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Será de obrigado cumprimento a normativa sanitaria vixente en cada 

momento polo que pregamos que teñan en conta as indicacións do perso-

al do museo á hora de realizar a súa visita. 

Ademais das actividades e visitas presenciais, as limitacións impostas pola 

nova  realidade sanitaria  convídannos a traballar para  ofrecer  máis  e  

mellores  contidos  culturais online a través da nosa páxina web e do blog 

www.blog.museoliste.org. 

 

INFORMACIÓN XERAL 



 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 

SALAS TEMÁTICAS 

Os tecidos 

Simboloxía dos oficios 

O peche 

A madeira escavada 

A luz 

A materialidade da fe 

A arte de curar 

O centeo 

A rotulación dos contidos permite a realización de percorridos 

autónomos 

VISITAS GUIADAS: (AFORO LIMITADO) 

Grupos previa solicitude 



 

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 

ENTRADA GRATUÍTA 

 

DO PAÍNZO AO MILLO: OS MIL GRANS 

Mostra temporal composta de preto de 50 pezas coas que coñe-

cer parte da  historia alimentaria de  Galicia a través dun cereal: 

o millo.  

Diversos bloques enriquecen esta viaxe a través do gran: histo-

ria da planta coas diversas variedades que dela existen (branco, 

pego, corvo, …), o pan, os múltiples usos e recursos do millo, os 

obxectos relacionados coa súa produción e os exemplos de arqui-

tectura adxectiva con el relacionados. 

Pezas e documentación: Rubén Berto Covelo e Museo Liste. 

Lugar: Sala didáctica “O devir das estacións”. 

Datas: ata final de ano. 

 



 

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 

ENTRADA GRATUÍTA 

 

SORORIDADE: ILUSTRAD/AS 

Unha morea de ilustradoras, dan a súa visión da loita polos dereitos da muller, poñendo 

cara á verba “Sororidade” que define a axuda mutua entre elas.  

Eva Casais, Gemma Marqués, Abi Castillo, Laura Tova, Paula Mayor, Candela Piñeiro, 

Heyjuddy, Lidia Cao, María Uve, Bea Gregores e Nuria Figueiredo, enchen o museo de re-

flexións gráficas aportando unha perspectiva actual e vivida a través das súas obras. 

Todas ELAS, GALEGAS, ARTISTAS, ILUSTRADORAS, MULLERES, IMPLICADAS, 

cuxa obra  configura o punto de partida de actuacións que se desenvolverán ao longo do 

ano e nas que colaborará, de xeito especial, a asociación “MULLERES E PALABRAS”. 

Como proxecto en continuo crecemento, animamos á participación a través da obra colec-

tiva en execución “Tecido sororal” que, simbolizando a cita de Marcela Lagarde 

“...tecemos redes inmensas que conforman un gran manto que xa cubre a terra”, convida a 

materializar a vosa SORORIDADE a través da aportación de pezas de 25 x 25 cm que, teci-

das con calquera técnica, se irán xunguindo. 

Datas: ata  o 31 de decembro. 



 

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 

ENTRADA GRATUÍTA 

 

(A)PEGADAS: TRANSITAR ONTE PARA CAMIÑAR HOXE 

Proxecto expositivo colectivo no que unha escolma de artistas multidisciplinares dialogan co 

patrimonio etnográfico que configuran os fondos da colección do Museo Liste Etnográfico de 

Vigo desde diversas técnicas, disciplinas e perspectivas. 

Un diálogo arredor da nosa cultura material e simbólica dende unha ollada contemporánea.  

Participan ao longo do ano: Diego del Río, Loreto Arnaz, Berta Pan, María Gar, Aida López, 

Abraham Alonso, Thomas Apostolou e Chiño Eirín. 

Programa do trimestre: 

13/7: intervención de María Gar coa obra “Tramas” na Sala de ” Os tecidos”. 

10/8: intervención de Aida López coa obra “Herbario“ na Sala de “A arte de curar”. 

14/9: intervención de Thomas Apostolou  coa obra “Not only does God definitely plays” na 

Sala de “O peche”.  

Comisaria: Alexandra R. Rey. 

Datas: ata o 31 de decembro. 



 

ACTIVIDADES ESPECIAIS VERÁN 

1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES) 

 

BRUXULEANDO 

Croquis, compases, agullas de marear, astrola-

bios, estrelas, sol, relevo, servían para chegar a 

calquera sitio, incluíndo novos mundos.  

Introdución aos antigos sistemas de orientación 

resolvendo probas que evidencien dotes de des-

cubridores e aventureiros. 

A actividade constará de: 

 Parte teórica: achega aos medios de orien-

tación ao longo da historia. 

 Parte práctica: resolución de distintas pro-

bas incluíndo a construción e uso de rudi-

mentarios aparellos de orientación  

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 6 a 12 anos . 

ENIGMA 

Os xeroglíficos, as mensaxes cifradas e outras 

linguaxes, gardaron información que, ás veces, 

segue a ser un misterio. Partindo da grande cu-

riosidade que espertan, alimentando un devezo 

por coñecer que non sempre conseguimos resol-

ver, convidamos aos participantes a mergullarse 

no seu enigmático mundo. 

A actividade constará de: 

 Parte teórica: breve introdución ao mundo 

dos códigos e mensaxes cifradas. 

 Parte práctica: xincana arredor do tema. 

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 12 ao 16 anos. 



 

ACTIVIDADES ESPECIAIS VERÁN 

1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES) 

 

UNHA VIDA EN IMAXES 

Os debuxos de Mariano Marcos Abalo son os 

protagonistas desta actividade como salvagarda 

dunha realidade etnográfica que recrea contidos 

do museo. A través desta disciplina artística, 

descubrimos outra forma de facer etnografía. 

A actividade constará de: 

 Parte teórica: exhibición da colección de 

obras orixinais do artista: “As árbores”, “Os 

espantallos”, “As nosas cousas”. 

 Parte práctica: “Aprendendo a debuxar”, 

probas de enxeño nas que atopar claves a 

través das series  de debuxos . 

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 3 a 12 anos . 

 

 

 

OS SONS DO TRABALLO 

Sons como a martelada do ferreiro, a máquina 

de coser da costureira, o chifre do afiador,  pro-

porciónannos  un  punto  de  partida que nos in-

troduce no mundo dos oficios a través de aspec-

tos que poden resultar familiares, establecendo 

relacións que xeren coñecemento. 

A actividade constará de: 

 Parte teórica: introdución ao tema con bre-

ve percorrido pola Sala dos oficios. 

 Parte práctica: recoñecemento de oficios e 

dos elementos que os definen protagoniza-

dos polos seus sons. 

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 3 a 8anos. 



 

ACTIVIDADES ESPECIAIS VERÁN 

(AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES) 

 

INSTRUMENTOS HUMILDES 

Clasificación e historia dos instrumentos; modos de to-

car, ritmos; momentos de uso; cancioneiro popular; e 

instrumentos doutras culturas. Agrupa os instrumentos 

en obxectos construídos co fin de tocar; os de uso cotiá 

utilizados como instrumentos; e os xoguetes sonoros. 

A actividade constará de: 

 Parte teórica: exhibición e explicación da monito-

ra. 

 Parte práctica: execución práctica da monitora e 

construción dun pequeno instrumento. 

Duración: 60 minutos. 

Monitor: Erica Iglesias Neira. 

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Dirixido a: grupos de todas as idades  previa solicitude 

Prezo: 40 euros por grupo. 

DESCUBRINDO O LISTE 

Realización dun percorrido autónomo, dinámico e cola-

borativo para familias polas salas do museo, aportando 

un coñecemento que converta o acto cutural  nunha vi-

vencia de traballo  familiar na que compartir experien-

cias. 

Con soportes que implican maior seguridade sanitaria a 

través de códigos QR.  

Duración: 60 minutos. 

Datas: sábados dos meses de xullo e agosto. 

Dirixido a: familias (sen solicitude previa). 

Prezo: prezo de entrada ao museo. 



 

HORARIOS 

DE MARTES A SÁBADO : de 10:00 h. a 14:00 h 

MÉRCORES: de 10:00 h. a 14:00 h. e de 17:00 h. a 19:00 h. 

PREZOS DE ENTRADA 

Xeral: 2 € 

Reducido: 1€ (menores de 12 anos, 3ª idade, parados, estudantes e integrantes de grupos). 

Gratuíto: menores de 6 anos; Centros de Ensino do Concello de Vigo e Asociacións da 3ª Idade do Concello de Vigo;  exposicións tem-

porais e actividades que así o indiquen;  tardes dos mércores. 

CONTACTO 

Tfno. 986 244 698 

Rúa Pastora, nº 22, Vigo 

recepcion@museoliste.org 

visitas@museoliste.org 

www.museoliste.org  

blog.museoliste.org 

Espazo “Co teu can”  

(permitido o acceso con can, sempre con correa). 


