MUSEO LISTE ETNOGRÁFICO DE VIGO
PROGRAMACIÓN 4º TRIMESTRE
(OUTUBRO, NOVEMBRO, DECEMBRO)
2021

INFORMACIÓN XERAL

Será de obrigado cumprimento a normativa sanitaria vixente en cada momento polo que pregamos que teñan en conta as indicacións do persoal 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.

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 coñecer
parte da historia alimentaria de Galicia a través dun cereal: o millo.
Diversos bloques enriquecen esta viaxe a través do gran: historia
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 arquitectura adxectiva con el relacionados.
Pezas e documentación: Rubén Berto Covelo e Museo Liste.
Lugar: Sala didáctica “O devir das estacións”.
Datas: ata 31 de decembro.

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
reflexións 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 se están a desenvolver
ao longo do ano e nas que colabora, de xeito especial, a asociación “MULLERES E PALABRAS”.
Como proxecto en continuo crecemento, animamos á participación a través da obra colectiva 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,
tecidas 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 no que unha escolma de artistas multidisciplinares dialogan co patrimonio etnográfico da colección do Museo desde diversas técnicas, disciplinas e perspectivas.
Un diálogo arredor da nosa cultura material e simbólica dende unha ollada
contemporánea.
Participan: Diego del Río, Loreto Arnaz, Berta Pan, María Gar, Aida
pez, Abraham Alonso, Thomas Apostolou e Chiño Eirín.
Programa do 4º trimestre:
19/10: intervención de Abraham Alonso coa obra “Des-habitáculo habitado” na Sala de ”A madeira escavada”.
16/11: intervención de Chiño Eirín coa obra “Geoliquatio“ na Sala de “A
madeira escavada”.
Comisaria: Alexandra R. Rey.
Datas: ata o 31 de decembro.

ACTIVIDADES CÍCLICAS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

SAMAÍN: NON SÓ DE CABAZAS VIVE ESTA NOITE
Cando falamos de Samaín o primero que nos ven a cabeza son as cabazas,
protagonistas indiscutibles desta celebración. Sen embargo, o Samaín leva
asociados outros vexetais menos coñecidos: nabos, remolachas, mazás, visco ..
A actividade constará de:


Parte teórica: orixe e evolución do Samaín e elementos a el asociados.



Parte expositiva: mostra de obxectos relacionados co “Día dos mortos”
mexicano coa colaboración da Asociación Mexicanos en Galicia
Chichénitza.



Parte práctica: actividade arredor da celebración.



Xogo “Na noite máis esperada, bruxas, trasnos e fadas”.

Os participantes poderán traer cabazas decoradas para o noso concurso.
Datas: do 26 ao 30 de outubro.
Duración aproximada: 60 minutos.
Dirixido a: grupos de Educación Infantil e Primaria .

ACTIVIDADES CÍCLICAS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

NADAL: E TI DE QUE ERES? DE ÁRBORE OU DE BELÉN?
As tradicións decorativas do Nadal son moitas pero os protagonistas indiscutibles do fogar
son a árbore e o nacemento.
As súas características e evolución teñen moito que contarnos sobre o Nadal e serán punto
de partida para percorrer a exposición “O Nadal na tradición”.
A actividade constará de:


Parte teórica: orixe das tradicións decorativas de Nadal.



Visita ao “O Nadal na tradición”: escolma de nacementos pertencentes a coleccións
privadas e mostra fotográfica de árbores de Nadal.

Datas: do 14 ao 18 de decembro
Duración aproximada: 60 m.
Dirixido a: Educación Infantil e Primaria.

ACTIVIDADES ESPECIAIS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

OS SONS DO TRABALLO
Sons como a martelada do ferreiro, a máquina de coser da costureira, o
chifre do afiador, proporciónannos un punto de partida que nos
introduce no mundo dos oficios a través de aspectos que poden resultar
familiares, establecendo relacións que xeran coñecemento.
A actividade constará de:


Parte teórica: introdución ao tema con breve percorrido pola Sala dos
oficios.



Parte práctica: recoñecemento de oficios e dos elementos que os
definen protagonizados polos seus sons.

Duración aproximada: 60 minutos.
Dirixido a: grupos de 3 a 8 anos.

ACTIVIDADES ESPECIAIS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

MARIANO MARCOS ABALO: A VIDA DEBUXADA
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 Educación Primaria .

ACTIVIDADES ESPECIAIS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

EN PERIGO DE EXTINCIÓN
Moitos oficios veñen desaparecendo por mor do avance tecnolóxico e das
mudanzas en usos e costumes. Tal é o caso dos carteiros, os fareiros, os
reloxeiros, os mineiros e tantos outros. Prestaremos unha atención especial a
estes traballos dentro da temática recollida na exposición permanente.
A actividade constará de:


Parte teórica: introdución ao tema dos oficios, os que xa non existen ou
están a piques de desaparecer.



Parte expositiva: pezas e elementos relacionados con eles.



Parte colaborativa: os participantes farán, con anterioridade a súa visita,
un pequeno traballo de campo sobre o tema axudados polos materiais
que lles serán enviados. Poderán traer, así mesmo, pezas relacionadas con
algún deses oficios que serán expostas no Museo.

Duración: 60 m.
Dirixido a: Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato e adultos .

Cando uns ollos pechan...
Autor: David Marcos Del Río Martínez

ACTIVIDADES ESPECIAIS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

SENLLEIROS E OS SEUS SENDEIROS
O obxectivo desta proposta é dar a coñecer personaxes senlleiros
relacionados coa cidade a través dun audiovisual e da mostra de
obxectos pertencentes a algúns deles que entraron a formar parte da
colección do museo mediante doazóns. Trataranse figuras relevantes
vencelladas a Vigo como Cesáreo González e o cine, Sanjurjo Badía e a fábrica
Industriosa, Ángel Núñez e os emplastos Winter, López de Neira e a luz
eléctrica, o Pichón e a súa sona como compoñedor...etc.
A actividade constará de:


Parte teórica: achega á temática proposta co apoio audiovisual.



Parte expositiva: fotografías, pezas , así como un percorrido visual polos
recantos urbanos con eles relacionados.

Duración: 60 m.
Dirixido a: Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e adultos.

TALLERES DE COÑECEMENTO
40 EUROS POR GRUPO
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE (AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

INSTRUMENTOS HUMILDES
Actividade que aborda con demostración práctica:


Clasificación e breve historia dos instrumentos.



Variedade nos modos de tocar.



Variedade nos ritmos (alalá, muiñeira, alborada, …)



Distintos momentos de uso (festas, foliadas, comparsas…)



Mostras do cancioneiro popular (coplas, nanas…)



Achegamento aos instrumentos doutras culturas.

O discurso do monitor leva a agrupar os instrumentos en:




Obxectos construídos co fin de tocar.
Obxectos de uso cotiá utilizados como instrumentos.
Xoguetes sonoros ou que imitaban instrumentos.

Duración: 60 minutos.
Monitora: Erica Iglesias Neira.
Dirixido a: todos os públicos. 40 euros/grupo .

XORNADAS PARA A COMUNICACIÓN
(ENTRADA LIBRE. AFORO CONDICIONADO ÁS LIMITACIÓNS VIXENTES)

ILUSTRANDO A LOITA
Mesa redonda arredor do concepto de Sororidade que contará
coa participación de ilustradoras participantes na exposición
temporal “Sororidade: Ilustrad/AS” e coa colaboración da
Asociación Mulleres e Palabras.
Data e hora: por confirmar (serán convenientemente difundidas).

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
temporais e actividades que así o indiquen; os mércores de 17:00 a 19:00 h.
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)

