ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EXPOSICIÓ TEMPORAL

En temps
dels visigots
al territori
de València
Febrer-juny 2020

ENTRADA GRATUÏTA
FINS A COMPLETAR
L’AFORAMENT

Aula taller del Museu de Prehistòria

ALLER PER A PÚBLIC FAMILIAR
T Dissabtes
a les 12 h i diumenges a les 11 h.
Escriptura visigòtica:
la importància d’allò que està escrit
1, 2, 8, 9, 15, 16 , 22 i 23 de febrer
Amb la caiguda de l’imperi romà, els pobles germans, i entre ells els visigots,
utilitzaren la llengua llatina, produïren obres i copiaren manuscrits. T’agradaria conéixer com era la escriptura en època visigoda i els diferents suports on
escrivien? En este taller aprendrem sobre la seua cultura i realitzarem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Numismàtica visigoda
29 de febrer i 1, 7, 8, 21, 22, 28 i 29 de març
Sabem que des del segle V existeix una amplia producció de monedes en el
territori peninsular, en les quals els visigots representaven els símbols, figures
i efígies de la seua cultura. ¿Vols descobrir com eren estes monedes i realitzar
una tu mateix? En este taller aprendrem a omplir una fitxa numismàtica i et
fabricaràs la teua pròpia moneda.

Joies visigodes, emblemes de poder
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 de maig
¿Saps com se subjectaven les seues vestimentes Tebdemir i Teodora? Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren en l’Antiguitat, i els nostres avantpassats
visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. ¿Vols descobrir com vivien
i les seues tècniques d’orfebreria? Anima’t i elaboraràs amb nosaltres una
d’aquestes joies amb història.

Els visigots de Pla de Nadal, finestres amb història
4, 5, 25 i 26 d’abril i 6, 7, 13 i 14 de juny
El jaciment visigòtic de Pla de Nadal es situa a Riba-roja del Túria, i allí ens
trobem amb construccions àuliques i palatines de reis i nobles visigots. Entre
la decoració escultòrica dels edificis que hi havia es troben veneres, frisos amb
roleus, gelosies amb creu, etc. En aquest taller ens convertirem en escultors i
reproduirem amb argila alguns d’aquests elements.

CICLE DE CONFERÈNCIES: Sala Alfons el Magnànim

DE…
P ARLANT
EN TEMPS DELS VISIGOTS AL TERRITORI DE VALÈNCIA
Dimecres 12 de febrer, a les 19 h.
«El poder dels visigots al nostre territori. De Valentia a Riba-roja de
Túria», a càrrec d’Albert Ribera Lacomba, arqueòleg i comissari de l’exposició.

Dimecres 11 de març, a les 19 h.
«L’empremta visigoda a l’actual Catalunya», a càrrec de Josep María
Macias Solé, investigador del Institut Català d‘Arqueologia Clàssica (ICACTarragona) i comissari de l’exposició.

Dimecres 1 d’abril, a les 19h.
«Teodorico il grande e la difesa di Italia e Hispania dalla minaccia dei
Franchi agli inizi del VI secolo», a càrrec de Gian Pietro Brogiolo, professor
d’arqueologia medieval a la Universitat de Padua.

Dimecres 6 de maig, a les 19h.
«Le royaume wisigoth de Toulouse», a càrrec del Museu de Saint-Raymond
de Toulouse.
Biblioteca Museu de Prehistòria

IBLIOTERTÚLIA + XARRADA
B Dimecres,
4 de març, a les 18:30 h.
Xarrada “Dones i reines visigodes” a càrrec d’Albert Ribera, i posteriorment, bibliotertúlia “… I altres dones de l’Antiguitat” amb Esperança Huguet i Consuelo Mata.

COMENTADES A L’EXPOSICIÓ
V AISITES
les 11 h. Dies 1, 8, 15, 22 i 29 de FEBRER; 7, 21 i 28 de MARÇ; 4 i
25 d’ABRIL; 9, 16, 23 i 30 de MAIG; i 6 i 13 de JUNY.
Descobreix de la mà d’una arqueòloga el desconegut període dels visigots al
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII, i els
jaciments del seu entorn, a partir del patrimoni arqueològic.

EUROPEA DELS MUSEUS 2020
N IT
exposició permanent
Dissabte, 16 de maig, de 22 a 1h
Obertura de portes a les 21:30h.
Una nit visigoda amb visites dramatitzades, tallers i
animacions al voltant de l’exposició temporal.
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