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Exposición 

JORGE BARBI 
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude O 

16 outubro 2009 – 14 febreiro 2010 
 

‘CADERNO DE VIAXE’ 
Un programa educativo para escolares 

Nivel: educación primaria 
De 6 a 12 anos 

 
 
Grazas por seleccionar o MARCO para esta visita escolar. Esta Guía é unha introdución ás 

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

titulada: 

 

JORGE BARBI 
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude O 

 

Durante a visita abordaremos conceptos como o que significa o MARCO, cal é a súa función, e 

como ver e gozar a arte contemporánea. Introducimos o concepto de exposición e explicamos o 

contido da mostra que van ver. 

 
A visita e obradoiro de Primaria ten unha duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Para 

o seu mellor aproveitamento, o persoal educador organiza os participantes de cada centro en 

grupos de 25 alumnos/as. 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. 

 
Seleccionamos algunhas obras e preparamos un percorrido pola exposición para desenvolver a 

visita en función das idades e dos contidos que se intentan transmitir. Procuramos conducila 

tratando en todo momento de conseguir o auto-descubrimento, formulando preguntas para que 

sexan eles mesmos os que ofrezan as respostas ao que están a percibir. Durante a visita a esta 

exposición traballaremos aspectos da educación artística, estética e emocional, a través do 

diálogo con nós mesmos e coas obras.  

 
A experiencia complétase cun obradoiro no ‘Laboratorio das artes’, o noso espazo de didáctica 

no primeiro andar, onde os escolares de primaria levan a cabo experimentos de creación a 

partir do movemento, do reflexo das imaxes e da utilización da luz.  
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A exposición 

 
Continuando coa liña de programación de exposicións individuais inaugurada neste 2009, o 

MARCO presenta unha mostra dedicada á obra dun único artista, Jorge Barbi, que ocupa toda a 

planta baixa do museo. Este recoñecido artista de A Garda ha percorrido case diariamente a 

mesma paisaxe, unha liña de costa que vai dende a Garda a Cabo Silleiro, que coñece dende a 

súa infancia e co que mantén unha estreita relación emocional. A partir desta práctica sinxela e 

cotiá, Barbi extrae a maior parte do repertorio de imaxes, obxectos e ideas que conforman o 

seu pensamento artístico. 

 
Juan de Nieves, comisario da exposición, explica que o punto de partida o compoñen varias 

series de fotografías dos últimos anos, que se completan cunha coidada selección de pezas 

realizadas polo artista ao longo de toda a súa traxectoria, e novas producións específicas para 

esta mostra, todo iso pretendendo que se converta nunha verdadeira experiencia sensorial para 

o público. 

 
Científico, poeta, observador, pensador, son algunhas das palabras que definen a Jorge Barbi. 

As súas obras preséntanse non de forma cronolóxica senón como parte dunha paisaxe, de 

forma que ao entrar na exposición poidamos sentirnos dentro do mundo interior do artista, 

como un diario visual e poético dos seus paseos, da súa paisaxe. 

 
Paralelamente a esta mostra, a partir de outubro de 2009 o departamento educativo do MARCO 

ofrece unha programación dirixida a escolares e familias. “Caderno de viaxe” é o nome xenérico 

deste programa de actividades, visitas e talleres. As visitas e talleres para escolares 

preséntanse como un xogo no que están invitados a participar, para que a través da mirada 

atenta, da observación de todo e dos seus detalles, e das asociacións e ideas que suxiren, 

sexan eles mesmos os que extraan conclusións sobre o que están a percibir. 

 
Se desexas máis información sobre a exposición podes solicitala ao departamento didáctico, ou 

ben acceder a ela directamente na nosa web www.marcovigo.com. No apartado 

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS/+INFO atoparás a síntese do proxecto expositivo, texto 

curatorial, información sobre o artista e imaxes da exposición. Tamén, na Biblioteca-centro de 

documentación do MARCO preséntase unha exposición bibliográfica con selección de catálogos 

individuais e colectivos do artista. 



 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Caixanova, Ministerio de Cultura 
R/Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com   

3

 
Posibilidades didácticas 

 
A idea dun ‘caderno de viaxe’ formúlase neste programa educativo cun dobre sentido. Por un 

lado, invitar a entrar na paisaxe de Jorge Barbi e viaxar polos seus pensamentos, emocións, 

ideas, aprendendo da súa forma de entender o mundo. Por outro, entrar na paisaxe da arte 

contemporánea, descubrindo, mirando, falando, escoitando e gozando das obras. 

 
Durante a nosa viaxe pola exposición iremos observando e recollendo os elementos que máis 

nos chaman a atención desa paisaxe, e trataremos de comprender a forma de traballar do 

artista, e o que nos quere transmitir coas súas obras. Unha vez no taller engadiremos novas 

obras a esa paisaxe, como recordo deste percorrido pola arte contemporánea.  

 
O programa didáctico Caderno de viaxe comprende tres partes complementarias: actividades 

para antes da visita, visita e taller no museo, e actividades para despois da vista. As 

actividades anteriores permiten abordar na aula conceptos prácticos para motivar e espertar o 

interese do alumnado, que unha vez no museo lles axudarán a entender e respectar o traballo 

do artista, e a seguir máis activamente o desenvolvemento da visita e taller. As actividades 

posteriores pretenden ampliar cuestións que xurdiron durante a visita; afondar nas ideas, 

temas ou conceptos que suxiren as obras, e en métodos de traballo da arte contemporánea. 

 
Durante a visita procuramos espertar o auto-descubrimento, contribuíndo a desenvolver 

capacidades de observación, percepción, reflexión e interpretación. No ‘Laboratorio das Artes’, o 

espazo de didáctica situado no primeiro andar, a aprendizaxe desenvólvese de forma activa, 

ofrecendo aos alumnos/as a posibilidade de actuar dende o punto de vista do artista. 

 
O programa educativo pretende ofrecer claves para lograr a comunicación do alumnado coas 

obras. O obxectivo final é contribuír a mellorar os mecanismos de percepción e fomentar o 

interese e respecto pola arte contemporánea. 
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Exposición 

JORGE BARBI 
41º 52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude O 

16 outubro 2009 – 14 febreiro 2010 
 

‘CADERNO DE VIAXE’ 
Un programa educativo para escolares 

Nivel: educación primaria 
De 6 a 12 anos 

 
 

Idades: de 6 a 12 anos 
 
Conexión con materias 
 
� Educación artística 

� Coñecemento do medio natural, social e cultural 

 
Obxectivos xerais 
 
� Educar a mirada 

� Aprender a ver e falar da arte contemporánea 

� Reflexionar sobre o tema e recursos dunha obra  

� Traballar técnicas de observación e descrición 

� Fomentar actitudes de tolerancia e respecto 

� Promover a participación, a comunicación e o diálogo  

� Mellorar a comunicación interpersoal e intrapersoal 

 
Habilidades e capacidades a desenvolver 
 
� Observación  

� Análise visual 

� Espírito crítico 

� Creatividade 

� Percepción 

� Sensibilidade estética 

� Aprendizaxe en equipo  

� Comunicación 

 
Proposta didáctica 
 

1. Actividades para antes da visita (OPCIONAL) 

2. A visita á exposición 

3. O obradoiro no MARCO 

4. Actividades para despois da visita (OPCIONAL) 
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Actividades para antes da visita [OPCIONAL] 

 
 
1. A vida das cousas 
 
Tipo de actividade 

Actividade de investigación e creación artística 

 
Duración 

1 sesión de 50 minutos e traballo extraescolar 

 
Descrición da actividade 

Durante a exposición que visitaremos no MARCO descubriremos que o artista Jorge Barbi, 

grazas á súa mirada atenta e á súa imaginación é capaz de crear arte a partir de elementos 

sinxelos como ramas, pedras, charcas.  

 
Durante os seus paseos actúa como un observador e investigador do que o rodea, fotografando 

detalles que lle ofrece a natureza, ou recollendo obxectos que na súa vida foron outra cousa 

pero que unha vez no seu estudio poden converterse en obras de arte.  

 
Así aconteceu nunha viaxe que este artista realizou aos Pireneos, onde descubriu no bosque 

unhas varas de abeleira de altura considerable. Estes obxectos chamaron a súa atención, e 

seleccionou a máis longa, transportándoa consigo ata o seu pobo, A Guarda. Alí, no seu 

estudio, pensou en que se podería converter. A súa forma recta e alongada deulle unha idea: 

converteríaa nunha ponte para insectos e pequenos animais.  
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Así, un día colleu a vara, levouna ata un regueiro e colocouna unido ambas as dúas beiras. 

Fascinoulle a idea de que este obxecto se transformase nunha ponte para insectos, pequenos 

ratos e outros seres diminutos. Despois fotografou o resultado, como a vai na páxina anterior, e 

así é como a veremos no MARCO. A vara de abeleira, que no seu día era un pau máis, sen 

utilidade aparente, viaxou centos de quilómetros co artista, ata que unha vez en A Guarda 

comezou para ela unha nova vida: converteuse nunha Ponte para insectos, miriápodos, 

gastrópodos, lagartas e mamíferos pequenos. 

 
Actividade de creación artística: 

A historia da vara de abeleira ensínanos algo. A arte pode xurdir do elemento máis sinxelo. 

Somos nós os que a través dunha idea podemos transformar o roto en novo, o feo en belo, ou 

o inútil en útil. Isto é precisamente o que propoñemos nesta actividade.  

 
Dedicaremos algún tempo durante unha semana ao traballo de investigación. Neses días o 

traballo consistirá en seleccionar obxectos ou elementos da natureza que nos chamen a 

atención pola súa forma, a súa textura, a súa cor. Nesta primeira parte traballaremos como 

investigadores, observando e tomando notas. Buscaremos algo cun obxectivo claro, para darlle 

unha nova vida e convertelo en algo diferente. Cando finalmente seleccionemos o obxecto 

sobre o que traballar crearemos unha ficha onde indiquemos onde e como foi atopado. Faremos 

un debuxo do obxecto tal e como o vimos por primeira vez no seu lugar de orixe. En catro ou 

cinco liñas trataremos de contar a vida dese obxecto ata que nós o descubrimos. Despois 

transformarémolo para que comece a súa nova vida. Por último fotografarémolo ou 

debuxaremos o resultado. Con todos os obxectos crearemos unha sinxela exposición onde 

mostraremos os novos xa transformados. Ao seu carón, as fichas contarannos a súa vida 

anterior e todo o acontecido dende que os atopamos.  

 
Na páxina seguinte atoparemos unha ficha de traballo que nos servirá de axuda para o 

proxecto. 
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A VIDA DAS COUSAS. FICHA DE TRABALLO I 

 

1. OBSERVACIÓN DE OBXECTOS. NOTAS: 
 
Durante a semana de traballo observamos elementos que nos poidan servir de base para a 

obra. Anotamos aquí o tipo de elemento e onde se produce o achado: 

 
1.  

2.  

3.  

 
2. SELECCIÓN DO OBXECTO:  
 
Unha vez decidido o obxecto sobre o que imos traballar, recollémolo e facemos un debuxo tal e 

como o atopamos no seu lugar de orixe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. HISTORIA DO OBXECTO 
 
Imaxinamos a vida do obxecto ata que o atopamos. Tratamos de describir quE función tiña, cAl 

é a súa idade, se sufriu algunha transformación, como chegou ata aquí. 

 

 

 

 



 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Caixanova, Ministerio de Cultura 
R/Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com   

8

 

A VIDA DAS COUSAS. FICHA DE TRABALLO II 

 

1. TRANSFORMACIÓN DO OBXECTO. NOTAS: 
 
Anotamos calquera tipo de cambio que realicemos no obxecto, xa sexa cortar, unir, dar cor, 

pegar, etc. Especificamos como e onde o realizamos.  

 
1.  

2.  

3.  

4. 

 
2. REXISTRO DO OBXECTO:  
 
Unha vez transformado, comeza a nova vida do obxecto. Para rexistrar este novo obxecto 

fotografámolo ou debuxámolo dende diferentes ángulos de visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal Vista lateral Vista posterior 

 

3. A NOVA VIDA DO OBXECTO 
 
Imaxinamos a nova vida do obxecto Tratamos de describir onde vivirá, que función terá, quen o 

poderá ver, que obxectos terá arredor. 
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2. Inesperado 
 

Tipo de actividade 

Charla e xogo de observación antes da visita ao museo 
 
Duración 

1 sesión de 50 minutos 
 
Descrición da actividade 

Un museo ou centro de arte contemporánea pode supoñer un encontro inesperado se é a 

primeira vez que o visitamos. Pode que os escolares desta idade non teñan unha idea clara, así 

que falaremos sobre o que esperan atopar, formulando preguntas como: 

 
� Visitaches un museo algunha vez 

� Visitaches un museo de arte contemporánea nalgunha ocasión? 

� Para que cres que son estes lugares? 

� Por que vai a xente aos museos, e que fai alí? 

� Como te imaxinas o edificio? 

� Como te imaxinas as obras? 

 
É interesante falar aínda que as respostas sexan vagas, e non importa ofrecer respostas de 

momento; é algo que poden descubrir unha vez no MARCO. Será interesante recordar, á volta 

do museo, as súas ideas iniciais e facer comparacións con outros tipos de museo que podemos 

visitar durante o curso.  

 
Unha boa actividade introdutoria consiste en crear un xogo de asociacións de imaxes e 

palabras. A linguaxe do artista contemporáneo baséase ás veces en asociacións e combinacións 

de conceptos. Para cada un de nós o que vexamos no museo terá un significado diferente e 

todos poden ser correctos. O artista intenta que pensemos e participemos da obra, que lle 

concedamos un tempo, falando e reflexionando sobre ela. Na seguinte páxina presentamos 4 

imaxes que atoparemos no museo.  

 
Propoñemos a cada alumno/a que escriba nunha tarxeta unha palabra sobre o que lle suxire a 

imaxe. Metemos todas as palabras propostas para cada imaxe nun sobre, que abriremos á volta 

do museo. Servirannos para comparalas con outras ideas que xurdiron durante a visita. É un 

xogo onde non hai respostas incorrectas. Divirtámonos cos resultados.  
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Isto é parte do teu encontro inesperado. Escribe unha palabra sobre o que che suxire cada 

imaxe. Utiliza unha tarxeta para cada palabra. Non poñas o teu nome.  
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VISITA E OBRADOIRO NO MARCO 

Educación Primaria 
 
A visita á exposición 

 
Durante a visita abordaremos conceptos como que é o MARCO, cál é a súa función, e qué tipo 

de actividades realiza. Introducimos o concepto de exposición, explicando o contido da que van 

ver: JORGE BARBI. 41º 52' 59" latitude N / 8º 51' 12" lonxitude O. 

 
Mediante unha coidada selección de obras queremos reflectir a idea da arte contemporánea 

como medio de expresión no que o artista expresa ideas, sentimentos, emocións, o seu mundo 

interior e a relación que mantén co seu contorno. Jorge Barbi utiliza diferentes técnicas e 

materiais para comunicar as súas mensaxes, de formas tan variadas como veremos na 

exposición. Durante a visita procuramos conxugar educación e diversión, unindo obxectivos de 

comunicación coa exploración, a relación social e a creación artística.  

 

O obradoiro no Laboratorio das Artes 

 
“Pingas de luz” 

 
As series fotográficas que vén realizando Jorge Barbi nos últimos dez anos son o punto de 

partida da exposición dedicada ao artista, nas que se presenta unha selección do traballo 

realizado durante os últimos vinte e cinco anos. Nas súas series fotográficas, Barbi reflicte o seu 

interese polos fenómenos naturais e no rexistro dos cambios que produce o paso do sobre a 

paisaxe. Un dos conceptos que nos transmite é a súa atracción pola fugacidade e pola 

versatilidade formal dos fenómenos causados polo vento ou pola auga, que se presentan nas 

súas series Paisajes de arena [Paisaxes de area] e Espumas [Escumas]. 

 
As fotografías de gran formato de Espumas son a base da proposta do taller de primaria. Nelas 

o artista capta detalles das formas que produce a escuma ao chocar coas rochas. Unha vez no 

estudio as desdobra simetricamente creando resultados sorprendentes. 

 
Durante o taller experimentaremos con diferentes formas de crear arte a partir do movemento, 

do reflexo e da simetría, e utilizaremos a luz para conseguir un efecto diferente sobre o que 

creamos. 
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Actividades para despois da visita [OPCIONAL] 

 
1. Coleccionistas de formas 

 
Tipo de actividade 

Creación dun proxecto artístico a partir da observación da natureza 
 
Duración 

2 sesións de 50 minutos 
 
Descrición da actividade 

Durante a visita á exposición presentáronnos obras dun artista chamado Jorge Barbi. As súas 

series de fotografías demostran o seu interese polas formas que se producen na natureza. 

Recordas que se mostraba nas fotografías? 

� Escuma de mar 

� Charcas 

� Excrementos de gaivota 

� Area 

 
Con estas imaxes o artista reflicte os cambios que se producen na natureza. En dous destas 

series, o paso de tempo supoñía un cambio fugaz e irrepetible. Nas outras dúas, o cambio 

realizábase de forma lenta e persistente. Recordamos qué tipo de cambio corresponde a cada 

serie? 

 
Barbi é un coleccionista de formas. É un grande observador que se fixa nos mínimos detalles. 

Non só lle interesan as formas naturais; tamén colecciona formas creadas polo ser humano, 

obxectos que un día tiveron unha función e que hoxe son algo completamente diferente. Ás 

veces os seus obxectos e imaxes son case irrecoñecibles. Na ficha da pág. seguinte atoparemos 

unha colección de formas. O reto é recoñecelas, adiviñar a súa orixe.  

 
A continuación, na segunda sesión, podemos facer entre todos unha colección de formas. Cada 

un pode buscalas ao seu arredor, no colexio, no parque, ou no seu propio cuarto. Traeremos as 

nosas formas a clase para fotografalas, ou unha fotografía se se trata de algo da natureza. 

Podemos mostralas todos xuntos e propoñer a outros grupos que descubran a que 

corresponden esas imaxes. 
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A que poden corresponder cada unha destas imaxes? 



 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Caixanova, Ministerio de Cultura 
R/Príncipe 54. 36202 Vigo, España. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com   

14

 
2. Cazadores de estrelas 

 
Tipo de actividade 

Exercicio artístico a partir da observación da natureza 
 
Duración 

2 sesións de 50 minutos 
 
Descrición da actividade 

A obra de Barbi denota unha grande admiración e curiosidade pola natureza, e por iso se 

converte na base de moitas das súas creacións. As súas obras a miúdo teñen diferentes 

lecturas. Unha delas, titulada Little Bang, está creada a base de disparos de perdigóns sobre 

unha chapa negra. Un acto tan sinxelo como o de perforar se transforma nunha poética 

representación do firmamento. Nunha primeira visión da obra atopamos estrelas, pero máis alá 

da impresión inicial, a observación desvela a técnica coa que foi creada. Coa utilización do 

fondo negro transformou os disparos en estrelas. O título tamén pode ter dúas lecturas: por un 

lado, “pequeno disparo” fai referencia aos disparos de perdigón. Por outro, fai referencia a un 

termo que nos conduce á orixe do universo, o “Big bang”.  

 
Da sinxela observación xurdiu unha obra de arte. Agora sigamos coas estrelas. A primeira vista 

parecen desordenadas. Pero nunha segunda lectura, se nos detemos a miralas con atención, 

veremos que se ordenan por constelacións e que cada constelación esconde ou suxire unha 

forma. Propoñémosvos que vos convertades en cazadores de estrelas e demostredes as vosos 

dotes de artistas. Fixémonos neste debuxo da constelación Orión, que a cultura grega asociaba 

cun guerreiro: 

 
 
O grande carro, a osa maior, a balea, son algúns dos debuxos que podemos ver no ceo.  
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A partir dunha simulación de estrelas podemos crear as nosas propias constelacións. 

 
Para iso utilizamos cartolinas tamaño folio e colocamos un material brando por debaixo, por 

exemplo cartón. Pintámolas completamente de negro con témpera e deixámolas secar. Agora 

utilizamos a técnica do artista para simular as estrelas: perforamos o material cun punzón 

escolar de forma que as estrelas se estendan por todo o espazo.  

 
A continuación utilizamos ceras de cores para crear a nosa agrupación de estrelas. Unindo 

diferentes puntos podemos cazar estrelas para que formen parte do noso debuxo, como 

acontecía coa constelación Orión. 

 
Unha vez unidos todos os puntos necesarios, dámoslle cor e tamén un nome.  

 
Por último, daremos un significado ás nosas constelacións. Para iso crearemos unha lenda ou 

historia que explique o que representa ese debuxo. No caso da constelación que nos servía de 

exemplo, Orión, existen varias lendas que tratan de darlle significado: 

 

 

 
Unha delas sostiña que a deusa Artemisa se namorara de Orión, o cal espertou celos en Apolo, 

irmán xemelgo de Artemisa. Un día Apolo, vendo a Orión ao lonxe, fixo unha aposta á súa irmá 

desafiándoa a que non podía asestarlle unha frecha a un animal que se movía ao lonxe dentro 

dun bosque. Artemisa lanzou a súa frecha e deu, como sempre, no branco. Cando foi ver a súa 

presa, decatouse de que aniquilara ao seu amado Orión. Foi tan grande a súa tristura, as súas 

queixas e os seus lamentos, que decidiu colocar a Orión no ceo para o seu consolo. 

(Información e imaxe extraida de WIKIPEDIA). 

 
Cal é a historia da túa constelación? 
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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, fax, ou correo electrónico, ou da web www.marcovigo.com, á atención de: 

 
Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento Didáctico 
Príncipe 54 
36202 Vigo 
Tel. +34 986 113900 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
 
Pedro A. Cordón Casais 
Asesor y autor del programa educativo 
 

 


