeza 
       que a inspiraram a dar vida a este espaço e a impressionar-nos 
       uma vez mais com a sua sensibilidade pelo universo feminino.

       O Presidente da Câmara de Marvão, Victor Manuel Martins Frutuoso.
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ONCE UPON A TIME...

 DADOS RELEVANTES

Barbara Walraven nasceu em Buenos Aires - 
Argentina. De nacionalidade holandesa vive em 
Portugal hà cerca de 30 anos com o marido Bert 
Holvast, também artista plástico. Veio à procura 
da luz e de espaço para trabalhar e encontrou-
os num lugar em que o sol chega a cegar e a 
paisagem ainda lava a vista.  Vive e trabalha no 
Alentejo, próximo de Castelo de Vide.

O seu trabalho oscila entre a pintura, o desenho 
e a escultura, utiliza frequentemente materiais 
têxteis quer como suporte, quer 
como matéria e as suas intervenções são fre-
quentemente instalações efémeras, divagações 
sobre um tema, um espaço ou uma ideia.

As obras desenvolvem-se num universo feminil, 
entre o perfeccionismo do projecto e a vontade 
de subverter forma e função.
A obra de Barbara Walraven foi exposta por 
toda a Europa, durante inúmeras ocasiões em 
incalculáveis lugares.

 Agora um conto de fadas: 
“Era uma vez....” , 
numa Rainhada de Rosas(?), no Oeste(?), num 
Castelo em Portugal(?)...

RELEVANT STATISTICS 

Barbara Walraven was born in Buenos Aires, 
Argentina with Dutch nationality and lives in 
Portugal for about 30 years, together with her 
husband the artist Bert Holvast. She came to 
look for light and a place to work and found 
them in a spot where the sun blindens and 
where the landscape still washens the eyesight. 
They live and work nearby Castelo de Vide.

Her artistic work oscilates between painting, 
drawing and sculpting, frequently using mate-
rials as support as well as raw produce.Often 
her interventions are fleeting environments, 
digressions on a theme, a space or an idea or 
concept.

The works develop in a feminin universe, 
between the search for perfection and the will 
to disrupt form and function.
Her oeuvre is shown all over Europe, on count-
less occasions on equally innumerable places.

 
And now a fairy tale: 
“Once Upon A Time...”,
in the Queendom of Roses(?), in the West(?), in 
a Castle in Portugal(?)...
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Exposicões:
Once Upon A Time..., Torre de Menagem do Castelo de Marvão, 20 de Maio a 1 de 
Outubro 2016,
And Rise With Me Forever..., Capela do Calvário, Marvão, 7 de Setembro a 1 de 
Novembro 2016, de Barbara Walraven
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In the hushing dusk,
under a swollen silver moon.
I came walking with the wind
to watch the cactus bloom.
And strange hands halted me; 
the looming shadows danced.
I fell down to the thorny brush 
and felt a trembling hand.

Mountain cats will come
to drag away your bones.

And rise with me forever 
across the silent sand,
And the stars will be your eyes 
and the wind will be my hands.

 

From the dusty mesa 
her looming shadow grows,

hidden in the branches 
of the poison creosote.

She twines her spines up slowly
towards the boiling sun

and when I touched her skin, 
my fingers ran with blood.

When the last light warms the rocks 
and the rattlesnakes unfold,

And rise with me forever
across the silent sand,

and the stars will be your eyes 
and the wind will be my hands.

AND RISE WITH ME 
FOREVER…


