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Juana de Aizpuru, Isidoro Valcárcel Medina i 
José Luis Várez Fisa, distingits amb els primers 
Premis Arte y Mecenazgo  
 
  
2 de març de 2011.- La Fundació Arte y Mecenazgo ha celebrat avui la primera 
edició dels seus premis, que reconeixen els principals referents en l'estímul de 
l'escena artística espanyola. En les seves tres categories, els premiats han estat el 
col�leccionista José Luis Várez Fisa, la galerista Juana de Aizpuru i l'artista Isidoro 
Valcárcel Medina.  
 
La Fundació, creada a iniciativa de "la Caixa" i d'importants personalitats vinculades al món de 
l'art, ha instituït els Premis Arte y Mecenazgo amb la finalitat de distingir la tasca de les parts 
implicades en el procés de creació i divulgació de l'art – artistes, galeristes i col�leccionistes – 
destacant la seva professionalitat i el paper que desenvolupen com a impulsors del sector. 
Aquests reconeixements, amb vocació anual, són una mostra del suport de la Fundació al sector 
de l'art espanyol per contribuir a enriquir el patrimoni artístic del país.  
 
El lliurament de la primera edició dels Premis Arte y Mecenazgo, que ha tingut lloc a 
CaixaForum Madrid, ha comptat amb la presència de Leopoldo Rodés, president de la 
Fundació, acompanyat per Isidre Fainé, vicepresident de la mateixa, i els membres del 
Patronat. Durant la cerimònia, els tres premiats han rebut el guardó, una escultura realitzada 
per Miquel Barceló i que l'artista ha donat a la Fundació.  
 

José Luis Várez Fisa ha estat el guardonat en la categoria Col�leccionista per un jurat 
constituït per: Carlos Fitz-James Stuart, duc de Huéscar; Felipa Jove i Joan Uriach. Várez Fisa 
ha rebut aquest reconeixement públic com a col�leccionista “pel valor i la rellevància de la 
seva col�lecció, fruit de la dedicació de gran part de la seva vida a comprar art 
buscant l'oportunitat de portar de tornada a Espanya obres d'artistes del nostre 
país, i per la seva col�laboració continuada amb les institucions públiques i privades 
en la difusió de l'art”.  
 

El reconeixement de la Fundació en la categoria Galerista ha estat per Juana de Aizpuru “per 
la seva contribució al desenvolupament de la creació artística a Espanya, amb una 
trajectòria professional de quatre dècades en què ha contribuït a la difusió i el suport 
dels artistes ”. El jurat ha volgut destacar la valentia i coherència de la seva proposta artística, la 
seva implicació amb els artistes que representa, com també la seva aposta per introduir nous 
artistes en el mercat. Aquest premi, dotat de 40.000 €, es destinarà al desenvolupament d'un 
projecte que contribueixi al posicionament i reconeixement d'un artista de la galeria de Juana de 
Aizpuru. Rosina Gómez-Baeza, Juan Ignacio Vidarte i Mario Rotllant són els tres integrants del 
jurat que ha valorat les candidatures de galeristes.  
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A la categoria Artista s'ha reconegut la trajectòria professional i la coherència de la carrera 
d’Isidoro Valcárcel Medina, amb un premi dotat de 50.000 €, 20.000 € dels quals es 
destinaran a desenvolupar un projecte editorial sobre la seva obra o trajectòria. El jurat, format 
per Francisco Calvo Serraller, Lynne Cooke i Vicente Todolí, ha valorat que l'artista “és un 
referent de l'escena artística espanyola. Destaca per la coherència de les seves 
propostes, alhora interessants i estimuladores, i el rigor de la seva investigació en 
els llenguatges de l'art, reivindicant el seu caràcter efímer”. La trajectòria d'Isidoro 
Valcárcel està marcada per la seva actitud compromesa i l'allunyament dels circuits 
convencionals de l'art, cosa que, juntament amb la immaterialitat de les seves pràctiques 
conceptuals, fa palesa la necessitat del suport del mecenatge per al desenvolupament dels seus 
projectes.  
 
El paper de la Fundació i els seus Premis adquireixen una rellevància especial en el context 
actual – en què predominen les retallades pressupostàries de les administracions públiques en 
els àmbits cultural i artístic –, i suposen un veritable estímul per a la implicació del sector 
privat en la generació de patrimoni artístic al nostre país.  
 
Amb la celebració de la primera edició dels seus Premis, la Fundació Arte y Mecenazgo dóna 
suport, a més de l'artista, a dues de les figures fonamentals del desenvolupament de la creació 
artística, reconeixent d'aquesta manera la cadena de valor del mercat de l'art. La Fundació 
introdueix un element innovador, atès que la majoria dels premis existents – tant en l'àmbit 
nacional com internacional – reconeixen únicament l'obra o trajectòria dels artistes.  
 
Tal com reconeix la revista Art Review a la seva llista anual “The Power 100”, resulta 
interessant comprovar que, de les cent persones o institucions més influents de l'escena 
artística internacional, a l'edició del 2010, 28 són galeristes, 26 curators, 19 artistes i 17 
col�leccionistes.  
 
Els galeristes, que mouen el 55% del mercat de l'art, porten a terme una importantíssima 
tasca de promoció per als artistes, actuant també com a generadors de confiança en el mercat 
de l'art. Per la seva mediació entre els artistes i el sector, contribueixen així a la creació de 
coneixement i a la divulgació de l'art espanyol.  
 
Els Premis Arte y Mecenazgo es proposen també reforçar la figura del col�leccionista privat, 
reconeixent la seva contribució de cara a la recuperació, la conservació i la creació del patrimoni 
artístic, i el seu paper com a dinamitzador del mercat de l'art.  
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Premis Arte y Mecenazgo  
 
Primera edició - Guardonats  
 
Categoria Col�leccionista  
José Luis Várez Fisa  
Nascut a Barcelona el 1928, José Luis Várez Fisa és enginyer i empresari. Va cursar estudis 
d'Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Barcelona i, posteriorment, es va traslladar 
a Navarra, on va ser nomenat conseller de la sucursal del Banc d'Espanya a Pamplona. En la 
dècada dels seixanta va fundar Laminaciones Lesaca a Guipúscoa. A partir del 1970, després de 
la venda d'aquesta empresa, es va traslladar a Madrid i va centrar la seva activitat en la 
promoció de desenvolupaments immobiliaris i companyies financeres. Gran col�leccionista, al 
llarg de la seva vida ha reunit un important nombre de peces de diferents tècniques, èpoques i 
estils, i ha realitzat diferents donacions al Museu del Prado i al Museu Arqueològic Nacional.  

Valorat per l'informe d’ArtNews de 2010 com a un dels 200 millors col�leccionistes del món, 
José Luís Várez Fisa és considerat pioner del col�leccionisme espanyol dels anys seixanta. La 
seva rigorosa col�lecció és fruit de la dedicació de gran part de la seva vida a comprar art, 
buscant l'oportunitat de portar de tornada a Espanya obres de pintors del país, fet que 
demostra el seu suport indiscutible al patrimoni i la cultura nacionals. La col�lecció Várez Fisa 
està composta per antiguitats, obres de mestres clàssics i peces d'art espanyol modern i 
contemporani, que permet un recorregut únic i representatiu de la història i l’evolució de les 
categories artístiques clàssiques que van primar a Espanya des del romànic fins a Goya.  

Várez Fisa obre les portes de la seva col�lecció a experts i col�leccionistes d’arreu del món i 
participa activament en la vida cultural, tant nacional com internacional, cedint les seves obres 
a museus, i permetent així la seva divulgació i el seu estudi.  

 
 

Categoria Galerista  
Juana de Aizpuru  
Nascuda a Valladolid el 1933, aviat es va traslladar a Madrid, ciutat on va estudiar filosofia i 
lletres i va començar a interessar-se per l'art. En els anys seixanta es va establir a Sevilla, on el 
1970 va obrir la seva primera galeria. Des d'un principi es va dedicar a la promoció de les noves 
tendències, tant espanyoles com internacionals, i ja a finals dels anys setanta va concebre la 
idea d’organitzar una Fira d'Art Contemporani a Espanya i va iniciar les gestions per portar-la a 
terme. El 1982 va inaugurar amb gran èxit de participació de galeristes internacionals i de 
públic la primera edició d'ARCO, certamen que va dirigir fins al 1986. Des de la seva galeria de 
Madrid continua realitzant la seva tasca de promoció i suport dels artistes els quals representa. 
El 2007 va ser distingida com a Cavaller de l'Orde de les Arts i les Lletres.  

A més d'haver contribuït a situar Espanya en els circuits internacionals d'art, aquesta professional 
pionera de l'art destaca per la seva implicació, valentia i iniciativa, amb un paper fonamental en la 
definició del rol del galerista a Espanya. Pilar indiscutible de tots els professionals del sector – ha 
mantingut sempre una estreta col�laboració amb artistes, comissaris, crítics i col�leccionistes –, la 
seva contribució al desenvolupament del col�leccionisme ha estat definitiva.  

Actualment, Juana de Aizpuru és una de les personalitats més rellevants en el descobriment de 
nous talents dins del panorama artístic espanyol.  
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Categoria Artista  
Isidoro Valcárcel Medina  
Nascut a Múrcia el 1937, als dinou anys es va traslladar a Madrid, on va realitzar estudis 
d'Arquitectura i Belles Arts. Després d'una estada a Nova York, el 1968 va prendre contacte 
amb el minimalisme i més endavant va evolucionar cap a la construcció de llocs mitjançant 
environments i performances, i va ser pioner de l'art conceptual espanyol amb l'Antoni 
Muntadas i el Francesc Torres. A partir del 1972, després de participar a les Trobades de 
Pamplona sobre art conceptual, els seus treballs es van realitzar principalment en espais 
urbans. A més de la retrospectiva que li va dedicar la Fundació Tàpies el 2002, cal destacar la 
seva exposició al MACBA el 2006 com també al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia el 
2009. El 2007 va rebre el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, atorgat pel Ministeri de Cultura.  
 
El conjunt de la seva obra, desenvolupat al llarg de cinquanta anys de trajectòria, destaca per 
un gran rigor i una gran coherència, com també per la reivindicació de les pràctiques 
conceptuals per posar de manifest la immaterialitat de les arts. Cada una de les propostes 
d'Isidoro Valcárcel demostra la seva actitud compromesa i independent, anticipant-se al seu 
temps amb projectes artístics innovadors. Aquest artista incitador i valent ha esdevingut un 
referent en el desenvolupament de nous discursos en la pràctica artística.  
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Premis Arte y Mecenazgo  
 
Primera edició - Jurat  
 
Categoria Col�leccionista  

Carlos Fitz-James Stuart, duc de Huéscar  
Carlos Juan Fitz-James Stuart i Martínez de Irujo, XVII Duc de Huéscar, es va llicenciar en Dret 
a la Universitat Complutense de Madrid. Actualment és vicepresident d'honor de la Fundació 
Hispania Nostra, creada el 1976 i dedicada a la defensa i la promoció del patrimoni cultural i el 
seu entorn. En l'actualitat, el duc de Huéscar també és patró de la Fundació Casa d'Alba, i ha 
prestat el seu suport a iniciatives encaminades al desenvolupament cultural i social i ha dedicat 
grans esforços a la preservació del patrimoni.  

Felipa Jove  
Nascuda a A Coruña, compta amb una sòlida formació empresarial amb un Màster en Direcció 
d'Empreses de Comerç Internacional i un MBA en Comerç Internacional. Actualment ostenta la 
vicepresidència de la corporació Inveravante i fins al març de 2007 va ocupar el mateix càrrec a 
Fadesa. Jove és presidenta de la Fundació María José Jove, que alberga una col�lecció d'art – la 
titularitat de la qual pertany a Manuel Jove – iniciada cap mitjan anys noranta amb la voluntat 
de reunir una selecció d'obres d'art gallec, i que posteriorment s'ha ampliat a d’altres 
moviments artístics nacionals i internacionals dels segles XIX i XX. Destaca especialment la 
vocació educativa de tots els projectes de la fundació, que posa un èmfasi especial en acostar 
l'art al públic infantil a través de visites adaptades, concursos i altres experiències.  

Joan Uriach  
Farmacèutic i empresari espanyol, Joan Uriach és la quarta generació de la família fundadora 
del Grup Uriach, dedicat a la farmacologia i que representa una de les companyies amb més 
presència internacional. Va heretar la seva passió pel món de l'art dels seus avis, molt vinculats 
a artistes, pintors i poetes del seu temps. La seva col�lecció, que compta amb algunes obres 
contemporànies, està especialment dedicada a la pintura i l’escultura catalanes de finals del 
segle XIX i la de primera meitat del XX. Joan Uriach és, a més, el tresorer de l'Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, i presideix la Fundació Uriach 1838, que té com a missió 
promoure, fomentar i difondre la recerca científica espanyola en els camps de les ciències de la 
salut.  

 
 
Categoria Galerista  

Rosina Gómez-Baeza  
Actualment és directora de la LABoral, Centre d'Art i Creació Industrial de Gijón. Va ser directora 
d'ARCO entre els anys 1986 i 2006, i presidenta de l'Institut d'Art Contemporani fins al desembre 
del 2008. Entre d’altres reconeixements, ha rebut el Premi a la Cooperació Iberoamericana, la 
placa de distinció a l'excel�lència europea en el camp de la cultura, el Premi Juan Antonio Gaya 
Nuño, atorgat per l'Associació de Crítics de Madrid, i la Creu de Chevalier de l'Ordre de les Arts i 
les Lletres de França. El 2008 li va ser atorgada la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts per 
decisió del Consell de Ministres.  
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Juan Ignacio Vidarte  
Doctor en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses per la Universitat de Deusto, va ser 
director d'Hisenda i Finances de la Diputació de Biscaia. El 1992 va assumir la direcció del 
Consorci del Projecte Guggenheim Bilbao i quatre anys més tard va ser nomenat director general 
del museu, càrrec que compatibilitza des del 2008 amb el de director general d'Estratègia Global 
de la Solomon R. Guggenheim Foundation. En els últims anys, ha conduït el museu a la seva 
maduresa com a institució cultural, amb la presentació de prop d'un centenar d'exposicions i 
l’atracció de prop d'onze milions de visitants.  

Mario Rotllant  
L'empresari Mario Rotllant és conseller delegat de COBEGA, president de NABC, i president i 
fundador de les companyies Dauro i Bodegas Roda. Rotllant també és president i creador de la 
Fundació Foto Colectania, guardonada amb el premi ARCO al col�leccionisme el 2006 i 
propietària d'un fons de més de 2.000 obres de fotògrafs espanyols i portuguesos, des del 1950 
a l'actualitat. Rotllant va fundar Foto Colectania amb la finalitat de difondre el col�leccionisme 
de fotografia mitjançant la difusió del fons propi i la presentació d'altres col�leccions 
fotogràfiques nacionals i internacionals.  

 
 
Categoria Artista  

Francisco Calvo Serraller  
Catedràtic d'Història de l'Art Contemporani de la Universitat Complutense de Madrid, Calvo 
Serraller és historiador, assagista i crític d'art. Doctor en Filosofia i Lletres en l'especialitat 
d'Història de l'Art per la Universitat Complutense, és membre de la Real Acadèmia de Belles Arts 
de San Fernando des del 2001. Va dirigir el Museu del Prado de 1993 a 1994, i és membre 
fundador i patró del consell de la Fundació Amics del Museu del Prado. El 2004 va ingressar al 
patronat de la Fundació Gustavo Torner i a la Fundació Ortega y Gasset. Ha format part del 
comitè científic d'importants exposicions i de nombrosos certàmens internacionals.  

Lynne Cooke  
Cooke és escriptora i professora d'art contemporani. De 1991 a 2008 va treballar com a 
conservadora a la Dia Art Foundation de Nova York, on va ocupar el càrrec de directora 
artística. Des d'aleshores s'ocupa de la subdirecció de Conservació, Investigació i Difusió del 
Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia. Ha publicat articles i assajos a catàlegs i revistes 
especialitzades, i ha impartit cursos a rellevants centres de formació, com ara els següents: 
University College London, Syracuse University, Yale University, Columbia University, i Center 
for Curatorial Studies del Bard College, entre d’altres.  

Vicente Todolí  
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de València, va cursar estudis de postgrau a la 
Universitat de Yale per posteriorment graduar-se en Història d'Art Modern a la Universitat de 
Nova York, on va treballar al Museu Whitney. Vicente Todolí també ha treballat a d’altres 
institucions museístiques, com ara l'IVAM i el Reina Sofia de Madrid. Del 1996 a 2002 va dirigir 
el Museu Serralves d'Art Contemporani de Porto. El juliol d'aquell mateix any es va anunciar el 
seu nomenament com a director de la Tate Modern de Londres, càrrec que va ocupar fins al 
2010 i des del qual va impulsar un ambiciós projecte d'ampliació que finalitzarà el 2012.  

 


