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Stedenprofiel: 
Valencia

vitrines ook werken zijn te vinden van Picasso en 
Miró. De bovenste verdieping en de begane grond 
zijn bestemd voor tentoonstellingen hedendaagse 
keramiek. Vlakbij dit museum bevindt zich – wat 
overigens niets met hedendaagse beeldende 
kunst heeft te maken – een aardig kerkje (Colegio 
del Patriarca, 16de-17de eeuw) waar op zondag-
morgen een Gregoriaanse mis wordt gehouden. 
Ook weer zoiets dat in geen enkele gids vermeld 
staat, maar dat – ook hang je geen enkele religie 
aan – het vroege opstaan op de zondagmorgen 
waard is. 
Eveneens bijzonder is het Muvim, Museo 
Valenciano de la Ilustracíon y la Modernidad, 
waar tentoonstellingen fotografie zijn te zien en 
andersoortige (soms grootschalige) exposities op 
het audiovisuele terrein. 

Galeries
Valencia telt vele galeries, een kleine veertig. Het 
aanbod is echter bedroevend. Er zijn er een paar 
die zogezegd met hun kop boven het maaiveld 
uitsteken, maar in vergelijking met het niveau 
elders binnen Europa is een galerieroute niet 
echt zonde van de tijd, maar als je weinig tijd 
hebt om Valencia te bezoeken, kun je de galeries 
achterwege laten. Opmerkelijk is het gedrag van 
de galeriehouders. Het is bekend dat sommige 
galeriehouders een ‘attitude’ hebben. Hier in 

Valencia is dat gedrag stuitend te noemen. Ze 
kijken niet om of op als je binnenkomt. Dat is 
nog wel te verteren. Maar wanneer een bezoeker 
met een hoop kabaal in een galerie van een trapje 
valt, recht tegenover het kantoor van de galerie-
houder en hij blijft zitten waar hij zit, kun je niet 
anders vaststellen dat hier sprake is van bescha-
mende onbeschoftheid. Indien een galerieroute 
toch gelopen wordt, hou dan rekening met deze 
onwelkome houding van de galeriehouders. 
De enige galerie die werkelijk wat biedt is Luis 
Adelantado (die overigens ook een vestiging in 
Miami heeft). 
Twee andere locaties met tijdelijke tentoonstel-
lingen liggen verspreid in het centrum – op 
loopafstand van elkaar, maar wederom enigszins 
verborgen. In het Palacio Joan de Valeriola – een 
geweldig mooi gebouw uit de 14de eeuw, geheel 
gerestaureerd, maar met moderne elementen, zijn 
diverse exposities te zien. In het programma is 
nu en dan ruimte voor hedendaagse kunst, het is 
raadzaam de culturele agenda te raadplegen, want 
er zijn soms ook tentoonstellingen die helemaal 
niets met kunst hebben te maken. Het andere 
adres voor actuele exposities is het Almudín, een 
voormalige graanschuur. Een gebouw dat door het 
formaat ruimte heeft voor monumentale sculp-
turen en schilderijen. Maar ook hier is het aan te 
raden de culturele agenda in te zien alvorens een 

bezoek te brengen, want het kunstprogramma 
kent blijkbaar leemtes. Wat niet wegneemt dat 
een bezoek best aardig is, al was het alleen al om 
het gebouw zelf te bekijken. 
Het Almudín ligt in de oude stad. Wordt omgeven 
door kronkelende straatjes, waar je, zoals gebrui-
kelijk binnen Valencia, stuit op het ene schattige 
pleintje en het andere lieflijke fonteintje. Prachtig 
is het tijdstip als het nog net schemert en de 
lampen in de stad aangaan. Dan lijkt de stad te 
baden in een warme gloed. Op dit uur is de Plaza 
de La Virgen een niet te missen plek. De terrassen 
rondom het plein zitten overvol met kakelende 
Spaanse families, die voor het avondeten (laat 
in Spanje, rond de klok van 10 uur ’s avonds) nog 
even met elkaar een wijntje drinken. Kinderen 
spelen en rennen op het plein. Aan dit plein is 
het beroemdste beeld van de patroonheilige 
van Valencia te vinden: Nuestra Señora de los 
Desamparados. Een beeld in boven het altaar, van 
de gelijknamige basiliek, dat je tegemoet flonkert. 
Je kunt er nauwelijks een foto van maken, want 
de dienst wordt altijd goed bezocht. Elke stoel en 
bank is bezet. Deze maagd is de patroonheilige 
van de stad. Buiten openingstijden van de basiliek 
is dit beeld ook te zien, door een glasraam aan de 
achterzijde. 
In deze omgeving ligt ook de kathedraal van 
Valencia, met in een kapel (La Capilla de San Fran-

De stad heeft verschillende wijken. Het historische 
hart wordt vanzelfsprekend door veel toeristen 
bezocht – hoewel het aantal buitenlandse bezoe-
kers erg meevalt. Maar in de wijk Eixample, die 
wordt gekenmerkt door allerhande modeboetieks, 
high design meubelwinkels, diverse galeries en 
kwaliteitsrestaurants (gevonden naar aanleiding 
van tips van ‘locals’, anders was je er zo voorbij 
gelopen) tref je alleen de Valenciaan aan. Op het 
terrein van bijzondere winkels – mode, meubels, 
design – heeft Valencia behoorlijk wat te bieden. 
Zo ook op het gebied van terrassen, tapasres-
taurants, parken en pittoreske pleintjes, maar 
wat beeldende kunst betreft, valt er aanzienlijk 

het hoofdgebouw veel wisselende tentoonstel-
ling het programma bepalen (vijfentwintig per 
jaar). Met nadruk op nieuwe media en instal-
laties. 
In het beleid wordt vanzelfsprekend plaats inge-
ruimd voor kunstenaars uit Valencia – sommige 
wonen nog in hun geboortestad, anderen hebben 
zich inmiddels in New York gevestigd. Zoals 
Elena del Rivero. Een vrouwelijke kunstenaar die 
werkt in mixed media, papier, borduurwerk. Haar 
atelier bevond zich tegenover de voormalige 
Twin Towers. Op de beruchte 11 september werd 
deze werkplek ook getroffen, in die zin, dat bij 
het instorten van de twee gebouwen, allerhande 
paperassen bij haar naar binnen waaiden. Al deze 
snippers heeft zij verzameld en verwerkt in een 
object. Wat een lange sliert papier en papiertjes 
is geworden. Bevestigd aan het plafond, tot aan 
de grond. Als een te lang gordijn. Indrukwekkend 
monument. 
Een ander verborgen plek (voor actuele kunst) 
is het keramiek museum – Museu Nacional de 
Ceràmica i Arts Suntuaries Gonzáles Martí. Het 
museum heeft een geweldige collectie keramiek, 
waar je wandelend door de tijd een goed idee 
krijgt van dit terrein van kunst. Zo toont zich de 
Islamitische invloed op de keramiek van Valenica, 
is er een keuken op werkelijk formaat te zien 
met tegels uit de 17de tot de 19de eeuw, terwijl in 

Koepel in het postkantoor

roos  van Put  Valencia is een stad die een beetje aan Den Haag doet denken. 

In eerste instantie lijkt er niet zo veel te beleven, maar de juweeltjes liggen achter 

gesloten deuren. Die moet je even weten te vinden. In de kathedraal bijvoorbeeld 

bevinden zich twee schilderijen van Goya, in een kapelletje. Nauwelijks verlicht, 

waardoor je op andere dagen terug moet komen, hopende dat er nu wel iets is  

te zien. Een ander kenmerk van Valencia is het hand in hand gaan van oud en 

nieuw. Aan de ene kant van de stad ligt het futuristische prestige-object Ciudad 

de las Artes y Las Ciencas. Terwijl je in het historische hart als het ware struikelt 

over allerhande schattige pleintjes met dito fonteinen. Valencia geeft zich 

langzaam prijs.

Keramiek Museum
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Agustin Gimeno, Museo de Bellas Artes

Detail Lonja de la Seda

minder te beleven dan in bijvoorbeeld Barcelona 
of Madrid. Het IVAM, het Instituto Valenciano de 
Arte Moderno echter is een hele goede reden voor 
een bezoek aan Valencia.

HedendaaGse beeldende kunst
Het IVAM is een typisch voorbeeld van een 
verborgen schat. Enerzijds omdat het museum 
de grootste collectie werken bezit van Julio Gon-
záles (1876-1942), anderzijds omdat zich in het 
souterrain – bereikbaar via een zij ingang – nog 
een overblijfsel van de oude stadsmuur bevindt. 
Dit gedeelte van het museum, Sala de la Muralla, 
wordt gebruikt voor kleinere exposities, terwijl in 
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adressen beeldende kunst, mode, dans
Almudín, grote hal, voorheen opslagplaats van graan, nu een expositieruimte 
voor hedendaagse kunst, Plaza de San Luis Betrán.
Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuaries Gonzáles Martí, Poeta Querol 
2, museum van keramiek, met een oude collectie en verschillende zalen 
waarin hedendaagse keramiektentoonstellingen zijn te zien. Muvim, Museo 
Valenciano de la Ilustracíon y la Modernidad, met tijdelijke fotografieten-
toonstellingen. IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, waarin ook het 
Centro Julio Gonzáles. Het instituut heeft de grootste collectie kunstwerken 
van deze Spaanse beeldhouwer. 
Palacio Joan de Valeriola, Calle Valeriola 13.

avant-Garde Galeries in valencia
Valencia heeft een aardig aantal galeries, de meeste brengen commerciële 
kunst. Hieronder een aantal galeries dat enerzijds net even wat interessanter 
is dan het overgrote deel, maar dat anderzijds, binnen het actuele veld kunst 
brengt van beduidend lager niveau dan in andere Europese landen. 

Galería Luis Adelantado, 
www.luisadelantadovalencia.
com
Galería Argenta, 
www.galeriargenta.com
La Nave Galería, 
www.galerialanave.com
Galería My Name’s Lolita’s Art, 
www.mynameslolita.com
Galería Punto, 
www.galeriapunto.com
Galería Rosa.Santos, 
www.rosasantos.net
Galería Val I 30, www.vali30.net
Galería Valle Ortí, 
www.valleorti.com

mode en winkelen
Valencia heeft diverse wijken met afwisselend aanbod wat betreft mode. In 
de wijk Ciudad Vella (Barrio del Carmen) zijn diverse boetieks te vinden met 
alternatieve kleding, ‘gepimpte tweedehandskleding’. Maar ook bijzondere 
winkels met design en toegepaste kunst. Shp_Suey bijvoorbeeld, te vinden 
aan de Calle Lonja 6a. In de driehoek van Avenida Maria Cristina, Avenida 
Baron de Carcer en San Vicente (wijk Eixample) bevinden zich vele shops 
en verrassende winkeltjes met Spaanse & Europese modemerken. Spaanse 
merken zijn onder meer: Hoss, Alex Vidal. Bacilococo verkoopt gepimpte 
(tweedehands)kleding – te vinden in de Calle Purísima 5 (wijk Barrio del 
Carmen). Noemenswaardig is verder Kwaleon, Plaza del Ayuntamiento 11. Hier 
Europese merken en een outlet op de eerste etage met interessante kortin-
gen (tot 50%), D&G, Valentino, Armani etc. Mooie gebreide truien, vesten 
en sjaals tegen lage prijzen zijn te vinden bij Trastevere, Calle Músico Peydró 
6. Verborgen in de straatjes in het historische centrum is de niet te missen 
winkel Kosiuko, aan de Calle Quart 13 (Barrio del Carmen). 

tHeater en film
In Valencia zijn drie bioscopen die films in de originele taal draaien. 
Te weten Albatros, (www.Cinesalbatrosbabel.com), Babel en UGC Cine Cite 
(www.ugc.es). 
Theaters: Tem, www.teatre-elmusical.com, 
Teatro Principal (dans), http://teatres.gva.es, Palau de la Música. 

eten & drinken
Taberna Alkazar, C/Mosén Femades 11 (in het voetgangersgebied). Goed vis-
restaurant. Reserveren aanbevolen, hoewel het eten aan de bar geen straf is. 
Casa Capilla, Paseo Neptuno 46 – heerlijke paella. In Valencia eet men op 
zondag met de hele familie paella tijdens de lunch. Tip: ook doen.
Aanrader: La Sucursal, dit restaurant is enigszins verborgen in het IVAM. 
Heeft wel een Michelinster, Guillem de Castro 118, reserveren noodzakelijk. 
Zie www.restaurantelasucursal.com. 

Hotels
Valencia heeft een grote keus NH Hoteles. Daarnaast is het Holiday Inn – ge-
situeerd vlakbij de Ciudad de las Artes y Las Ciencas – geen slechte keus. Half 
uurtje wandelen weliswaar naar het historische centrum, maar deze wande-
ling, in de drooggelegde rivier La Turia dat nu een park , is geweldig leuk 
en mooi. Veel sportende Spanjaarden, wandelaars, skaters, fietsers, mooie 
fonteinen etc.

overiG kunst  
& cultuur
Museo de Bellas Artes, 
wordt beschouwd als 
een belangrijk mu-
seum voor beeldende 
kunst in Spanje. Heeft 
een goede collectie 
kunst uit de Gotiek 
en vroeg Renaissance. 
Mede een indrukwek-
kende collectie Valen-

ciaanse kunstenaars zoals Ribera, Ribalta, Sorolla, Pinazo, Muñoz Degrain. 
Daarnaast enkele stukken van Velasquez, El Greco, Murillo, Goya.

Niet te missen natuurlijk het futuristische prestige object van Valencia: 
de Ciudad de las Artes y Las Ciencas. Hier is het beroemde operagebouw (het 
Palau de les Arts Reina Sofia), de Hemisfèric (met IMAX cinema), het Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe (wetenschapsmuseum), het Oceanogràfic. 

Kunsttijdschriften: Arte y Parte (maandblad), El Pais heeft elke zaterdag een 
culturele bijlage. Op internet raadplegen: www.masdearte.es. Arte.es ver-
schijnt in het Engels en Spaans, zo ook Arte Contexto, hierin tevens aandacht 
voor kunst uit Latijns-Amerika. 

overiGe websites en tiPs
AU – Agenda Urbana. Gids met dagelijkse agenda, alleen in het Spaans.
Hello Valencia, tweetalige gids (Spaans en Engels). 24/7 Valencia is een 
Spaans/Engelstalige Gids, zie www.24-7valencia.com.

ValenciaTips

cisco) de hier al eerder vermelde Goya’s. 
De kathedraal kenmerkt zich door verschillende 
bouwstijlen; er zijn Romaanse details, Gotische, 
renaissancistische en barokke. Een walhalla voor 
de kunsthistoricus. In dit deel van de stad be-
vinden zich tapasrestaurants en ook erg prettige 
chocoladewinkels – aan de Calle San Vicente 7 bij-
voorbeeld. Op loopafstand hiervan ligt het Plaza 
del Ayuntamiento (fonteinen!) waaraan het Ge-
meentehuis van Valencia is te vinden alsmede het 
Postkantoor in neoclassicistische stijl. Wachten 
in de rij voor een postzegel is verre van vervelend, 
er is genoeg te zien in het gebouw. Datzelfde is 
het geval bij het station in deze stad (Estación del 
Norte): mooie mozaïeken. 
In het hart van de stad ligt Lonja de la Seda, een 
15de eeuws gebouw, voorheen in gebruik voor de 
zijde industrie. Hier werd zijde verhandeld. Een 
gebouw dat op de Wereld Erfgoedlijst (Unesco) 
staat. Hier tegenover ligt de Mercado Central, 
waar fruit, groente, vlees en overige levens-
middelen zijn te krijgen. Evenals de beroemde 
manchego kaas die men eet met membrillo 
(een kweeperenpasta). Een favoriet dessert in 
Valencia. 

la turia
De rivier die door de stad stroomde is verlegd 
(wegens grote overstromingen), nu is deze

kilometerslange sliert omgetoverd tot een stads-
park, dat eigenlijk zijn weerga niet kent. Van 
het ene uiteinde van de stad naar het andere kun 
je gemakkelijk een uur wandelen zonder je ook 
maar een seconde te vervelen. Niet alleen sport 
half Valencia er (fietsen, hardlopen, yoga) maar 
ook zijn er weer allerhande fonteinen en vijvers. 
Met mooi zicht op de bruggen, soms voorzien 
van heilige figuren. En ook in de bruggen toont 
Valencia zich weer als een combinatie tussen 
oud en nieuw. De oudste brug ligt op een steen-
worp afstand van de zogenaamde brug die in de 
volksmond ‘de kam’ wordt genoemd – high tech. 
Aan dit park ligt het Palau de la Musica (concert-
gebouw). Aan de fontein en vijver, voor dit pand, 
zont en musiceert Valencia. 
De wijk Eixample ligt aan dit Turia park. Hier 
zijn veel boetieks, met een aanbod van kleding 
die zich wezenlijk onderscheidt van het Barre 
del Carmen buurtje, waar de kleding met name 
alternatief is. In Eixample: meer design, trendy 
kleding. De leukste winkels zijn te vinden in de 
driehoek die wordt gevormd door de Avenida 
Maria Cristina, de Avenida Baron de Carcer en de 
San Vicente. Spaanse merken (Hoss, Alex Vidal) & 
Europese. Je kunt gemakkelijk een hele ochtend in 
dit district doorbrengen, want naast sympathieke, 
veelal kleine winkeltjes bevinden zich hier ook 
high designmeubel winkels alsmede de Mercado 

de Colón. Een gebouw met in het souterrain een 
boekenwinkel, dependance van het befaamde 
warenhuis El Corte Inglès. In Eixample zijn ook 
mooie voorbeelden van Art Nouveau architectuur 
te vinden. 
Tot slot, het prestigeobject van Valencia, de Ciu-
dad de las Artes y Las Ciencas (gebouwd door San-
tiago Calavtra). Wie dit voor het eerst aanschouwt, 
weet meteen, dit is bedoeld om te imponeren. 
En het moet gezegd: dat lukt best aardig. Het 
operagebouw het Palau de les Arts Reina Sofia 
gaat duidelijk de concurrentie aan met Sydney. 
Het Hemisfèric (met IMAX cinema), het Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe (wetenschapsmuseum) 
en het Oceanogràfic wedijveren om de aandacht 
van de bezoeker. Het is met recht een waar genot 
om hier te wandelen, als je van hedendaagse 
architectuur houdt. Het is een project waarmee 
de stad toeristen probeert te trekken. En dat lukt. 
Het is ook een project dat de stad nodig heeft, 
want Valencia is weliswaar een leuke, fotogenieke 
stad met verborgen schatten, maar bruist niet als 
Barcelona en heeft ook niet de kunstschatten die 
je in de musea van Madrid vindt. Waarmee niet is 
gezegd dat een bezoek aan Valencia weggegooide 
tijd is. Maar na een dag of vier heb je de stad echt 
wel helemaal geproefd.

Miquel Navarro
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Carrer dels Trinitaris

Plaza Colegio del Patriarca

Wetenschapsmuseum, La Cuidad de las Artes y 
las Sciencas

IVAM
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Chocoladewinkel, Calle San Vicente 7

K
le

de
rd

ra
ch

t 
Va

le
n

ci
a

G
al

er
ie

 M
y

 n
am

e 
is

 L
ol

it
a’

s 
A

rt


