El patrimoni documental en el MuVIM
El MuVIM obri al públic des del 3 d'abril la mostra “Patrimoni de la Diputació de València”, que
trau a la llum una selecció de les millors obres pertanyents a la seua valuosa col·lecció
artística i documental, atresorada en els seus més de dos-cents anys d'història.
El projecte inclou dues exposicions: “Patrimoni artístic: Dibuix i Pintura”, exposada en les
sales Alfons Roig i Parpalló, i “Patrimoni documental de l’Arxiu General i Fotogràfic”,
habilitada en l'entrada del museo.de les més de 2.000 obres que integren el fons artístic de la
Diputació de València, l'origen de la qual data de la cessió d'obra dels primers pensionats i
becats de la corporació provincial, les dues exposicions que demà seran presentades per les
diputades provincials Carlota Navarro i María Jesús Puchalt exhibeixen una selecció de 34
pintures i 38 dibuixos del fons patrimonial de la Diputació i diversos documents extrets de
l'Arxiu General i Fotogràfic de la institución.la selecció de peces, realitzada pel comissari de
l'exposició sobre fons artístic, Vicente Colom, il·lustra l'esdevenir artístic de la pintura
valenciana d'entre els segles XIX i XX. El recorregut s'obri amb els pioners de l'anomenat nou
segle d'or de la pintura valenciana, així com una sèrie d'artistes que, si ben molts ja disposen
de reconeixement necessari, es presenten en aquesta mostra per les bondats estètiques de
l'obra seleccionada.
De Sorolla a "Equipo Crónica"
Completen la mostra una il·lustre nòmina de grans artistes: Sorolla, Pinazo, Ribalta, Domingo
Marqués, Navas Escuriet, Roca Gisbert, Albalat Iranzo, Genovés, Pastor Pla, Pérez Candel,
Zamorano, Ribera Berenguer, Palomar Aparicio, Pi Belda, Lozano, Segrelles, Marco Moles,
Nassio Bayarri, Michavila, Alcón Agustín, Puig Benlloch, Caballer Segura, Castellano Giner,
Montesa Manzano, Palomar Aparicio, Machancoses Trenco, Vicente Peris, Guiteras, Pedro
Cámara, MªAngeles Marco, Cillero Dolz, Lorenzo Bonechi, Albacete, Peris Marco, Barberá
Zamora, Joan Miró, Cesar Manrique, Campano, Teixidor, Giménez del Haro, Farreras,
Hernández Mompó, Carmen Calvo, Iturralde, Sempere, lranzo Almonacid, Armengol, "Equipo
Realidad", Cardells, "Equipo Crónica", Boix.
Mecenatge cultural i pensions artístiques de la Diputació
La Diputació de València atresora un excel·lent patrimoni artístic, públic i col·lectiu,
d'incalculable valor, gràcies a la seua labor de mecenatge i patrocini de les arts promogut des
de 1863 i articulat mitjançant el sistema de Pensions i Beques a joves artistes. Si resultaven
seleccionats per a gaudir la Beca, en finalitzar els seus estudis, els joves pensionats
aportaven alguna de les seues obres a la Diputació, com a justificació final de la seua
Pensió.Va sorgir, en la segona meitat del segle XIX, el germen de l'actual col·lecció d'art que
atresora la corporació provincial. Joves valors de la cultura i l'art del XIX, que van arribar a
consagrar-se com a grans genis i mestres, és el cas de Pinazo, Sorolla, Navas o Balbino

Giner, van agrair en diferents cròniques i documents de l'època, l'excel·lent ajuda rebuda per
la institució valenciana.Mestres com els ja esmentats van ser becats per la Diputació,
aconseguint així un dels somnis que tot artista pretenia: beure directament de la font de l'art,
en els països amb major prestigi cultural i artístic del moment.Gràcies a aquestes Beques i
Pensions, els artistes van tenir l'oportunitat de desenvolupar el seu treball fins a aconseguir
un incomparable renom artístic aportant, al temps, a la ciutat de València un decisiu impuls a
la cultura i als moviments artístics, situant-la en l'òrbita dels grans escenaris internacionals.
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