Una tardor de diversitat
El Museu de Lleida celebra el proper dissabte 23 d’octubre la jornada festiva “Una tardor de
diversitat”, amb un seguit d’activitats adreçades a tots els públics. El fil conductor de totes les
activitats serà la diversitat. Així, a través de les arts plàstiques, la dansa, la música, el teatre, els
contes, les visites i els tallers, el museu s’obre a reinterpretar i a obrir les seves col·leccions a la
diversitat d’origen, de gènere, de confessió, d’identitat, de llengua... En definitiva, a la diversitat
que caracteritza la nostra societat actual

Formes d’art del passat: de les coves a les venus
Visita-taller a l’exposició temporal “Art Primer. Artistes de la prehistòria”, a càrrec d’Anna Bonet Peláez,
arqueòloga especialitzada en coeducació i difusió de la prehistòria en zones rurals. Ella farà una visita guiada a la
mostra que, fins al 9 de gener, es pot visitar al museu i, a continuació, realitzarà un taller pràctic sobre pintura
rupestre i altres formes d’art de la prehistòria.
Les visites es faran a les 10.00 h, les 12.00 h, les 17.00 h i les 19.00 h
La SexTruck
La caravana pedagògica sobre sexualitat i feminisme estarà instal·lada a la plaça del museu durant tot el dia. La
SexTruck ofereix un espai on qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot allò relacionat amb
les sexualitats, les afectivitats i els feminismes.
Estarà oberta d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 21.00 h
Realitzem un mural?
Taller de graffiti a càrrec de l’artista urbà Llukutter, en què es treballaran el muralisme, les emocions, el
sentiment de poble, de grup, la història que ens envolta i la identitat en clau de gènere.
Els horaris dels tallers són: al matí, d’11.00 h a 14.00 h i a la tarda de 17.00 a 20.00 h
La Perruca de Luca
Obra de teatre que serà interpretada per mestres d’educació infantil de l’Escola Bressol Municipal La Mitjana de
Lleida. L’obra està basada en un conte creat l’any 2012 per La La La Editorial, que té l’objectiu de treballar la
diversitat sexual, de gènere i familiar.
L’obra es representarà a les 11.00 h i a les 12.00 h

Contacontes diversos
L’editora, escriptora, llibretera i narradora oral Mertxe París serà l’encarregada d’oferir-nos dos sessions diferents
de contes. La del matí, “Relats capgirats”, més recomanada per a famílies i públic infantil, estarà formada per
històries que faran capgirar la tradició com un mitjó. La de la tarda, “(Re)contes”, recomanada a públic juvenil i
adult, oferirà una selecció de narracions amb un toc d’humor, ironia i sarcasme, que reivindiquen la llibertat
d’acció.
Matí: 12.00 h i 13.00 h; tarda: 19.00 h i 20.00 h
La Ilerda romana de Pòrcia Nigrina
Visita dramatitzada a càrrec de Belén Alonso Royo, cantant, actriu i protagonista del segon capítol de ’10 minuts
d’història’, les càpsules històriques del Museu de Lleida. Pòrcia Nigrina ens acompanyarà en un recorregut per les
sales del museu que parlen de l’imperi romà i d’Ilerda.
Les visites es faran a les 17.00 h, les 18.00 h, les 19.00 h i les 20.00 h
Mira qui emmarco
Espectacle de dansa performativa amb Marta Casals, que reflexiona sobre les etiquetes que imposa la societat o
sobre el patriarcat que hi ha present en la història de la dansa. Casals és ballarina, coreògrafa i docent, formada
en diversos centres especialitzats i, actualment, imparteix docència a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
L’espectacle tindrà lloc a les 17.00 h, a les 18.00 h, a les 19.00 h i a les 20.00 h
Dj Frida
La música d’aquesta dj amenitzarà i convidarà a entrar a la SexTruck. El seu estil es caracteritza per estar en
constant mutació, amb la premissa de visibilitzar les veus de les dones.
Hi serà de 18.00 h a 20.00 h
La SexTruck ha llegado a su comunidack
La Mattilde Clown, de la Cia. La Churry, és una reconeguda sexòloga francesa que arriba amb la SexTruck. Ella
serà l’encarregada de presentar, en clau còmica, aquest projecte i tot el món sexual que ens envolta.
A les 20.00 h

Les activitats que es realitzen al matí estan més recomanades per a un públic infantil i familiar, i les de la tarda a
un públic juvenil i adult. Totes les activitats són gratuïtes, i algunes d’elles requereixen reserva prèvia.

