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Carmen Alborch. L’art i la vida
Comissariat: Salvador Albiñana / José Vicente Plaza

Universitària, política, escriptora i, sobretot, feminista. El perfil 
professional i personal de Carmen Alborch (1947-2018) va ser sempre 
esquiu a la classificació. “Ser transgressora ha sigut en mi una constant 
vital. Des de menuda era així. Ha sigut una cosa natural”, va escriure en 
La ciudad y la vida (2009). 

D’aquesta obra procedeix el títol de la present exposició, que comença 
en 1965 amb l’inici dels seus estudis de dret en la Universitat de 
València, de la qual va ser professora de Dret Mercantil i degana. Allí va 
tornar en 2016, en concloure la seua vida política. Un anhelat bucle. El 
retorn va ser breu a causa de la malaltia que la va afectar en 2017. No 
obstant això, va atendre les seues obligacions acadèmiques. 

Entre els dos moments es desplega una biografia que hem ordenat 
en sentit cronològic, il·lustrada amb fotografies, documents, llibres, 
objectes i una selecció de la seua col·lecció d’art. No va ser una 
col·leccionista convencional, però va reunir un interessant conjunt 
d’obres que procedeixen dels anys en què va formar part de la Galeria 
Temple, entre 1983 i 1987, i sobretot de la seua amistat amb artistes com 
Andreu Alfaro, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano i Manuel Sáez.

L’exposició es complementa amb Pantalles de Carmen, un audiovisual 
que reuneix fragments d’entrevistes i declaracions realitzades entre 
1978 i 2018, seleccionats pel seu germà Rafa Alborch.
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Exposicions temporals

Activitats culturals

Consulta la programació i subscriu-te al butlletí 
de notícies a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educació i mediació
Espai de Telles / Visites comentades / Tallers

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada lliure

Horari
De dimarts a diumenge, de 11 a 21 h.

Com arribar
C/ Museu, nº 2 
(junt a Plaça del Carme)
46003 València

Autobusos: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estació: Pont de Fusta

Tel. Recepció: 96 3152024
Tel. Centraleta: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Segueix les activitats del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicació

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicions/
Activitats culturals
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacio-mediacio/
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.tiktok.com/@centredelcarme_cccc?lang=es
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912

