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La Generalitat Valenciana ha adquirido desde 2017 un importante 

número de obras, sin pautas generacionales ni restricciones temá-

ticas, que discurren cuestiones de nuestra sociedad más cercana. A 

través de la adquisición de obras esta iniciativa ha apoyado la carrera 

de diversos artistas que, además, van incluyéndose en el proceso de 

generar una memoria, de archivar y ordenar las obras, tanto a nivel de 

conservación museística como sobre el papel, mediante publicacio-

nes que documentan el progreso de la colección.  

La colección de Art Contemporàni de la Generalitat Valenciana es el 

modelo de colección viva al que hacemos referencia. Surge por una 

urgente necesidad de impulsar y revitalizar el sector artístico de la 

Comunitat Valenciana, reconociendo a aquellos artistas y piezas des-

tacadas que ofrecen una panorámica del arte contemporáneo actual 

y suponen un valioso legado patrimonial a largo plazo. 

La exposición de este ciclo que se presenta en el Museu Municipal 

de Alzira con motivo de la Capitalidad Cultural Valenciana reúne las 

propuestas de nueve artistas que comparten desde planteamientos 

técnicos muy diversos un interés común, la mirada al espacio donde 

el individuo se mide con su entorno social y la puesta en valor de 

procesos de resistencia que rozan la heroicidad. La globalización, 

la voracidad de las grandes ciudades, el urbanismo desaforado, el 

olvido de las minorías, males de la sociedad actual que dejan escaso 

espacio a otros planteamientos y otros ritmos.

La Generalitat Valenciana ha adquirit des de 2017 un important nom-

bre d'obres, sense pautes generacionals ni restriccions temàtiques, 

que discorren qüestions de la nostra societat més pròxima. A través 

de l'adquisició d'obres, aquesta iniciativa ha donat suport a la car-

rera de diversos artistes que, a més, es van incloent en el procés de 

generar una memòria, d'arxivar i ordenar les obres, tant a nivell de 

conservació museística com sobre el paper, mitjançant publicacions 

que documenten el progrés de la col·lecció.

La col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana és el 

model de col·lecció viva a la qual fem referència. Sorgeix per una 

urgent necessitat d'impulsar i revitalitzar el sector artístic de la Comu-

nitat Valenciana, reconeixent aquells artistes i peces destacades que 

ofereixen una panoràmica de l'art contemporani actual i suposen un 

valuós llegat patrimonial a llarg termini. 

La exposició d'aquest cicle que es presenta al Museu Municipal 

d'Alzira amb motiu de la Capitalitat Cultural Valenciana reuneix les 

propostes de nou artistes que comparteixen des de plantejaments 

tècnics molt diversos un interés comú, la mirada a l'espai on l'individu 

es mesura amb el seu entorn social i la posada en valor de processos 

de resistència que voregen l'heroïcitat. La globalització, els inte-

ressos de les grans multinacionals, la voracitat de les grans ciutats, 

l'urbanisme desaforat, totes aquestes manifestacions del capitalisme 

que regeix les destinacions del planeta i deixa escàs lloc per a altres 

plantejaments i altres ritmes.

Art Contemporani de la Generalitat Valenciana Posicions de resistència



Tania Blanco (València, 1978)
A la Victoire de …

Maribel Domènech (València, 1951)
La casa y la voluntad de resistir



Jorge Peris (Alzira, 1969)
Dolmen, Requiem

Paco Martí (Castelló de la Plana, 1956)
Les esferes



Anna Talens (Carcaixent, 1978)
Horizonte diagonal y Reparando el horizonte de oro

Carmen Calvo (València, 1950)
Serie Naturalezas II

Juan Olivares (Catarroja, 1973)
Barricada IX



Xavier Monsalvatje (Godella, 1965)
Be careful what you wish for…

Lluis Masià (L'Alcúdia, 1985)
Refusés 3 y Refusés 13




