
 

 

 

 

Dossier de premsa 
 

 

Els guardons, promoguts per l’Obra Social ”la Caixa”, reconeixen un artista, una 
galeria i un mecenes de referència en l’estímul de l’escena artística espanyola 

 
L’artista Asier Mendizabal, la galeria Elba 
Benítez i el mecenes Han Nefkens, Premis 

Art i Mecenatge 2017 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” dona a conèixer els premiats a la setena 
edició dels guardons que atorga per distingir el treball dels actors 
implicats en el procés de creació i divulgació de l’art: artistes, 
galeristes i mecenes. 

 
• Els guardonats als Premis Art i Mecenatge 2017 en les seves tres 

categories han estat l’artista guipuscoà Asier Mendizabal, la galeria 
Elba Benítez de Madrid i el mecenes d’origen holandès i resident a 
Barcelona Han Nefkens. 
 

• Amb una dotació de 90.000 euros, aquests premis són una mostra 
de l’acció de mecenatge envers la creació artística exercida per la 
Fundació Bancària ”la Caixa”. A més, els premiats rebran com a 
guardó una escultura realitzada per Miquel Barceló especialment 
per a aquests premis. 
 

• En anteriors edicions dels Premis Art i Mecenatge, han resultat 
reconegudes figures essencials del sector de l’art del nostre país, 
com els artistes Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, Eva Lootz, 
Soledad Sevilla, Antoni Miralda i Carlos León; les galeries de Juana 
de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González, Silvia Dauder, Pedro 
Carreras i Ignacio Múgica, i Guillermo de Osma; i els 
col·leccionistes José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, Pilar Citoler, 
la Col·lecció Fundació Juan March, la Fundació Sorigué i l’Arxiu 
Lafuente. 
 

• La Fundació Bancària ”la Caixa” ha donat un nou impuls als Premis 
Art i Mecenatge en la seva setena edició obrint-los a la participació 
social, i en total s’hi han presentat 273 candidatures. 
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Madrid, 28 de setembre de 2017. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i el director de l’Àrea de Cultura de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró, han donat a conèixer avui en un acte 
celebrat a CaixaForum Madrid els guardonats a la setena edició dels Premis Art 
i Mecenatge, que reconeixen els principals referents en l’estímul de l’escena 
artística espanyola. 
 
Instituïts el 2011, els Premis Art i Mecenatge de ”la Caixa” són actualment els 
guardons de referència en el compromís privat amb el patrimoni artístic 
espanyol. Constitueixen una mostra del suport de l’entitat al sector de l’art, i 
permeten donar visibilitat a la dedicació i la generositat d’aquells que han 
contribuït de forma especial al patrimoni artístic col·lectiu. 
 
Al llarg d’aquests sis anys, els Premis Art i Mecenatge han anat adquirint una 
rellevància cada vegada més gran, en paral·lel a la transformació del context 
social espanyol, en què la figura del mecenes emergeix com a exemple de 
responsabilitat social individual, imprescindible perquè l’art en totes les seves 
formes continuï fluint.  
 
Els guardons van introduir al seu dia un element innovador, en incidir de forma 
global en la cadena de valor de l’art i sumar, al reconeixement del treball dels 
artistes, el de galeristes i mecenes, figures fonamentals per al 
desenvolupament de la creació artística. 
 
En la seva setena edició, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha donat un nou 
impuls als Premis Art i Mecenatge obrint-los a la participació social, en especial 
la de professionals i especialistes del sistema de l’art del país. Fins ara, 
l’aportació de candidatures requeia exclusivament en el jurat, mentre que 
aquest any també s’han valorat les 273 propostes externes rebudes. 
 
Una altra de les novetats d’aquesta edició és l’ampliació de la definició de la 
categoria fins ara anomenada Col·leccionista. L’objectiu ha estat potenciar el 
concepte de mecenes com a projecte de participació desinteressat i amb 
impacte en la societat. 
 
Per a aquesta edició s’ha constituït un jurat únic, que ha decidit les tres 
categories i que ha estat format per Ignasi Aballí, artista visual; Nimfa Bisbe, 
cap de les Col·leccions d’Art de la Fundació Bancària ”la Caixa”; José Luis 
Blondet, curador de Projectes Especials del LACMA (Los Angeles County 
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Museum of Art); Pedro Carreras, galerista, Premi Art i Mecenatge 2015; Nuria 
Enguita Mayo, directora de Bombas Gens Centre d’Art, València; Chus 
Martínez, comissària i directora de l’Institut d’Art de l’Acadèmia d’Arts i Disseny 
FHNW de Basilea (Suïssa); Patricia Phelps de Cisneros, fundadora de la 
Col·lecció Patricia Phelps de Cisneros (CPPC); Carlos Urroz, director 
d’ARCOmadrid, i Juan Várez, col·leccionista. 
 
A l’edició del 2017, els premiats han estat l’artista Asier Mendizabal, la galerista 
Elba Benítez i el mecenes d’origen holandès i resident a Barcelona Han 
Nefkens.  
 
Després de l’anunci públic fet avui dels guanyadors, el pròxim mes de 
novembre se celebrarà la cerimònia de lliurament dels premis, durant la qual 
els guardonats rebran una escultura de Miquel Barceló realitzada per a la 
Fundació.  
 
A les seves set edicions i tres categories, els Premis Art i Mecenatge han estat 
per a: 
 

 ARTISTA GALERISTA MECENES 

2011 Isidoro Valcárcel Medina Juana de Aizpuru José Luis Várez Fisa 

2012 Elena Asins Soledad Lorenzo Helga de Alvear 

2013 Eva Lootz Elvira González Col·lecció Fundació Juan March 

2014 Soledad Sevilla Silvia Dauder  Pilar Citoler  

2015 Antoni Miralda 
Pedro Carreras i 
Ignacio Múgica 

Fundació Sorigué 

2016 Carlos León Guillermo de Osma Arxiu Lafuente 

2017 Asier Mendizabal Elba Benítez Han Nefkens 

 
 
ASIER MENDIZABAL  
PREMI ART I MECENATGE. CATEGORIA ARTISTA 

 
La Fundació Art i Mecenatge ha reconegut Asier Mendizabal com a Premi Art i 
Mecenatge 2017 en la categoria Artista. El premi comporta una dotació de 
50.000 euros, 20.000 dels quals seran destinats a la producció d’un llibre 
d’artista. 
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En anteriors edicions van ser premiats Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, 
Eva Lootz, Soledad Sevilla, Antoni Miralda i Carlos León. Tots ells 
comparteixen amb el guardonat d’aquest any trajectòries singulars, marcades 
per l’originalitat de les seves propostes i l’aposta per la innovació, així com la 
versatilitat, la constància i la capacitat simbòlica del seu treball. 
 
En aquesta edició, el jurat ha valorat del premiat «l’excel·lència creativa de la 
seva obra, que suposa una extraordinària contribució a la innovació del 
llenguatge artístic, fruit d’una investigació constant que fusiona text, imatge i 
forma». 
 
L’obra d’Asier Mendizabal (Ordizia, Guipúscoa, 1973), que el jurat ha definit 
com a «complexa i exigent», gira al voltant de les tradicions culturals i 
ideològiques. Aplega referents històrics, coneixement i recerques estètiques en 
un equilibri entre el que és formal i el que és conceptual; i reuneix disciplines 
diverses i expressions que van de l’escultura a la imatge, passant per 
l’escriptura, la història i l’artesania.  
 
Asier Mendizabal té una significativa trajectòria internacional iniciada en els 
anys de formació, seguida d’una participació constant en museus i en les 
principals cites internacionals d’art contemporani. La seva obra ha estat 
exposada a nombroses ciutats d’Espanya i a Portugal, França, Itàlia, Suïssa, 
Holanda, Àustria, l’Equador, Brasil i Turquia. 
 
El jurat també ha volgut ressaltar la seva implicació pedagògica: codirector el 
2015 de les jornades «Estudi de la imatge», al CA2M de Móstoles-Madrid; 
participació en el seminari Art and Historiography. A Mimetic Constellation, a 
l’Acadèmia d’Art de Munic i el Haus der Kunst; cofundador i professor de 
l’escola d’art experimental Kalostra, a Sant Sebastià, entre altres activitats. Així 
mateix, ha impartit tallers a Barcelona, Buenos Aires, Maastricht i Lisboa.  
 
Fruit del seu reconeixement i prestigi internacional, ha estat excepcionalment 
seleccionat com a professor titular de l’escola Royal Institute of Art (KKH) 
d’Estocolm. El seu programa sobre escultura i estratègies d’instal·lació 
s’impartirà en aquest centre anualment durant un període de deu anys. 
 
El pas el 1997 pel taller Bados-Badiola a Arteleku el va marcar especialment. 
Des de llavors forma part activa d’una comunitat artística en la qual 
l’autoreflexió, la investigació, la recerca i l’intercanvi han estat una constant.  
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La seva relació amb les galeries d’art va començar el 2007 amb Carreras-
Múgica, a Bilbao. Després de muntar exposicions i fer altres feines per 
guanyar-se un sou, va trobar la via i es va crear l’aparell crític que li va 
permetre dedicar-se exclusivament a la seva exigent obra. ProjecteSD a 
Barcelona i Anthony Reynolds a Londres van arribar a partir del 2009, i amb les 
tres galeries esmentades va establir un vincle basat en la complicitat i la 
proximitat. A més, ha exposat en altres galeries de França, Alemanya, Portugal 
i Holanda. 
 
 
GALERIA ELBA BENÍTEZ 
PREMI ART I MECENATGE. CATEGORIA GALERISTA 

 
La Fundació Art i Mecenatge ha reconegut la galeria Elba Benítez com a Premi 
Art i Mecenatge 2017 en la categoria Galerista. El premi comporta una dotació 
de 40.000 euros per a l’elaboració d’un projecte que contribueixi al 
posicionament i el reconeixement de la galeria en l’àmbit local i internacional. 
Amb aquesta categoria, la Fundació Bancària ”la Caixa” reconeix el paper 
fonamental de les galeries en el sistema de l’art. Desconegut i poc valorat, el 
galerisme és essencial tant per al desenvolupament de l’art contemporani com 
per a l’estudi i la recuperació del patrimoni artístic de tots els temps. Així 
mateix, es destaca la seva funció mediadora. 
 
Benítez s’afegeix a una llista de guardonats composta per Juana de Aizpuru, 
Soledad Lorenzo, Elvira González, ProjecteSD, Carreras-Múgica i Guillermo de 
Osma. Amb una trajectòria iniciada el 1990, el jurat ha destacat del projecte de 
Benítez «la qualitat del seu programa, que inclou diferents suports de la 
producció artística contemporània —escultura, pintura, fotografia, 
videoinstal·lacions site-specific, performances i accions col·lectives— com a 
mostra del seu compromís amb la capacitat de l’art contemporani de canviar 
amb fluïdesa en els temps actuals».  
 
«La galeria explora permanentment altres canals d’expressió artística fruit de la 
interacció de l’art amb altres disciplines, com ara l’arquitectura, el cinema, el 
turisme, l’urbanisme i la producció de projectes per a espais públics», afegeix el 
jurat. 
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Excel·lent intermediària entre els creadors i els col·leccionistes, Benítez entén 
la relació amb els uns i amb els altres com un procés en el qual la transmissió 
de coneixement és fonamental. En aquest sentit, el jurat ha valorat 
l’aprenentatge fruit de la seva proximitat. Ha treballat amb artistes de diferents 
nacionalitats i ha participat en les fires internacionals més significatives (Frieze 
a Londres, Artbo a Bogotà, Art Basel a Miami, ARCOmadrid, SP-Arte a São 
Paulo i Frieze a Nova York). 
 
Elba Benítez treballa, entre d’altres, amb els artistes Ignasi Aballí, Ibon 
Aranberri, Miriam Bäckström, Juan Cruz, Fernanda Fragateiro, Carlos 
Garaicoa, David Goldblatt, Cristina Iglesias, Nicolás Paris i Francesc Torres. 
 
 
HAN NEFKENS  
PREMI ART I MECENATGE. CATEGORIA MECENES 

 
La Fundació Art i Mecenatge ha reconegut el mecenes d’origen holandès i 
resident a Barcelona Han Nefkens com a Premi Art i Mecenatge 2017 en la 
categoria Mecenes. El jurat ha destacat «l’extraordinària tasca que des de la 
Fundació Han Nefkens impulsa el mecenes, tant per la qualitat dels programes 
que desenvolupa com per la manera de fer-ho». 
 
Així mateix, el jurat ha volgut ressaltar de Nefkens que suposa «un clar 
referent, una figura exemplificadora que contribueix de forma poderosa a 
transmetre el model de mecenatge transformador i proper». 
 
El jurat ha assenyalat la qualitat artística de la seva col·lecció, amb obres que 
formen part de les col·leccions de diferents museus, i ha emfatitzat 
especialment que es tracta d’un mecenatge innovador i singular. Nefkens actua 
com a agent dinamitzador: produeix obres, crea xarxes, intercanvis i aliances 
amb museus, i és connector. No en va el seu lema i principal motivació és 
«Connectar les persones a través de l’art». 
 
Una interpretació oberta de la internacionalització l’ajuda a perseguir el somni 
de veure Barcelona com un centre de producció artística, un hub creatiu. És 
també especialment característic del seu projecte el fort compromís amb 
l’educació a través de beques i col·laboracions amb escoles. Així sorgeix el 
programa Visiting Professors a seminaris, tallers i classes magistrals fets fins 
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ara a la UB, l’IDEC UPF i l’Escola Massana, com un intercanvi d’experiències 
entre artistes de diferents contextos.  
 
Han Nefkens (Rotterdam, 1954) és escriptor, col·leccionista i mecenes. 
Desenvolupa la seva activitat filantròpica a Barcelona i des de Barcelona, ciutat 
a la qual es va traslladar a viure fa més de deu anys. El 2000 va començar la 
seva col·lecció d’art contemporani internacional, i actualment l’H+F Collection 
forma part dels fons de diferents museus europeus.  
 
El 2009 va fundar la Fundació Han Nefkens a Barcelona, amb la missió 
d’estimular la creació artística en aquesta ciutat. A més, Nefkens incentiva i 
patrocina joves artistes, escriptors i comissaris a través d’encàrrecs, premis i 
beques: a Espanya, a través del Premi Fundació Han Nefkens MACBA i la 
Beca de Creació Literària, i a Tailàndia, a través del Premi d’Art Contemporani 
BACC, que vol donar suport a artistes asiàtics menors de 40 anys amb un 
treball sòlid però no exposat encara per cap gran institució. 
 
Des de fa anys, la iniciativa Han Nefkens Fashion on the Edge ha organitzat 
exposicions molt diverses al Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam 
(Països Baixos), amb obres de talents consagrats i emergents del món de la 
moda. Nefkens és també el fundador d’ArtAids, una reeixida proposta que 
utilitza l’art com a forma de lluita contra la sida.  
 
http://hnfoundation.com/es/ 
 
 
 
 
 
 

 
Àrea de Comunicació de l’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@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ArteyMecenazgo 


