
 

 

 

 

Nota de premsa 
 
 

Per primera vegada, es lliuren els dos guardons en un acte conjunt, amb 
l’assistència de Kader Attia (Premi Joan Miró 2017) i Asier Mendizabal, Elba 
Benítez i Han Nefkens (Premis Art i Mecenatge 2017) 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Joan 
Miró lliuren els Premis Art i Mecenatge i el 

Premi Joan Miró en una cerimònia a 
CaixaForum Barcelona  

 
• CaixaForum Barcelona acull la cerimònia de lliurament del Premi 

Joan Miró i dels Premis Art i Mecenatge. Atesa l’aliança estable que 
mantenen les dues institucions organitzadores —la Fundació Joan 
Miró i l’Obra Social ”la Caixa”— i la complementarietat dels 
reconeixements, per primera vegada es lliuren els guardons en un 
acte únic. 
 

• L’artista francoalgerià Kader Attia recollirà el guardó com a 
guanyador de la sisena edició del Premi Joan Miró, que organitzen 
la Fundació Joan Miró i l’Obra Social ”la Caixa”. D’altra banda, 
l’artista guipuscoà Asier Mendizabal, la galeria Elba Benítez de 
Madrid i el mecenes d’origen holandès i resident a Barcelona Han 
Nefkens rebran els Premis Art i Mecenatge de ”la Caixa”. 
 
 

La cerimònia de lliurament dels Premis Art i Mecenatge i del Premi Joan Miró 
se celebrarà el dimarts 7 de novembre, a les 19 hores, a CaixaForum 
Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
 
Presidiran l’acte el president de la Fundació Joan Miró, Jaume Freixa, i la 
directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán. En 
el curs de la cerimònia s’entaularà una conversa entre Ignasi Aballí, Carlos 
León, Ignacio Múgica i Ana Vallés, representants d’edicions passades, 
moderada per la directora de la Fundació Joan Miró, Rosa Maria Malet, per 
reflexionar sobre el valor dels premis i l’impacte en les seves trajectòries.  
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Barcelona, 7 de novembre de 2017. El president de la Fundació Joan Miró, 
Jaume Freixa, i la directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Elisa Durán, han presidit avui la cerimònia de lliurament de la setena edició dels 
Premis Art i Mecenatge, que reconeixen els referents principals de l’àmbit privat 
en l’estímul de l’escena artística espanyola, i de la sisena edició del Premi Joan 
Miró, una de les distincions d’art contemporani més prestigioses i més ben 
dotades del món. 
 
L’acte de lliurament dels guardons s’ha celebrat a CaixaForum Barcelona i hi 
han estat presents els quatre premiats: l’artista francoalgerià Kader Attia, com a 
guanyador del Premi Joan Miró 2017; l’artista guipuscoà Asier Mendizabal, la 
galeria Elba Benítez de Madrid i el mecenes d’origen holandès i resident a 
Barcelona Han Nefkens, com a guanyadors dels Premis Art i Mecenatge 2017 
en les categories Artista, Galeria i Mecenes, respectivament. 
 
També ha estat present en la cerimònia la directora de la Fundació Joan Miró, 
Rosa Maria Malet, que ha moderat una taula rodona amb una representació 
dels guanyadors d’anys anteriors de totes les categories dels premis: Ignasi 
Aballí (Premi Joan Miró 2015), Carlos León (Premi Art i Mecenatge categoria 
Artista 2016), Ignacio Múgica (Premi Art i Mecenatge categoria Galerista 2015) 
i Ana Vallés (Premi Art i Mecenatge categoria Mecenes 2015 a la Fundació 
Sorigué). 
 
Els distingits amb els Premis Art i Mecenatge han rebut com a guardó una 
escultura feta per Miquel Barceló que l’artista va donar a la Fundació Bancària 
”la Caixa” amb motiu de la instauració dels premis. D’altra banda, Kader Attia 
ha rebut un guardó concebut pel reconegut dissenyador barcelonès André 
Ricard, inspirat en l’esperit i la identitat de Joan Miró i de la Fundació. 
 

 
Premis Art i Mecenatge 

 
Els Premis Art i Mecenatge reconeixen els referents principals de l’àmbit privat 
en l’estímul de l’escena artística espanyola. 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”.  
 
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 
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espanyol. Constitueixen una mostra del suport de l’entitat al sector de l’art, i 
permeten donar visibilitat a la dedicació i la generositat de les persones que 
han contribuït d’una manera especial al patrimoni artístic col·lectiu. Al llarg 
d’aquests sis anys, els Premis Art i Mecenatge han anat adquirint cada cop 
més rellevància, en paral·lel a la transformació del context social espanyol, en 
el qual la figura del mecenes emergeix com a exemple de responsabilitat social 
individual, imprescindible perquè l’art en totes les seves formes continuï fluint.  
 
En edicions anteriors dels Premis Art i Mecenatge, han estat reconegudes 
figures essencials del sector de l’art del nostre país, com ara 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 e 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’Archivo Lafuente. 
 
 
Premi Joan Miró 

 
Aquest premi, atorgat per la Fundació Joan Miró i l’Obra Social ”la Caixa”, és un 
reconeixement a la creació actual dels artistes que destaquen per l’esperit de 
recerca, innovació, compromís i llibertat que va caracteritzar la vida i l’obra de 
Joan Miró. 
 
Instaurat el 2007, el Premi Joan Miró és biennal i està dotat amb 70.000 euros 
per a l’artista guanyador, que en cadascuna de les edicions és seleccionat per 
un jurat internacional. Aquesta vegada, han integrat el jurat Iwona Blazwick, 
directora de la Whitechapel Gallery (Londres); Magnus af Petersens, director 
del Bonniers Konsthall (Estocolm); Alfred Pacquement, exdirector del Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou (París); Nimfa Bisbe, cap 
de les col·leccions d’art de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Rosa Maria Malet, 
directora de la Fundació Joan Miró (Barcelona). L’Obra Social ”la Caixa” es fa 
càrrec de la dotació econòmica del premi i de la producció de l’exposició 
monogràfica de l’artista guanyador a la Fundació Joan Miró.  
 
Kader Attia ha estat el guanyador de la sisena edició del Premi Joan Miró. En 
edicions anteriors han rebut el premi Ignasi Aballí, Roni Horn, Mona Hatoum, 
Pipilotti Rist i Olafur Eliasson. 
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Kader Attia 

 
Kader Attia (Dugny, 1970) és un artista francoalgerià que 
actualment viu i treballa a Berlín i Alger. Attia va passar la 
infància a cavall entre l’Algèria dels seus pares i els 
suburbis del seu París natal. Com a artista en formació, 
va estar en contacte amb diferents cultures pel fet que va 

viure en latituds distants: a la República Democràtica del Congo, on va fer la 
primera exposició individual, el 1996; a Veneçuela, i també a la ciutat de 
Barcelona.  
 
Des d’un enfocament poètic i simbòlic, Kader Attia ha dut a terme una pràctica 
artística dinàmica que reflexiona sobre l’estètica i l’ètica de diferents cultures, 
especialment dedicada a l’exploració de les seqüeles del colonialisme i al 
concepte de reparació. L’artista s’ha endinsat en les polítiques d’identitat 
colonials i postcolonials, basculant de la tradició a la modernitat, a la llum de 
l’actual món globalitzat, i creant una autèntica genealogia.  
 
Partint de la pràctica escultòrica, al llarg de la seva trajectòria Kader Attia ha 
desenvolupat una producció artística multidisciplinària que comprèn una 
extensa gama de tècniques, materials, escales i símbols. La seva obra 
fotogràfica i les seves pel·lícules, particularment centrades en el detall, 
capturen el «soroll silenciós», en paraules d’Attia, que sorgeix de la història de 
la colonització. L’artista utilitza també la instal·lació de factura minimalista per 
recrear espais que qüestionen l’espectador en relació amb les seves fantasies i 
fòbies. Pel que fa a les seves escultures, elaborades amb materials poc 
convencionals —des de cuscús fins a bosses de plàstic—, es caracteritzen 
sovint per la contraposició entre un atractiu sensorial formal i un contingut 
penetrant. 
 
Attia va cursar estudis de filosofia i belles arts a l’École Supérieure des Arts 
Appliqués Duperré i a l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, a París, 
i també a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, de Barcelona. La seva obra 
s’ha exposat a les principals institucions internacionals d’art contemporani: 
Centre Pompidou, París; Museum of Modern Art (MoMA), Nova York; Solomon 
R. Guggenheim Museum, Nova York; Tate Modern, Londres; Whitechapel 
Gallery, Londres; Museum of Contemporary Art Australia, Sidney; KW Institute 
for Contemporary Art, Berlín, i Museum für Moderne Kunst, Frankfurt, entre 
d’altres. També l’han inclòs en múltiples biennals, com la del Caire, la de 
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Marràqueix, la documenta de Kassel o la Biennal de Venècia. Attia ha estat 
guardonat amb el Premi Biennal de la Biennal del Caire el 2008, el Premi d’Art 
Abraaj Capital el 2010 i el Premi Marcel Duchamp el 2016.  
  
Entre les seves exposicions més recents, destaquen «Viva Arte Viva», a la 57a 
Biennal de Venècia; «Sacrifice and Harmony», una exposició individual al 
Museum für Moderne Kunst de Frankfurt; «The Injuries are Here», una mostra 
individual al Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausana; «Culture, another 
culture repaired», al Middelheimmuseum d’Anvers; «Contre Nature», una 
presentació individual al Beirut Art Center; «Continuum of Repair: The Light of 
Jacob’s Ladder», a la Whitechapel Gallery de Londres; «Reparatur. 5 Akte», al 
KW Institute for Contemporary Art de Berlín, o «Construire, déconstruire, 
reconstruire: le corps utopique», una exposició individual al Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris. També ha exposat a la Biennal d’Art Africà 
Contemporani de Dakar, a la documenta (13) de Kassel, al Museum of Modern 
Art (MoMA) de Nova York —«Performing Histories (1)»— i a la Tate Modern de 
Londres —«Contested Terrains».  
 
Actualment, Kader Attia divideix el seu temps entre els seus tallers de Berlín i 
Alger, i està profundament compromès amb la programació de La Colonie, un 
espai d’intercanvi cultural i artístic a París.  
 
 

Asier Mendizabal 

 
L’art d’Asier Mendizabal (Ordizia, Guipúscoa, 1973) gira 
a l’entorn de les tradicions culturals i ideològiques. La 
seva obra, en què es donen cita referents històrics, 
coneixement i cerques estètiques en un equilibri entre el 
formal i el conceptual, 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 trajectòria internacional molt significativa que es va 
iniciar en els seus anys de formació, seguida d’una participació constant en 
museus i a les principals cites internacionals d’art contemporani. La seva obra 
ha estat exposada en nombroses ciutats d’Espanya i també a Portugal, França, 
Itàlia, Suïssa, Països Baixos, Àustria, Equador, Brasil i Turquia.  
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El jurat dels Premis Art i Mecenatge ha ressaltat la seva implicació pedagògica: 
codirector el 2015 de les jornades «Estudio de la imagen», al CA2M de 
Móstoles-Madrid; participació al 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 seu pas el 1997 pel taller Bados-Badiola a Arteleku el va marcar 
especialment. Des d’aleshores forma part activa d’una comunitat artística en la 
qual l’autoreflexió, la investigació, la cerca i l’intercanvi han estat una constant.  
 
La seva relació amb les galeries d’art va començar el 2007 amb Carreras-
Múgica, a Bilbao. Després de dedicar-se al muntatge d’exposicions i a la 
realització d’altres treballs per guanyar-se un sou, va trobar la via i es va crear 
l’aparat 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, establint amb les tres galeries esmentades un vincle basat en la 
complicitat i la proximitat. A més, ha exposat en altres galeries de França, 
Alemanya, Portugal i Holanda. 
 
 

Elba Benítez 

 
Amb una trajectòria iniciada el 1990, el jurat dels Premis 
Art i Mecenatge ha destacat del projecte de Benítez «la 
qualitat del seu programa, que abraça 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».  
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«La galeria explora permanentment altres canals d’expressió artística fruit de la 
interacció de l’art amb altres disciplines, com l’arquitectura, el cinema, el 
turisme, l’urbanisme i la producció de projectes per a espais públics», afegeix el 
jurat. 
  
Excel·lent intermediària entre creadors i col·leccionistes, Benítez entén la 
relació amb els uns i 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 a 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 amb Ignasi Aballí, Ibon Aranberri, Miriam Bäckström, Juan 
Cruz, Fernanda Fragateiro, Carlos Garaicoa, David Goldblatt, Cristina Iglesias, 
Nicolás Paris, Francesc Torres i Ernesto Neto, entre altres artistes. 
http://www.elbabenitez.com/ 
  
 

Han Nefkens  

 
El jurat dels Premis Art i Mecenatge ha destacat de 
Nefkens «l’extraordinària tasca que des de la Fundació Han 
Nefkens impulsa aquest 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 que serveix com a exemple i 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, les obres de la 
qual formen part de les col·leccions de diferents museus, emfatitzant 
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». 
 
La seva oberta interpretació de la internacionalització l’ajuda a perseguir el 
somni de veure Barcelona com un centre de producció artística, un hub creatiu. 
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És també especialment característic del seu projecte el fort compromís amb 
l’educació a través de beques i col·laboracions amb escoles. D’aquí sorgeix el 
programa Visiting Professors, impartit en seminaris, tallers i classes magistrals 
realitzats fins ara a la UB, l’IDEC-UPF i l’Escola Massana, com a intercanvi 
d’experiències entre artistes de diferents contextos.  
 
Han Nefkens (Rotterdam, 1954) és escriptor, col·leccionista i mecenes. Duu a 
terme la seva activitat filantròpica a 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 la H+F Collection forma part dels 
fons de diferents museus europeus.  
 
El 2009 va crear 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 per mitjà 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 encara no exposat 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” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #ArtiMecenatge 
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