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No passado dia 15 de julho, inaugurou, no Mosteiro de Santa Maria da Flor da Rosa - Crato, a exposição "Pictures from 
life's other side", da artista plástica Barbara Walreven, organizada pela Direcção Regional de Cultura do Alentejo, com o 
apoio da Câmara Municipal do Crato. 

A exposição estará patente ao público até dia 26 de setembro de  2011.
 

'Pictures from life's other side'
 

Barbara Walraven entrelaça nas suas obras realidades duras e suaves. Na sua arte, simultaneamente, vemos estas 
realidades unir e colidir. Cada obra representa uma experiência complexa: o que considerávamos duro ou suave, vivo ou 
morto, viril ou feminino, como coisas distintas e separadas, aqui torna-se uma forma só, uma coisa. Um é o outro. As 
diferenças que julgávamos conhecer, aqui estão numa nova linguagem, com novas conotações. 

A pele transformada em couro representa uma flor - o duro e morto torna presente o suave e feminino. Traços de 
adoradores nos traços das flores que cuidaram - servidão desperdiçada e descartada, o que era venerado na mortalidade 
fez os seus ícones. Maria, a mais abençoada, a rosa, a mais formosa.  
Mas a obra de arte não transmite só um único significado. Poderemos ver uma acusação, uma denúncia, mas também uma 
vontade de ressurreição, ou de recuperação. O morto com persistência recupera a vida; inversamente, o vivo e frágil 
cobre-se com disfarces cariados e sombrios. 
Pele lançada sobre um esqueleto: ajudará a esconder alguma coisa - o antigo servilismo ou submissão? Ou estará o 
esqueleto a reconquistar a vida, é esta a sua forma de deixar para trás os sombrios tempos idos? O resultado faz-nos 
tremer, instila receio, mas não nos toca também? Que último esforço corajoso, que vontade de viver. Essas aparições 
assustadoras, seremos nós? 
E aquelas pedras, não participam elas também na denúncia, ou numa vingança? Aqui as lápides não sustentam nomes de 
personalidades, mas as novas imagens que silenciam a velha voz, expressando outros passados. Mas, felizmente! Existe a 
mais terna das artes de pintura, a aguarela.  
Aliviados podemos agora matar a nossa sede por consolo. Aliviados? Contudo, teremos que olhar com mais atenção. 

É este um mundo de homens, um mundo de mulheres, um mundo de híbridos a lutar pelo seu caminho além dos limites 
existentes? É a flor de couro o ícone deste mundo? O que vamos chamar a este mundo? Ou será que primeiro teremos que 
aprender a considerá-lo melhor? 

Concedido, o nosso olhar encontra pouca suavidade no mundo de Barbara Walraven. É trabalho duro e arte trabalhosa que 
aparecem em primeiro lugar. Mas eles pedem algo de nós.  

Pedem uma imaginação que mantém visível o suave no duro e que permite que o suave exista precisamente graças ao 
endurecimento. A pele espessa, bronzeada e rija, prova-se receptiva ao belo e funde-se com ele. Transitoriedade dá luta e 
o servilismo lança-nos as suas verdades perseveras. Graças à resistência e à não vergável, surgem novas expressões. 

Onde pertence o trabalho, onde a criatividade? Onde o feminino, onde o masculino? Onde existe a natureza, no seu florido 
ou seus aspectos calejados? Confunde a arte de Walraven o nosso olhar, ou estava já este olhar confundido por tudo o que 
julgávamos apropriado ver? 

Judith Vega
 

Algumas imagens da exposição:
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