
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-196

Clasificación Genérica Documentos e publicacións; Libros; Libros de viaxe

Objeto/Documento Libro

Autor/a Munehiro, Ikeda [Escultor, pintor, artista multifacético japonés ,
estudioso de la cultura española y especialmente del Románico. Vive
en las cercanías de Tokyo. Tiene otra representación artística en el
museo (FD/D-6455), la credencial del peregrino japonés a Santiago.]

Título El Camino de Santiago en España realizado en los años 1983-1984

Materia/Soporte Tinta
Acuarela
Papel xaponés

Técnica Debuxo
Acuarela
Selo

Dimensiones Altura = 33,50 cm; Anchura = 49,50 cm; Longo = 8 cm

Descripción Libro de viaxe dedicado a descrición do percorrido do Camiño de
Santiago. Mostra de xeito pictórico o percorrido dende Somport ata
Fisterra sinalando o trazado, as cidades, pobos, vilas, restaurantes,
centros ou lugares de interese, etc...xunto con comentarios diversos.
Inclué debuxos de esculturas e relevos de moitas das igrexas do
camiño, especialmente os da catedral de Santiago. As cubertas do
libro son de pel azul con letras en dourado cos títulos do libro e mailo
nome do autor en castelán e en xaponés. Ten varias follas de
presentación, unha do Presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga
Iribarne, outra do Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, Xesús Pérez Varela e outra de Alfredo Conde. Nas últimas
follas aparecen numerosas e diferentes asinas e selos de institucións
e concellos por donde foi pasando ao longo do Camiño.

Iconografia Camiño de Santiago

Inscripciones/Leyendas Selo
[Nas últimas follas preséntanse numerosas firmas e selos de
persoas, institucións e concellos o locales diversos con dedicatorias ó
autor.]

Datación 1983-1986

Contexto Cultural/Estilo Idade Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Camiño de Santiago.borrar (ELIMINARES)

Uso/función Documental. Como lembranza e guía do Camiño de Santiago.

Historia del Objeto <EXPOSICIÓNS>: Un museo en crecemento. Adquisicións 1996-
2001 Museo das Peregrinacións e de Santiago. 17 de decembro de
2001 ao 5 de maio de 2002.

Clasificación Razonada Ikeda Munehiro realizou o Camiño de Santiago en períodos de tempo
distintos ao longo destes años. Esta guía do Camiño foi elaborada
perante o percorrido en follas de papel xaponés dobradas, pregadas
e encadernadas a maneira tradicional xaponesa.



Forma de Ingreso Depósito por doazón

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia; Xerencia da Promoción do Camiño de Santiago /
Consellería de Cultura

Fecha de Ingreso 08/09/1999

Catalogación Domínguez Pallas, Desirée



 



 


