
BARBARA WALRAVEN

ONCE UPON A TIME (II)...

GALERIA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO PORTALEGRE

01-02-2019 Á 07-04-2019

BARBARA WALRAVEN

ONCE UPON A TIME (II)...

GALERIA DE SÃO SEBASTIÃO, PORTALEGRE

01-02-2019 Á 07-04-2019





“Once Upon a Time (II)…” é o novo desafio de Barbara Walraven, uma artista 
que se distingue através de uma diversidade temática e de materiais 
extraordinária, desde a pintura e a escultura até ao suporte têxtil.

Esta mistura e confluência de técnicas e de materiais foi o suporte principal 
da primeira exposição, “Once Upon a Time”, com as suas flores diáfanas e de 
cores fantasiosas e imaginárias que, tal como numa fábula de Hans Christian 
Andersen ou dos Irmãos Grimm, podem trazer beleza ou um sono milenar, e 
os rostos de mulheres, que mais do que princesas e “belas adormecidas”, são 
exemplos do papel que a mulher representa na sua obra, nem donzelas em 
apuros, nem bruxas pérfidas, mas sim seres de carne e osso, reais mesmo na 
sua estilização figurativa.

Depois de três décadas de exposições em Portalegre, talvez a cidade em que 
expôs mais vezes as suas obras, é com enorme satisfação que recebemos 
esta mostra, a revisão de um tema já abordado, mas agora com uma maior 
profundidade, em que os sonhos e o “Era uma Vez…” nos transportam para 
um universo próprio, íntimo e deslumbrante.

São rainhas e princesas, coroas e pistolas, uma mescla/choque entre o 
Western e os contos de fadas, onde as mulheres retratadas nos mostram o 
seu poder e ao mesmo tempo a inerente fragilidade da natureza feminina dos 
tempos medievais, numa viagem entre a lenda e a realidade, em que para 
não se perder o caminho, há mapas para orientar o viajante deslumbrado.

Barbara Walraven é alentejana por direito próprio, não só por residir há 
muitos anos na nossa região, mas também por retratar nas suas obras as 
nossas paisagens, os nossos rostos e os nossos seres. 

Por esse motivo, o Município de Portalegre não poderia deixar de se associar 
a este novo desafio de Barbara Walraven, reconhecendo que identidade de 
um povo está traçada na sua cultura.  

Adelaide Teixeira 
Presidente da Câmara Municipal de Portalegre
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