DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Els museus com a eixos culturals:
el futur de la tradició
13-17 de maig de 2019
Lema: TRADICIÓ I CULTURA FESTIVA
Els museus de cultura festiva, ja reconeguts com a centres culturals
de referència, precisen honrar les seues col·leccions, històries i
llegats, actualitzant i dinamitzant les tradicions que mostren.
D’eixa forma es creen nous significats per a les generacions futures
i una nova rellevància per al públic contemporani i global, cada
vegada més divers, el que impulsa als professionals dels museus de
cultura festiva a repensar els valors que contenen les seues
col·leccions.
MUSEU FALLER DE VALÈNCIA

- Visita guiada: Tradicions valencianes en la cultura fallera. El dia
-

-

13 de maig, a les 11,00 hores i a les 18,00 hores, a càrrec
dels tècnics dels Museus de Cultura Festiva.
Visita guiada a l’exposició En peu de festa. Cartells del Museu
Faller de València, el 15 de maig a les 18,00 hores, a càrrec
d’Iván Esbrí.
Taula rodona: Els museus fallers com a contenidors culturals de
les tradicions falleres. El 15 de maig a les 19,30 hores en el
Saló d’Actes de Junta Central Fallera. Participen: Alberto
Bou (Museu Faller de Gandia), Agustí Ferrer (Museu Faller
d’Alzira), Kike Gandia (Museu Faller de Cullera), Jesús
González (Museu Faller de Xàtiva), Pilar Luna (Museu de
l’Artista Faller), Gil-Manuel Hernàndez (Museu Faller de
València). Moderador: Gustavo Clemente (periodista d’À
Punt FM).
Taula rodona: Les tradicions festives en els museus valencians.
El 16 de maig a les 19,30 hores en la Sala d’Audiovisuals
del Museu Faller de València. Participen: Juli Blasco (Museu
Valencià de la Festa), Francesc Tamarit (Museu Valencià
d’Etnologia) i Gil-Manuel Hernàndez (Museus de Cultura
Festiva de l’Ajuntament de València). Modera: Mar Piquer
(Documentalista d’El matí À Punt).

MUSEU DEL CORPUS-CASA DE LES ROQUES

- Visita guiada: La tradició festiva del Corpus, el 14 de maig, a les
11,00 hores i a les 18,00 hores, a càrrec dels tècnics dels Museus
de Cultura Festiva.
MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA

- Visita guiada: La Setmana Santa Marinera: una tradició dels
Poblats Marítims, el 17 de maig a les 11,00 hores i a les 18,00
hores, a càrrec dels tècnics dels Museus de Cultura Festiva.

