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Encetem una nova edició d’espai propi en un any en el que la 
cultura ha patit molt pels efectes de la pandèmia.

Godella ha sigut com una illa en la que hem confiat en la cultura 
segura i hem estat al costat de les persones que fan de la seua 
creació la seua manera de viure.

Enguany més que mai, este és el vostre espai, el vostre espai 
propi on volem mostrar que apostar per la cultura és una in-
versió perquè tot allò que s’inverteix en formar la identitat d’un 
poble et retorna amb el naixement de noves generacions de 
persones creadores, que espere troben per molts anys que a 
Villa Eugenia tenen un lloc on mostrar el seu art.

Eva Sanchis Bargues
Alcaldessa de Godella
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ARTISTES



Un any mes, ens trobem celebrant ESPAI PROPI al centre d’Art de Villa 
Eugènia i per primera vegada en format online mitjançant la seua web, 
una proposta que engeguem des de la Regidoria de Cultura amb la fina-
litat de gaudir de les exposicions de forma permanent, i és que, era de 
justícia disposar d’un espai en el que les i els artistes pogueren mostrar 
quins són els seus treballs, no únicament mitjançant la exposició efíme-
ra, sinó  traguent fora de l’edifici modernista el seu art.

En els temps estranys que estem vivint, hem volgut fer un pas enda-
vant, entenem la cultura com un bé essencial  i hem volgut garantir a les 
veïnes i veïns de Godella el dret i l’accés a la Cultura, del mateix mode 
que també hem donat tot el nostre suport als professionals que giren al 
voltant de la seua industria.

Continuarem preservant i fomentant els esdeveniments culturals al nos-
tre poble, garantint la seguretat i la salut de les persones i fent allò que 
millor sabem fer, perquè som un poble bressol d’artistes.

Benvingudes i benvinguts a Espai propi!!

Godella, desembre de 2020
Tatiana Prades.
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 Algunes reflexions sobre Espai Propi.

 Ja fa nou anys que vam començar aquesta aventura.
 Espai Propi mostra el treball que es forja en els estudis dels artistes 
de Godella, una mostra col·lectiva que recull i acomiada autors, 
un espai on caben totes les tendències i estils, això si, amb la 
màxima qualitat, com podeu veure en cada una de les mostres 
que anem realitzant. No és un lloc on gent que pinta o fa qualsevol 
tasca plàstica, pot penjar els seus treballs, ací es mostra el treball 
de persones que han dedicat i dediquen la seua vida a la pràctica 
artística amb rigor, maestria i reconeiximent.

 Els participants són professionals cultivats en escoles, facultats o 
autodidactes, amb una biografia extensa en exposicions, premis 
i reconeixements. La majoria d’ells es dediquen a la docència 
artística a escoles, instituts o universitats, oferint la seua experiència 
i coneixements a futurs creadors. 

 Hem mostrat pintura, escultura, instal·lació, fotografia, gravat ... i 
amb poètiques molt diferents, des de la figuració més acadèmica 
a l’abstracció més conceptual i eclèctica, passant per tots els 
estils que avui i ací es conceben. Aquest espai col·lectiu no és un 
lloc tancat, al contrari, cada any s’incorpora gent nova que està 
destacant per la seua manera de fer, en el panorama artístic actual 
o rescatem artistes que volen integrar-se.

 A nosaltres ens encanta compartir la nostra obra, tant amb  els 
artistes com amb el públic en general i molt més, en aquest any 
tant complicat.

 
Gaudiu-la.

Josep Ferriol Cardo, Comissari i pintor.
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José Vergara
Retrato de un artista

61 x 50 cm  
Collage, acrílic i oli sobre  llenç

www.josevergara.es
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Manuel Silvestre
Composició amb trama
82x 100 cm
Pintura collage sobre taula

msilvestrevisa@yahoo.es
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Orts
Cristales

50 x 70 cm
Aquarel·la sobre paper

ortspintoret@hotmail.com
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Rosa Satorre
Maga con pócima curativa
61 x 100 cm
Acrílic sobre contraxapat

satorrepe@gmail.com
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Luis Pérez Boullosa
S/T

26 X 10 X 40 cm  
Pedra calcària de Ulldecona. Reutilitzada

witopb@hotmail.com

12



1312

Estellés Salomón
Charlotte Salomón
20 x 100 cm
Aquarel·la sobre paper

estellessalomon.es
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Fuensanta Niñirola
Vegetación I y II

70 x 120 cm
Impressió digital sobre metacrilat

fninirola.blospot.com.es
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Xavier Monsalvatge
We can do it. 2015
100x 70 cm
Llapis sobre paper guarro

www.xaviermonsalvatje.com
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Encarna Monteagudo
                                               S / T. 2019

Acrílic sobre fusta
100 x 100 cm

karnamonte@yahoo.es
encarna@ucv.es
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McDiego
BORBÓNKING. 2020
100x 100 cm
Tècnica digital

www.mcdiego.com
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Bàrbara Martínez
Composició mecànica II

Acrílic sobre  llenç
100 x 100 cm
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Luis Marco
La cara del Coronavirus
100x 120 cm
Oli sobre llenç
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Miguel Ángel Rios
EIXIDA

Collage sobre paper
60 x 80 cm
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Raquel Aguilar
Habitatges a Santa Marta, Colòmbia. 2019
Mixta sobre fusta
100 x 81 cm

raquelaguilar.es
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Giner Godella
Cala Blanca

73 x 54 cm
Acrílic sobre llenç

ginergodella.com
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Giner Bueno
Sierra de Andilla
65 X 46 cm
Oli sobre llenç
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Carlos Giner
La puerta 30

65 x 100 cm
Oli sobre taula
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María Angélica Viso
Geometrías orgánicas bicolor. 2020
110x 50 x 5 cm
Alumini

mariaangelicaviso.com
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Cristina Ghetti
SYSMO

100 x 100 cm
Acrílic sobre llenç

www.cristinaghetti.org
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Eduard Cortina
Sense títol
64 x 63 x 32 cm
Fusta carbonitzada

edurdcortina.com
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Josep Ferriol
CONFINATS. 2020

120 x 215 cm
Mixta  i collage sobre fusta

www.josepferriol.com
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Carrasco López
Pozo de agua. Meliana
90 x 116 cm
Tinta pigmentada/ Acrílic/ Collage, sobre llenç

www.carrascolopez.com
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Vicente Castillo
CARIÁTIDES

100 x 81 cm
Oli sobre taula

vicentecastillobargues.wordpress.com
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Francisco Alonso “Kiko”
Un jardín de Socusa
36 x 54 cm
Oli sobre taula
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Marià Garrañana
O+O

73 x 92 cm
Oli sobre tela
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Alicia Navarro
Luces y sombras de la vida

80 x 120 cm
Oli sobre tela
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