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David Marshal – Konstnär som gjort Benahavis känt 

 

 

Många känner igen hans arbeten i vit och gul metall, skålar, ljusstakar och fat. Men hans 
konstnärliga verksamhet är mycket mer än så. Han tillverkar även hem och 
kontorsinredningsdetaljer till exempel beslag, bokstäver, trapplejdare, ramar, belysning, 
möbler, dörrhandtag och mycket annat. Allt tillverkat av David Marshall Bronze Age S.A.  
Bland dessa föremål finns säkert framtidens antikviteter.  

Inspirationen säger han sig hämta från naturen i Spanien och där material som mässing, 
aluminium, trä och glas utgör grunden för hans konstnärsskap.  

Det som bland annat gör hans konst unik är gjuttekniken i sand. En teknik som man redan på 
järnåldern tillämpade. Mycket av det vi ser på gallerierna är sedan 40 år tillverkat i hans 
verkstad i Malaga. 

I Benahavis finns ett av hans gallerier, alldeles runt hörnet från El Castillo. 

 

http://www.elcastillo.eu/


Här en presentation av konstnären: 

Born in Edinburgh Scotland 1942  

1960 Emigrates to Canada, studies at the University of Toronto while working as a copywriter for McCann 
Ericson.  

1961 - 1962 Travels from Canada to Colombia by motorcycle.  

1962 - 1964 Works at Zipaquira near Bogota as assistant to the welding superintendant providing an initial 
contact with the world of metals.  

1965 After a non-ferrous metals course he arrives in Spain. Makes first sculptures from recycled metals, 
jewelery, belt buckles etc. for Marbella´s Saturday market.  

1968 After a first successful exhibition at the Marbella Hilton sets up workshop at a farm in Mijas.  

1972 Installs a workshop in Malaga with foundry, polishing and welding shops. Prepares a cutlery 
collection for Christian Dior and a design line for Artespaña.  

1981 Opens new Gallery in Puerto Banus, Marbella and moves workshops to Sevilla  

 

1986 Nobel Prize Winner Don Camilo Jose Cela inaugurates the new complex of 12 houses and Gallery 
created by David in Benahavis.  

1997 Creates a new line of designs to present at fairs in Paris, Verona, Frankfurt, Milan, Madrid, Valencia 
and Barcelona.  

2000 - 2002 Acquires a large farm near Ronda and totally rebuilds the cortijo with collected original 
artifacts - to provide living accommodation, a studio workshop, and gardens to display the sculpture 
collection.  

2007 - 2009 Purchases a house at Hahn`s Peak near Steamboat Springs in Colorado. Builds, from beetle 
kill lodgepole pine, a new studio workshop. Inaugurates a gallery in Steamboat Springs and presents his 
latest work at shows in Breckenridge, Loveland and Las Vegas. 

2010 Opens a new Gallery in Santa Fe, New Mexico. 



 
Enligt konstnärens egna uppgifter förekommer det kopior av hans verk, så var uppmärksam 
på att du köper ett original föremål. 
 
Galleriet i Benahavis hittar du längst bort i byn där huvudgatan slutar. Svänger du sedan 
höger går gatan ner mot El Castillo 
 
För den som vill köpa online finns en web shop på www.david-Marshall.com 
 

 

http://www.david-marshall.com/

