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ESPANYA FRANQUEIG PAGAT

CARTES

DIJous 11 De Febrer De 2010 – 19:00H

en Col·laboraCIó amb

EL CONSELLER DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ us ConVIDa a assIsTIr 
a l’aCTe I eXPosICIó “AMB HUMBERTO RIVAS”, Que TInDrÀ lloC el ProPer 
DIJOUS 11 DE FEBRER, a les 19H a l’ARTS SANTA MÒNICA.

JORNADA_I_EXPOSICIÓ_____________________________
AMB_HUMBERTO_RIVAS______________________________

eXPosICIó AMB HUMBERTO RIVAS. 18 MIRADES SOBRE UNA OBRA 

PARTICIPEN: 
JorDI alIGuÉ, salVaDor Del CarrIl, TonI CaTanY, TonI Cumella, manel esClusa, rosa FelIu,  
Joan FonTCuberTa, Pere FormIGuera, Ferran FreIXa, alberTo GarCIa alIX, JorDI GuIllumeT,  
manolo laGuIllo, marTÍ llorens, FranCIsCo naVamuel, mÒnICa roselló, amerICa sanCHeZ, 
manuel serra, marIano ZuZunaGa.

ExPOSICIÓ OBERTA DE L’11 AL 28 DE FEBRER DE 2010

ORGANITZEN:
arTs sanTa mÒnICa
arXIu HumberTo rIVas
FunDaCIó PasQual maraGall

COL·LABOREN:
l’arT
FoToColeCTÀnIa
ConCa
PHoToGraPHer+s ComPanY

JORNADA_I_EXPOSICIÓ______________________________________________________
AMB_HUMBERTO_RIVAS_______________________________________________________

l’arts santa mònica organitza un acte de reconeixement i d’homenatge al fotògraf 
Humberto rivas, amb la presentació pública de l’arxiu Humberto rivas i de 
la Fundació Pasqual maragall per a la recerca sobre l’alzheimer, malaltia que 
patia l’artista. 
al mateix temps, s’obre a l’espai balcó d’arts santa mònica l’exposició “amb 
Humberto rivas”, on 18 fotògrafs reinterpreten la fotografia Mallorca. les obres 
exposades fins el 28 de febrer es posaran a la venda i els recursos obtinguts es 
repartiran entre la Fundació Pasqual maragall i l’associació arxiu Humberto ri-
vas, a fi de donar suport a la investigació científica i a la vegada preservar el 
fons patrimonial d’Humberto rivas.

Dijous_11_de_febrer_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA________________________________________________________________________________________________

19h | Sala d’actes Arts Santa Mònica
obertura de Jordi aligué, acompanyat del músic arturo blasco. Presentació de l’arxiu Humberto rivas a 
càrrec de maría Helguera i luisa ortínez. Presentació de l’exposició a càrrec del fotògraf mariano 
Zuzunaga. Presentació de l’obra d’Humberto rivas a càrrec de nelly schnaith. Presentació de la Fundació 
Pasqual maragall per a la recerca sobre l’alzheimer a càrrec de Jordí Camí. lectura d’un poema en record 
d’Humberto rivas per Jordi aligué.

19,30h | Espai Balcó Arts Santa Mònica
amb Humberto rivas. 18 mirades sobre una obra
Inauguració de l’exposició. Paraules de Pasqual maragall



mallorca | Humberto rivas, 2002

la intensitat de l’obra d’Humberto rivas esdevé font 
d’inspiració per divuit artistes, que esdevé alhora 
un esplèndid mitjà de difusió i presa de consciència 
en favor de la recerca científica per avançar en el 
tractament i la cura de l’alzheimer. l’art de captar 
per sempre l’instant contra la malaltia que fa perdre 
la memòria i que afecta ja a vint-i-quatre milions 
de persones arreu del món. els retrats silenciosos 
d’Humberto rivas alcen la veu i els seus paisatges 
sobris conviden al futur i l’esperança.

Pasqual maragall

la mirada de Humberto supo abrirnos a mundos roturados 
por el tiempo lento y silencioso, a las huellas que 
el amor, la indiferencia, el olvido, el abandono o la 
violencia dejan en los paisajes y los rostros, supo 
desvelar futuros posibles, pasados improbables, acoger 
los signos difusos de las realidades secretas que están 
a la vista. 

nelly schnaith


