Guias de Visitação serão lançados na 13ª
Semana de Museus
Ao longo da última década, museus vêm sendo criados em todo o Brasil,
sempre com mil histórias a contar. Procuram-se, por meio deles, formas de
despertar o interesse das pessoas sobre nossas raízes e buscas. Visando o
universo infantil, a produtora A Cor da Voz propôs o projeto “Histórias e
Aventura”, com a criação de Guias de Visitação que mapeiem a visita de
crianças ao acervo permanente dos principais museus de Salvador, através
de jogos, perguntas e brincadeiras, criando um novo espaço de desafio
dentro do espaço em exposição.
Os Guias de Visitação - Histórias e Aventura serão entregues aos visitantes
acompanhados de crianças no Palacete das Artes, Museu Carlos Costa Pinto,
Museu Geológico, Museu Afro-Brasileiro e no Centro Cultural Solar Ferrão. O
lançamento acontece durante o evento de abertura da 13ª Semana de
Museus, em 18 de maio, a partir das 14h, no Museu de Arte da Bahia
(MAB), no Corredor da Vitória.
Os Guias de Visitação - Histórias e Aventura têm atividades relacionadas à
atenção, percepção, coordenação motora ampla e fina, memória,
localização no espaço, leitura, organização e relações de pensamento, num
enredo específico para a orientação da visita, melhor compreensão do
espaço e dos temas expostos, estimulação e entretenimento infantil, com
textos e fotos de Ana Ribeiro e Ana Santos (da produtora A Cor da Voz),
com ilustrações de Andreia Silva.
“A ideia do projeto surgiu em uma visita a um museu em Portugal, quando
tivemos a ideia de escrever os guias infantis para a visitação de alguns
museus em Salvador. Depois convidamos Andreia Silva para ilustrar e
inscrevemos o projeto no Edital da SECULT”, explica Ana Ribeiro.
“Os Guias são fundamentais para orientar os visitantes, criando pontos de
atenção para a visita, através de um enredo que conta uma história, que se
desdobra em outras tantas, a inquietação infantil faz que elas queiram
saber das vidas que passaram por ali, nas coisas que foram ditas e trocadas
no curso da história”, completa Ana Ribeiro.
Os Guias de Visitação - Histórias e Aventuras tem o patrocínio da Diretoria
de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia
(DIMUS/IPAC).
Mais
informações
nos
sites
https://dimusbahia.wordpress.com/ e http://www.ipac.ba.gov.br/.
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