
 
 

Nota de premsa 

 

Els Premis Arte y Mecenazgo reconeixen la tasca d’una artista, una 
galerista i una col·leccionista de referència en l’estímul de l’escena 
artística espanyola 
 
 

La Fundació Arte y Mecenazgo lliura a 
CaixaForum Madrid els seus premis 2012 a Elena 

Asins, Soledad Lorenzo i Helga de Alvear  
 

 
• Isidre Fainé, president de ”la Caixa”; Leopoldo Rodés, president de 

la Fundació Arte y Mecenazgo, i José María Lassalle, secretari 
d’Estat de Cultura, presideixen la cerimònia de lliurament de la 
segona edició dels guardons que atorga la Fundació Arte y 
Mecenazgo per distingir el treball de les parts implicades en el 
procés de creació i divulgació de l’art: artistes, galeristes i 
col·leccionistes. 

 
• Les guardonades en les tres categories dels Premis Arte y 

Mecenazgo 2012 han estat l’artista Elena Asins, la galerista Soledad 
Lorenzo i la col·leccionista Helga de Alvear, de les quals destaquen 
una dilatada trajectòria i un paper rellevant com a pioneres en el 
seu sector respectiu. 

 
• En la cerimònia també s’ha presentat el llibre Intonso, d’Isidoro 

Valcárcel Medina, fruit del premi que va rebre l’artista en l’edició de 
2011 per a la realització d’un projecte editorial sobre la seva obra. 

 
 
Madrid, 28 de març de 2012. El president de ”la Caixa” i vicepresident de la 
Fundació Arte y Mecenazgo, Isidre Fainé; el president de la Fundació Arte y 
Mecenazgo, Leopoldo Rodés, i el secretari d’Estat de Cultura, José María 
Lassalle, han presidit avui la cerimònia de lliurament de la segona edició dels 
Premis Arte y Mecenazgo, que reconeixen els principals referents en l’estímul 
de l’escena artística espanyola. 
 
L’acte de lliurament dels guardons ha tingut lloc a CaixaForum Madrid, amb la 
presència dels membres del Patronat de la Fundació Arte y Mecenazgo, els 



membres dels jurats de cada una de les categories dels premis i les tres 
guardonades: Elena Asins, Soledad Lorenzo i Helga de Alvear. Durant la 
cerimònia, les tres premiades han rebut el guardó: una escultura realitzada per 
Miquel Barceló, de la qual l’artista va fer donació a la Fundació amb motiu de la 
instauració dels Premis. 
 
La Fundació Arte y Mecenazgo —impulsada per ”la Caixa”— va instaurar 
aquests guardons com a mostra del suport de l’entitat al sector de l’art 
espanyol. Els premis introdueixen un element innovador, ja que són un 
reconeixement, a més del treball d’artista —com la majoria dels premis 
existents—, també de la tasca de galerista i col·leccionista, figures fonamentals 
per al desenvolupament de la creació artística.  
 
L’acte de cerimònia de lliurament de la segona edició dels Premis Arte y 
Mecenazgo coincideix també amb el primer aniversari de la Fundació. En 
aquests primers mesos ha posat en marxa amb èxit el seu projecte per 
estimular i divulgar el col·leccionisme d’art com a font de mecenatge de la 
cultura, amb l’objectiu de promoure el mercat de l’art i enriquir el patrimoni 
artístic del país. 
 
La Fundació té per objecte destacar el paper del col·leccionisme en la promoció 
de la cultura i difondre la tasca dels col·leccionistes a Espanya. El seu 
naixement fa un any ha adquirit una rellevància especial en el context actual, 
amb un debat creixent sobre el paper del mecenatge i la necessitat de canviar 
el model de gestió existent. La Fundació ha treballat per servir d’estímul en 
aquest debat i promoure la implicació del sector privat en la generació de 
patrimoni artístic al nostre país.  
 
En la celebració de la primera edició dels Premis Arte y Mecenazgo, van 
resultar guanyadors el col·leccionista José Luis Várez Fisa, la galerista Juana 
de Aizpuru i l’artista Isidoro Valcárcel Medina. Precisament en aquesta segona 
edició s’ha donat a conèixer el llibre Intonso, que Valcárcel ha pogut dur a 
terme gràcies al premi rebut l’any passat. La categoria d’Artista estipula que 
part de la dotació s’ha de destinar a finançar un llibre d’artista. 
 
A més, durant aquest primer any de funcionament de la Fundació Arte y 
Mecenazgo s’ha promogut el Cercle Art i Mecenatge, organitzat per abordar les 
diferents i complexes claus del futur de l’art, posant èmfasi en l’aportació de les 
col·leccions privades a la difusió de la cultura. En els darrers dotze mesos, la 
Fundació Arte y Mecenazgo ha ofert quatre conferències, a càrrec de Glenn D. 
Lowry, director del MOMA; Chris Dercon, director de la Tate Modern; Patricia 
Phelps de Cisneros, col·leccionista internacional i fundadora de la Col·lecció 
CPPC, i Bernard i Almine Ruiz-Picasso. 



 
 

PREMIS ARTE Y MECENAZGO. EDICIÓ 2012 

 
PREMI ARTISTA 

Elena Asins ha estat guardonada per un jurat constituït per Lynne Cooke, 
Francisco Calvo Serraller i Vicente Todolí. S’ha valorat que «en el transcurs de 
la seva carrera, que abraça més de quatre dècades, la seva obra ha inclòs un 
registre extraordinàriament ampli de formats i mitjans, com ara el dibuix, 
l’edició, l’escultura, el vídeo i la poesia concreta, caracteritzats sempre pel rigor 
compositiu i la depuració formal. La seva creació artística continua el seu 
procés marcat per l’experimentació i radicalitat». El premi està dotat amb 
50.000 euros, 20.000 dels quals es destinaran al finançament d’un llibre 
d’artista. 
 
Elena Asins (Madrid, 1940) es va formar en diferents universitats, com l’Escola 
de Belles Arts de París, la Universitat de Stuttgart, la Universitat Complutense 
de Madrid, The New School for Social Research a Nova York o la Columbia 
University, entre d’altres. Ha presentat més de quaranta exposicions individuals 
a diversos països, entre les quals destaca l’última, Fragmentos de la memoria, 
presentada fa poc al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha rebut 
beques i premis, com la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts el 2006 i el 
Premio Nacional de Artes Plásticas 2011. 
 
PREMI GALERISTA 

El reconeixement ha estat per a Soledad Lorenzo. El jurat —format per 
Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant i Juan Ignacio Vidarte— destaca «la seva 
lleialtat, exigència i compromís amb l’artista; la seva participació activa en la 
construcció d’una nova visió del galerisme; i la seva tasca per aconseguir una 
promoció més important de l’art espanyol, no solament a partir de la seva tasca 
amb els artistes que representa, sinó també amb la participació activa en 
fòrums d’art contemporani». Lorenzo rebrà un premi dotat amb 40.000 euros 
per al finançament d’un projecte —exposició, publicació o producció d’una 
obra— que contribueixi al reconeixement de la seva galeria. 
 
Soledad Lorenzo va iniciar el seu camí en el món de les galeries amb 
Fernando Guereta el 1974. Al cap de dos anys es va vincular a la Galería Theo 
de Madrid, on va treballar durant set anys. El 1985 va ser comissària 
d’Europalia, i un any més tard, el 1986, va obrir la seva pròpia sala, dissenyada 
per l’artista Gustavo Torner. Ha treballat, entre molts d’altres, amb Pablo 
Palazuelo, Antoni Tàpies, Joan Hernández Pijuan, Soledad Sevilla, Miquel 
Barceló, Juan Uslé, Txomin Badiola, i en l’àmbit internacional amb Ross 
Bleckner, Louise Bourgeois, Jonathan Lasker, Robert Longo, Iñigo Manglano-



Ovalle, Paul McCarthy, Tony Oursler, David Salle o Julian Schnabel. Ha rebut 
la Medalla d’Or de les Belles Arts (2006), Millor Galeria d’ARCO (2008 i 2009) i 
el FEGA European Award (2009), a Basilea, a tota una carrera. 
 
PREMI COL·LECCIONISTA 

S’ha reconegut la trajectòria professional d’Helga de Alvear. En aquest 
cas, el jurat —format per Carlos Fitz-James Stuart, duc d’Huéscar, Felipa Jove i 
Joan Uriach— ha ressaltat de De Alvear que «ha aconseguit reunir una de les 
col·leccions espanyoles d’art contemporani internacional més destacades, 
integrada per unes 2.500 peces dels principals moviments d’avantguarda de la 
segona meitat del segle XX fins a l’actualitat». També reconeix «la inestimable 
aportació que ha fet al nostre país donant les obres al Centro de Artes Visuales 
Fundación Helga de Alvear amb seu a Càceres".  
 
Helga de Alvear va néixer a Kirn (Alemanya) el 1936. Va arribar a Espanya al 
21 anys, país on va iniciar la seva passió pel col·leccionisme en entrar en 
contacte amb els artistes del grup El Paso. És considerada una de les dones 
més notables dins del món de l’art contemporani i és l’única espanyola, que 
figura en la llista «top 100» de les persones més influents del món de l’art 
internacional publicada per Art Review. El 1995 va obrir la Galería Helga de 
Alvear, després d’haver treballat juntament amb Juana Mordó. Ha rebut, entre 
altres distincions, la Medalla d’Extremadura el 2007 i la Medalla d’Or al Mèrit de 
les Belles Arts, concedida pel Ministeri de Cultura el 2008, i fa poc la Medalla 
de la Ciutat de Càceres. 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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