El Govern de les Illes Balears expressa el seu condol per la mort de Joan
Riera Ferrari, Premi Ramon Llull 2009
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la resta de
membres del Govern de les Illes Balears, manifesta el seu condol per la pèrdua del
pintor Joan Riera Ferrari, que va rebre el Premi Ramon Llull l’any 2009. Va ser guardonat
en reconeixement a la seva especial sensibilitat i capacitat artística per traslladar els
nostres paisatges al seu món d’imaginaris espais de penya-segats, cales i roques, sempre
suggestius i inquietants, des d’una mirada profunda i sempre brillant.
Pintor i escultor, Joan Rierra Ferrari va néixer l’any 1942 a Manacor. A l’edat de 20 anys
va fer la seva primera mostra com a pintor al Centre Cultural de Manacor i, tan sols cinc
anys després, l’any 1967, les seves obres ja tenien un caire internacional i va
protagonitzar una exposició a la galeria Charbonel d’Hèlsinki. Eivissa, Roma, Munic o
Bèlgica són exemples d’alguns dels llocs que captivaren Joan Riera.
La seva afició a viatjar va inspirar nombroses de les seves sèries pictòriques, que el
portaren a exposar a galeries de gran renom, com la J. Bastien Art de Brussel·les o la
Hartley-Hill Gallery de Califòrnia, i a participar en fires internacionals d’art, com Lineart
de Bèlgica amb la J. Bastien Art o Arte Roma en un estand de la Galeria Ra del Rey
(1997).
També en l’àmbit estatal el seu èxit va ser indiscutible i el dugué a formar part de les
fires nacionals més importants com Arco o la fira de Barcelona Art Expo, a exposar a
nombroses ciutats d’Espanya i a rebre distincions com el Premi Amics de l’Art l’any 1999.
L’any 2007, Joan Riera va oferir obres de la seva col·lecció privada i organitzà
conjuntament amb l’ONG Llevant en Marxa una subhasta per a la construcció de pous
d’aigua en benefici d’Etiòpia.

