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PRÊMIO EDP NAS ARTES – 2012 

3ª edição 

 

EDITAL DA PREMIAÇÃO 

 
Inscrições 

 

1. Podem inscrever-se no Prêmio jovens artistas de todo o Brasil com até 

27 anos, nascidos a partir de 1 de agosto de 1984 e residentes no país há 

pelo menos dois (2) anos. A inscrição é gratuita. 

 

Serão aceitas de uma a três obras inéditas que não tenham sido 

apresentadas em exposições – coletivas ou individuais – realizadas em 

galerias comerciais ou instituições. Além disso, o participante não poderá 

ter participado de nenhuma exposição individual em galeria comercial ou 

ter sido um dos finalistas da edição anterior deste Prêmio. 

 

2. Não poderão inscrever-se funcionários do Instituto Tomie Ohtake e da 

EDP no Brasil.  
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3. As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou pelo correio na 

sede do Instituto Tomie Ohtake – Rua Coropés, 88, bairro de Pinheiros, 

São Paulo, CEP: 05426-010 – até o dia 20 de abril de 2012. 

 

4. As inscrições pelo correio serão aceitas desde que a data de postagem 

seja compatível com o último dia do prazo estabelecido para o acolhimento 

das inscrições. 

 

5. Exigências necessárias à inscrição: 

a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada. 

b) Portfólio contendo os seguintes itens:  

• Cinco a dez fotos das obras com as quais o artista pretende 

participar (mínimo de uma, máximo de três obras), medindo no 

mínimo 12 x 18 cm cada imagem, trazendo no verso as seguintes 

informações: autor, título, técnica utilizada, dimensões e ano de 

realização da obra. O artista deve ainda fornecer fotos de outros 

trabalhos, bem como cópia de convites, fôlderes e catálogos de 

exposições de que tenha participado. 

• No caso de a obra proposta ainda não ter sido realizada, o 

candidato deverá apresentar os projetos relativos a ela, detalhando 

técnicas, dimensões e materiais utilizados e quaisquer dados 

importantes para seu melhor entendimento. Se as obras utilizarem 

tecnologia eletrônica, discriminar o equipamento necessário para 

sua leitura durante a seleção.  

• Quando se tratar de instalações, incluir concepção, plano de 

montagem, materiais e equipamentos a serem utilizados, além de 

informações que julgar importantes para o processo de análise e 

possível montagem. 
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• Dados curriculares (nome completo, nome artístico, endereço 

completo, telefone, fax, correio eletrônico, formação artística, 

principais exposições, com data e local, e prêmios conquistados).  

• Cópia da cédula de identidade. 

• Cópia de artigos críticos sobre a produção do artista que tenham 

sido publicados em jornais e periódicos, quando houver. 

 

 

 

Seleção dos projetos 

 

9. O processo de seleção terá duas etapas:  

1º) Pré-seleção: compreenderá a análise e seleção dos dossiês 

enviados pelos candidatos. 

2º) Julgamento das obras pré-selecionadas, que deverão ser remetidas 

para a sede do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Ficará a 

cargo do artista o transporte e demais custos dessas obras. 

 

10. A seleção de até trinta (30) artistas e a premiação de três (3) deles, além 

do professor do 1º colocado, quando indicado na Ficha de Inscrição, será 

realizada por uma comissão de jurados composta por críticos de arte, 

galeristas, curadores e artistas. Os nomes dos integrantes da comissão serão 

divulgados em momento oportuno, após o seminário de lançamento do 

edital, a ser realizado em novembro de 2011.   

 

11. Será de responsabilidade da comissão de seleção e premiação entregar à 

Diretoria do Instituto Tomie Ohtake um parecer por escrito, assinado por 

todos os integrantes, justificando os artistas selecionados e os indicados ao 
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prêmio. Deverá ser elaborada uma ata dos trabalhos a ser assinada por 

todos os presentes.  

 

12. As decisões da comissão são irrevogáveis e irrecorríveis. Não poderão 

participar do julgamento quaisquer integrantes que tenham parentesco até 

segundo grau com os artistas inscritos. 

 

13. O resultado da pré-seleção será comunicado aos inscritos até 27 de abril 

de 2012, por contato telefônico, carta ou e-mail. 

 

14. Os artistas pré-selecionados deverão enviar os trabalhos até 07 de maio 

de 2012. 

 

15. O resultado da seleção final será divulgado na primeira quinzena de 

maio de 2012.  

 

 

 

Da premiação 

 

16.  A premiação ocorrerá em cerimônia na abertura da exposição, em 

22 de maio de 2012. 

 

 


