
C A D E R N O S   D E   E S T U D O S   L O C A I S   ·   N º   2  9
F  E  B  R  E  I  R  O   D  E   2  0  1  9

O legado imperecedoiro de 
EDUARDO RIVAS



Edita: Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo
Imprime: Lugami Artes Gráficas
Depósito Legal: C 815-2014
Tirada: 600 exemplares
comisionsuarezpicallo@gmail.com
http://www.blogoteca.com/acsuarezpicallo
Sada - febreiro de 2019

Patrocina Ferruxe Zeltia (Sada). Colabora Concello de Sada

Foto da portada: Rivas traballando na colección de “Las Meninas” setembro de 2012 foto de Eduardo 
Fernández Cernadas
 
Directiva - presidente: Francisco A. Pita Fernández / vicepresidente: Manuel Pérez Lorenzo / secretario: 
Manuel Blanco Dans / vicesecretaria: Marisa Naveiro López / tesoureiro: José Garrote Martín / vogais: 
Vanesa Santiago Vázquez, Estevo Rodríguez Liste, Jesús Castro Vidal, Rafael Carballeira Coego, Xaime 
Rodríguez Rodríguez, David García Pauwels, Carme Gratacós Ríus, Rexina Basadre Orozco e Amable 
Carballeira Caño

Autoretrato. Ano 2001.



Tiñamos unha débeda pendente co xenial pintor sadense 
Eduardo Fernández Rivas, desde novembro de 2016, 

cando finou a piques de cumplir 69 anos. 
No nº 14 de AREAL (abril de 2017) publicabamos a reseña

que dedicou no seu día a Gran Enciclopedia Galega (vol. 34) co
compromiso de achegarmonos a súa figura. Neste Caderno,
presentamos unha completa síntesis biográfica por quen o

coñecía ben, Roberto L. Moskowich e co fin de coñecer, con maís
profundidade, incluimos o seu amplo curriculum así como as web

donde se poden ver a maior parte das súas obras. 
Nas páxinas centrais deste Caderno, presentamos unha escolma 

das súas obras, que testemuñan que Eduardo F. Rivas 
era un gran retratista.
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IMBORRABLE LEMBRANZA 
DE EDUARDO F. RIVAS, UN DOS GRANDES PINTORES 
GALEGOS DESTES TEMPOS

Roberto L. Moskowich

Unha das peores novas que recibín ao longo deste ano 2017, a piques de re-
matar, foi a morte do meu querido e inesquecible amigo Eduardo Fernández Rivas 
(con quen aparezo na fotografía perante o acto de presentación dun dos seus últi-
mos e exitosos libros), sen dúbida algunha dos mellores pintores que deu Galicia 
nestes tempos.

Non resulta tarefa doada escribir sobre un amigo, cando, por desgraza, xa non 
está entre nós. Ao longo da miña  dilatada vida xornalística tiven a sorte de publi-
car moitos artigos e informacións verbo das moi diversas actividades que Eduardo 
realizaba. E, aínda que adoito “ser xeneroso na loanza e parco na crítica”, no caso de 
Rivas non me cumpriu botar man desa norma de comportamento persoal e infor-
mativo, xa que todos os seus traballos e creacións eran sempre dignos das máis altas 
cualificacións.

No que a min concirne, direilles que ao longo dos anos que tiven a honra de 
presentar máis de media ducia dos seus brillantes e triunfantes exposicións de pin-
tura, incluída a celebracións das súas “Vodas de Ouro” coa Arte de Apeles, acontece-
mento senlleiro polo que a Deputación Provincial da Coruña publicou un soberbio 
libro adicado á inxente e valiosa obra de Rivas, ademais dun estupendo catálogo 
sobre a mostra conmemorativa mencionada.

Tamén realicei, sobre todo nos derradeiros anos, ata media ducia de presenta-
cións dos seus exitosos libros, no que demostrou unha e outra vez os seus grandes 
coñecementos como exiptólogo. Pouco antes de el morrer, rematara a corrección do 
seu libro En las ruinas de Egipto, que se tornou obra póstuma, editado por “La Regla 
de Oro”, publicación que, segundo Magdalena del Amo, directora da editorial, sairá 
á luz o primeiro día da primavera do ano 2018.
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Rivas foi un dos mellores disertadores que tiven nos “Congresos de Magia y 
Brujería de Galicia”, que organicei durante 25 anos na cidade da Coruña, e tamén 
tiven a honra de publicar varios artigos e rigorosos traballos seus durante os anos 
que dirixín o xornal “El Foro Coruñés”.

Sen pretender amosar, aquí e agora, unha referencia exhaustiva de Rivas, paréce-
me oportuno ofrecer unhas breves pinceladas da súa vida e quefaceres tan diversos:

Rivas naceu en Sada (A Coruña), onde estudou debuxo e pintura con Salvador 
Querolt, e na Coruña continuou a súa formación artística con Aurelio de Lombera. 
Ao tempo que cursaba bacharelato, asistiu as clases na Escola de Artes e Oficios Ar-
tísticos da Coruña. Foron anos moi duros e intensos, segundo comentou Eduardo. 
Máis tarde, fixo varios cursos de solfexo e piano no Conservatorio da Coruña.

Tal e como dicía Rivas, os grandes mestres da pintura universal, que desde moi 
novo puido admirar no Museo do Prado, foron os que máis aportaron á súa forma-
ción, ao quedar impactado coa obra de Velázquez. E máis tarde, cos cadros contem-
plados nos máis destacados museos de Europa e América. Velázquez, Goya e Picasso 
foron, segundo o propio artista, os tres piares nos que el se sostiña.

Entre os 18 e os 20 anos, Rivas consagrouse na cidade herculina como un afa-
mado pintor de retratos. No estudo do seu mestre, Aurelio de Lombera, realizou os 
retratos dalgunhas dos máis coñecidos persoeiros académicos coruñeses de remates 
da década dos sesenta do pasado século. Lombera chamábao o seu “diamante en 
bruto”, debido ás súas cualidades artísticas e a unha rebeldía que o diferenciaban 
de xeito moi notable. Foi a esa idade cando tomou a decisión de adicar parte do 
seu tempo ao estudo do Antigo Exipto, pois desde moi novo sentira “a chamada 
dos faraóns”, que conquistaron o espírito do noso home, considerado por algúns 
“de talante totalmente renacentista pola cantidade de materias que abarca, e dunha 
sensibilidade desbordante”.

Centrándome no tema do Antigo Exipto, debo citar os seus viaxes anuais por 
todo o país do Nilo, e suliñar o alto nivel acadado como exiptólogo. Investigou, 
tanto en museos coma en xacementos arqueolóxicos, e adquiriu os traballos que os 
grandes exiptólogos e investigadores publicaron en diferente medios, atesourando 
unha ampla bibliografía especializada.
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Sobre a temática do mundo faraónico desenvolveu unha actividade intensa 
como relator, tanto en asociacións culturais como en centros académicos, con in-
tervencións frecuentes en diferentes medios de comunicación. Durante o bienio 
1998-1999, en “Canal 60TV Coruña”, levou o programa semanal “En las riberas 
del Nilo”, dunha hora de duración, sobre o engaiolante mundo do Exipto faraónico, 
no que presentou os seus traballos realizados en Exipto. Publicou ensaios históricos 
en diferentes medios escritos, tanto en xornais como en revistas de tirada nacional, 
como a coñecida “Revistart” (“Moisés”, “Alejandro Magno en Egipto”, “Amarna’s 
Affaire” etc.).

Rivas era membro da Asociación Española de Egiptología, e tamén da Asocia-
ción de Amigos da Biblioteca de Alexandría. Académico da Accademia Interna-
zionale “Greci Marino di Lettere, Arti, Scienze”, en Il Verbano, Vercelli, Vinzaglio 
(Novara), Piamonte (Italia).

Accademia Internazionale “Greci Marino di Lettere, Arti, Scienze”, en Il Ver-
bano, Vercelli, Vinzaglio (Novara), Piamonte (Italia).

Roberto L. Moskowich e Eduardo Rivas na presentación do libro KANEFER- AMADO DE Path 
en xaneiro de 2015 na FNAC.
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A súa obra pictórica enmárcase nas tendencias artísticas da xeración dos se-
tenta. Dende esa época desenvolveu diferentes  manifestacións no facer da súa arte, 
propias da evolución dun home inquedo e magnetizante. A súa linguaxe persoal, 
como indicou Pérez Quintana, era expresionista, matizado por unha composición 
cuidada e unhas tonalidades fóra do común, revelador todo iso do seu espírito in-
novador e aventureiro. Lavinia Morrison, famosa crítica de arte inglesa, escribiu: 
“Estamos diante dun artista orixinal, dunha rebeldía pouco frecuente nos tempos 
que corren, que acada crear unha obra persoal, libre de influenzas frívolas, Rivas 
é un dos poucos artistas que é quen de enfrontarse ás tendencias do momento e 
sentar as bases dunha nova corrente pictórica. A súa obra endexamais nos ha deixar 
indiferentes”.

A actividade de Rivas foi sempre precedida dun estudo serio, dunha investiga-
ción, e dun profundo coñecemento do tema que había tratar. Namorado da civili-
zación do Antigo Exipto, puntualmente decidiu preparar algunha obra solta sobre 
o tema, ou ben toda unha colección completa, como a titulada “En las Riberas del 
Nilo”, que presentou en 1998 na galería “Jaditte” de Nova York. A prestixiosa revista 
de arte neoiorquina “Temas” considerou a súa exposición “unha explosión de cor, 
de evocación misteriosas. Certamente, a súa sensibilidade cromática tradúcese con 
frecuencia en fenómenos luminosos de gran forza expresiva”.

Rivas realizou numerosas exposicións en varias cidades de Galicia, así como 
en Madrid, Nova York ou Italia. Participou en varias mostras colectivas, en Galicia, 
Madrid, Sevilla, Málaga, Santander e Caracas; foi invitado a participar en feiras in-
ternacionais de arte en Canadá, Suíza, Francia, Estados Unidos etc.; e participou en 
dúas convocatorias de “Euroart”, en Barcelona.

Entre outras institucións, teñen obra súa no Centro Galego de Arte Contem-
poránea, Concello da Coruña, Deputación Provincial, Pazo de Congresos da Co-
ruña, e na Colección “Anuart” de Barcelona. A súa obra forma parte de importantes 
coleccións privadas, tanto en España como no estranxeiro. No 2000 tivo tres expo-
sicións en Boloña (Italia), capital europea da Cultura, e foi invitado a participar no 
“Programa 2000” dunha das galerías de arte con máis sona desa cidade, “Gnacarin-
ni”. E debo resaltar que Rivas sempre tivo nesa zona da Apadania un éxito artístico 
extraordinario, e que a súa obra figura de ordinario nalgúns dos máis recoñecidos 
catálogos de arte italianos.
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Publicación póstuma editada en novembro de 2018 no seu segundo cabodano.

7



Segundo consta na páxina 126 do volume 34 da “Gran Enciclopedia Gallega”, 
a xa mencionada e prestixiosa revista “Temas”, de Nova York, no seu número 554, 
de marzo de 1998, salienta: “Eduardo F. Rivas, por méritos propios, ten un lugar 
destacado na plástica internacional”.

Entre xullo do 2003 e setembro do 2004, Rivas colaborou, na madrugada dos 
mércores, no programa “Milenio” da Radio Galega, dirixido e presentado por An-
tón Rebollido, amosándonos a través das súas cálidas verbas, e durante media hora, 
diferentes aspectos da civilización do Antigo Exipto, narracións que animaba con 
emocionantes experiencias vividas polo propio artista naquel país.

Eduardo colaborou tamén, dende decembro de 2003 ata xullo de 2004, como 
analista político, social e cultural, no programa “Perdidos en el tiempo” de “Onda 
Coruña TV”, dirixido e presentado por Loly Rey, que se emitía de xoves a domingo 
e diferentes franxas horarias.

Rivas colaboraba de ordinario, con ensaios diversos, en “Revistart”, revista 
mensual das artes de Barceolna. Desde xaneiro de 2005 publicouse un ensaio sobre 
a figura de Moisés á luz de investigacións propias, alleas ao relato bíblico, a través 
dos restos arqueolóxicos conservados no museo do Cairo.

En agosto de 2005, e ata abril de 2007, retomou as colaboracións semanais, 
como analista social e político, na cadea local “Onda Coruña TV”, no programa 
que dirixía e presentaba Loly Rey, titulado “Vivir en Onda”, que se emitía os xoves 
a partir das 10 da noite.

Baixo o subtítulo “Sueños proféticos, milagros y magia en el país del Nilo”, 
Eduardo Fernández Rivas ofreceunos na súa obra “Dioses y Faraones. Misterios de 
la Religición Egipcia” unha serie de aspectos moi pouco coñecidos dun antigo Exip-
to que subxuga, a cada cal máis interesante, engaiolante e sorprendente.

Agora, estou agardando presentar publicamente a súa obra póstuma xa men-
cionada En las ruinas de Egipto, que, consonte as miñas conversas coa súa editora, 
Magdalena del Amo, terá lugar o primeiro día da primavera do 2018.

Saúde física e mais paz mental para todos!

Praia de Santa Cristina (A Coruña), 30 de decembro de 2017
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1948 Nace en Sada (A Coruña) 21-02-1948

1960 Coa cualificación de sobresaliente consegue unha bolsa de estudos para 
realizar o seu bacharelato no Instituto Masculino da Coruña

 Estuda na Coruña Bacharelato superior e COU

1961/66 Estuda pintura e debuxo con Salvador Querolt Paadín, alumno de Felipe 
Bello Piñeiro

1966/71 Escola de Artes da Coruña compartida coa asistencia como bolseiro ao 
Obradoiro de Aurelio Lombera y Pando, alumno de Zuloaga

1978/83 Conservatorio da Coruña (Cursos de solfexo e piano)

1986 Exmembro, Asociación Española de Exiptoloxía

1991 Remata os seus estudos de inglés en Londres

1996 Exmembro Amigos da Biblioteca de Alexandría

2000 Académico da Internacional “Greci-Marino” (Cabaleiro Oficial) Acade-
mia do Verbano, Letras, Artes e Ciencias Vinzaglio (Novara) ITALIA

DATOS BIOGRÁFICOS

Os pais do pintor, Pepita Rivas e Pancho en 1956.
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2001 Premiado pola galería “Il Collezionista” de Roma e a súa comisión de 
críticos con “O Gran Premio Internacional de Arte”, como premio á súa 
carreira

2002 Seleccionado pola galería “Il Collezionista” de Roma coa fin de partici-
par en sete exposicións colectivas, 4 en Roma, 1 en Venecia, 1 en Bruxe-
las, 1 en Florencia

2003  Académico, co título de Xentilicio da Academia: “IL MARZOCCO” 
de Florencia (Italia) fundada en 1446 por Cosimo dei Medici e conti-
nuada por Lorenzo dei Medici

2005 Mestro Académico e Medalla de Prata polo Centro Culturale Interna-
zionale d’Arte “Sever” de Milán

2005  Gran Premio Internacional “GENOVA ART 2005” Pola academia “IL 
MARZOCCO” DE FLORENCIA

Vive longas tempadas en Exipto, Nova York e Londres.

Eduardo co seu irmán Farruco e a sua nai. Eduardo iniciándose como pintor.
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EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS

1966 Sociedade RCD de Sada (A Coruña)

1968 Asociación de Artistas da Coruña

1975 Asociación de Artistas da Coruña

1977 Asociación de Artistas da Coruña

1979 Asociación de Artistas da Coruña

1982 Asociación de Artistas da Coruña

1985 Asociación de Artistas de A Coruña

1986 Galería “Faunas” (Madrid)

1987 Asociación de Artistas de A Coruña

1988 Asociación de Artistas de A Coruña

1992 Xunta de Galicia, Sala “Teucro” (Pontevedra)

1995 Centro de Arte “Atlántica” (A Coruña)

1996/97 Xunta de Galicia, itinerante, Pontevedra, Lugo, A Coruña, Ferrol

1998 Galería “Jadite” Manhattan (New York)

1999 Universidade (A Coruña)

1999 Galería “Oller Campeche” Manhattan (New York)

2000 Galería “Gnaccarini” Boloña-Italia (marzo)

2000 Galería “Jadite” Manhattan (New York)

2000 Galería “Gnaccarini”, Boloña-Italia (outubro)

2001 “Caelum Gallery”, New York, (Chelsea, Manhattan)

2003 “Casa Charry”, Oleiros, A Coruña (abril-maio)

2003  Galería “COARTE”, A Coruña (abril)
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2005 Galería “JOSÉ LORENZO” Santiago de Compostela (xaneiro)

2005 “CAELUM” Gallery, New York, Manhattan (maio)

2008 Galería “ARTE E IMAGEN” A Coruña (maio-xuño) 2008 “AMIGOS 
DOS MUSEOS DE GALICIA”

 “Portas Ártabras” A Coruña (novembro-decembro)

2012 Espazo de arte “CAPELA DE SAN ROQUE” Sada (marzo)

2012 Espazo de arte “CAPELA DE SAN ROQUE” Sada (decembro)

2013 Espazo de Arte “CAPELA DE SAN ROQUE” Sada (decembro)

Eduardo Rivas, Dopeso, Rosario Castell e Lombera na Asociación de Artistas en agosto de 2008.
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I

Venus del espejo II (65x81 cm). Ano 1998. Propiedade Concello de Sada.

Rosario Castells (116x82cm). 
Ano 1977.

Pepita Rivas, nai do pintor, (100x81cm). 
Ano 1999



II

Voa (60x73cm). Ano 1985. Propiedade Concello de A Coruña.

Trío de damas (60x73cm). Ano 1985. Propiedade Concello de A Coruña.



III

L’entrée au Paradis (Leonello). Óleo sobre liño. Propiedade de Roberto L. Moskowich 

Aegyptus Solis 12. Óleo sobre liño. Propiedade de Victoria Gutiérrez Carbonell.



IV

Safo (Pitusa).Óleo sobre lenzo (116x89cm) Ano 1980.



V

Magosto (Luli). (100x81 cm). Ano 2011. Almudena con turquesa. (46x38 cm). Ano 2008.

Jason en Lemnos. (81x100 cm). Ano 2013



VI

Mural na casa do pintor, sacado dun tema do faraón Tutankhamen (3x6m). Ano 1968.

Detalle mural en Mexicano Taberna Ofrenda a Xilonen (5x15m). Ano 1994.



VII

Rivas traballando en Perseo, Medusa e Atenea (130x130 cm). Ano 2010.

Perseo liberando a Andrómeda (165x225 cm). Ano 2012.



VIII

Fecundación solar (146x114 cm). Ano 1990.

“El oratorio privado de Rosa de Escalante” (130x130 cm). Ano 2002.



IX

Venus galaica, tríptico (La Perla de las Mariñas), (195x300 cm). Ano 1994.

Infanta Margarita (195x130 cm). Ano 1991.



X

Composición nº 3. Bodas Delficas 
(130x97cm.). Ano 1988.

El cortejo de los dioses 4 (Helios y Selene). 
(65x54cm.). Ano 2002.

Taurius I (130x130cm.). Ano 1996.



XI

María Belén (Nea Isis) (120x195 cm. Ano 2001.

Rivas na portada da revista TEMAS, editada en Nueva York en marzo de 1998.



XII

A Corveira e praia de Sada desde o Fiunchedo.

Derradeiras obras de Rivas. Retratos da sua cuñada Lili e do seu sobriño Eduardo (novembro 2016).



EXPOSICIÓNS COLECTIVAS

 1962 Exposición Provincial “Educación y descanso” (Ferrol)

 1964 Xuvenil “La Terraza” A Coruña

 1970 Concurso “Pedro Barrié de la Maza” A Coruña

 1978 “I Mostra Colectiva de Pintura Gallega” Caracas (Venezuela)

 1996 Centro de arte Atlántica (A Coruña)

 1995 IV Edición “Premio Selipe”, “Ra del Rey” Madrid, Córdoba, Málaga, Se-
villa, Santander

 2000  Galería “Gnaccarini” Boloña-Italia (xuño)

 2000 “Exposición Taurina del Milenium” Gerión Anticuarios, A Coruña 
(agosto)

 2001 Seleccionado pola FIAFT (Federazione Italiana Arti Figurative Thyrus) 
para participar na 2nd Edition Internacional Prize of Cultural Fidelity 
“FIAFT” City of Terni.  

 2001 Seleccionado pola Galleria “Il Collezionista” de Roma para participar 
nas “Mostras Internacionais de Arte 2001” Maio: salas “Bruneleschi”, 
“Drappi”, “Caminetto” do antigo Palazzo di Parte Güelfa, Piazza della 
Signoría (Florencia). Xuño: Exposición no Palazzo Barberini (Roma).

 2001  Galería “Gnaccarini” Boloña-Italia (xuño)

 2001 Premiado pola Galería “Il Collezionista” de Roma e a súa comisión de 
críticos con “O Gran Premio Internacional de Arte” como recoñece-
mento á súa carreira.

 2002 Seleccionado pola Galería “Il Collezionista” de Roma coa fin de partici-
par en sete exposicións colectivas, 4 en Roma, 1 en Venecia, 1 en Bruxe-
las, 1 en Florencia.

 2002 Galería “COARTE”, A Coruña, agosto, presentación da obra titulada: 
“El Oratorio Privado de Rosa de Escalante”
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 2002 Galería “COARTE”, A Coruña, decembro, presentación da obra titula-
da: “María Belén” (espido feminino, 120x190 cm)

 2004  Galería “LANKERSHIM” Agosto; (Hollywood, EEUU)

 2012 Galería “XERIÓN” A Coruña, “Pintores Gallegos del siglo XX” (de-
cembro 2012-xaneiro 2013)

 2012  Espazo de arte Capela de San Roque, Sada (marzo e decembro).

 2013  Espazo de arte Capela de San Roque (decembro), “Variaciones sobre Las 
Meninas”

FEIRAS INTERNACIONAIS DE ARTE

 1996 “ARCO” (Madrid) Stand Xunta de Galicia

 1997 “ARCO” (Madrid) Stand Xunta de Galicia

 1997  “Euroart’97” (Barcelona)

 1998  “Euroart’98” (Barcelona)

 1999  “Feira Internacional de Arte de Boloña”, Italia, (xuño)

 2006 “Feira Internacional de Arte de La Haya” (Holland Art Fair-2006) coa  
galería “Pablo Ruiz” de Málaga (abril 2006)

 2006 Feira Internacional de Arte de Vigo IFEVI; “PURO ARTE 2006” coa  
galería “Pablo Ruiz” de Málaga (Novembro 2006)

 2006 14ª Feira Nacional de Montechiari (Brescia; Italia) coa galería “Pablo 
Ruiz” de Málaga (30 novembro- 3 decembro de 2006)

 2013 Art Shopping París Carrousel du Louvre (26-28 de outubro)
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O pintor coa sua nai Pepita e a sua cuñada Luli.
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OBRA MURAL

 1994 Pinturas murais en “Mexicano Taberna” (A Coruña), R/ Tte. Gral. Gó-
mez Zamalloa

PREMIOS

 1962  2º Premio “Educación y descanso”, Ferrol

 1963 Mención Honorífica “La Terraza” (A Coruña)

 2001 Gran Premio Internacional de Arte de Roma, Galería “Il Collezionista”

 2003 “Premio Alba” (Ferrara; Italia) “Oscar ás Belas Artes”

OBRA

Centro Galego de Arte Contemporánea, (CGAC)

Palacio Municipal (A Coruña) 

Deputación da Coruña

Palacio de Congresos da Coruña

Colección “Anuart” Barcelona

Colección “RTVG” (Radio Televisión de Galicia)

Colección Concello de Oleiros

Colección Concello de Sada
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Debuxos preparatorios para o mural Mexicano Taberna.
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CLUB DE LEONES MARINEDA-CORUÑA

18 de decembro de 2010:

Condecoración coa medalla e diploma. Cea oficial de Nadal do club no hotel Meliá 
María Pita da Coruña.

DERRADEIRAS CONFERENCIAS E CHARLAS

Curso 2006-007
Ciclo conferencias, titulado: “Entre La Grandeza y El Absolutismo”
Filipo II de Macedonia
Alexandre Magno
Caio Xulio César
Impartidas na Agrupación Cultural “PORTAS ÁRTABRAS”:
Como remate do ciclo: “Giordano Bruno” O Herexe Impenitente

Febreiro 2006: charla coloquio Museo Emilia Pardo Bazán: Diario dun Fiscal Ru-
ral, obra de Tawfiq Al-Hakim

Maio; 23-05-2007: conferencia no MACUF (Museo de Arte Contemporánea 
Unión Fenosa): “LOS RETRATOS DEL FAYUM”

Xaneiro de 2007; A revista “Año Cero” publica o seu ensaio titulado “La Tumba 
Capilla de Moisés en Saqqara”

Decembro; 07-12- 2007; Conferencia: “Posesión Diabólica de la Princesa de Beh-
ten, cuñada de Ramsés II”. XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE MAXIA 
E BRUXERÍA NA CORUÑA; 6, 7 e 8 de decembro de 2007

Febreiro; 27-02-2009; Conferencia na INFOVA (Instituto de Formación Avanza-
da) Madrid.

Marzo; 03-03-2011; Conferencia na UDC; Escola Superior de Arquitectura da 
Coruña: “Akhenaten el faraón hereje”; 1ª do ciclo de tres, tituladas xenericamente: 
“Akhenaten el heresiarca odiado y sus secuelas hasta el cristianismo”
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2013 Ciclo de 4 conferencias no espazo de arte Capela de San Roque

2014 Ciclo de 4 conferencias no espazo de arte Capela de San Roque

LIBROS PUBLICADOS

1999 “ENTRE LAS RUINAS DE EGIPTO” editorial virtual: e-libro.net

2008 “DIOSES Y FARAONES” Editorial Cydonia

2014 KANEFER-AMADO DE PTAH. Un peregrino de la Historia. Los ances-
tros. Editorial Éride

2018 ENTRE LAS RUINAS DE EGIPTO. Editorial La Regla de Oro
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CATÁLOGOS

“I MOSTRA PINTURA GALEGA EN CARACAS 1978”

“COLECCIÓN DE ARTE DA XUNTA DE GALICIA”

“CATÁLOGO NACIONAL DE ARTE” (CANART)

“ANUARIO DAS ARTES PLÁSTICAS” PORTUGAL 1998

“EUROART’97, BARCELONA

“EUROART’98, BARCELONA

“DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO INTERNACIONAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA” ITALIA (Varias edicións)

“GUIA DE ARTE 98 BARCELONA”

“GALLERY GUIDE” NEW YORK, January 1998

NYarts Magazine New York, January-February 1998

“GALLERY GUIDE” NEW YORK, May 2005

“TEMAS” Nº 554 New York 1998

“TAURIUS IV” Ra del Rey, Madrid, 1996

“PONTEVEDRA CON CENTROAMÉRICA” 1999

2012 LIBRO 217 Páxs.: “RIVAS” EL ESPÍRITU DE LA LIBERTAD, DE-
PUTACIÓN DA CORUÑA 2012, “RIVAS BODAS DE ORO CON 
LA PINTURA”

2012 LIBRO 93 Páxs. “RIVAS” EL ESPÍRITU DE LA LIBERTAD. EXPO-
SICIÓN: “ANTOLÓGICA MINOR”

BIBLIOGRAFÍA: Innumerables xornais e revistas. “Gran Enciclopedia Gallega” e 
“Gran Enciclopedia Gallega Universal”. “Revistart” (Barcelona). A súa obra figura 
así mesmo en catálogos nacionais e estranxeiros.
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VODAS DE ORO COA PINTURA

Portas Ártabras, sede de Os amigos dos museos da Coruña, o mesmo que a Casa 
da Cultura de Sada recollen desde outubro e novembro de 2011 as celebracións 
conmemorativas dos cincuenta anos de maridaxe coa pintura de Rivas. Eventos que 
terán o seu punto cume coas dúas exposicións: Marzo e decembro de 2012 no espa-
zo de arte “CAPELA DE SAN ROQUE” de Sada. A Deputación da Coruña edita 
dous libros conmemorativos: 217 páxinas o maior, e outro de 93 páxinas.

NOTICIA

En outubro do ano 2000, no traxecto Milán-Boloña (Italia), desaparecen as 15 
obras sobre liño, e pintadas ao óleo que formaban parte esencial da colección titu-
lada “Pharaonica Phenomena” que consta de 17 cadros, dous dos cales permanecen 
no estudo do artista. A desaparición foi denunciada á INTERPOL, que continúa 
na busca das obras. As fotografías de cada un dos cadros desaparecidos figuran en 
poder de todas as comisarías de Centroeuropa.

O artista, ao ano seguinte, despois de meses de conmoción, realiza a colección ti-
tulada “Aegyptus Solis”, destinada a ser colgada na galería “Caelum” de New York 
en marzo de 2002, situada na coñecida zona de Chelsea. Debido a problemas des-
prendidos dos atentados en EE.UU., en setembro de 2001, este proxecto tivo que 
ser aprazado.

Figura tamén en “ENCICLOPEDIA GALLEGA UNIVERSAL”.

Aegyptus solis 18. Propiedade de José Ant. 
Sánchez Penas.

Aegyptus solis 17 (60x7cm). Ano 2001.
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Desde o mes de xullo de 2003, ata setembro de 2004, Rivas colaborou nas noites dos 
martes ao mércores (unha da madrugada) no programa “Milenio”, da Radio Galega, 
que dirixe e presenta Antón Rebollido, amosándonos a través da súa engaiolante 
fala, e durante media hora, diferentes aspectos da civilización do Antigo Exipto, 
animados con emocionantes experiencias propias vividas polo artista naquel país.

Colaborador, desde decembro de 2003 ata xullo de 2004, como analista políti-
co, social e cultural no programa “Perdidos en el Tiempo”, da cadea local de TV 
“ONDA CORUÑA TV”, dirixido e presentado por Loly Rey, que se emitía de 
xoves a domingo en diferentes franxas horarias.

Colabora habitualmente na revista mensual de arte catalá “REVISTART”, revista 
das artes de Barcelona, con ensaios diversos. Desde xaneiro de 2005 estase a publi-
car o seu ensaio sobre a figura de Moisés á luz de investigacións propias, e alleas ao 
relato bíblico, a través de restos arqueolóxicos conservados no museo do Cairo. En 
2008 publica en varios capítulos o ensaio “Apolo y la Ninfa Castalia”.

Colaborador habitual do xornal “El Fuero Coruñés”.

Dese agosto de 2005 retoma as colaboracións semanais, como analista social e po-
lítico, na cadea local de TV “ONDA CORUÑA TV”, no programa que dirixe e 
presenta Loly Rey, titulado “Vivir con Onda”, que se emite a partir de cada xoves ás 
10 da noite en directo, e durante toda a semana en diferentes franxas horarias.

Por compromisos nas súas actividades profesionais e intelectuais, así como por mo-
tivos persoais, en abril de 2007, abandona as colaboracións con “ONDA CORU-
ÑA TV”.

Invitado a diferentes charlas e debates en cadeas de TV locais, a derradeira o 27-02-
2011 en LOCALIA TV ao programa “PUNTO CRÍTICO” acerca do soldo dos 
políticos.
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ESCÁNDALO

Participa no mes de xaneiro de 2013 en dous espazos da cada POPULAR TV con 
Magdalena del Amo. Dende novembro de 2011 é invitado a colaborar en RADIO 
UNIVERSAL, do grupo Intereconomía na Coruña. Acepta Rivas se respectan á 
súa amada liberdade nos comentarios e artigoss que poida ler durante esas colabo-
racións, cousa que admiten e aplauden os responsables da emisora de radio. Ultima-
mente esas colaboracións esporádicas serán xa todos os xoves co seu espazo titulado 
“El Rincón del Orador”, con temas de análise político e crítica social. Escándalo no 
Arcebispado, Goberno Civil e na compañía de Intereconomía, debido ao extenso 
comentario sobre a dimisión do papa Bieito XVI, xoves 21 de febreiro, e que Rivas 
fundamenta, entre outras cousas, nunha chantaxe debida a unha posible pedofilia 
do papa na súa xuventude. De momento, suspéndense as colaboracións. É, a través 
de varios e-mail, reconvido duramente por Magdalena del Amo, e chamado a capí-
tulo para o venres día 1 de marzo a horas de vésperas nos locais da emisora, sitos nos 
baixos do hotel Riazor da Coruña. Rivas deixa ben claro, ante o Gran Inquisidor, 
o seu descontento e rompe relacións ao tempo que verte un bo caudal de auga fría 
sobre a fogueira que como condena o agardaba.

Páxinas web donde se poden ver obras de Eduardo F. Rivas 

http://wwweduardorivases.artelista.com

http://www.crtvg.es

e-libro.net

https:// edurivas.virtualgallery.com

http://www.rivaspintor.blogspot.com

http://diosesyfaraones.blogspot.com/
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Detalle do obradoiro do pintor no Fiunchedo.

A Asociación Cultural “Irmáns Suárez Picallo” agradece ao seu irmán “Farruco” 
tanto o material como as fotografías que completan esta publicación

 así como a súa colaboración na edición e presentación da mesma 
con motivo de cumplirse o 71 aniversario do nacemento de Eduardo F. Rivas.
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