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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 secundaria 
De 12 a 16 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 secundaria ten unha duración aproximada de 1 hora e 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. Neste caso, a través 

do diálogo intentamos un achegamento afectivo á arte contemporánea, tratando de entendela 

como unha forma de expresión na que a través de diferentes materiais, técnicas e temas, os 

artistas se comunican coa sociedade. 

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

no primeiro andar, onde os grupos de Secundaria crean unha instalación a partir da idea da 

linguaxe da arte contemporánea e da participación do espectador na construción de 

significados. 
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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. 
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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.  

 
A arte contemporánea é un medio de expresión no que a través de materiais, obxectos e 

conceptos o artista expresa as súas ideas, sentimentos, emocións, o seu mundo interior e a 

relación que mantén co seu contorno. O artista utiliza diferentes técnicas para lograr comunicar 

a súa mensaxe, de formas tan variadas como veremos na exposición.  

 
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 secundaria 
De 12 a 16 anos 

 
Idades: de 12 a 16 anos 

 
Conexión con materias 

� Educación plástica 

� Ciencias sociais, xeografía e historia 

 
Obxectivos xerais 

� Educar a mirada 

� Aprender a observar e falar da arte contemporánea 

� Desenvolver actitudes de pensamiento crítico 

� Participar, comunicarse, traballar en equipo 

� Explorar as posibilidades expresivas dos materiais 

� Reflexionar sobre o concepto de arte e cultura contemporánea 

� Valorar e respectar as diferenzas persoais, sociais e culturais 

� Coñecer o MARCO e a súa función social, procurando espertar un interese polo noso 

patrimonio cultural, contribuíndo activamente ao seu respecto, conservación, divulgación 

e mellora. 

 
Habilidades e capacidades a desenvolver 

� Percepción e observación visual 

� Análise crítica dunha mensaxe 

� Pensamento lóxico e resolución de conflitos 

� Comunicación interpersoal e intrapersoal 

� Creatividade 

 
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. Fronteiras persoais 
 
Tipo de actividade 

Debate e actividade artística na que reflexionamos sobre a idea de fronteira 

 
Duración 

2 sesións de 50 minutos 

 
Descrición da actividade 

Unha das principais ideas que extraemos da lectura da obra de Jorge Barbi e que nos serve 

para describir a súa obra, é que nos atopamos ante un 'caderno de viaxe'. Ao contrario do que 

podemos imaxinar, a viaxe de Barbi non nos traslada a lugares exóticos nin a países afastados, 

senón que se realiza ao longo de moitos anos no mesmo lugar onde reside: unha liña de costa 

duns 20 km. que vai de A Guarda a Cabo Silleiro.  

 
Estes 20 km. son representados nun mapa circular, realizado polo artista, que quizais simboliza 

a repetición e o rexistro dos paseos realizados durante os vinte e cinco anos que leva 

traballando como artista, ou é quizais unha forma de definir ou delimitar as súas fronteiras 

persoais e artísticas.  

 

Jorge Barbi. Línea de costa, 1982-2007 



 

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

6

 

En Línea de costa [Liña de costa], 1982-2007, unha das obras que veremos na exposición, 

Jorge Barbi rexistra con diferentes signos as localizacións dos seus ‘achados’, cos que 

posteriormente realizou as súas series de fotografías. Este particular mapa de Jorge Barbi 

lémbranos os antigos mapas onde séculos atrás se representaba o mundo coñecido, a imaxe do 

mundo ata ese momento da historia. Un dos máis antigos é o Mapa do Beato de Liébana. 

 

 
 

Mapamundi do Beato de Liébana. Copia do manuscrito orixinal (1050) 
 

O Beato de Liébana (730-798) é coñecido polos seus Comentarios ao Apocalipse nos que se 

atopaban algúns dos mapas máis antigos da historia. Aínda que representa a visión do mundo 

naquela época, este mapa non ten un carácter exclusivamente xeográfico, senón que tamén 

mostraba graficamente o lugar que correspondía a cada un dos apóstolos cristiáns no seu labor 

misional entre os pobos. (Información e imaxe extraída de WIKIPEDIA) 

 

Desenvolvemento da actividade: 

Debatemos cos alumnos sobre o termo fronteira. Falamos dos lugares que coñecen e tratamos 

de ir definindo o termo fronteira dende o punto de vista persoal e xeográfico. Comentamos 

diferentes termos que poidan xurdir no debate, como barrio, cidade, país, continente, 

alfándega, emigración, estranxeiro, turista. Pedimos que investiguen sobre os diferentes tipos 

de mapas utilizados ao longo dos tempos e en diferentes culturas, como fixemos co mapa do 

Beato de Liébana. Cada un pode explorar en Internet e traer unha imaxe dun mapa cunha 

pequena explicación. 
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A continuación, a través dunha sinxela actividade pensamos sobre as nosas “fronteiras” 

persoais e representámolo nun sinxelo proxecto artístico. Partindo de fotocopias ampliadas de 

planos da cidade, marcamos aqueles lugares onde se achan nosas fronteiras, nosos limites 

xeográficos ou persoais. Marcamos todos os lugares que visitamos ou cos que temos unha 

relación persoal. 

 
Podemos utilizar chatolas e cordas de cores para sinalar os lugares. Unha vez localizado algo no 

mapa —por exemplo, a miña casa— marcámolo coa chatola e utilizamos unha corda a xeito de 

frecha para marcar fóra do mapa que é o que significa, cun pequeno cartel. Podemos realizar 

esta actividade entre varios alumnos/as designando unha cor para cada un. As cordas de cores 

iranse entrelazando e o resultado será moi interesante. 

 
Podemos...  

o Engadir pequenas miniaturas de fotografías, debuxos, ou unha breve explicación na que 

compartimos algo do que significan eses lugares para nós. 

o Utilizar familias de símbolos para sinalar os diferentes tipos de localizacións no mapa 

(familia, amigos, sucesos, lugares con especial significado, etc.) 

o Sinalar de modo especial aqueles lugares que teñen un significado único por ser un 

momento importante na nosa vida. 

o Introducir todo o que se nos ocorra e que contribúa a dar información ao mapa. 

 

Unha vez finalizados os proxectos, expoñémolos e comentamos os resultados. 
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2. Historia dun obxecto 
 
 
Tipo de actividade 

Proxecto de investigación persoal e creación artística 

 
Duración 

2 sesións de 50 minutos [adaptable na súa duración, segundo necesidades ou posibilidades] 

 
Descrición da actividade 

Durante a visita á exposición coñeceremos a obra de Jorge Barbi, un artista contemporáneo que 

nos presenta o seu universo persoal composto de ideas, conceptos e imaxes coas que 

poderemos, a base de observación e reflexión achegarnos á súa forma de pensar e traballar.  

 
Unha das constantes de Barbi é a observación da natureza. Durante os seus paseos diarios pola 

costa de A Guarda, realiza descubrimentos aos que dá forma no seu estudio para convertelos 

nas obras de arte que veremos no museo. Os obxectos que atopa son unha fonte de inspiración 

para Jorge Barbi. A historia dos obxectos máis sinxelos, como un disco de serrar, unhas varas, 

ou unha roda de carro, non remata cando estes perden a súa función. A través de asociacións, 

combinacións ou transformacións, o artista crea unha nova vida para eses obxectos. A súa 

historia, lonxe de rematar, ten un novo comezo. Unha vez no museo seremos nós os que 

continuemos dando significados a eses obxectos.  

 
As diferentes facetas de Barbi convérteno nun artista polifacético que emprega moitos tipos de 

técnicas e métodos de traballo. Algúns dos termos que poderiamos utilizar para definir o seu 

traballo son:  

 
� Arqueólogo 

� Etnógrafo 

� Investigador 

� Coleccionista 

 
Explica o significado destes termos. Son diferentes disciplinas de traballo e en todas elas o eixe 

común é o interese polos obxectos, a súa busca e a investigación sobre as súas orixes.  

 
A vida dos seres humanos está unida aos obxectos, pero ás veces non nos paramos a pensar 

na historia que cada obxecto pode ter dende o punto de vista individual, social, cultural. 

Lembremos as definicións que acabamos de dar e as diferentes disciplinas que relacionamos co 

estudio dos obxectos. 
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Descrición da actividade: 

Cada un presenta aos seus compañeiros un obxecto do que quere contar algo. Pode ter un 

significado persoal, social, cultural, simbólico, estético, político... Enfocamos os nosos proxectos 

dende diferentes perspectivas para facelos o máis completos posible. Trataremos de escoller 

algo que nos guste ou que atopamos interesante. Despois investigamos sobre a súa historia e 

contámola. 

 
Quizais un dos obxectos máis famosos do planeta sexa a botella de Coca-Cola. A continuación 

presentamos diferentes perspectivas coas que podemos traballar. Trataremos de buscar un 

obxecto que conteña unha historia persoal que queiramos contar, aínda que non 

necesariamente teña unha función. 

 

Unha botella de Coca-Cola 

 
Unha botella baleira pódenos recordar un momento vivido nunha viaxe. 

 

A súa cor, deseño, ou a marca, pódennos ofrecer información sobre esas culturas. 

  

 

A comparación con bebidas doutros países dános información sobre hábitos sociais. 
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Algunhas bebidas poden chegar a ter un significado político ou relixioso. 

 

A partir dun envase baleiro podemos crear un novo uso e convertelo en algo diferente. 

 
Podemos conservalo e aprecialo simplemente pola súa estética. 
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VISITA E OBRADOIRO NO MARCO 

Educación Secundaria 
 
 
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. 

 
A arte contemporánea caracterízase pola súa liberdade de medios, materiais, técnicas, soportes 

e temas. Ás veces, esta aparente complexidade que atopamos na linguaxe da arte 

contemporánea é debida á ausencia de códigos. A través da obra de Barbi procuramos ofrecer 

algúns códigos que nos permiten achegarnos á obra e establecer unha relación emocional co 

mundo interior do artista. Realizamos unha selección de obras co obxectivo de axudar a ver e 

entender a linguaxe da arte contemporánea. Durante a visita o noso obxectivo será lograr un 

achegamento afectivo e cognitivo á arte contemporánea, tratando de que os estudantes gocen 

do contacto directo coas obras.  

 
O obradoiro no Laboratorio das Artes 

 
“Palabras quebradas” 

 
 
“AQUÍ DENTRO TAMPOUCO SE DESVELA NINGÚN ENIGMA” é o texto dunha das instalacións 

que se mostran en salas. Romper co concepto da arte contemporánea como ‘enigma’ que hai 

que descifrar, é quizais a idea dalgunhas das instalacións que presenta o artista na exposición. 

Así, nesta e noutras obras invítase o espectador a xogar, a participar da obra. Observar e 

completar o que se ve, posto que todo está fronte aos nosos ollos. Estas pezas aluden á 

linguaxe da arte contemporánea, que propón unha amplitude e liberdade de mirada, e non 

simplemente descartar o que non podemos ler á primeira vista. 

 
No taller invitámolos a participar na creación dunha linguaxe nova que, como a arte 

contemporánea, rompe coa idea de que debe ser recoñecible nunha primeira lectura. Os 

grupos de secundaria disporán dun espazo habilitado para que, a través de vinilo 

autoadhesivo, creen as súas propostas de linguaxe para unha instalación. Propónselles que de-

constrúan a linguaxe, xa sexa “quebrando” as palabras, alterando a linguaxe, ou creando 

palabras novas.  
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Actividades para despois da visita [OPCIONAL] 

 
 
1. O paso do tempo I 
 
 
Tipo de actividade 

Actividade de investigación e creación artística 

 
Duración 

A determinar polo/a profesor/a. É interesante desenvolver esta actividade en polo menos dúas 

sesións de traballo. 

 
Descrición da actividade 

Durante a visita ao MARCO vimos que Barbi é un poeta e investigador da natureza, fascinado 

polo paso do tempo e por como este produce cambios na paisaxe cotiá.  

 
� Recordas a que fan referencia estas obras? 

   

Diluculum,1995 Canelo, 1998 Little Bang, 1999 

 
Trata de describir brevemente cada obra por separado, achegando a túa opinión persoal, e fai 

unha valoración en conxunto:  
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Cada unha destas instalacións fai referencia a un aspecto concreto do paso do tempo. As 

perforacións da esfera indican a medida do tempo nun día, cos termos que os romanos 

utilizaban para denominar as divisións temporais do día. O esqueleto do can e a silueta dunha 

persoa indican a relación que mantiveron durante a súa vida os dous protagonistas. As 

perforacións a base de disparos trasládannos ao momento da creación do universo... Un día; 

unha vida; a orixe da vida.  

 
Nestas instalacións vemos clara a capacidade do artista para fomentar a interacción do 

observador, que é quen dá sentido ao que ve e quen constrúe o significado final da obra. As 

instalacións convértense nun xogo no que o espectador entra e participa.  

 
Unha das instalacións máis impactantes de Barbi é a titulada Esperanza de vida animal, na que 

reúne datos científicos sobre o tempo de esperanza de vida de diferentes especies animais. O 

artista trata de novo o tema do paso do tempo nun aspecto concreto da natureza.  

 
Actualmente, este "paso do tempo" na natureza é unha cuestión de debate a nivel global. 

Cada día sucédense reunións entre especialistas e líderes mundiais tratando de dar solución ao 

dano que irreversiblemente o ser humano causa na natureza. Propoñemos este tema para 

realizar unha actividade artística, e ofrecemos algunhas suxestións. 

 
O “cambio climático” é talvez un dos maior problemas da humanidade. Os gobernos de todo o 

planeta tratan de chegar a acordos para reducir a contaminación que orixina este cambio, pero 

lonxe de chegar a unha solución, a esperanza de vida redúcese cada día máis.  

 
Outra das preocupacións da sociedade actual é o tratamento dos residuos. Non só é 

preocupante o dano que poden causar na natureza os residuos de tipo industrial ou nuclear. 

Elementos tan sinxelos como unha bolsa de plástico poden causar un dano irreversible no 

planeta. Obxectos que habitualmente usamos, como as bolsas de plástico, vidros, ou 

simplemente unha cabicha, teñen unha esperanza de vida moi superior á do home e 

convértense nunha nova ameaza.  

 
Pensemos en como nos afecta este paso irremediable do tempo e tratemos de representalo a 

través dunha actividade utilizando calquera tipo de medio ou material: fotografías, obxectos 

atopados, debuxos, frases escritas, mensaxes, instalacións... Trátase de expresar os nosos 

sentimentos e ideas e de transmitilo aos nosos compañeiros nunha obra en calquera tipo de 

soporte. Recordemos os conceptos, ideas e temas que xurdiron durante a visita ao museo, e 

pensemos en como se comunicaban en forma de obras de arte. 
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2. O paso do tempo II 
 
 
Tipo de actividade 

Investigación e actividade creativa 

 
Duración 

2 sesións de 50 minutos 

 
Descrición da actividade 

O “boom” do ladrillo, a destrución do medio, a contaminación ou a polución son algúns dos 

elementos cos que o ser humano contribúe a destruír o lugar onde vive. Na actividade anterior 

tratabamos de poñer de manifesto este tipo de “grandes cambios” que son tema habitual na 

nosa cultura. Barbi, ao contrario que outros artistas, non se detén en constatar estes cambios, 

perfectamente visibles na paisaxe de A Garda. Nas súas series fotográficas detalla outro tipo 

de cambios máis sutís e poéticos, actuando como un investigador, un grande observador da 

natureza, un coleccionista de formas.  

 
As series fotográficas adquirían na exposición especial importancia. Durante os últimos dez 

anos o artista móstrase inclinado cara ao rexistro de imaxes da súa paisaxe, reflectindo os 

cambios que produce o paso do tempo na natureza.  

 
Catro das series referidas correspóndense con diferentes accidentes naturais que o artista foi 

descubrindo nos seus paseos diarios. Nelas o tempo xoga un papel decisivo, de forma lenta e 

persistente ou de forma fugaz e irrepetible.  

 

 

     

 
 
� Lembras o nome que recibían estas series? 
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Trata de describir por separado o proceso natural que dá lugar a cada unha das series; que é o 

que representan, e en que forma intervén o artista:  

 

 

 

 

A natureza está en constante movemento: 

 

  

Perito Moreno Deserto de Namibia 

 

Observa estas imaxes. Son dous exemplos de lugares coñecidos polas súas espectaculares 

paisaxes. 

 
� Saberías dicir onde se atopan? 

� Que tipo de formación natural representan? 

� Que idade e orixe xeolóxica poden ter? 

 
Actividade colectiva: 

Realizamos unha investigación en imaxes sobre o paso do tempo na natureza. Tratamos de 

buscar imaxes de fenómenos naturais que afecten directamente á paisaxe, tendo en conta 

que: 

 
� O artista reflicte o paso do tempo dende diferentes perspectivas: de forma lenta e 

persistente, e tamén fugaz e irrepetible. Intentaremos presentar fenómenos que 

mostren diferentes tipos de cambios.  

� Trataremos de buscar imaxes que destaquen pola súa estética, buscando formas 

orixinais creadas pola natureza.  

� Explicamos como se crearon eses elementos que reflicten as imaxes. 
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Unha das inquietudes de Barbi é o rexistro de imaxes, obxectos e ideas que diariamente 

descobre nos seus paseos pola costa de A Guarda. Nas súas fotografías hai unha atracción por 

explorar a versatilidade das formas. Á súa vez, é unha forma de deter o paso do tempo en 

todos eses achados que compoñen o diario visual e poético do artista.  

 
Actividade individual:  

Percorre un dos traxectos que realizas a diario pero acompañado cunha cámara fotográfica. 

Busca e rexistra formas de todo tipo. Observa os detalles que a miúdo pasan desapercibidos. 

Clasifica as imaxes atendendo á súa forma, procedencia, material ou calquera outro elemento 

que creas necesario. Desafía a observación fotografando detalles que non sexan doadamente 

recoñecibles. Ampla, reduce, combina imaxes para crear montaxes de fotografías orixinais e 

divertidas. Sinala nun mapa estes descubrimentos e presenta o resultado aos teus 

compañeiros.  
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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 
 


