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INFO-GUÍA VISITAS ESCOLARES 
 

Exposición 
‘A BALEA NEGRA’ 

5 outubro 2012 – 31 marzo 2013 
 

‘MISIÓN BALEA (acción!)’ 
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 

A BALEA NEGRA, a mostra conmemorativa do 10º Aniversario do MARCO, que ocupa as salas da 

planta baixa dende o 5 de outubro de 2012 ata o 31 de marzo de 2013.  

 
A BALEA NEGRA é un proxecto que toma como punto de partida a crise provocada polo accidente 

do Prestige o 13 de novembro de 2002 —o mismo día que se inauguraba o MARCO— para, a 

través de obras de artistas contemporáneos e de abundante material documental, abordar 

algunhas cuestións clave do mundo actual, como a explotación da natureza e a necesidade de 

conservar os recursos naturais. 

 
‘MISIÓN BALEA (acción!)’ 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.  

 
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 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. 

 
Temos seleccionado algunhas obras e preparado unha visita á exposición, deseñada 

especialmente para a aprendizaxe a través do desfrute. A visita a un centro de arte 

contemporánea adoita ser unha vivencia enriquecedora e moi participativa, onde a comunicación 

adquire un novo significado. A miúdo, a arte contemporánea presenta códigos de comunicación 

que sorprenden e motivan os participantes. Ao interactuar coas obras xérase un xogo de 

preguntas e respostas do que se senten protagonistas. A arte ofrece múltiples lecturas, e por iso 

non buscamos respostas correctas senón interpretar libremente o que as obras nos suxiren, falar 

delas, facendo énfase na creatividade das súas ideas e pensamentos.  

 
A visita complétase cun obradoiro no ‘Laboratorio das Artes’, o noso espazo de didáctica no 

primeiro andar, como resumo do que temos visto e experimentado durante o percorrido por salas.  
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A VISITA Á EXPOSICIÓN 

Resumo guión visita PRIMARIA 

 
Nota: esta guía é orientativa. Os contidos específicos 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. 

A proposta para os grupos de Primaria combina contidos do programa de Infantil e Secundaria (ver info-guías), 

e se pode adaptar según as idades e o ciclo de Primaria de que se trate. 

 
Parada 1: vestíbulo interior 

‘Un xogo de pistas’ 

O punto de partida sitúase na entrada á exposición, con dúas pezas de grande carga simbólica: un cranio de 

cetáceo intervido por Man —o ‘alemán de Camelle’ cuxo soño premonitorio serviu de inspiración para o título A 

balea negra—, xunto ao único fragmento que se conserva do petroleiro. A isto únese o título da exposición e a 

súa imaxe gráfica, tomada dun tratado de zooloxía do século XVI. 

 

 
Cranio de cetáceo procedente da Casa-Museo 
de Man en Camelle 
 

- ‘A BALEA NEGRA’ é o título desta exposición. 

Preguntámonos que quererá dicir... 

- Comezaremos cun xogo de pistas para tentar descubrilo. 

Pista núm. 1: a forma 

- Tenemos aquí lo que parece un hueso. ¿Tiene algo de 

particular?; ¿será de un animal?; ¿grande o pequeño? 

- ¿Por qué estará pintado?; ¿qué pinta en un Museo un 

hueso pintado? 

 

Pista núm. 2: a cor 

- Fixámonos atentamente nesta outra peza: de que está feita?; 

lémbranos algo?; de que cor é? 

- Resulta que é un fragmento dun barco. Pensamos nos tipos de barcos 

grandes que coñecemos, e nos materiais que poden transportar, que 

sexan desa mesma cor negra. 

- Por que conservar algo así nun Museo?; será unha peza única? 

Bita do Prestige. Museo do Mar de Galicia, Vigo 
 

 

Pista núm. 3: o protagonista 

- Ás dúas pezas anteriores sumamos o debuxo dun ser que é á súa 

vez mestura de varios animais acuáticos e terrestres. 

- Falamos de seres mitolóxicos, doutros personaxes similares que 

coñecemos a través de contos, cómics, novelas, películas... 

- Relatamos brevemente a historia de Man e o sono da ‘balea negra’, 

e relacionamos as tres pezas: barco+negro+animal/ballena. 

Ceto Barbato [Conradi Gesneri. Historiae animalium liber III qui est de piscium et aquatilium animantium natura, 1558, p. 246] 

 
Conceptos clave: observación e deducción; contar historias a través de imaxes e obxectos. 
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Parada 2: Patio A1 

‘Que pasou?’ 

A primeira sala está dedicada ao Prestige como acontecemento histórico; o seu contexto, naufraxio e efectos. 

Pinturas de Antón Patiño dos anos oitenta dialogan coa famosa fotografía do afundimento do Prestige de 

Xurxo Lobato, a bandeira do movemento ‘Nunca Máis’, e todo un conxunto de materiais —vídeos, recortes 

de prensa, publicacións, obxectos, escritos, pezas gráficas— que serven como base documental.  

 
- Observamos estes dous cadros e 

analizamos a súa composición, cores, 

materiais... 

- Que é o que aparece neles?; 

poderiamos inventar unha historia a 

partir destas dúas pinturas? 
 

Antón Patiño. Memoria prehistórica, 1987 / Costa da Morte, 1987 

 

   
Xurxo Lobato. Afundimento do Prestige, 2002 Xosé María Torné. Bandeira do movemento ‘Nunca Máis’, 2002 

 
Fixámonos nesa fotografía dun barco que se afunde, colocada xunto a unha bandeira coa frase 

‘NUNCA MÁIS’. É a bandeira de Galicia?; que ten de especial?; por que estará colocada xunto a esa 

fotografía?; cal é o nome do barco? 

 

 

- Relacionamos o que vimos no vestíbulo e o que 

hai nesta outra sala. Terán algo que ver?; serán 

parte dunha mesma historia?   

- Pensamos en relatos parecidos que nos contaran 

persoas maiores. Buscamos máis pistas entre os 

materiais que atopamos nas vitrinas, como noticias 

sobre outros naufraxios, ou a historia do ‘Xurelo’. 

Exposición ‘A balea negra’. Vista parcial do Patio 1 

 
Conceptos clave: análise visual. Lectura de imaxes pictóricas e fotográficas. Historias do pasado 

recente.  
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Parada 3: Patio A2 

‘Mareas brancas’ 

Outro núcleo do relato expositivo sitúase no segundo patio, coas obras de Allan Sekula, que se presentan 

xunto á serie fotográfica de Manuel Sendón, a pancarta de Andrea Bowers e Mavis Müller como emblema 

do activismo e as loitas medioambientais en Alasca, e a carga crítica da película de Alberte Pagán, que se 

exhibe ao fondo da sala. A pancarta coa lenda ‘Alaskans Still Fighting for the Earth’ [Os habitantes de Alasca 

aínda loitan pola terra], realizada pola activista Mavis Müller, estivo pendurada dun barco de pesca durante as 

protestas contra o accidente do Exxon Valdez (1989). 

 

 
  

 
Manuel Sendón. Cuspindo a barlovento, 2002/ Allan Sekula. Black Tide/Marea Negra, 2002 
 
- Que é o que nos contan estas fotografías?; quen son os protagonistas? 

- Falamos do concepto de voluntariado. Analizamos as imaxes e comentamos as emocións que nos 

transmiten os rostros dos voluntarios nas fotografías de Sekula e de Sendón. 

- Algunha vez oímos falar da ‘marea negra’?; e da ‘marea branca’?; que significan? 

- Pensamos en se coñecemos algunha persoa que colaborara como voluntario nalgunha acción ou 

nalgunha actividade en defensa doutras persoas ou do medio ambiente.  

 

  

- Traducimos o lema ou eslogan desta 

pancarta, intentando adiviñar por que e 

para que se realizou. 

- Mostramos unha fotografía de 1989, na 

que aparece a mesma pancarta colgada dun 

barco de pesca, en protesta polo verquido 

dun famoso petroleiro en Alasca.  

- Lémbranos algo xa visto nesta visita? Andrea Bowers & Mavis Müller. Alaskans Still Fighting for the 
Earth, 2009 

 
Conceptos clave: voluntariado, acción. Mensaxes e eslóganes. 
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Parada 4: Galería A1 

‘Sentidos e sensibilidade’ 

As obras desta sala aluden a episodios relacionados coa industria petrolífera no continente americano, o seu 

impacto sobre as comunidades, e os seus efectos sobre a paisaxe. Centrarémonos na obra de Marcela Armas 

titulada Estanque.  

 

 

Nesta peza de Marcela Armas, o 

que ten a aparencia dun espello 

ou superficie pulida é en 

realidade un ‘estanque’ de 

aceite de motor usado no que 

flota unha agarradoira de 

automóbil.  

 

Marcela Armas. Estanque, 2006 

 
Mantemos a distancia ao redor da peza formando un círculo e observámola con atención. 

Comezamos un diálogo sobre o que nos suxire, relacionándoo con obxectos cotiáns. Unha das 

monitoras sopra con coidado sobre a superficie para descubrir que... é líquida! O que os nosos 

sentidos perciben non sempre coincide coa realidade. Analizamos as sensacións conxuntas que 

percibimos fronte a esta obra. 

 
Fixámonos agora no título: ‘Estanque’. Que entendemos por un estanque?; que imaxe nos vén á 

mente se pensamos nesa palabra?; correspóndese co que temos diante?; por que?; quizais hai 

algunha intención nese título? 

 
Nesta exposición hai pinturas, esculturas, debuxos, gravados, fotografías, vídeos, etc. Que 

materiais utilizan?. E no caso desta peza, de que está feita?; de onde ven o aceite de motor? 

 
Pensemos se podemos relacionar a cor e os materiais desta obra co que vimos noutras salas... 

 

 

Se aínda hai tempo, podemos facer un pequeno xogo de 

percepción fronte a esta fotografía, que tamén ten ‘truco’. Outra 

vez, o que parece evidente resulta que non o é tanto... Os piares 

da autoestrada, son todos iguais?; como se manteñen en pé? 

 

Marcela Armas. Exhaust, 2009 

 
Conceptos clave: percepción, sentidos, o significado das palabras. 
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Parada 5: Patio A3 

‘Atención: fráxil!’ 

Xunto a pezas testemuñais sobre a pesca da balea e os debuxos de El Roto, o terceiro patio acolle un 

conxunto escultórico de Mark Dion, no que unha serie de animais ‘disecados’ aparecen cubertos de chapapote 

como símbolo da explotación sistemática da natureza.  

 

 

  
Mark Dion. The Tar Museum [O museo do alcatrán], 2006 

 
- Observamos detidamente os animais e preguntámonos se están en realidade disecados ou serán 

como esculturas. 

- Que lles pasaría? Por que son todos da mesma cor negra? 

- Falamos da diferenza entre colector e contido. Por que están sobre esas caixas?  

- Que significa ‘fráxil’? 

 
Agora fixémonos nesa peza que aparece ao fondo. Parece outro óso de animal, dunha cor parecida 

ao que vimos na entrada, aínda que a súa forma é moi diferente. Tamén hai un mapa, un arpón... 

en que outros museos podemos ver este tipo de cousas? 

 

 

- Nestes debuxos temos máis animais cubertos de chapapote, praias, 

area e pedras... máis pistas. 

- Ata agora vimos distintas técnicas e recursos utilizados polos 

artistas para crear as súas obras. Neste caso, cales son os materiais 

utilizados? 

- Lembramos o termo ‘marea negra’ do que falamos xa nesta visita. 

- De onde vén o petróleo?; e para que se utiliza?; poderíase esgotar 

algún día? 

El Roto. Sin título, s. d. 

 
Conceptos clave: identificación de distintos animais. Contar historias a través de debuxos + 

palabras. Conservación da fauna e dos recursos. Protección do medio ambiente. 
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Parada 6: Galería A3 

‘Retratos que falan’ 

Esta sala pon o acento sobre o continente africano, coa obra de Hans Haacke e os traballos de autores como 

Osodi e Hazoumè, que trataron os abusos das compañías petrolíferas en Nixeria, nunha sección que se 

articula en torno á figura do poeta e escritor nixeriano Ken Saro-Wiwa. Ao fondo, o mural de Tiravanija 

funciona como utópica chamada á esperanza e á acción nun futuro cheo de incertezas.  

 
Centrarémonos nas fotografías de George Osodi e nas ‘máscaras’ africanas de Romuald Hazoumè 

como diferentes formas de retratar persoas e situacións. 

 

 

    

 
 

  

 
George Osodi. Oil Rich Niger Delta, 2003-2010 

 
- As imaxes de George Osodi recollen escenas da zona do delta do río Níxer, onde episodios como 

os do Prestige se producen de forma reiterada dende hai máis de trinta anos. 

- Que vemos nestas fotografías?; onde están feitas?. Pensemos nos motivos polos que 

normalmente facemos fotografías, e para que tomarían estas fotos. 

 
- Observamos agora os peculiares ‘retratos’ do artista 

africano Romuald Hazoumè, feitos a partir de 

mesturas de distintos materiais. Podemos 

relacionalos coas fotografías de Osodi? 

- Identificamos os elementos que os compoñen: 

botes de plástico, de metal, lá, cunchas, cables 

eléctricos, altofalantes...   

Romuald Hazoumè. Bagdad City, 1992 / Internet, 1997 

 
- Por que se lle ocorrería converter bidóns de gasolina en rostros humanos? 

- Pensamos nos nomes que lle poñeríamos a cada retrato... 

 
Conceptos clave: retratar persoas, lugares, situacións, a través da fotografía. Máscara = retrato = 

persoa. Obxectos reciclados.  
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O OBRADOIRO NO LABORATORIO DAS ARTES 

‘Máscaras parlantes’ 

 
 

A continuación, o obradoiro que ten lugar no espazo de didáctica do 1º andar, serviranos como 

resumo ou conclusión da visita. 

 
A obra de Hazoumè —a última que vimos no percorrido por salas— servirá como inspiración para 

crear unha serie de retratos-máscara nos que se utilizan formas xeométricas elementais e outros 

obxectos e materiais de reciclaxe dispoñibles no taller. Estas cabezas ou rostros complétanse 

cunha mensaxe ou eslogan, unha frase composta como máximo de catro palabras, que 

colocaremos nalgún lugar do noso retrato. As palabras ou frases breves que cada un elixa, estarán 

relacionadas coas obras que vimos durante a visita. Para finalizar, un pau ou listón pegado na 

parte posterior serviranos para convertelos en auténticas ‘máscaras parlantes’. De volta ao 

colexio, podemos facernos unha foto todos xuntos coas nosas máscaras! 

 
Nota: 

En función das idades dos participantes, e dos materiais dispoñibles, existe a posibilidade de 

realizar cos grupos de Primaria o mesmo taller ou actividade dos grupos de Secundaria, no que o 

material de partida para crear os retratos  (divididos en pequenos grupos) son botes de plástico de 

deterxente de uso doméstico.  
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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 de Comunicación e Didáctica 
Príncipe 54 
36202 Vigo 
Tel. +34 986 113900 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
  

 

 

 

 


