El MuVIM se suma a la celebració de la Gran Nit de Juliol de la Fira de València i el
dissabte 21 de Juliol de 2018 obrirà les seues portes fins a les 2 de la matinada amb
una programació especial de visites guiades a les exposicions temporals i permanents. Totes les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen reserva prèvia.
PROGRAMACIÓ
20 h i 23 h — «Els espantanens al MuVIM» Visites teatralitzades per tot el museu.
| Públic familiar | Reserva prèvia al 963 883 730 | Màxim 25 persones per sessió |
21 h i 23 h — «Aigua, fang i silencis. La riuà 60 anys després» Visita guiada a
l’exposició temporal a càrrec de la historiadora de l’art Bernia Mitjans Altarriba.
| A partir dels 10 anys | Sense reserva |
22 h — «Cómo hice la maqueta del Padre Tosca» Vicente Gómez Herraiz, historiador i
director del projecte de la maqueta, parlarà de quins problemes va haver d’afrontar en
fer-la i com els va resoldre. | Sense reserva |
21 h i 23 h — «Erotisme i repressió en la ciutat de València» Visita temàtica a la
maqueta del Pare Tosca a càrrec de l’historiador Fernando López Udhen, que ens
parlarà de la València més oculta i sensual. | A partir dels 18 anys | Sense reserva |
24 h — «Una ciutat de desigualtat: la València del Pare Tosca» Visita temàtica
a la maqueta a càrrec de Rafael Company, director del MuVIM, que parlarà de
l’evolució històrica de la desigualtat social en la ciutat i la societat valenciana.
| A partir dels 18 anys | Sense reserva |
01 h — Visita didàctica a l’exposició «Bellesa i Joventut. Esclavitud Contemporània»
A càrrec de Bernia Mitjans Altarriba. | A partir dels 16 anys | Sense reserva |
21:00 – 00:30 h — «L’aventura del pensament» El MuVIM ofereix sis visites nocturnes
a la seua exposició permanent . La visita dura 70 minuts. Els passes començaran a les
21:10, 21:50, 22:30, 23:10, 23:50 i 00:30h. | Reserva prèvia al 963 883 730 de dimarts a
dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h, diumenges de 10 a 20h | Màxim 20 persones per sessió |
NO CAL RESERVA PRÈVIA per a les VISITES GUIADES. Els grups es conformaran per ordre
d’arribada al Punt d’Informació del vestíbul del museu (fins a 10 minuts abans de l’inici de
cada visita). Màxim de 25 persones per sessió.
SÍ CAL RESERVA PRÈVIA per a les VISITES TEATRALITZADES i les VISITES NOCTURNES a
l’Exposició Permanent. Cal telefonar al 963 883 730 (de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16
a 20h i diumenges de 10 a 20h).

