
27 de novembro de 2012

XORNADA ADICADA A
VIXENCIA DE

NA ARTE,
NO PENSAMENTO 
GALEGO.



Coordinación: Pilar García Negro e Aurelia Balseiro García.

Lugar: Refectorio do Museo Provincial de Lugo.

Motivación: Ao abeiro da declaración do primeiro BIC Inmaterial para a figura do artista, 

escritor e político Daniel Rodríguez Castelao e un ano despois do sesenta cabodano da 

súa morte especialmente lembrado dende o MPL, xunto coa nova montaxe realizada na 

sala monográfica de Castelao nesta institución museística.

Destinatarios: público en xeral ata completar aforo. Entrada gratuíta sen inscrición previa.

Obxectivo xeral: Dentro das funcións obrigatorias dos museos sobre o noso patrimonio; 

coñecer, protexer, conservar e transmitir.

Obxectivos concretos:

- Presentación da nova montaxe da sala monográfica adicada a Castelao despois da 

restauración e reenmarcado da súa colección.

- Posta en valor do patrimonio como signo identitario.

- Visións transversais da obra de Castelao a través da colección do MPL.

- Divulgación dos procesos de restauración e conservación museísticos.

- Actualización e posta ao día dunha colección concreta e senlleira a través da mellora 

das súas condicións expositivas.

- Contemplación e interpretación razoada da colección de Castelao.

- Fomento da pluridisciplinaridade, do debate, do diálogo e da participación pública.

PROGRAMA

Martes 27 de novembro

18:00 h.  

Presentación a cargo de Mario Outeiro, Deputado Delegado da Área de Cultura e 

Turismo da Deputación de Lugo.

18.10 h.  

Táboa redonda con Xoán Carlos Garrido Couceiro e Pilar García Negro: 

“VIXENCIA DE CASTELAO: NA ARTE, NO PENSAMENTO GALEGO.”

19:00 h.  

Debate

19:30 h.  

“A restauración da obra en papel de Castelao no MPL” por Blanca Besteiro García.

20:00 h. 

Visita técnica guiada á  nova disposición da sala monográfica de Castelao a cargo da 

directora do MPL, Aurelia Balseiro García.

C.V. POÑENTES

Pilar García Negro: escritora e profesora da Universidade da Coruña con investiga-

ción e publicacións sobre literatura galega, feminismo e sociolingüística, cocomisaria 

da exposición de Castelao: A derradeira lección do mestre.

Xoán Carlos Garrido Couceiro: profesor de filosofía, escritor e historiador galego, 

director do audiovisual A derradeira lección do mestre e de  Terra e Tempo, autor de 

varios libros de investigación.

Blanca Besteiro García: restauradora do MPL e licenciada en BB.AA.

Aurelia Balseiro García: museóloga e directora do MPL.

Información e contacto: 

dirección@museolugo.org  Tlfno: 982 242 112 (MPL)  Aforo: 80 asistentes.
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