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INFO-GUÍA VISITAS ESCOLARES 
 

Exposición 

‘Producións e procesos na Colección DKV’ 
16 outubro 2015 – 24 xaneiro 2016 

 

‘E TI, QUE RECORDAS?’ 
Un programa educativo para escolares 

Ciclo: educación PRIMARIA (de 7 a 12 anos) 
 
 
Grazas por seleccionar o MARCO para esta visita escolar. Este avance é unha introdución ás 

actividades (visita + obradoiro) deseñadas polo departamento educativo para a exposición titulada 

‘PRODUCIÓNS E PROCESOS NA COLECCIÓN DKV’, que ocupa as salas da planta baixa dende o 16 

de outubro de 2015 ata o 24 de xaneiro de 2016. 

 

Esta exposición é froito da colaboración entre a compañía DKV Seguros e o MARCO de Vigo, e reúne 

un conxunto de obras de 11 artistas, en múltiples formatos e soportes, distribuídas nas salas da planta 

baixa do MARCO. As obras de Misha Bies Golas e Patricia Dauder son resultado de dúas bolsas de 

produción convocadas con motivo desta mostra. As propostas dos outros nove artistas —Rosalía 

Banet, Mira Bernabeu, David Ferrando Giraut, Alex Francés, Martín Freire, Karlos Gil, Núria 

Güell, Alicia Kopf, Eulàlia Valldosera— pertencentes á colección DKV, son á súa vez resultado de 

programas de bolsas de produción e premios de adquisición convocados por DKV Seguros entre os 

anos 2011 e 2015.  

 

‘E TI, QUE RECORDAS?’ é o nome xenérico do programa educativo que se desenvolve en paralelo a 

esta mostra, sacando partido do contacto directo coas obras en salas, e das múltiples posibilidades 

educativas que ofrece esta exposición. Todas as actividades están especialmente adaptadas ás idades 

dos participantes, con propostas diferenciadas para os grupos de infantil, primaria e 

secundaria/bacharelato. 
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A visita e obradoiro de PRIMARIA ten unha duración aproximada de 1 hora e 15 minutos. Para o 

seu mellor aproveitamento, o persoal educador organiza os escolares de cada centro en grupos de 25 

participantes. É necesario que os adultos que acompañan ao grupo permanezan con eles en todo 

momento. Non está permitido comer e beber no museo, exceptuando a zona de cafetería. Se o teu 

grupo ten algunha necesidade especial, ou prefires adaptar a visita na súa duración ou contidos, non 

dubides en comunicalo con antelación ao noso departamento educativo. 

 

Temos seleccionadas algunhas obras e preparado unha visita á exposición, deseñada para sacar o 

máximo partido ás posibilidades didácticas que ofrece para o alumnado de educación primaria. O 

percorrido comprende distintas paradas, que poden variar en función do tempo dispoñible e das 

necesidades de cada grupo. A visita concíbese como un diálogo ou conversación, e fronte a cada obra 

vanse formulando preguntas para que sexan os participantes quen vaian extraendo as súa propias 

conclusións sobre o que están percibindo. 

 

A visita complétase cun obradoiro no ‘Laboratorio das Artes’ —o espazo de didáctica no primeiro 

andar—, que resume algunhas claves do noso percorrido por salas. 

 

Colaboración con AFAGA /Grupos escolares de PRIMARIA e INFANTIL 

 

Datas: mércores 4, 11, 18 e 25 de novembro; 2 e 9 de decembro 

Con ocasión da exposición ‘Producións e procesos na Colección DKV’, o MARCO pon en marcha 

unha liña de colaboración con AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e 

outras Demencias de Galicia. Un grupo de usuarios do Centro de Beiramar en Vigo, acompañados 

por persoal do centro, participará nun programa específico de actividades e obradoiros relacionados 

con esta exposición. Como parte deste programa, algúns dos grupos de escolares que teñan concertada 

a visita os mércores dos meses de novembro e decembro, uniranse ao grupo de AFAGA para 

participar conxuntamente na visita-obradoiro, concibida como actividade participativa e integradora. 
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A VISITA Á EXPOSICIÓN 

Resumo guión visita / PRIMARIA 
 

NOTA: esta guía é orientativa para o persoal docente, e non contén todos os aspectos tratados durante 

as actividades. Os contidos específicos, o número de obras incluídas na visita, e a orde das paradas 

poden variar en función do tempo dispoñible, do número de participantes, das necesidades de cada 

grupo e do propio desenvolvemento da visita. Así mesmo, cando as idades dos participantes así o 

aconsellen, poderanse adaptar os contidos da visita/taller de PRIMARIA á de INFANTIL, e viceversa. 

 

Parada 1: Vestíbulo 

A través dalgunhas preguntas introdutorias conversamos abertamente sobre o que esperan atopar 

nesta visita: que significa MARCO?; que é un museo?; coñecemos outros?; que nos imos atopar aquí?; 

que é unha exposición? 

Sabemos que era o MARCO antes de se converter en centro de arte contemporánea? Podemos 

imaxinar algunha historia que teña sucedido aquí dentro? 

 

CONCEPTOS CLAVE: museo, contemporáneo, observación, percepción, reflexión, interacción. 
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[A MEMORIA DAS LETRAS E DAS IMAXES] /1 
 

Parada 2: Rotonda central / Panóptico 

MISHA BIES GOLAS. O ceo non é humano 

 

Misha Bies Golas toma como punto de partida o libro Unha soidade demasiado ruidosa, do escritor checo 

Bohumil Hrabal, e a historia do seu protagonista: Haňt'a é un obreiro que traballa cunha máquina embaladora 

para prensar papel nun vello taller subterráneo, e ao longo de trinta e cinco anos foi facendo pacas de papel, 

como esculturas, compostas por libros e láminas con reproducións de obras de grandes autores. O seu proxecto 

de utilizar a máquina para realizar a obra da súa vida, unha serie de esculturas que conteña todos os volumes da 

súa colección, verase frustrado pola introdución de novos métodos de produción, inhumanos e impersoais. 

Para producir esta obra, o artista instalou unha prensa de papel no soto do museo, e a partir de aquí realizou de 

maneira case artesanal e a xeito de libre adaptación, unha serie de pacas de papel prensado, emulando as que 

Haňt'a describe no seu relato. "O ceo non é humano e o home que pensa tampouco o é nin o pode ser, e eu 

prenso balas de papel, unha tras outra, metendo no corazón de cada unha delas un libro aberto pola páxina onde 

o texto é máis bonito...”. 

 

A obra de Misha Bies Golas presenta moitos aspectos interesantes en canto á súa forma, material, e 

contido. Fálanos do tempo, dos recordos, das palabras e as imaxes que quedan na nosa memoria. 

Observamos a instalación dende distintos puntos para ter perspectivas diferentes. Mentres, falamos da 

historia do obreiro Haňt'a. A continuación mergullámonos na instalación, percorrémola e tomámonos 

un tempo para ir analizando distintos elementos.  

• Que é o que temos aquí?  

• Canto tempo empregaría en facer estas esculturas? Como o faría? 
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Cando nos aproximamos, pouco a pouco imos descubrindo máis detalles que quizais pasaron 

desapercibidos nunha primeira ollada. 

• Que imaxes e textos podemos ver ou recoñecer?  

• Por que as elixiría o artista? 

• Se fixéramos algo parecido, que imaxes, textos e materiais elixiríamos nós? 

• Destas, cales son as nosas favoritas? 

• Gardamos tamén nós fotos e libros que nos gustan? En papel? En dixital? 

CONCEPTOS CLAVE: contos/historias, memoria, libros, imaxes, almacenar, reciclar, construír. 
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[A MEMORIA DAS LETRAS E DAS IMAXES] /2 

 

Parada 3: Patio 1 

MARTÍN FREIRE. Behind the Scene 

 

Esta instalación presenta simulacros de paneis publicitarios nos que, a través de tubos led, se ven letras e frases 

que se mostran ou se ocultan en función do encendido ou apagado das luces, aleatoriamente, a través dun 

programa informático. Do mesmo modo, moitas veces prodúcese unha desconexión entre emisor e receptor. As 

mensaxes (a información) pódense manipular, ocultar, desmentir, cambiar ou enmascarar. 

 

As letras que aquí atopamos son ben diferentes… 

• Podemos velas? Podemos lelas? 

• Agora si, agora non… Que pasa con estas luces? 

Hai cousas que vemos só durante uns segundos e sen embargo permanecen na nosa memoria durante 

moito tempo. Tamén, a luz e outros elementos fan que cambie a nosa forma de percibir o que nos 

rodea. 

Sentados no chan, xunto á obra, facemos xogos de percepción visual e ilusións ópticas utilizando libros 

de obxectos animados e outros materiais relacionados coa percepción. 

CONCEPTOS CLAVE: percepción visual, xogos visuais, estático/dinámico, luz/sombra, 

acendido/apagado, ausencia/presenza, visible/invisible, mensaxes. 
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[A MEMORIA DOS OBXECTOS] /1 
 

Parada 4. Patio 2 

DAVID FERRANDO GIRAUT. Prótesis discursiva (una conversación alquímica) 

 

Fragmentos de entrevistas a especialistas en diversas disciplinas son reproducidos dende catro altofalantes de 

carácter escultórico, cuxa forma remite aos símbolos alquímicos dos catro elementos da natureza. Esta referencia 

ten a súa correspondencia na base sonora reproducida dende cada un destes altofalantes e na proxección mural 

na que unha colección de obxectos de uso cotián se exhibe xunto a utensilios provenientes de momentos 

históricos e civilizacións diversas, cos que se podería dicir que comparten xenealoxía. A devandita colección 

evidencia a imbricación entre os elementos naturais e a súa domesticación tecnolóxica como un dos trazos 

definitorios da cultura humana ao longo do paso do tempo, cuestionando a percepción de natureza e cultura 

como realidades estancas. A peza para monitor Amanecer sitúanos perante un personaxe animado dixitalmente 

—de riscos familiares e Cuerpo homínido preindustrial— que recita en orde cronolóxica unha listaxe de avances 

tecnolóxicos relevantes para o desenvolvemento humano. 

 

Que temos aquí…? Esculturas falantes! 

• Que cores podemos atopar nas esculturas e na proxección? Terán relación entre eles? 

AUGA/TERRA/LUME/AIRE son 4 elementos da natureza. Poderíamos vivir sen algún deles? A que 

elemento corresponde cada cor? 

• Podemos identificar os obxectos que aparecen na proxección?  

• Que significa un invento?  

• Podemos mencionar inventos que foron importantes para a humanidade? 

CONCEPTOS CLAVE: 4 cores, 4 elementos, relación natureza-ciencia, historia dos obxectos, 

avances científicos. 
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[A MEMORIA DOS OBXECTOS] /2 

[A MEMORIA DOS LUGARES] 
 

Parada 5. Galería 2 

PATRICIA DAUDER Recinto 

 

Na obra de Patricia Dauder, materia e estrutura constitúen os medios a través dos cales proxecta ideas e 

sensacións sobre o paso do tempo e a idea de espazo. As imaxes e obxectos son resultado de longos procesos de 

traballo, e no último ano o seu interese por transferir algúns procesos do estudio cara a territorios semi-urbanos 

desembocou nun proxecto chamado Trabajos subterráneos, que levou a cabo nun soar abandonado en 

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Alí realizou unha serie de escavacións para investigar sobre os procesos de 

transformación e erosión que afectan á materia cando xace enterrada por un período de tempo. Recinto recolle 

parte dos resultados deste traballo de campo e móstraos en forma de instalación. Alén do carácter experimental 

do traballo de campo no soar, o proxecto xerou un conxunto de debuxos, fotografías, e esculturas, que ocupan os 

muros e o chan da sala, abordando así a idea do rastro, do desgaste e do fragmento; e como crear novas 

composicións e significados a partir de certo simbolismo. 

 

Achegámonos á plataforma central para observar estes obxectos máis de preto… Contamos a historia 

destes obxectos soterrados, e a modo de ‘arqueólogos’ examinamos cada peza. 

• Que significa arqueoloxía? Como traballan os arqueólogos? 

• Que materiais podemos atopar aquí? 

Cando unha cousa permanece soterrada durante un tempo, cambia: cor, texturas, tamaño, aparencia… 

• Algunha vez temos enterrado un obxecto na praia ou no campo? 

• Que pasará se o deixamos aí moito tempo? 

• Que efecto ten o paso do tempo sobre os obxectos soterrados? 

CONCEPTOS CLAVE: obxectos soterrados, o paso do tempo, transformación, materia. 
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[A MEMORIA DO ESPAZO. O FUTURO] 

 

Parada 6. Patio 3 

KARLOS GIL The Moon Museum 

 

O título deste proxecto fai referencia a un pequeno chip cerámico deseñado por iniciativa do artista Forrest 

Myers, que colaborou en Experiments in Art and Technology (EAT) en 1969, coa reprodución de seis diagramas 

realizados ex profeso por outros tantos artistas norteamericanos dos anos sesenta: John Chamberlain, David 

Novros, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, e o propio Myers. A idea era crear o primeiro 

museo na lúa xa que, supostamente, a misión espacial Apolo 12 deixou unha réplica deste chip na superficie do 

satélite. Sen posibilidade de verificar se finalmente se levou á práctica, Karlos Gil rescata a que habería de ser a 

primeira obra de arte espacial da historia e plásmaa nunha instalación. The Moon Museum presenta unha 

construción narrativa, a través da superposición de relatos, fotografías e recordos que, xunto a material 

audiovisual e tecnolóxico, mostra ese museo secreto da Lúa, creando así un museo dentro doutro. 

 

Entramos na sala paseniño, sen facer ruído e camiñando a modo, como os astronautas. Entramos 

noutra dimensión...! 

• Que vemos aquí? Que escoitamos aquí? 

• Que sensación nos produce? 

• Como será pisar a Lúa? Algunha vez algunha persoa chegou á Lúa?  

• Como se viaxa ao espazo? Nun foguete? Como son? Que levarán dentro? 

• Como sería un museo na Lúa? 

CONCEPTOS CLAVE: percepción sonora, outras dimensións, realidade virtual, pasado/futuro. 
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[A MEMORIA DO CORPO] /1. O retrato 

 

Parada 7. Galería 2 

ÁLEX FRANCÉS La casa del cuerpo 

  
 
O progreso científico é o novo horizonte da deshumanización, e o hospital é ese lugar-casa do corpo onde o 

suxeito se enfronta a un conxunto de máquinas sofisticadas que o inspeccionan de forma precisa pero impersoal. 

Neste proxecto Alex Francés aborda esta situación cara a cara, formulando un retrato do seu ser interior no que 

un corpo pasivo é ofrecido á grafía científica, nu por dentro e por fóra. Trátase dunha acción/performance 

documentada, onde todos os materiais e procesos forman parte da obxectivación artística. O proceso consistiu na 

filmación dunha revisión médica ao artista no Hospital Marina Salud de Dénia, con todo tipo de probas e 

medicións realizadas ao longo dunha semana. Un retrato en cifras, datos e imaxes, que falan da descrición do seu 

organismo, non coa intención de obter un diagnóstico, senón de nomear, de facer un relato dende a ciencia do 

seu propio corpo. 

 
O noso corpo é como unha casa onde vivimos. Como en todas as casas, ás veces hai algo que non 

funciona e temos que ir ao médico. Nos hospitais teñen aparatos moi especiais, como cámaras de foto 

ou de vídeo que poden ver o noso corpo por dentro. Por exemplo, unha radiografía cando nos 

rompemos un óso.  

A este artista fixéronlle tantas fotos por dentro que agora ten un retrato completo. En vez dunha 

pintura ou escultura, o seu retrato ten forma de libro. 

• Que é un retrato? Que tipos de retratos coñecemos? 

• Que é un autorretrato? Como faríamos o noso autorretrato? Pintura, escultura, vídeo, selfies… 

 
CONCEPTOS CLAVE: o corpo, imaxes científicas, retrato, autorretrato, eu. 
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[A MEMORIA DO CORPO] /2. A saúde 

 

Parada 8. Perimetral 2 

ROSALÍA BANET. Banquete caníbal II / Máquina expendedora de enfermedades 

  

Rosalía Banet utiliza o corpo humano e as súas doenzas como metáforas para representar un sistema que 

considera caótico, alienante e deshumanizado. Sérvese da comida como vehículo para representar a sociedade de 

hiper-consumo e as súas implicacións sociais, políticas, económicas e ambientais. Alimentarse é unha necesidade 

básica para a supervivencia de todos os seres vivos, pero no caso do ser humano está cargada de simboloxía, 

significados e normas que xorden da cultura, da sociedade e do propio individuo. Banquete caníbal reflicte a 

sociedade de consumo como un sistema caníbal que, baixo a aparencia de felicidade e abundancia, xera e esconde 

desigualdades, prexuízos e outros horrores. E a xeito de conclusión ou sentenza, unha máquina expendedora 

cargada de desordes nutricionais e de enfermidades derivadas da mala alimentación, consecuencia da sociedade 

de consumo e das súas mensaxes caóticas, contraditorias e interesadas. 

 

Entramos nesta sala e quedámonos a certa distancia da mesa.   

• Que vemos alí ao fondo? Parece un banquete! Unha mesa chea de chuches e golosinas. 

Se nos achegamos, quizais levemos unha sorpresa e os doces transfórmanse noutras cousas… 

• Que sensación nos produce?  

• A que nos recorda? Podemos relacionalo con algo? Serán comestibles?  

Formulamos algunhas preguntas e reflexións ao redor da comida: 

• Como se alimentan os seres vivos? Un elefante, un can, unha formiga, un peixe, unha persoa… 

• Por que é importante a alimentación? 

• Cada cousa que comemos ou bebemos permanece no corpo por un tempo. Terá memoria o noso 

corpo?  

CONCEPTOS CLAVE: saúde, alimentos, trucos visuais, aparencia. 



 

 

 

 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com 
www.facebook.com/marco.vigo 

 
 

[A MEMORIA COLECTIVA] 

 

Parada 9. Galería 3 

MIRA BERNABEU. Panorama de bienes y servicios. Hospital de Dénia 

  
 

Durante un ano e medio Mira Bernabeu retratou persoas, momentos e cantos do Hospital Marina Salud de 

Dénia nun traballo que se englobaba dentro das distintas accións de RSC, Responsabilidade Social Corporativa, 

que leva a cabo cuidArt, Proxecto Arte do Departamento de Saúde de Dénia. Esta obra recolle todos os espazos e 

as funcións desenvolvidas dentro dun centro hospitalario, fuxindo da mirada compracente ou da actitude 

propagandística e exclúe, de xeito intencionado, referencias directas aos pacientes e os seus familiares, mantendo 

unha distancia coa dor que provoca a enfermidade ou a morte, así como coa alegría do nacemento ou da 

curación. Estes aspectos quedan relegados de xeito referencial aos utensilios e restos das curas. 

Panorama de bienes y servicios é un proxecto fotográfico documental que rebusca entre a tradición do medio e 

acaba ampliándose coas posibilidades compositivas, expositivas e conceptuais da fotografía artística. Un 

proxecto, así mesmo, que consegue transmitir a complexidade dun oficio que implica cuestións éticas, políticas e 

ideolóxicas. Este panorama traza un percorrido directo e sincero sobre un espazo tomado aquí como estudo de 

caso, que simboliza moitas opinións diversas e moitas profesións interconectadas. 

 

Imaxinemos que unha persoa chega ao noso cole e durante un ano vai facendo fotografías das persoas, 

dos lugares, dos obxectos, e do que alí sucede: as persoas que alí traballan, o alumnado, os familiares, 

os grupos de traballo, as aulas, o bus da excursión, a biblioteca, o patio, as mesas e cadeiras, os libros, 

os cadernos, as pinturas… Despois as coloca todas xuntas, como formando unha historia. 

• Sería isto tamén un retrato? Que tipo de retrato? 

• Que retratou aquí o fotógrafo? 

• Podemos distinguir grupos de fotos nas que os protagonistas son persoas, lugares, obxectos…? 

• Se tivésemos que facer un retrato do noso cole, que cousas fotografariamos? 
 

CONCEPTOS CLAVE: retrato colectivo, retrato do lugar, fotografía. 
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O OBRADOIRO NO LABORATORIO DAS ARTES 

‘MENUDO LADRILLO!’ 
 

No obradoiro de PRIMARIA, facemos un interesante e divertido experimento tomando como punto 

de partida a instalación de Misha Bies Golas no panóptico: a historia do obreiro Haňt'a e a súa 

máquina embaladora coa que facía as súas esculturas prensando papel. 

Previamente temos reunido materiais de papel e cartón que conteñen textos, fotografías, e pequenos 

obxectos flexibles: 

A. O día da visita os participantes de cada centro poden 

traer consigo unha parte destes materiais: por exemplo fotografías impresas en papel, debuxos, 

breves textos, restos de cadernos, recortes de prensa e revistas… O ideal é que cada 

participante escolla persoalmente os materiais que quere traer. 

B. No propio Laboratorio das Artes haberá máis material 

de papel e cartón: revistas, xornais e outros restos de reciclaxe, imaxes en papel de obras de 

diferentes artistas. 

 

 
 

Cada participante escollerá, de entre todos os materiais dispoñibles, os que máis lle gusten para formar 

o seu propio ‘ladrillo’ de papel. Unha vez humedecidos con auga, xuntamos os recortes de papel e 

cartón formando unha masa compacta. Algúns dos textos e imaxes quedarán no interior, outros serán 

visibles ao exterior, dependendo da decisión de cada ‘facedor’. Finalmente, coa axuda dunhas pequenas 

máquinas prensadoras, darémoslle forma de ladrillo para que cada un o poida levar consigo.  



 

 

 

 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Rúa Príncipe 54. 36202 Vigo. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com 
www.facebook.com/marco.vigo 

 
 

 

SUXESTIÓNS 

 

Gustaríanos que sentises este museo como teu e compartir contigo os recursos para contribuír á 

mellora da educación artística. Se tes algunha idea para desenvolver programas ou actividades 

educativas relacionadas coa arte e a cultura contemporánea e queres colaborar co MARCO, ponte en 

contacto connosco. 

 
Agradeceriamos que nos fixeses chegar os resultados das vosas actividades ou proxectos, así como 

calquera outra información relacionada con esta experiencia: que che parece o enfoque do noso 

programa educativo? Cal é a túa opinión profesional? Tes algunha suxestión?  

 

Podes facernos chegar os teus comentarios persoalmente, por correo postal, a través do teléfono, 

correo electrónico, ou da web www.marcovigo.com, á atención de: 

 

Marta Viana Tomé 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 

Departamento de Comunicación e Didáctica 

Príncipe 54 
36202 Vigo 

Tel. +34 986 113900 

Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 

info@marcovigo.com 

www.marcovigo.com 


