
RETA-T PINTURA_15 DE XUÑO  

 

RETO 1 

Seguramente terás escoitado falar de moitos pintores famosos e por suposto 

coñecerás a Picasso. Pero,  sabías que o seu verdadeiro nome é este?  

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de 

los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso  

Se ti foras una pintora ou pintor famoso, como te chamarías? 

 

RETO 2 

 

Dalí inspirouse nun queixo, o chamado queixo Camembert, para pintar esta obra 

artística “La persistencia de la memoria”   



Busca un produto que atopes pola túa casa cunha característica semellante ao queixo ou outra que te inspire 

para representar unha obra artística e  ponte a pintar. 

RETO 3 

A artista Mariam Paré tiña 20 anos e xa estaba lista para comezar a súa carreira 

artística, pero desafortunadamente ela tivo un accidente. Mentres ía no seu coche 

un home estaba disparando e unha das balas alcanzou as súas costas causándolle 

parálise instantánea. 

Mariam non dubidou en firmar documentos e empezar a pintar usando soamente a 

súa boca. 

Colle unha cartolina ou papel e pinturas. Intenta co pincel na boca, 

crear un debuxo. Lembra non usar as mans en ningún momento ata 

rematar. 

 

RETO 4 

Nomea todos aqueles obxectos que teñan pelo (groso, suave, fino, áspero, etc….) 

que poidas usar para pintar. 

Probaches alguna vez a pintar cunha vasoira?  

http://www.mariampare.com/


RETO 5 

John Bramblitt é un artista de Denton, Texas, Estados Unidos, coñecido polas  coloristas e realistas creacións, así como polos 
innovadores obradoiros de arte que el mesmo imparte, a pesar de que John 
quedou  cego fai anos. 

Colle un pintalabios, pide a alguén da túa casa (nai, pai, irmá, 
avós…) que che tapen os ollos e che presten a súa faciana para 
intentar pintarlle os seus beizos cos ollos tapados. Quererán ser 
os teus modelos? Serás quen de darlle cor nos seus beizos sen 
sairte por fóra? 

 

 

 

 RETO 6 

“Tarde de domingo en la isla” é una obra o pintor neoimpresionista francés Georges Seurat,  exemplo da técnica do puntillismo e 

considerado por moitos unha das pinturas máis relevantes do século XIX. 

Poderás atopar e contar cantos  personaxes hai en total entre persoas e animais? 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETO 7 

A galería de arte máis grande é o “Palacio de Invierno” en San Petesburgo, Rusia. Hai que camiñar 24 kilómetros para visitar 

cada unha das 322 salas, que albergan preto de 3 000 000 de obras de arte e restos arqueolóxicos.  

Crea na túa casa unha pequena galería de arte. Ambiéntaa como se fose unha exposición empregando un 

recuncho do teu salón ou nun corredor. Mantena durante un día. Faille un recorrido breve aos teus pais e 

irmás contándolles o que simbolizan e representan para ti.  Van quedar abraiados ao descubrir o que sentes 

cada vez que miras eses cadros ou debuxos das paredes da túa casa. 

 



RETO 8 

 

Sabías que algunhas personaxes de obras de arte en pintura foron 

representadas con seis dedos. Algúns exemplos atopámolos en Rafael 

Sanzio, un dos maiores expoñentes do Renacemento Italiano.  

Trata de averigüar o porque de pintar 6 

dedos nas mans ou nos pés.   

 

 

 

 

 

 



RETO 9 

Joseba Muruzábal (Artista galego nado en Cambre) cubriu 

varios pobos de Galicia con enormes murais de avoas con 

superpoderes, en homenaxe ás mulleres do rural galego que 

dedican e dedicaron a súa vida a traballar no campo. 

Aquí che deixo un deses murais. A avoa cos grelos! 

Pregunta á túa familia ou veciños se cando saen a 

percorrer a localidade ou viaxan a outras de máis 

lonxe atoparon algúns destes murais. Recolle o nome 

do concello ou localidade onde o viron. A ver se atopas 

alguén que as viu! 

 

 

 

 

 



RETO 10 

Agora tócache a ti inventar un reto sobre pintura. Non o poñas moi doado!!! 

Lembra enviarme o venres o cartafol ou ficha resumo sobre os retos e todo aquilo que queiras enviar (foros, vídeos, 

debuxos, etc…) 

 

 

  


