
 
 

Nota de premsa 

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

La Fundació Arte y Mecenazgo lliura a CaixaForum 
Madrid els seus premis 2013 a Eva Lootz, Elvira 

González i la Fundació Juan March 
 
 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "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 tercera 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. 

 
• Els guardonats en els Premis Arte y Mecenazgo 2013 en les seves 

tres categories han estat l'artista Eva Lootz, la galerista Elvira 
González i la Col·lecció Fundació Juan March, destacant tots ells 
per la seva dilatada trajectòria i pel caràcter innovador en els seus 
respectius sectors. 
 

• Amb una dotació de 90.000 euros, aquests premis impulsats per "la 
Caixa" són mostra de l'acció de mecenatge a la creació artística 
que exerceix l'entitat. Els premiats han rebut com a guardó una 
escultura realitzada per Miquel Barceló especialment per als 
Premis. 

 
  
Madrid, 16 d'abril de 2013.- La directora general adjunta de la Fundació "la 
Caixa", Elisa Durán; 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 tercera edició dels Premis Arte y Mecenazgo, que 
reconeixen als principals referents en l'estímul de l'escena artística espanyola. 
 



L'acte de lliurament dels guardons ha tingut lloc a CaixaForum Madrid i ha 
comptat amb la presència dels membres del Patronat de la Fundació Arte y 
Mecenazgo, els membres dels jurats de cadascuna de les categories dels 
premis i els tres guardonats: Eva Lootz, Elvira González i la Col·lecció 
Fundació Juan March, representada pel seu director, Javier Gomà, i el seu 
director d'exposicions, Manuel Fontán. Durant la cerimònia, els tres premiats 
han rebut el guardó: una escultura realitzada per Miquel Barceló, que l'artista 
va donar a la Fundació amb motiu de la instauració dels Premis. 
 
En 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. En la segona edició, els guardonats van ser l'artista 
Elena Asins, la galerista Soledad Lorenzo i la col·leccionista Helga de Alvear. 
 
La Fundació Arte y Mecenazgo que impulsa "la Caixa" va instituir el 2011 
aquests guardons com a mostra del suport de l'entitat al sector de l'art 
espanyol. Els premis introdueixen un element innovador en reconèixer, a més 
del treball d'artistes –com la majoria dels premis existents-, també el de 
galeristes i col·leccionistes, figures fonamentals per al desenvolupament de la 
creació artística. 
 
L'acte de cerimònia de lliurament de la tercera edició dels Premis Arte y 
Mecenazgo coincideix també amb el segon aniversari de la Fundació. En 
aquests últims mesos, l'entitat ha dut a terme una extensa investigació sobre el 
mercat de l'art a Espanya i ha proposat una sèrie de mesures per impulsar el 
desenvolupament del sector, després de dur a terme un estudi en profunditat 
de l'estatut jurídic del col·leccionista. El resultat és un coneixement complet del 
sector, que la Fundació Arte y Mecenazgo ha utilitzat com a punt de partida per 
determinar objectius concrets que contribueixin al desenvolupament del mercat, 
i que es van concretar en un esborrany de Projecte de Llei de Mesures de 
Foment, Impuls i Desenvolupament de l'Art i el Mecenatge a Espanya, 
presentat recentment. 
 
A més, en aquest segon any de funcionament de la Fundació Arte y 
Mecenazgo s'ha continuat amb el Cercle Arte y Mecenazgo, un cicle de 
conferències que aborda les diverses i complexes claus del futur de l'art, posant 
èmfasi en l'aportació de les col·leccions privades a la difusió de la cultura. La 
Fundació Arte y Mecenazgo ha ofert 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, el 
matrimoni format per Bernard i Almine Ruiz-Picasso, Ginevra Elkann, 



presidenta de la Pinacoteca Giovanni i Marella Agnelli de Torí; Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo, col·leccionista i presidenta de la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo i Clare McAndrew, economista especialitzada en el 
mercat de l'art. 
 
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. Els seus 
objectius han adquirit una especial rellevància en el context actual, amb un 
debat creixent sobre el paper del mecenatge i la necessitat de canviar el model 
actual. 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. 
 
 

PREMIS ARTE Y MECENAZGO. EDICIÓ 2013 

 
PREMI ARTISTA 

Eva Lootz ha estat guardonada en la categoria Artista. El jurat, constituït per 
María de Corral, Francisco Calvo Serraller i Vicente Todolí, ha destacat de 
Lootz "la seva excel·lència creativa, la coherència de la seva trajectòria i la 
seva contribució a la innovació del llenguatge artístic, sempre buscant noves 
formes d'expressió que han tingut una àmplia repercussió i influència". També 
han posat de relleu "el seu llenguatge, tan personal, en permanent relació amb 
la natura, que ha anat obrint mons i aportant èxits significants a la història de 
l'art del nostre país" així com "la seva constant reflexió sobre la relació entre 
matèria, llenguatge i art ". 
 
El premi està dotat amb 50.000 euros, 20.000 dels quals es destinaran a la 
producció d'un llibre d'artista. 
 
Eva Lootz (Viena, Àustria, 1940) va arribar a Espanya a finals dels anys 
seixanta i a partir de 1973 va iniciar la seva activitat expositiva. Partint de 
plantejaments anti-expressius i processuals, tendents a una ampliació del 
concepte de l'art, va evolucionar cap a la creació d'espais intersensorials i 
envoltants o, en termes de l'autora, cap a un "art continu". La seva obra, en la 
qual hi ha un marcat interès per la interacció entre matèria i llenguatge, es 
caracteritza des de l'inici per la utilització de registres heterogenis. 
 
Durant la seva trajectòria artística ha estat objecte d'exposicions a galeries 
d'Estats Units, Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Portugal i Espanya. 
També ha realitzat nombroses intervencions permanents i efímeres en l'espai 



públic. Va obtenir el Premio Nacional de Artes Plásticas el 1994, el 2009 el 
Premi Tomás Francisco Prieto de la Real Casa de la Moneda i el 2010 el 
Premio MAV de las Mujeres en las Artes Visuales. 
 
 
PREMI GALERIA 

El reconeixement de la Fundació Arte y Mecenazgo en la categoria Galeria ha 
recaigut en Elvira González. El jurat –format per Rosina Gómez Baeza, Mario 
Rotllant i Juan Ignacio Vidarte- destaca el "paper rellevant que ha tingut en el 
coneixement de l'art a Espanya" des que obrís la seva primera galeria a Madrid 
l'any 1966, en un context buit d'iniciatives públiques o privades que 
presentessin l'art del seu temps. El jurat també ha valorat "la seva presència 
constant en l'àmbit internacional com una de les galeries espanyoles de 
referència i la seva implicació en la creació del col·leccionisme privat". 
 
El premi està 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. 
 
Elvira González (Madrid, 1937), filla de la ballarina Elvira Lucena i de l'escultor 
Juan Cristóbal, va arribar a ser el 1956 primera ballarina del ballet del Teatro de 
La Zarzuela i posteriorment va viatjar per tot el món amb la companyia de Pilar 
López. El 1966 va fundar a Madrid, amb Fernando Mignoni, la Galeria Theo, 
que va codirigir durant més de 25 anys (fins el 1993). Allà es van celebrar per 
primera vegada a Espanya exposicions dels artistes més importants d'aquest 
segle com August Rodin, Juan Gris, Pablo Gargallo, Julio González, Lucio 
Fontana, o Francis Bacon. 
 
Galeria Theo es va convertir en pionera i referent de les arts plàstiques i en una 
de les galeries d'art més importants del món. Ha participat en la formació de 
col·leccions privades de primera categoria i col·labora en exposicions i 
ampliació de col·leccions de museus tan rellevants com el Pompidou de París, 
Museu d'Stuttgart, Museu de Tòquio, Belles Arts de Caracas, Centre d'Art 
Reina Sofia, etc. També és essencial el seu treball en la difusió d'artistes 
espanyols a l'estranger. 
 
El 1994 funda la Galeria Elvira González, especialitzant-se en l'art del segle XX 
i XXI, especialment en art europeu i americà de la segona meitat del segle XX i 
en el treball d'artistes contemporanis. S'inclouen nous artistes com Miquel 
Barceló, Waltercio Caldas, Olafur Eliasson, Robert Irwin i Robert Mapplethorpe. 
Elvira González ha realitzat algunes exposicions que han tingut gran 



repercussió com Rothko el 1995, Picasso y la Mujer el 1996, Art Minimal el 
2003, o Donald Judd, progresiones 1960-1970 l'any 2009. El 1999 li 
concedeixen la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts i el 2011, la Medalla de 
Plata al Mèrit en el Treball. 
 
 
PREMI COL·LECCIONISTA 

En la categoria Col·leccionista s'ha reconegut a la Colección Juan March. En 
aquest cas, el jurat format per Carlos Fitz-James Stuart, Duc d'Huéscar, Felipa 
Jove i Joan Uriach ha ressaltat "el valor artístic de la col·lecció i la seva 
contribució a la difusió de l'art espanyol", així com "l'esforç per la recuperació i 
conservació d'obres del patrimoni artístic espanyol i la seva permanent 
col·laboració amb institucions públiques o privades per a la seva exposició". 
També és destacada i constant la seva tasca de completar i estudiar les obres, 
abordant diferents maneres d'interpretar "una col·lecció oberta al públic 
mantenint al seu torn l'esperit de col·lecció particular". 
 
La Fundació Juan March va ser creada el 1955 pel financer espanyol Juan 
March. En l'actualitat la composen més de 1.900 obres d'artistes espanyols, 
entre elles 527 pintures i escultures i la resta gravats i dibuixos. A més de 
l'esforç per la recuperació i conservació d'obres del patrimoni artístic espanyol, 
la Fundació ha difós l'art espanyol des dels seus inicis a través d'exposicions 
itinerants per nombroses ciutats espanyoles, així com préstecs tant a Espanya 
com a l'estranger. 
 
Els seus fons s'exhibeixen al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, on 
mostra una exposició permanent de 127 pintures i escultures d'artistes 
espanyols de la generació abstracta dels anys 50 i 60 (Millares, Tàpies, 
Sempere, Torner, Roda, Zóbel, Saura, entre una trentena de noms), a més 
d'altres autors dels 80 i 90. El 1980 va rebre la donació de l'artista i 
col·leccionista Fernando Zóbel, creador del Museo de Arte Abstracto Español 
de Cuenca, qui va trobar-hi el dipositari ideal de la seva col·lecció. 
 
La Fundació també compta amb el Museu Fundació Juan March de Palma, que 
ofereix una col·lecció permanent d'obres d'art espanyol del segle XX, dels 
autors més significatius de les primeres avantguardes (Joan Miró, Juan Gris o 
Salvador Dalí), dels moviments innovadors de mitjan segle i de les generacions 
més recents. En la seva responsabilitat com a propietaris de la Col·lecció, la 
Fundació Juan March la completa i l'estudia abordant diferents maneres 
d'interpretar una col·lecció permanent mantenint ferm aquest sentit de 
"col·lecció particular", de mecenes, sense ànim representatiu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es   
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


