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Exposición 
VIRXILIO VIEITEZ 

22 outubro 2010 – 24 abril 2011 
 

‘O INSTANTE DETIDO’ 
Un programa educativo para escolares 

Nivel: educación infantil 
De 3 a 6 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: 

 

VIRXILIO VIEITEZ 
 

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 Infantil 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. 

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

visita en función das idades e dos contidos que se intentan transmitir. A experiencia 

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

andar. 

 
As actividades de educación infantil intentan converter a experiencia no museo nun xogo de 

aprendizaxe, procurando integrarlas ao mesmo tiempo no currículo escolar. As obras analízanse 

dende diferentes perspectivas, buscando un achegamento afectivo e cognitivo. Este programa 

de actividades está especialmente pensado para que a visita ao MARCO sexa recordada como 

algo divertido e especial onde teñan lugar todo tipo de sorpresas e descubrimentos. 
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A exposición 
 
A proposta do MARCO para esta tempada é unha exposición individual do fotógrafo galego 

Virxilio Vieitez. O seu traballo, analizado a posteriori, adquiriu un indubidable valor artístico e 

social pola confluencia de diversos xéneros e factores, que o sitúan hoxe entre os grandes da 

fotografía. Esta mostra retrospectiva ten lugar dous anos despois da súa morte e cando se 

cumpriría o octoxésimo aniversario do seu nacemento. 

 
Virxilio Vieitez (Soutelo de Montes, Pontevedra, 1930-2008) viaxa aos 18 anos ao Pirineo 

Aragonés, onde traballa como mecánico e onde compra a súa primeira cámara fotográfica. 

Posteriormente trasládase a Cataluña, e empeza a traballar na localidade de Palamós como 

axudante do fotógrafo Juli Pallí, con quen aprende as claves do oficio. En 1955 regresa a Galicia 

e abre un estudio fotográfico no seu pobo natal, onde permanecerá ata a súa morte, 

traballando para clientes de toda a bisbarra de Terra de Montes, e retratando a xeracións 

enteiras de veciños, especialmente dende principios dos sesenta, cando se impón a obriga de 

incluír unha fotografía en carné de identidade. En pouco tempo converteuse no fotógrafo máis 

solicitado para reportaxes de cerimonias, vodas, retratos, preitos, funerais e bautismos, 

documentando coa súa cámara os momentos clave na vida das persoas e familias da súa 

contorna. 

 
O seu estilo é inconfundible e as súas imaxes cheas dunha intensidade emocional que as 

diferencia do traballo de calquera outro fotógrafo. Aínda que traballa por encarga, cada imaxe 

supón un reto e logra que cada retrato se converta nunha historia, dotándoos dunha 

solemnidade e dignidade que traspasa a obra. A obra de Virxilio foi coidadosamente gardada 

nun arquivo que a súa filla Keta Vieitez, tamén fotógrafa, se encargou de dar a coñecer. Hoxe, 

máis alá da súa gran calidade e valor estético, considérase un retrato colectivo, unha historia 

en imaxes.  

 
Paralelamente a esta mostra, o departamento educativo do MARCO ofrece unha programación 

dirixida a escolares e público familiar. ‘O instante detido’ é o nome xenérico deste programa 

de actividades, visitas e talleres, que se presentan como un convite a observar, a aprender a 

mirar e a descubrir o que unha imaxe pode contarnos. Pretende ademais achegarnos ao mundo 

da fotografía, descubrindo as súas posibilidades como técnica artística. 

 
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 mostra bibliográfica sobre fotografía histórica 

como complemento á exposición. 



 

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. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com  

3

Posibilidades didácticas 

 
A importancia da educación visual nun mundo saturado de imaxes foi recoñecida pola UNESCO 

en 1982. Case trinta anos despois desta declaración, o mundo enfróntase cada vez máis a unha 

sobresaturación de imaxes, estáticas ou en movemento, reais ou virtuais. Aínda así a fotografía 

non perdeu un ápice da súa maxia e fascínanos co seu encanto. Este programa procura 

traballar aspectos relacionados coa educación visual.  

 
Baixo o título ‘O instante detido’ formúlanse distintas formas de captar e percibir a realidade 

a través do ollo dunha cámara, con especial atención ao xénero do retrato dentro da fotografía. 

O título fai referencia á capacidade do fotógrafo para fixar e captar un momento, pero tamén á 

posibilidade de deternos para observar e falar do que vemos, potenciando as nosas habilidades 

de observación. Trátase de reflexionar, analizar, describir, verbalizar... como medios para 

navegar nun mundo visual onde precisamente a saturación de imaxes dificulta a súa 

observación e análise. Estas actividades son un convite a descubrir o que unha imaxe pode 

contarnos, tratando a educación visual non como medio de produción senón como vía para 

unha mellor comprensión.  

 
Por outra banda, as fotografías de Virxilio Vieitez, son un documento social e histórico e deben 

ser entendidas como tales. Permítennos viaxar no tempo e no espazo e trasladarnos a unha 

Galicia de mediados do século XX. As súas imaxes están cargadas de contido e fannos pensar 

sobre o paso do tempo, as diferenzas entre a vida urbana e a rural, a emigración e a 

identidade.  

 
Finalmente interésanos reflexionar sobre aspectos formais e estéticos. Ao contrario que outros 

fotógrafos, Virxilio realiza traballos por encarga. Os seus traballos non se diferencian a priori 

dos encargos doutros tantos fotógrafos do momento. Non obstante a súa obra preséntase hoxe 

nun museo. Que é o que fai que se consideren obras de arte?  

 
O programa ‘O instante detido’ comprende tres partes complementarias: actividades 

(opcionais) antes da visita, visita e taller no museo, e actividades (opcionais) despois da 

visita. As actividades anteriores permiten abordar na aula conceptos prácticos para motivar e 

espertar o interese do alumnado, e unha vez no museo axudaranlles 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 

desenvolver proxectos relacionados coa exposición que visitaron. 
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Actividade para antes da visita [OPCIONAL] 

 
Quen é quen? 

 

Tipo de actividade  

Xogo de observación a través de imaxes seleccionadas  
 

Duración 

1 sesión de 50 minutos [adaptable na súa duración, segundo necesidades ou posibilidades] 
 

Destinatarios 

Actividade dirixida a grupos de 3 a 6 anos 
 

Necesidades previas 

Cada participante traerá de casa un retrato do álbum familiar 
 

Descrición 

Na nosa próxima visita ao Museo de Arte Contemporánea de Vigo, coñeceremos as obras dun 

fotógrafo chamado Virxilio Vieitez. É unha boa ocasión para comezar unha conversa e falar de 

museos e fotografía, cun pequeno debate que serve como introdución á actividade. 

 
Introdución 

Pode que sexa a primeira vez que visitamos un museo e que nos fagamos algunhas 

preguntas... 

 
� Que é un museo? 

� Para que serve? 

� Como é o edificio? 

� Que tipo de obras podemos atopar nun museo 

 
É interesante que os nenos participen intentando ofrecer respostas. Aínda que non teñan unha 

idea clara xurdirán conceptos válidos para explicar de forma sinxela que é o que imos visitar e 

por que. Á volta do museo podemos formular as mesmas preguntas e así comparar as súas 

expectativas coas novas ideas que teñamos despois da visita. Todas as respostas son válidas, 

xa que o obxectivo non é achar unha definición senón coñecer o que pensan e fomentar o 

diálogo.  

 
Na visita ao MARCO descubriremos a obra de Virxilio Vieitez, un coñecido fotógrafo galego do 

século pasado: 

 
� Que é unha fotografía? 

� Como se fai? 

� Para que serve unha fotografía? 
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1ª parte 

Ao concluír este pequeno debate repartimos a ficha de traballo 1 (páx. 6), que inclúe 

algunhas das imaxes que veremos durante a nosa visita ao MARCO. Formulamos as preguntas 

que aparecen na ficha. 

 
O neno da fotografía superior é un dos habitantes de Soutelo de Montes fotografado por Vieitez. 

A diferencia das imaxes nas que aparecen paisaxes naturais ou urbanas, cando a fotografía 

presenta a identidade dunha persoa ou grupo de persoas, chamámolo retrato. A obra de Vieitez 

converteuse no retrato non dunha persoa senón de todo un colectivo de persoas, que vivían 

nun pobo de Galicia chamado Soutelo de Montes, e os seus arredores. As súas imaxes son o 

recordo de todos aqueles que un día viviron nestas terras. 

 
2ª parte 

A segunda parte da actividade consiste nun sinxelo xogo, e o obxectivo é que a través da 

observación de imaxes os participantes realicen suposicións sobre as persoas retratadas. É 

tamén unha forma de coñecerse e de desenvolver lazos afectivos. 

 
As fotografías teñen a capacidade de facernos pensar sobre o que vemos, pero é necesario 

observalas con atención para descubrir as historias que conteñen.  

 
Para esta actividade, cada participante trouxo de casa unha fotografía do álbum familiar, coa 

única condición de que sexa un retrato. Un a un, presentamos as fotografías. A través de 

sinxelas preguntas intentamos desenvolver a capacidade de observación, establecer relacións e 

asociacións, e utilizar a imaxinación para formular hipótese sobre as persoas retratadas.  

 
O obxectivo do xogo é que a partir da fotografía que presente un compañeiro os demais traten 

de adiviñar quen é ou quen son as persoas que aparecen, e que relación teñen co que presenta 

a fotografía. Finalmente o protagonista do xogo desvelará quen ou quen son os retratados e 

nos contará detalles sobre onde estaban e con que fin se tomou a fotografía. 

 
Na ficha de traballo 2 (‘Quen é quen?’, páx. 7) ofrécese unha guía coas indicacións do 

xogo. 
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FICHA DE TRABALLO 1 

Observa cada unha destas fotografías por separado e responde ás preguntas. 

 

    

    

 

o Quen é a persoa que vemos na fotografía? 

 
 

o Onde está tomada a fotografía? 

 
 

o Que podemos dicir da persoa retratada?  
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FICHA DE TRABALLO 2 

QUEN É QUEN? 

 

 

 
Modo de xogo 
 
Un a un imos mostrando a fotografía que trouxemos, e os nosos compañeiros deben tratar de 

adiviñar quen é o personaxe retratado: 

 
� Quen é ou quen son as persoas retratadas? 

Para responder a esta primeira pregunta debemos pensar no parecido físico e na idade 

da persoa retratada. 

 
� Onde está realizada a fotografía? 

Definida xa a identidade da persoa, falamos de onde e como foi tomada a fotografía. 

Fixámonos en se é un interior ou un exterior, e tratamos de imaxinar con qué finalidade 

foi tomada. 

 
� Que podemos dicir da persoa que vemos? 

Para esta terceira pregunta fixámonos en trazos da persoa que poidan achegar 

información sobre ela, como a expresión, a roupa que leva ou algún obxecto que 

apareza na imaxe.  
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VISITA E OBRADOIRO NO MARCO 

Educación Infantil 
 
 

A visita á exposición 

 
Durante as visitas de grupos de infantil buscamos un achegamento afectivo ás fotografías de 

Virxilio Vieitez, e a través delas aprendemos a ver unha imaxe. No noso percorrido por salas 

ensaiamos diferentes propostas de traballo, que teñen como obxectivo desenvolver as súas 

capacidades de observación, análise e interpretación. Persoas, lugares e cousas seleccionados 

polo fotógrafo convértense en protagonistas das historias destes xogos de observación. 

Pretendemos potenciar unha mirada intelixente, interpretativa e activa que esperte nos 

escolares o pracer pola observación, polo descubrimento e pola arte.  

 

 

O obradoiro no Laboratorio das Artes 

‘Quen podo ser’ 

 
Os talleres para o ciclo de educación infantil céntranse na creación de novas identidades. O 

taller componse de tres partes diferenciadas. Traballaremos con siluetas de figuras infantís ás 

que lles faltan as caras. Cada neno traballará na súa silueta, coa que logo se fotografará.  

 
Primeiro pensaremos en quen queremos converternos... a través de diferentes caretas 

exploramos varias posibilidades. Seleccionamos a personalidade que máis nos gusta e 

decoramos a nosa silueta de cartón e papel. Na segunda parte, dirixímonos a un Photo-Call —o 

noso recuncho especial para ‘poses’ no Laboratorio das Artes— onde faremos unha fotografía-

retrato de cada un coa súa propia silueta. 

 
A terceira parte corresponde ao visionado de imaxes, na que a partir das cores, formas e 

elementos que acompañan cada retrato os compañeiros descobren a nova identidade do 

retratado.  
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Actividade para despois da visita [OPCIONAL] 

 
Retratos mesturados 

 
Tipo de actividade 

Xogo de observación e identificación de personaxes 

 
Duración 

1 sesión de 50 minutos [adaptable na súa duración, segundo necesidades ou posibilidades] 

 
Destinatarios 

Actividade dirixida a grupos de 3 a 6 anos 

 
Descrición 

A observación é unha das habilidades a desenvolver nesta etapa de descubrimentos, e é o eixe 

das actividades de educación infantil. A través dun sinxelo crebacabezas estimulamos a 

percepción e interpretación das imaxes.  

 
Presentamos retratos de diferentes personaxes que vimos durante a nosa visita á exposición do 

MARCO. Misteriosamente, estas fotografías mesturáronse unhas con outras, así que terán que 

recortar as diferentes partes e montar de novo os retratos pegando cada unha das partes sobre 

unha folla en branco. Para esta actividade necesitaremos as fichas de traballo 1, 2 e 3 (páx. 

10, 11 e 12). 

 
Unha vez completaron os tres retratos, construiremos unha historia arredor de cada unha das 

tres fotografías. 

 
� Quen é esta persoa? 

� A que se dedica? 

� Onde vive? 

� Como se chama? 

 
Tamén podemos realizar esta actividade con imaxes dos propios alumnos. Ademais de 

conseguir bos resultados, divertiranse observando as combinacións que resultan dos seus 

propios retratos. Se queremos elevar o nivel de dificultade, podemos realizar os crebacabezas 

con fotos tipo DNI. Atoparás un modelo na ficha de traballo 4 (páx. 13). 
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FICHA DE TRABALLO 1 
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FICHA DE TRABALLO 2 
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FICHA DE TRABALLO 3 
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FICHA DE TRABALLO 4 
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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 e autor do programa educativo 
 
 


