
 

 

Concurso de pintura rápida ao aire libre 

 

Un concurso de pintura rápida ou certame de pintura ao aire libre, é un 

certame no cal hai que realizar un cadro nunhas poucas horas durante un mesmo 

día normalmente. Trátase dunha modalidade de actividade cultural organizada 

polo xeral en fins de semana, aínda que tamén en festas e eventos. Exposta como 

concurso con premios de diversa contía económica adoita contar cun xurado 

profesional ou popular. Este é encargado de analizar as obras presentadas ao 

certame de pintura ao aire libre, e emitirá o chamado «Fallo do xurado», nel 

reflectiranse os pintores premiados no concurso de pintura rápida. 

 

Desenvolvemento do concurso 

Os artistas adoitan chegar ao lugar de celebración, pobo ou cidade con 

tempo para poder decidir que é o que van pintar. 

 

Selaxe de lenzos 

Antes de empezar o concurso a organización encárgase de selar os lenzos 

en branco dos participantes. Esta é unha media de comprobación de que a obra 

non se ten xa feita antes de empezar o concurso. A selaxe dos lienzos será as 9:00 horas do dia 

28 de marzo. 

Desenvolvemento da obra 

Durante a mañá e parte da tarde teñen os pintores tempo para desenvolver 

a súa obra. Establécese unha hora de entrega que será as 17:00 horas da tarde. 

 

Exposición de cadros e premios de pintura 

A partir dunha hora determinada, os artistas teñen que colocar a súa obra, 

normalmente sen asinar e na súa caballete, para que o xurado poida avaliala no 

lugar indicado pola organización, que adoita ser nunha praza ou nun centro 

cultural. Á parte do xurado, os mesmos artistas, transeúntes, curiosos aproveitan 



 

 

para botar un ollo aos cadros do premio de pintura. 

Entrega de premios do certame de pintura 

 

Finalmente, procédese á entrega de premios establecidos segundo as bases 

do certame de pintura ao aire libre nun acto público e sendo decisión do Xurado a 

adxudicación dos devanditos premios. Unha vez acabado o evento algúns cadros 

adóitanse quedar expostos. 

Bases do concurso 

 

1- Participantes 

– Poderá participar cunha soa obra calquera persoa, maior de 16 anos. 

2- Inscrición. 

– Os interesados deberán inscribirse na oficina da AVC Casco Vello o dia 28 de marzo no 

momento do selaxe. A participacion no concurso supón a aceptación destas bases e o 

compromiso de cumprimento das mesmas. 

Na inscrición farase constar: 

• Nome e apelidos 

• Número de D.N.I. ou pasaporte 

• Idade (os menores de 18 anos deberán achegar autorización dos seus 

pais ou titores.) 

• Dirección 

• Dirección de e-mail 

• Teléfono 

3- Concurso. 

O concurso terá lugar o martes 28 de marzo de 2023. 

Comezaremos coa selaxe dos lienzos que se efectuará de 9 a 10 horas no 

local da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello na rúa Cánovas do Castelo no2. 

A cada participante daráselle un número de inscrición que figurará nun 

sobre pechado xunto cunha ficha na que deberá encher os seus datos persoais. 

 

 



 

 

Devandito número deberá figurar, ademais de en o sobre, na parte posterior da 

obra entregada. 

A organización facilitará un mapa aos participantes coa zona xeográfica na 

que se pode situar. 

Os participantes serán descualificados do concurso no caso de que a obra 

non fose realizada enteiramente nos límites especificado pola organización. Para 

iso haberá os controis necesarios. 

A obra deberá executarse no transcurso da xornada, e haberá de 

presentarse ás 17 horas no lugar da selaxe. 

É imprescindible para a recepción da obra que se presente sen asinar, 

sendo automaticamente descualificadas aquelas que incumpran esta normativa. 

Cada autor poderá asinar a súa obra a partir da lectura do fallo do xurado. 

As obras deberán estar expostas ao público ata as 19 horas. A continuación, 

nun acto público emitirase o fallo do xurado e farase a entrega dos premios. 

O xurado seleccionará un máximo de 25 obras para ser expostas, 

comunicándose seguidamente ao público o nome dos autores/obras seleccionadas. 

4- Temas y Técnica. 

O tema das obras estará relacionado con Vigo e a Reconquista, sendo a 

súa interpretación libre. 

Poderanse empregar diversas técnicas pictóricas como óleo, acrílico, 

acuarela, pastel, técnicas mixtas. 

En ningún caso admitirase o uso da fotografía, nin como fondo, nin como 

elemento de colaxe. Non está permitida a técnica transfer. 

5- Soportes. 

Deberán ser: 

• Un único soporte por concursante 

• Soporte ríxido (lenzo, taboleiro, etc.) 

• Formato libre excepto na súa medida, que deberá ter un máximo de 

1,20 m por cada lado, co sistema de colgado necesario para a súa 

exposición. 



 

 

• Superficie uniforme branco ou cunha soa cor e textura homoxénea, 

sen presentar marcas de debuxo. 

6- Materiais. 

Cada participante deberá ir provisto do material necesario para a 

realización da obra, incluíndo o caballete sobre o que se mostrará a obra para a 

selección. 

A utilización de materiais será libre, fóra daqueles que puidesen supoñer un 

perigo para a integridade das persoas ou as obras. 

Para evitar efectos contaminantes á contorna, cada participante deberá 

portar o material adecuado para recoller os restos xerados polo seu traballo. 

7- Exposición. 

Ese mesmo día as obras seleccionadas e premiadas permanecerán en 

exposición no local da Asociación Veciñal e cultural Casco Vello na rúa Cánovas 

do Castelo no2. 

Os artistas cuxa obra non sexa seleccionada, estarán obrigados a retirar a 

mesma tras a publicación dos seleccionados, non facéndose responsable a 

Organización da obra non retirada. 

8- Xurado. 

O xurado estará composto por personalidades relacionadas coas Artes 

Plásticas e representantes das Entidades Organizadoras e darase a coñecer o día 

do Certame, sendo o seu fallo inapelable. 

9- Criterios de valoración 

Establécense, de modo xeral, os seguintes criterios de valoración para a 

concesión dos premios: 

 

• Relación coa temática proposta 

• Creatividade/Orixinalidade 

• Grao de dificultade da obra presentada 

• Execución 

• Técnica de pintado (composición, manexo da cor, perspectiva...) 



 

 

• Presentación e efecto global 

 

10- Retirada das Obras Finalistas. 

As obras seleccionadas e non premiadas que formarán parte das 

exposicións previstas, deberán ser retiradas polos seus autores previa presentación 

do DNI durante os seguintes 10 días unha vez finalizada a última exposición, 

mediante cita concertada, entendéndose que o autor renuncia á propiedade das 

obras non retiradas no prazo establecido. 

11- Depósito das obras. 

A Organización velará en todo momento pola custodia e a boa 

conservación das obras, pero se inhibe de toda responsabilidade por perda ou 

deterioración durante o tempo que permanezan no seu poder, por causas alleas á 

mesma. 

12- Protección de Datos. 

Informámoslle que os datos, imaxes e sons que vostede nos facilitou, serán 

tratados adecuadamente, baseándonos para iso na lexislación vixente en materia 

de protección de datos de carácter persoal, RGPD (UE), 2016/679 E 

LOPDGDD,3/2018. 

13- Premios. 

– Establécense os seguintes premios: 

• Primeiro Premio dotado con 250€ 

• Segundo Premio dotado con 150 € 

• Terceiro Premio dotado con 100 € 

As obras premiadas pasarán a ser propiedade das entidades 

patrocinadoras, que se reservan todos os dereitos das mesmas, incluídos os de 

reprodución sen fins comerciais. 

Se algún dos premiados non se atopa presente na lectura do fallo do 

xurado, perderá o seu galardón, que pasará ao seguinte concursante en número de 

votos. No caso que non poida asistir ao acto deberán comunicalo á organización e 

designar un representante, o cal non poderá recoller máis dun premio. 


