
 

 

MUSEO LISTE - ETNOGRÁFICO DE VIGO 

PROGRAMACIÓN XUÑO 

2020 



 

O próximo 2 de xuño, o Museo Liste reabrirá  as  

súas portas despois do peche por mor do Covid-19. 

A nova realidade sanitaria e a necesidade de gardar 

as normas hixiénicas e de  distanciamento  social  

require a adaptación das nosas instalación e da nosa 

programación de xeito a garantir a seguridade de  

todos. 

É por iso que referimos a continuación a nosa oferta 

para este mes de xuño. 

 

Non haberá visitas guiadas  nin  

actividades didácticas  ata novo 

aviso polo que o Museo abrirá  

unicamente coa posibilidade de  

visitar a exposición permanente e 

as exposicións que se detallan a 

continuación.  



 

 

 

Abordamos o reforzo da exposición de cara a ofrecer unha 

perspectiva máis ampla dos aspectos representados.  

 

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 

 

EXPOSICIÓN  

PERMANENTE 



 

 

A MESA FARTA: ETNOLOXÍA E CULTURA ALIMENTARIA DE GALICIA 

Escolma de pezas procedentes do Museo Liste de Oseira e de diversas coleccións particulares 

distribuídas en oito recantos que dan conta do seu significado e uso, reflectindo a evolución da 

cultura alimentaria en Galicia e a dos obxectos a ela vencellados nos séculos XIX e XX. 

1º recanto: as bebidas. 

2º recanto: a preparación dos alimentos. 

3º recanto: complementos esporádicos: caza e pesca. 

4º recanto: a horta. 

5º recanto: o servizo de mesa. 

6º recanto: a infancia. 

7º recanto: produtos da tenda (os que non se autoproducen). 

8º recanto: alimentos sólidos (básicos) 

Comisario da exposición e textos: Xavier Castro 

Lugar: Sala de Exposicións temporais. 

Datas: prorrogada ata o 30 de decembro. 

 

 

EXPOSICIÓN  

TEMPORAL 

 

ENTRADA  

GRATUÍTA 

A TER EN CONTA 

A exposición permanente  
acolle pezas referidas a esta 
temática. O visitante que o  
desexe pode complementar  a 
visita cun percorrido por estas 
salas para as que se aplicarán 
as tarifas de entrada ao museo. 



 

 

DO PAÍNZO AO MILLO: OS MIL GRANS 

Composta por preto de 50 pezas coas que coñecer parte da historia alimentaria 

de Galicia mediante o estudo do cereal do millo. 

Diferentes bloques enriquecen esta viaxe a través do gran. 

Guión expositivo:  

 Historia da planta, os seus nomes e variedades (corvo ou negro, branco, 

pego, amarelo ou do país, raíña, rei,…). 

 Usos culturais e cestería de follato. 

 O ciclo do millo e as tarefas ao seu redor. 

 Exemplos de arquitectura adxectiva. 

 A defensa das colleitas. 

Lugar: Sala didáctica “ O devir das estacións” 

Datas: todo o ano. 

 

 

EXPOSICIÓN  

TEMPORAL 

 

ENTRADA  

GRATUÍTA 

Fotografía: José R. Gregori 



 

SORORIDADE  

O termo define a irmandade entre mulleres. O concepto abrangue moitas formas 

encamiñadas ao apoio mutuo entre elas. 

Dende esta premisa, o museo quere contribuír a crear espazos de concienciación nos que 

abondar na necesidade dunha educación en igualdade. Supón un proxecto para traballar 

cos Centros de Ensino e Asociacións na realización de accións  conxuntas que conduzan 

á reflexión. 

O  museo  acolle  distintas  creacións e producións  artísticas que reflicten ou  evidencian  

a  inxustiza  que  xera  a   desigualdade  dunha   socialización  no  patriarcado e quere así 

ser un espazo de convivencia á vez que de compromiso social a través de obras que 

inviten á reflexión. 

Obras e participantes: Que non silencien a nosa voz e Rompendo as cadeas de Berta 

Pan e Chiño Eirín; Ecos de Alexandra R. Rey; O bo xantar de Gabriela Lusquiños; Sexo, 

razón e corazón de Erica Iglesias Neira; O que a moda agacha de Belategui Regueiro; 

Proxecto colectivo: Non me gusta que ... de Giselle Andreína Ferreira Suárez do Instituto 

Santa Irene; As culturas unidas de Teranga—Fundanción Juan Soñador; Queimando de 

Solidarias e violetas; As rúas non son para nós? do Museo Liste; ...nin zapato apertado 

do Centro de Recuperación do Castelo de Sobroso e o Museo Liste; Noel Clarasó: non 

hai tanto! do Centro Gaxate e o Museo Liste. 

Lugar: diversas salas do museo.  

 

 

PROXECTO  

SORORIDADE 

 

Se estades interesadas en 
participar, poñédevos en 

contacto co museo. 

Ecos de Alexandra  R. Rey 



 

 

 

VIII CONCURSO DE RELATOS PARA NENAS/OS. 

Promovido polo Museo Liste co  gallo da  celebración  do  Día  das  Letras  

Galegas (17 de maio). 

A proposta para o 2020, baixo o lema “Un conto chinés”, convídavos a que 

creedes unha narración marabillosa na que se mesturen realidade e  ficción  

como exercicio literario que nos nutra de novas historias e personaxes  que  

aumenten e modernicen o noso imaxinario colectivo. 

VII CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Convocado polo Museo Liste co gallo da celebración do Día Internacional dos 

Museos (18 de maio). O tema proposto este ano é “Faros,  luces  e  outros  

sinais marítimos”. A nosa cidade e a súa contorna, tan vencelladas ao mar  

onte como hoxe, conservan unha morea de elementos sinalécticos deste tipo 

que serán os protagonistas da sétima edición do concurso. 

A temática elixida continúa na teima de unir arte e etnografía, sendo así que a 

recollida gráfica por  parte  dos  participantes  será  tamén  unha  forma  de  

colaborar na ampliación do arquivo fotográfico do museo. 

Para todo o demais seguen vixentes as bases referidas na nosa páxina web. 

 

CONVOCATORIAS 

CONCURSOS 

BASES 
PUBLICADAS NA 
PÁXINA WEB DO 

MUSEO 
www.museoliste.org 

Este ano, ante a excepcional situación na que nos atopamos e que 

imposibilitou o normal desenvolvemento destes concursos, 

comunicamos a nosa intención de continuar o proceso de recepción de 

obras ata o 1 de novembro de xeito que se resolva e se entreguen os 

premios no mes de decembro. 



 

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 €. 

REDUCIDA: 1 €. Para menores de 12 anos, Terceira Idade, 

pensionistas, parados, estudantes e integrantes de grupos (10 

persoas ou máis) 

GRATUÍTA: menores de 6 anos; Centros de  Ensino  do  

Concello de Vigo e Asociacións da Terceira Idade do Concello 

de  Vigo;  exposicións  temporais  e  actividades  que  así  o 

indiquen. 

CONTACTO 
 

Tfno: 986 244 698 

Rúa Pastora, nº 22. Vigo 

recepción@museoliste.org 

visitas@museoliste.org 

www.museoliste.org 


