Adjudicada la categoria Galerista de la setena edició dels Premis Art i Mecenatge de ’la Caixa’.
Setembre del 2017.
La Fundació Bancària ’la Caixa’ reconeix mitjançant aquest premi 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, amb una destacada funció mediadora.
Amb aquest reconeixement s’aprofundeixen els valors del galerisme que tenen una funció i una
influència positives en el sistema de l’art.
El Premi Art i Mecenatge de ’la Caixa’ distingeix les galeries que són un referent per la seva
capacitat d’acompanyar i de complementar els seus artistes, per la seva participació en la
construcció del col·leccionisme i per la seva contribució al coneixement de l’art.
Fidel a l’objectiu de promoure el reconeixement i de dignificar la funció de les galeries, el premi
arriba a la seva setena edició. Les galeries premiades anteriorment tenen en comú el seu
compromís ferm amb l’art i amb els artistes, tot i que partint de models diferents per bé que
complementaris i fonamentals per a l’ecosistema de l’art.
Galeria Elba Benítez
Amb una trajectòria iniciada l’any 1990, el jurat ha destacat 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 per canviar amb fluïdesa en els temps actuals.
La galeria explora permanentment nous 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.
La galerista entén la responsabilitat de la galeria com una empresa al servei dels artistes, i s’hi
dedica amb tota la seva energia i el màxim entusiasme, com també ha assenyalat el jurat.
El seu treball amb artistes de diferents nacionalitats i la seva participació a les fires internacionals
més importants (Frieze London, ARTBO a Bogotà, Art Basel Miami, ARCO Madrid, SP-Art a São
Paulo i Frieze New York) afavoreix un intercanvi enriquidor amb altres contextos.
Excel·lent intermediària entre el creador i el col·leccionista, privat o institucional, Elba Benítez
prioritza que el col·leccionista conegui l’obra, es confirmi la compra o no. Entén la relació amb els
uns i els altres com un procés en què la transmissió de coneixement és fonamental. En aquest
sentit, el jurat ha valorat molt positivament que la seva proximitat afavoreix l’aprenentatge.

Entusiasta de la tasca que desenvolupa i treballadora incansable, assumeix riscos i destaca per
una valentia i una professionalitat —extensiva al gran equip que ha sabut crear— que li han
permès superar èpoques molt difícils creixent en qualitat i en projecte.
Elba Benítez treballa amb els artistes següents:



















Ignasi Aballí
Armando Andrade Tudela
Ibon Aranberri
Miriam Bäckström
Carlos Bunga
Cabello/Carceller
Juan Cruz
Gintaras Didžiapetris
Fernanda Fragateiro
Hreinn Fridfinnsson
Carlos Garaicoa
David Goldblatt
Cristina Iglesias
Vik Muniz
Ernesto Neto
Nicolás Paris
Francisco Ruiz de Infante
Francesc Torres

I col·labora amb:









Chantal Akerman
Claudia Andujar
Lothar Baumgarten
El Ultimo Grito
Yona Friedman
Joachim Koester
Jorge Pardo
Natalia Załuska

