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DIDÁTICA DE MUSEUS 
Palestras com o Dr. Udo Liebelt

13 e 14 de novembro de 1986 
Museu de Arte do Rio Grande do Súl/MARGS 
Pça. Barão do Rio Branco, s/n 

Promoção: Instituto Goethe/ICBA
Museu de Arte do Rio Grande do Sul/MARGS

Datas: 
Local:

13.11. âs 17:00 hs - "VIVENCÍAR O MUSEU"
Objetivos, tarefas e formas de trabalho na didá
tica de museus, com comentários sobre a história 
da didática de museus na República Federal da A~ 
lemanha.

14.11 às 10:00 hs - "EXPOSIÇÕES DIDÁTICAS NUM MUSEU DE ARTE MODERNA"
As exposições didáticas procuram ser mais atra - 
entes, divertidas e informativas do quedas "co - 
muns" e incorporam ao seu esquema as idéias e a 
participação dos visitantes. Serão abordadas as 
diversas concepções deste tipo de exposição e sua 

. utilidade pública.

âs 17:00 hs - "JOGOS COM CRIANÇAS NUM MUSEU DE ARTE MODERNA" 
Partindo do exemplo do trabalho desenvolvido 
Museu Sprengel de Hannover, serão apresentados di
versos tipos de jogos e programas de férias conce
bidos para crianças, enfatizando-se a importância 
do trabalho em conjunto com artistas.

Todas as palestras serão traduzidas para o português e ilustradas can slides

museólogos e profissionais da área de museus

14.11
no

Público-alvo:

especialista em Didática de Museus junto ao Museu 
Sprengel de Hannover, autor de vários livros e catá
logos de arte, docente de Didática e Pedagogia 
Museus na Escola Superior de Ciências de Hildesheim. 
Editor do "ICOM Education" o órgão de divulgação 
técnica do " Ccmittee for Education and Cultural 
Action" no "International Council of Museums" (ICOM 
CECA, Paris).
Publicações: "Marc Chagai e a arte dos ícones", 
nais de vida, a mensagem dos quadros: realidade con
cepção de vida na arte moderna"; "O nú na arte do se 
culo XX"; "Jogo artístico - simpósio infantil no Mu
seu Sprengel de Hannover, e várias outras.
Co-editor e autor da "Arquitetura de museus para^ 
visitante", "0 mundo do trabalho no museu", "A pátria 
no museu" no que se refere â Pedagogia de museus.

no Museu de Artes

DR.UDO LIEBELT

de

"Si-

o

inscrições:

90.000 PORTO ALEGRE — RS BRASIL — RUA 24 DE OUTUBRO, 112 — CAIXA POSTAL 2511 TEL. 22-7832 END. TEL.: BRASALCULT



J '■ rnsl ^jxÇL-

i-: a t a:__ % ../-J-V
•S^ÍÍL,--------

• r> u n t o: 6? yyO tjfH? €&

.... /-&-.

ag1 n a:

Encontros no Margs >p%
*Neste mês de novembro, o Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, estará rea
lizando encontros e seminários de grande interesse. Dois 
dos palestrantes do Encontro Internacional do ICOM (In
ternational Council oí Museuns), organismo ligado à 
UNESCO, que foi realizado em Buenos Aires de 27 de outu
bro a primeiro de novembro, virão a Porto Alegre para 
apresentar no MARGS os temas desenvolvidos durante o 
evento.

Hoje, às 10h, Dan Van Golberding, do Museu Nigbeega da 
Holanda, abordará ‘‘Arte-Educação em Museus”, sendo 
sua palestra ilustrada pelo video “Como aproximar a Arte 
do público".

Dias 13 e 14, com a chancela do Institito Goethe de Porto 
Alegre, teremos Udo Liebelt falando sobre "Educação em 
Museus”, numa série de três palestras: dia 13, às 17h, será 
abordado o tema "Vivenciar o Museu”; dia 14, às 14h, fala
rá sobre "Exposições Didáticas de um Museu de Arte Mo
derna” e, na tarde deste mesmo dia, às 17h, abordará "Jo
gos com crianças num Museu de Arte Moderna”. Udo Lie
belt é conservador e especialista em didática de museus do’ 
Museu Sprengel de Hannover, República Federal da 
Alemanha.
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Museus

“Vlvenclar o museu”, "Ex
posições didáticas num museu 
de arte. moderna” e "Jogos 
com crianças num museu de 
arte moderna" sfto as três pa
lestras que Udo Liebelt, espe
cialista em Didática de Museus 
junto ao Museu Sprengel. de 
Hannover, Alemanha, fará ho
je e amanhã no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. A promo- 
çáo é do Instituto Goethe/ICBA 
e as inscrições podem ser fei
tas no Museu de Arte, Praça 
Bar&o do Rio Branco, sem nú
mero.
2. M>M /j.V.&.Ph
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. QUINTA-FEIRA, 20 de novembro de 1986 — 25

Museus: o papel da educação
De passagem pela América 

Latina, onde participou da 
Conferência Gerai de Museus 
em Buenos Aires, do dia 26 
de outubro a 4 de novembro, 
o especialista alemão em Di
dática de Museus, professor 
Udo Liebelt, 47 anos. passou 
por Porto Alegre. A convite 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e do Instituto 
Goethe. falou de suas experi
ências. Ele esteve reunido 
com museólogos e profissio
nais na semana passada em 
seminários realizados no 
Margs.

Partindo do princípio de 
que com mais educação, con
sequentemente se terá maior 
herança cultural, a pedago
gia de museus é uma reali
dade na República Federal 
da Alemanha, onde existem 
dois mil museus. Em traba
lhos realizados principalmen
te junto às crianças, boa par
te dessas casas alemãs dis
põem de programas de expo
sições didáticas, que além de 
envolver esse público, deixa 
nele um gosto maior pela ar
te e sua preservação.

E o caso do Museu Spren- 
gel, de Hannover, onde desde 
a sua fundação, há sete anos, 
são desenvolvidos jogos com 
crianças numa programação 
especial de férias, quando é 
enfatizada a importância do 
trabalho em conjunto com 
artistas. Os adultos também 
tornaram-se alvo. Os peda
gogos mostram a eles o que 
podem aproveitar daquilo 
que os museus oferecem. 
Grande parte deles oferecem 
a possibilidade de um envol-

formações das obras ofereci
das. • Devem haver museus 
mais informativos. Eles de
vem ter uma recepção mais 
ativa e participativa”.

Esses problemas foram 
avaliados na Conferência de 
Buenos Aires, que reuniu 
mais de dois mil participan
tes. representando 30 países 
(do Brasil haviam 60 pessoas 
e da RFA, 40). Um dos temas 
principais do encontro foi o 
perigo que estão expostos os 
bens culturais e como eles 
podem ser protegidos. A 
principal arma é a educação. 
Para o Brasil ele dá uma es
perança Em conferências 
feitas no Centro do Pais as 
experiências alemãs encon
traram boa ressonância, tan
to é que em algumas escolas 
de arte já existqm projetos 
em prática.

Udo Liebelt trabalha no 
Museu Sprengel de Hanno
ver. E autor de vários livros 
e catálogos de arte, docente 
de Didática e Pedagogia de 
Museus na Escola Superior 
de Ciências de Hildesheim. 
Editor do.
“ICOM/Education”, órgão de 
divulgação técnica do “Co- 
mittee for Education and 
Cultural Action” no “Interna
tional Council of Museums” 
(ICOM Ceca, Paris). Suas 
publicações: “Marc Chagai e 
a arte dos ícones”, “Sinais de 
vida, a mensagem dos qua
dros: realidade e concepção 
de vida na arte moderna”, 
“O nu na arte do século XX”, 
“Jogo Artístico - simpósio in
fantil no Museu Sprengel de 
Hannover”, além de outras.

Especialista Udo Liebelt

vimento maior entre peças e 
visitantes. São os museus-di- 
nãmicos, onde as pessoas to
cam, brincam e integram o 
acervo, numa grande simbio
se.

Do panorama que conhece 
dos museus brasileiros, prin
cipalmente de São Paulo e 
Rio de Janeiro, o professor 
Liebelt constata a falta de 
incentivo a contratação de 
bons profissionais para tra
balharem em didática. As
pecto também detectado na 
Argentina, como em todo o 
Terceiro Mundo. Nos dois pa
íses, afirma o especialista, os 
museus trazem poucas in-


