MUSEO LISTE - ETNOGRÁFICO DE VIGO E CENTRO DE ARTESANÍA TRADICIONAL –CAT.
PROGRAMACIÓN 3º TRIMESTRE 2013

MUSEO LISTE VIGO

-

EXPOSICIÓN PERMANENTE: VISITAS GUIADAS.
Rutas dialogadas polas nove salas temáticas que conforman a exposición permanente.
Percorrido no que integrar ao visitante como unha valiosa ferramenta máis na construción
do coñecemento.

Comezando pola sala dos tecidos, con especial atención ao traballo do liño; os oficios,
simbolizados nun pequeno número de pezas como breves apuntamentos de todo un xeito
de vivir; o peche, mostrándonos máis aló da súa materialidade,
os seus usos rituais; a madeira escavada, que amosa a relación
do ser humano coa súa contorna; a luz, coas diversas pezas que
alumearon distintos ámbitos antes da aparición da luz eléctrica;
a relixión popular, exhibindo a súa materialización a través de
exvotos,

esmoleiros,…;

a

medicina

popular,

como

recoñecemento dos saberes de tantos homes e mulleres que a
través da natureza axudaban no alivio das enfermidades; a
cultura do centeo, como homenaxe a este cereal de
transcendental importancia nas dietas de antano, e, o rodado,
facendo referencia á maxia e singularidade da roda.
A visita enriquécese, neste trimestre, coa exhibición da mostra fotográfica que baixo o
título “Con outro enfoque” nos descubrirá unha ollada distinta das pezas máis senlleiras da
colección.

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

-

EXPOSICIÓN TEMPORAL: DE REZOS A CONXUROS
Contido: Máis de cen obxectos, aos que se lle asignan propiedades preservativasdefensivas, sandadoras ou propiciatorias, son a clave desta exposición. O discurso
expositivo desenvólvese a partir da clasificación das pezas en catro grandes grupos:
amuletos, obxectos de poder de natureza mineral, animal ou vexetal; pedras da fartura,
amuletos de natureza pétrea que propician a abundancia en sentidos ben diversos; os
talismáns, como elementos valedores ou sandadores elaborados, ou intervidos, polo ser
humano; e, por último, os talismáns contemporáneos procedentes de diversas culturas e
que mostran a maior apertura ao mundo que presenta a sociedade actual.

Lugar: Sala de exposicións temporais do Museo.
Datas: do o 15 de decembro de 2012 ao 31 de xullo de 2013.

Soporte didáctico:
-Pezas procedentes da colección privada de D. Calros Solla Varela, comisario da exposición;
amuleto-talismán cedido temporalmente polo Museo Massó de Bueu; pezas propiedade do
Museo Liste e de diversos colaboradores.
-Textos de sala como apoio á exposición.
-Monitor-guía para grupos.
A visita a esta exposición é gratuíta.
Duración: prorrogada durante todo o trimestre.

-

CON PÉS E CABEZA (EXPOSICIÓN ITINERANTE).
Contido: exposición itinerante producida e exhibida no Museo Liste no ano 2010. Despois
de pasar polo espazo expositivo “Área Panorámica” de Tui, pode ser visitada actualmente
no Castelo de Sobroso en Ponteareas.
Lugar: Castelo de Sobroso, Centro de Recuperación da Cultura Popular (Ponteareas)
Datas: a partir do 13 de abril de 2013.

Soporte didáctico: máis de 100 pezas entre calzado, sombreiros, panos... utilizados como
indumentaria ao longo dos tempos e que reflicten usos e estamentos sociais ben diversos.
Dende os humildes puchos ata os exquisitos
sombreiros de copa ou dende as alpargatas ás zocas
abotinadas que imitaban o calzado utilizado polas
clases máis acomodadas, os visitantes farán un
percorrido pola historia de man destas pezas
ilustrativas da indumentaria.

-

MOSTRA TEMPORAL: UN BALEIRO ÚTIL
Actividade complementaria e incluída no percorrido polo Museo
Contido: achega dunha selección de útiles relacionados coa “madeira escavada”, temática
presente nunha das salas que reflicten solucións á problemáticas semellantes en lugares
moi afastados do planeta. A través delas ofreceremos unha nova perspectiva dende o
coñecemento comparado.

Lugar: Sala da madeira escavada do Museo.
Datas: todo o ano. As pezas contidas na mostra renóvanse de xeito trimestral.
Soporte didáctico: pezas en madeira escavada orixinarias de diversos países. Neste
trimestre exhíbense pezas procedentes do continente americano, de países como Ecuador,
Brasil, Puerto Rico,…

-

MOSTRAS FOTOGRÁFICAS: VEDACIÓNS.

Actividade complementaria e incluída no percorrido polo Museo.
Contido: A temática atinxe aos distintos tipos de valado das fincas que reflicten as moitas
formas de delimitar a propiedade e a importancia que estes lindes tiñan na base dunha
sociedade apegada e definida pola terra e o seu dominio.

Lugar: Sala de “O Peche” do Museo.
Datas: todo o ano. Con novas incorporacións de xeito trimestral
Soporte didáctico: fotografías que ilustran as diversas formas de delimitar as propiedades
privadas.

-

MOSTRAS FOTOGRÁFICAS: RETRETES.

Actividade complementaria e incluída no percorrido polo Museo.
Contido: Exhibe as variadas solucións hixiénicas de antano, cos vellos retretes de castelos,
pazos e casas; así como outras solución cara o futuro dos inodoros que se foron afastando
do campo.

Lugar: paredes do “escusado” do Museo.
Datas: todo o ano. Con continuas incorporacións
Soporte didáctico: fotografías

-

MOSTRA FOTOGRÁFICA: CON OUTRO ENFOQUE.

Contido: unha nova exposición de fotografías realizadas por D. José Luís Gómez Márquez.
Ao redor dunha decena de fotografías de gran formato distribuídas polas salas de
exposición permanente que permitirán obter unha perspectiva diferente de certas pezas
expostas, e un pretexto para probar a nosa capacidade de observación. Unha maneira de
integrar as imaxes no discurso expositivo a través da apertura a distintas miradas.

Lugar: Salas de exposición permanente.
Datas: a partir do mes de xullo.
Soporte didáctico: fotografías de D. José Luís Gómez Márquez.

XORNADAS PARA A COMUNCACIÓN
-

XORNADAS PARA A COMUNICACIÓN: OBXECTOS DE PODER.
Contido: charla ofrecida por D. Carlos Solla Varela dentro do programa de xornadas
formuladas para promover o coñecemento e difusión de aspectos do noso patrimonio
etnográfico. Neste caso, a temática refírese ao estudo dos obxectos asociados nun carácter
máxico-simbólico, empregados como combate contra os poderes negativos.
Lugar: Museo Liste.
Datas: Coincidindo coa clausura da exposición “De rezos a conxuros” aínda por determinar.
A data de celebración será convenientemente difundida nos días previos.
Duración aproximada: 2 horas.
Poñente: D. Carlos Solla Varela.

Os amuletos acompañan ao ser humano dende a máis remota antigüidade, pois, como ben
anotou Yves Gaël, “o home foi sempre consciente da súa cativeza fronte á magnitude do
Universo que o arrodea, o avantaxa e o anula (…) O home, consciente da fraxilidade da súa
existencia, sempre asombrada polos elementos e a natureza, experimentou sen cesar a
necesidade dunha protección”.

ACTIVIDADES ESPECIAIS DE VERÁN

-

GINKANAS PARA NENOS.
Contido: diversos xogos como modo de descubrir de xeito lúdico aspectos etnográficos
pouco coñecidos. Este ano prográmanse tres propostas:
Atopando niños: partindo dunha colección de arredor de trinta niños de paxaros,
compartiremos cos nenos a estreita relación do ser humano coa natureza, aprendendo a
distinguilos e coñecendo a singularidade destes animais pioneiros na arte da cestería.
Percorrido da auga: percorrido lúdico por elementos relacionados coa auga, o seu uso,
transporte, canalización, etc.
As construcións adxectivas: prestando especial atención ao hórreo, canastro, alpendre e
forno, descubrindo as súas partes e usos a través da montaxe de maquetas.

Lugar: Museo liste e xardín circundante
Datas: meses de xullo e agosto
Actividade para grupos previa solicitude
Gratuíta

-

ENTRECULTURAS: ENCONTROS MUSICAIS.

Contido: como cada verán, o Museo ofrece actividades didácticas de carácter musical que
dende o ano 2008 convértense no proxecto “Entreculturas”.
O obxectivo é coñecer e integrar realidades culturais, antano ben alleas, que hoxe
recoñecemos case como propias. Nesta ocasión, achegarémonos ao folclore brasileiro e
cubano, con actuacións que serán convenientemente difundidas nas datas próximas á súa
celebración.

Lugar: xardín circundante ao Museo Liste.
Datas:
Venres día 19 de xullo
Venres 23 de agosto.
Horario: ás 20:00 h.
Gratuíta

OBRADOIROS

-

OBRADOIRO: INSTRUMENTOS HUMILDES.

Contido: Supón un interesantísimo coñecemento dos múltiples recursos cos que orixinar
sons musicais. A través do son e das cancións tradicionais e populares coñecemos a forma
de tocar os instrumentos, a súa historia, como se fabricaban, as coplas que os
acompañaban, se eran tocados por homes ou por mulleres,… O discurso do monitor leva a
agrupar os instrumentos segundo a finalidade do seu uso primitivo en: instrumentos

construídos co fin de tocar; obxectos de uso cotiá utilizados como instrumentos e xoguetes
sonoros ou que imitaban instrumentos. A actividade adáptase, tanto en extensión como en
nivel de información e actividades complementarias, ao grupo visitante.
Lugar*: Salas do Museo ou xardín circundante.
Datas: durante todo o ano previa solicitude de grupos de 10 persoas como mínimo.

Duración: 1 hora.
Dirixido a: adaptado segundo a franxa etaria a nenos e a adultos
Soporte didáctico: Instrumentos de son, instrumentos musicais e monitor guía.
*Este taller tamén se realizará no CAT se así se solicita.
Actividade gratuíta

CENTRO DE ARTESANÍA TRADICIONAL – CAT
-

EXPOSICIÓN PERMANENTE: CESTEIROS NA TRADICIÓN

Contido: Con esta exposición acóllese unha ampla mostra de pezas destinadas a dar
solución ás necesidades que a vida diaria ía demandando. Escolléronse como fío condutor
os distintos materiais empregados na súa elaboración; a partir de aí, as pezas móstranse en
función da súa utilidade. Préstase unha especial atención á cestería en Vigo.
Xunto coa visita á exposición, realízase unha exhibición do proceso produtivo, que leva por
título: E o que non son cestos?.

Lugar: Centro de Artesanía Tradicional (CAT).
Datas: todos os martes e xoves pola mañá (de 11:00 a
14:00 h.) e os mércores pola tarde (de 17:00 a 20:00).
Para a guía de grupos é necesaria a previa solicitude.
Duración: 1 h. e ½
Soporte didáctico: Colección de cestería tradicional
propiedade do C.A.T.

- EXHIBICIÓNS DO PROCESO PRODUTIVO: E O QUE NON SON CESTOS?

Actividade complementaria, que se realiza xunto coa visita á exposición: Cesteiros na
tradición.
Aborda a mostra das pezas que procedendo da arte da cestería, teñen moi diversas
utilidades.

Empregando palla, madeira ou vimbio, a “cestería sen cestos” abarca pezas como os
hórreos, ladrais, abanos para avivar o lume, teitos, corozas, axóuxeres, andadores… Tamén,
con apoio audiovisual, mostrarase a reconstrución dun castro, os valados primitivos, o
canizo dun carro, unha grade e o teitado ou colmado dunha palloza.
A intención desta actividade é mostrar o proceso produtivo dalgunha destas pezas, como a
confección dun tellado con palla empregando as técnicas primitivas ou a elaboración dun
primitivo andador co que descubrir o enxeño para mellorar a vida cotiá de antano.

Lugar: Centro de Artesanía Tradicional (CAT).
Datas: todos os martes e xoves pola mañá (de 11:00 a 14:00 h.) e os mércores pola tarde
(de 17:00 a 20:00) Previa solicitude para grupos.
Duración: 1 h. e ½ 2
Soporte didáctico: Monitor artesán especializado, material preciso en cada caso para a
aprendizaxe práctica e apoio audiovisual.

CURSOS

-

CURSO DE INICIACIÓN Á ILUSTRACIÓN (8 HORAS).

Contido: curso de iniciación á ilustración no que o alumno se familiarizará coas técnicas e os
materiais propios desta variedade pictórica.

O alumno terá que crear, a partir dunha obra célebre, unha versión en ilustración pictórica
con técnicas plásticas mixtas, e darlle un punto desenfadado sen perder a esencia da obra.
Farase entrega dun breve temario desenvolto, a partir da obra celebre, con exemplos dos
pasos a seguir, fotos e explicacións curtas.
Fácil, divertido e adaptado ás idades dos participantes.

Lugar: Centro de Artesanía Tradicional (CAT)
Dirixido a: nenos de 9 a 12 anos (2º e 3º ciclo de primaria).
Duración: 8 horas ( 4 sesións de 2h/día)
Datas e horarios: os días 16, 17,18 e 19 de xullo en horario de 11:00 a 13:00 h.
Nº de prazas: 10 persoas. Gratuíto previa inscrición. (Período de inscrición aberto, ata
completar as prazas, a través dos contactos referidos no cadro final).
Docente: Clara Valiño Freire, deseñadora e ilustradora. Na actualidade é profesora de arte
en Vadearte S. L.

-

CURSO DE FLIPBOOK (9 HORAS).

Contido: o obxectivo desta proposta é que os alumnos aprendan a facer un flipbook ou
libro animado descubrindo as bases do cartoon. A animación elixida por eles terá que ver
cos oficios tradicionais (un ferreiro traballando o ferro, un serranchín, etc.). Haberá varias
opcións a elixir.

Lugar: Centro de Artesanía Tradicional (CAT)
Dirixido a: nenos de 3º ciclo de primaria e E.S.O.
Duración: 9 horas ( 3 sesións de 2h/día e unha sesión, a última, de 3h)
Datas e horarios: os días 6, 7, 8 e 9 de agosto en horario de 11:00 a 13:00 h.
Nº de prazas: 10 persoas. Gratuíto previa inscrición. (Período de inscrición aberto, ata
completar as prazas, a través dos contactos referidos no cadro final).
Docente: Silvia Pazos Hermida, ilustradora e deseñadora.

PERCORRIDOS URBANOS: MIRADAS ETNOGRÁFICAS

Contido: Iniciados no 2012 como percorridos de coñecemento guiados polo espazo urbano
dentro do Casco Vello da cidade. Amplíanse, neste trimestre, coa ruta polo barrio de
Bouzas. Trátase dunha achega á idiosincrasia dun barrio, actualmente urbano, aínda que
con un pasado disociado da cidade, que ten como fitos a concesión do título de vila por
parte de Carlos III (s. XVIII) e a conservación do seu territorio como Concello independente
ata 1904.

Supoñen tamén estratexias de sensibilización cidadá con respecto á visión dos elementos
patrimoniais que reflicten o modo de vida que aconteceu.

Rutas: os grupos poderán optar entre dous percorridos
Percorrido nº 1: Casco Vello
Percorrido nº 2: Bouzas
Lugar: o lugar de partida será convenientemente difundido.
Datas: a actividade ofértase todos os venres para grupos previa solicitude. Mínimo grupos
de 15 persoas. Os particulares que desexen unirse ao grupo preestablecido, poderán facelo
inscribíndose polas canles de contacto
referidas no cadro final e sempre que
existan prazas vacantes.
Hora: 16:30 h.
Duración aproximada: 2 h.
Monitor-guía: Elisa Pereira García.

FALADOIROS ARTESÁNS

Contido: Nacen estes encontros coa intención de protexer e divulgar os oficios artesanais,
coñecelos no seu estado actual e ofrecer canles para a súa difusión nun proceso de
achegamento dos mesmos á sociedade.
Trátase de promover un debate, aberto a calquera que desexe participar nel, sobre os
temas propostos en cada convocatoria.

Obxectivo xerais:
Compartir experiencias e coñecementos.
Posta en común de propostas profesionais.
Estratexias de produción, promoción e comercialización.
Análise da actual situación.
Cooperación e proposta de novos criterios de produción e distribución.

Temas a tratar:
•

3 de xullo: “ A experiencia de manter un oficio a través de xeracións”. Poñente:
Dª Elena Ferro, “ zoqueira” (Merza, Vila de Cruces, Pontevedra)

•

28 de agosto: “ Favum, interpretando o vello oficio dos cereiros”. Poñentes:
D. Damián e Diego Copena, (Paraños, Covelo, Pontevedra).

•

18 de setembro: “Viaxe no tempo”. Poñente: D. Andrés Louro (Cristiñade,
Ponteareas, Pontevedra)

Dirixido: ao público en xeral.
Lugar: Centro de Artesanía Tradicional (CAT).
Datas:
3 de xullo; 28 de agosto e de 18 setembro.
Serán convenientemente difundidas.
Horario: ás 19:30 h.

O ESCAPARATE

Contido: A idea de ”O escaparate” é a exhibición do traballo artesán seleccionado no
proceso e convocatoria aberto no trimestre pasado.

Estas convocatorias teñen como obxectivo contribuír ao desenvolvemento da artesanía, así
como o de apoiar e promocionar o traballo do colectivo artesán brindando un espazo para
que todos os artesáns interesados en mostrar a súa obra poidan expoñer a súa produción.
Valórase fundamentalmente a innovación, tendo en conta a tradición, e a materia prima.

O fallo do comité seleccionador da segunda convocatoria recaeu en GAXELA D´TOR S.L,
artesáns ourives, integrados por Marisela González, e Luís Dorado.
Unha selección do seu traballo poderase visitar no: Centro de Artesanía Tradicional (CAT).

Lugar: C.A.T (Centro de Artesanía Tradicional)
Datas: dende o 16 de xullo ata o 30 de setembro.
Horario: dentro do horario establecido para o centro.

CONVOCATORIAS

-

3º CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE TRABALLOS ARTESÁNS PARA: “O
ESCAPARATE”

Obxectivo: a través dun escaparate como son as instalacións do CAT preténdese facer
chegar o traballo do colectivo artesán a un maior número de público. O resultado é a
apertura da 3º convocatoria, última das tres que estaban previstas para este ano, co fin de
seleccionar os traballos que se exhibirán no CAT no 4º trimestre do 2013.

Participantes: artesáns que queiran dar a coñecer a súa produción.
Criterios de selección: valorarase a innovación tendo en conta a tradición, a materia prima,
a creatividade e a funcionalidade das pezas.

Prazo de presentación: ata o 15 de setembro, a través do correo electrónico referido no
cadro final ou na sede do Museo Liste de Vigo. Así mesmo, o impreso para a presentación
de traballos poderá ser recollido no Museo ou ser solicitado por correo electrónico.

INFORMACIÓN XERAL

HORARIO MUSEO LISTE VIGO
DE MARTES A SÁBADO:
MAÑÁNS : de 11:00 h. a 14:00 h.. TARDES: de 17:00 h. a 19:00 h.
PREZOS DE ENTRADA A O MUSEO LISTE
Xeral:
2€
Reducido:
1 €: menores de 12 anos 3ª idade, parados, estudantes e
integrantes de grupos de máis de 10 persoas.
Gratuíto: Centros de Ensino e Asociacións da 3ª Idade do Concello de Vigo;
exposicións temporais e actividades que así o indiquen.
CONTACTO
Tfno. 986-244698
Rúa Pastora, nº 22, Vigo
recepcion@museoliste.org
visitas@museoliste.org
www.museoliste.org
HORARIO CENTRO ARTESANÍA TRADICIONAL: CAT
MARTES E XOVES DE 11:00 A 14:00
MÉRCORES DE 17:00 A 20:00
Entrada gratuíta

CIF:G 36855310 Inscrita R F I G nº 1999/20. Rúa Pastora nº 22/36210 Vigo.Tfno.:986 244698
recepcion@museoliste.org

