MUSEO LISTE – ETNOGRÁFICO DE VIGO
PROGRAMACIÓN 2º TRIMESTRE
(ABRIL, MAIO, XUÑO)
2022

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:
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE

EXPOSICIÓN PERMANENTE
O museo acometerá a remodelación da sala que acolle dende o ano 2020
a mostra “Do paínzo ao millo: os mil grans”.
Por mor da súa relevancia, a adecuación dos espazos incorporará,
ademais do millo, outros cultivos tradicionalmente transcendentais no
agro galego como a pataca, a castaña e a vide.

DO PAÍNZO AO MILLO: OS MIL GRANS
Mostra temporal composta por 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 relacionada.
Ao longo do 2022 parte da mostra pasará a ter carácter
permanente e se incorporarán outros cultivos como a
pataca, a vide e a castaña.
Pezas e documentación: Rubén Berto Covelo e Museo
Liste.
Lugar: Sala didáctica “O devir das estacións”.

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS
ENTRADA GRATUÍTA

ANCESTROS TECNOLÓXICOS
A exposición pretende recoller a evolución tecnolóxica
a través dunha escolma de pezas organizadas en cinco
ámbitos representativos:


O doméstico: da ampla produción de enxoval exhíbense batedores, picadoras ou reladores.



O traballo: o auxe das tarefas administrativas determina a elección das máquinas de escribir.



Os medios de comunicación: teléfono, radio e televisión marcan unha revolución mudando hábitos e
formas de relacionarse.



O ocio: o consumo da música mudou cos gramófonos, tocadiscos e radios pasando, estas, de ser un
medio de comunicacion a selo de lecer .



A arte: representada pola fotografía e os aparellos
que acompañaron ao ser humano no seu devezo
por conxelar o tempo.

Lugar: Sala de Exposicións Temporais
Datas: : do 15 de febreiro ao 15 de xullo de 2022.

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS
ENTRADA GRATUÍTA

PIONEIRAS
O pasado 8 de marzo, Día da Muller, presentamos, en
colaboración coa Fundación Érguete-Integración, a
mostra Pioneiras con oito fotobordados realizados polos usuarios/as do obradoiro téxtil Lanamala.
A mostra homenaxea a figuras femininas como Carmen
Avendaño, Isaura Abelairas, Chus Lago, Ana Peleteiro,
Susana Rodríguez, Celia Rivas, Elisa e Marcela e ás
nais fundadoras de Érguete.
Así, ambas institucións xonguen esforzos cara a visibilizar o traballo do obradoiro; destacar pioneiras en diversos ámbitos; contribuír á integración de colectivos
desfavorecidos; constatar a presenza masculina na loita
pola eliminación das desigualdades de xénero; construír
novas masculinidades; e evidenciar a necesaria colaboración entre entidades.
Lugar: Sala dos tecidos.
Datas: do 8 de marzo ao 30 de abril.

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS
ENTRADA GRATUÍTA

PROXECTO CABODANO. II ANDAINA
O museo acolle a obra da artista María X. Fernández
que, dentro do Proxecto Cabodano, comisariado por
Manuel Sendón e J. L. Suárez Canal, reivindica a memoria da actividade editorial do CEF a través da intervención, a cargo dos artistas convidados, dos libros pertencentes á colección Do Trinque .
A proposta da artista é o resultado do traballo sobre
o volume dedicado a Milagros De La Torre, fotógrafa
peruana. Pezas como Degradación tonal, Mórulas do
mal, Buraco do inferno ou Do revés, poboarán a Sala
de A arte de curar que a artista elixiu como contedora
da súa obra. Nas súa palabras:
Nesta sala agardan remedios estraños en frascos
de vidro, obxectos con poderes sobrenaturais que
cortan o mal e fan retornar a luz. É a sala da curación, a que acolle toda a dor que emana do libro
de Milagros De La Torre
Lugar: Sala “ A arte de curar”
Datas: a partir do 20 de abril.

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS
ENTRADA GRATUÍTA

BUXAINAS E ASUBÍOS
Colección de Patuxa Limón, mestra de Educación
Primaria e profesora de audición e linguaxe. Utilizaba
os xoguetes como apoio para ensinar.
Aprender a enrolar o cordel e lanzar o trompo era
unha aprendizaxe longa e laboriosa que levaba un
tempo e xeraba competición entre nós. Polo que dedicarlle tempo a adestrar e mellorar a destreza era
importante...
O meu traballo escolar como mestra sempre estivo ligado á literatura de tradición oral, as lerias e enredos para xogar, e foi a través deles e das propostas
de recuperación dos xogos e xoguetes populares como
retomei os trompos.
Paralelamente á colección dos trompos fun facendo a
das buxainas, para min bailarinas, máis sinxelas
de bailar xa que non precisan vestirse co cordel ...
Lugar: https://museoliste.org/blog/
Datas: : do 15 de marzo ao 31 de decembro.

EXPOSICIÓN VIRTUAL
VISITAR EN:

https://museoliste.org/blog/

MAIOS: ENFEITANDO O RODADO
Festa cíclica de celebración da primavera e exaltación da
natureza cun marcado carácter apotropaico, sobre todo
no referente ao enfeitado de elementos como portas, embarcacions e carros. O adorno do rodado, vixente nos nosos días, recoñécese no adorno dos vehículos con xesta e
outros elementos vexetais.
Desenvolvemento:


Parte teórica: orixe, evolución e liña temporal das
festas da primavera.



Parte práctica: elaboración de Maios no xardín que
circunda o museo, cantos e danzas arredor do maio.

Duración: 60 m. (duración aproximada).
Datas: do 26 de abril ao 7 de maio ( o sábado 7 de maio
celebraremos “O Maio en familia”).
Lugar: xardíns que circunda o museo sempre que a climatoloxía o permita.
Dirixido a: grupos de Educación Infantil e Primaria.

ACTIVIDADES CÍCLICAS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE
(ACTIVIDADE EXTERIOR, SUXEITA ÁS CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS)

SAN XOAN: A SARDIÑA PINGA O PAN
O San Xoan é unha festa asociada co lume, pero tamén
con outros elementos como a auga, os elementos vexetais
e, como non, coa gastronomía. A celebración dos ritos
propios destas datas, sobre todo aqueles comunitarios,
levan aparellado o lecer arredor da comida: os chourizos,
a queimada, e como recoñece o refrán, a sardiña que nestas datas está no seu mellor momento.
A actividade constará de:
Parte teórica: introdución a esta celebración e a súa gastronomía.
Parte práctica: recoñecemento de plantas e outros elementos propios da festa.
Duración: 60 m. (duración aproximada).
Data: xoves, 23 de xuño .
Lugar: museo e xardín circundante sempre que a climatoloxía o permita.
Dirixido a: todos os públicos.

ACTIVIDADES CÍCLICAS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE
(ACTIVIDADE EXTERIOR, SUXEITA ÁS CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS)

MARIANO MARCOS ABALO: A VIDA DEBUXADA
Debuxante e escritor, autor do célebre “Esconxuro da
queimada” recitado moitas veces en múltiples celebracións en toda Galicia sen coñecer a súa autoría.
Os seus debuxos son os protagonistas desta actividade
como salvagarda dunha realidade etnográfica que recrea
contidos do museo.
Desenvolvemento:


Parte expositiva: exhibición da colección de obras
orixinais do artista: “As árbores”, “Os espantallos”,
“As nosas cousas”.



Parte lúdica: xogo de aprendizaxe e entretemento de
recoñecemento de oficios, identificación de pezas ou
configuración de debuxos seguindo simples trazos, ou
acertixos por medio de seriados.

Datas: 2º trimestre (abril, maio, xuño)
Duración: 60 m.
Dirixido a: grupos de Educación Primaria (de 6 a 12 anos)

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

ENIGMA
Os xeroglíficos, as mensaxes cifradas e outras linguaxes
gardaron información que, ás veces, segue a ser un
misterio. Partindo da grande curiosidade que espertan,
alimentando un devezo por coñecer que non sempre
conseguimos resolver, convidamos aos participantes a
mergullarse no seu enigmático mundo.
Desenvolvemento:


Parte teórica: breve introdución audiovisual
ao mundo dos códigos, mensaxes cifradas e
aspectos relacionados.



Parte lúdica: xincana arredor do tema.

Datas: todo o ano.
Duración: 60 m.
Dirixido a: grupos de E. S.O (de 12 a 16 anos)

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.
Desenvolvemento:


Parte teórica: introdución con breve percorrido
pola Sala dos Oficios.



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

Datas: todo o ano.
Duración: 60 m.
Dirixido a: grupos de Educación Infantil e 1º Ciclo de
Primaria ( de 3 a 8 anos)

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 mudanzas en usos e costumes. Tal é o
caso dos carteiros, fareiros, reloxeiros, mineiros, ...
Desenvolvemento:


Parte teórica: introdución audiovisual aos oficios
con especial atención aos que xa non existen ou
están a piques de desaparecer.



Parte expositiva: pezas referidas aos oficios.



Parte colaborativa: implica aos participantes, con
anterioridade a súa visita, a través dun pequeno
traballo de campo sobre o tema, axudados polos
materiais que lles serán enviados dende o museo
(enquisas para traballo de campo e recollida de
pezas que exporán na súa visita, ...)

Datas: 2º trimestre (abril, maio xuño)
Duración: 60 m.
Dirixido a: grupos de E. S. O., Bacharelato e adultos.

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. Trataranse figuras
relevantes vencelladas a Vigo como Cesáreo González e
o cine, Sanjurjo Badía e a fábrica La Industriosa,
Ángel Núñez e os emplastos Winter, López de Neira e a
luz eléctrica, Pichón e a súa sona como compoñedor. ...
Desenvolvemento:


Parte teórica: achega á temática con apoio
audiovisual



Parte expositiva e práctica: combina fotografías,
pezas e un percorrido virtual polos recantos
urbanos relacionados cos persoeiros.

Datas: 2º trimestre (abril, maio, xuño)
Duración: 60 m.
Dirixido a: grupos de E. S. O., Bacharelato e adultos.

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

BRUXULEANDO
Croquis, compases, agullas de marear, astrolabios,
estrelas, sol, relevo, servían para chegar a calquera
sitio, incluíndo novos mundos.
Introdución aos antigos sistemas de orientación
resolvendo probas que evidencien dotes de
descubridores e aventureiros.
A actividade constará de:


Parte teórica: achega aos medios de orientación ao
longo da historia.



Parte práctica: resolución de distintas probas
incluíndo a construción e uso de rudimentarios
aparellos de orientación

Datas: 2º trimestre (abril, maio, xuño).
Duración: 60 minutos.
Dirixido a: grupos de 6 a 12 anos .

ACTIVIDADES ESPECIAIS
1 EURO POR PARTICIPANTE
PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE
(ACTIVIDADE EXTERIOR, SUXEITA ÁS CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS)

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, …)



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.

Monitora: Erica Iglesias Neira.
Datas: todo o ano.
Duración: 60 m.
Dirixido a: todos os públicos.

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

DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Dedicado ao poeta ourensán Florencio Delgado Gurriarán
co que tamén se significa, segundo a RAG, o activismo
cultural e político do exilio republicano en México.
O programa inclúe:


Actividades sobre a vida e obra de Florencio Delgado.



“Apañando verbas perdidas”: recollida de vocábulos e
expresións en desuso.



“Os elos das palabras”: visita guiada especial
incidindo na importancia da riqueza lingüística e das
pontes que as linguas establecen entre culturas.



Entrega de premios do IX Concurso de fotografía e X
Concurso de relatos.
DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS

Baixo o lema “O poder dos museos”, concienciamos sobre
a nosa capacidade de transformación cultural e social.
O programa inclúe:


Visita guiada especial desenvolvendo o lema do ano.



Furgolibro da Tía Ni: amplo fondo de libros en
galego, de segunda man, antigos e descatalogados.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
DÍA DAS LETRAS GALEGAS (17 DE MAIO)
DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS (18 DE MAIO)
(XORNADAS DE PORTAS ABERTAS)

ANCESTROS TECNOLÓXICOS: MÁQUINAS FERRAMENTA

A tecnoloxía, a súa definición e o seu campo de acción, son
obxecto dunha continua controversia que implica tamén á
ciencia e á técnica.
Partindo destas premisas, e sen perder de vista o estreito
vencello entre a xornada proposta e a exposición temporal
“Ancestros tecnolóxicos”, adentrarémonos, da man de
expertos na temática, na conexión existente entre
etnografía e tecnoloxía.

XORNADAS PARA A COMUNICACIÓN

Data, horario e poñente serán convenientemente difundidos.

Dende o desenvolvemento das rudimentarias ferramentas
líticas ata fitos como a invención da roda, a imprenta, a
máquina de vapor, o teléfono, internet, etc., todas son
innovacións que axudaron ao ser humano a controlar o seu
entorno mediante a solución de problemas ou necesidades
que se lle plantexaban.

Fotografía de Lucas Nogueira Escudero (c.a. 1950.
Arquivo Museo Liste

X CONCURSO DE RELATOS PARA NENAS/OS
Promovido polo museo para celebrar o Día das Letras
Galegas (17 de maio). Baixo o lema “Heroínas e heroes,
...os de onte, as de hoxe”, convidamos a crear unha
heroína ou heroe actual, aquel que sería quen de
beneficiarnos coas súas accións, poden levar capa ou
non, poden ter superpoderes ou non, poden permanecer
no anonimato ou non, o que todas e todos teñen en
común é que converten o mundo nun lugar mellor.

CONCURSOS

As bases íntegras destas convocatorias pódense consultar en
https://museoliste.org/blog/
Prazo de recepcción: ata o 26 de abril

IX CONCURSO FOTOGRÁFICO
Convocado para conmemorar o Día Internacional dos
Museos (18 de maio). A proposta temática deste ano é
“A Materialidade da fe”. O museo acolle unha sala que
atendendo a este nome plasma as expresións materiais
dunha espiritualidade
que mestura relixión e
superstición e que se materializa en exvotos, petos de
esmolas, de ánimas, misais, reclinatorios e outras
pezas que nos remiten a momentos, rituais e
cerimonias tan ancestrais como vixentes.

“Pereza sen soporte”
José María García Seijo
2º Premio VIII Concurso fotográfico 2021 “Pecados capitais”

En cumprimento da normativa sanitaria vixente,
pregamos teñan en conta as seguintes indicacións
de carácter xeral:
Uso

obrigatorio de máscara.

Uso

do xel desinfectante.

Distancia
Non

interpersoal de seguridade.

está permitido entrar con alimentos ou bebi-

das.
Siga

a sinalización dos percorridos indicados no
interior das salas.
Non

tocar as pezas e elementos expositivos.

Aforo
Siga

limitado segundo normativa vixente.

as indicacións do persoal do museo.

Debido ás limitacións impostas pola realidade sanitaria, estamos a traballar para ofrecer máis e mellores contidos culturais tanto presenciais como en liña a través do noso blog:

https://museoliste.org/blog/

INFORMACIÓN XERAL

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€ (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 en horario de tarde.
CONTACTO
Tfno. 986 244 698
Rúa Pastora, nº 22, Vigo
recepcion@museoliste.org
visitas@museoliste.org

ESPAZO “CO TEU CAN” (DOG FRIENDLY)
VISITE O NOSO BLOG: https://museoliste.org/blog/

