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Prêmio EDP nas Artes — 2013/2014 

4ª edição 

 

Edital da Premiação 

 

 

Apresentação 

 

Visando formar e orientar novos talentos artísticos em todo o país, o 

Instituto EDP e o Instituto Tomie Ohtake retomam o Prêmio EDP nas Artes, 

agora em sua 4ª Edição. Programa conhecido por sua íntima relação com o 

processo de formação de artistas, neste ano o prêmio dará mais um passo 

nesse sentido, acompanhando de perto a produção dos projetos selecionados 

para compor a exposição. 

Para que isso aconteça, o Prêmio EDP nas Artes realizará a seleção de 

portfólios e propostas de trabalho por meio de entrevistas online. 

Inicialmente, os artistas terão até 2 (dois) meses para enviar o seu projeto ao 

Instituto pela internet. Após esse período, será formado um corpo de jurados 

que, no prazo de 1 (um) mês, selecionará até 40 (quarenta) candidatos. Após 

a pré-seleção, os jurados realizarão entrevistas virtuais com cada um dos 40 

(quarenta) jovens artistas. 

Com base nas entrevistas, o júri se reunirá para reduzir o número de 

selecionados até, no máximo, 10 (dez) artistas. Aqueles que tiverem seus 

projetos selecionados receberão visitas mensais de membros do júri para 
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orientação na realização dos trabalhos, como forma de apoiar o percurso 

artístico e também avaliar o processo de realização das obras, outro dos 

critérios para escolha dos três vencedores. 

O acompanhamento dos finalistas por membros do júri será realizado 

entre junho e agosto de 2014. A exposição dos trabalhos no espaço expositivo 

do Instituto Tomie Ohtake ocorrerá no fim do segundo semestre de 2014. 

A premiação dos três artistas, como também do professor do 1º 

colocado, acontecerá na abertura da exposição. O 1º colocado será 

contemplado com bolsa de estudo em uma instituição de arte no exterior, 

onde desenvolverá residência artística por um período de até 2 (dois) meses. 

 

1 . Inscrições 

1.1 Podem inscrever-se no Prêmio jovens artistas de todo o Brasil com 

idade entre 18 e 27 anos (ou seja, nascidos a partir de 1ºde agosto 

de 1996 até 30 de agosto de 1987). Destinado a artistas de diversas 

formações e que sejam brasileiros, natos ou naturalizados, ou 

estrangeiros com residência no país há pelo menos 2 (dois) anos. 

1.2 As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas pela internet até o 

dia 04 de abril de 2014 ou pelo correio até o dia 28 de março de 2014. 

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. 

1.2a A ficha de inscrição encontra-se no site do Instituto Tomie Ohtake 

(www.institutotomieohtake.org.br) e deverá ser preenchida de acordo 

com o edital e enviada para o e-mail 

premio@institutotomieohtake.org.br contendo todos os documentos 

solicitados. 

1.2b Inscrições pelo correio devem ser destinadas a: 

 Instituto Tomie Ohtake 

Setor educativo — Prêmio EDP nas Artes 

 Rua dos Coropés, 88 — Pinheiros 

 05426-010 — São Paulo — SP 
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Com ficha de inscrição preenchida e contendo todos os documentos 

solicitados. 

1.3 O candidato poderá inscrever-se individualmente ou como parte 

integrante de um coletivo, porém, somente é permitida uma única 

inscrição por candidato. Identificada a presença de um mesmo artista 

em mais de uma inscrição, apenas uma inscrição será validada. 

1.3a Nas inscrições de coletivos, apenas um membro deverá constar 

como responsável pela inscrição, preenchendo a ficha de inscrição 

como proponente. Os demais integrantes do coletivo também deverão 

constar na ficha de inscrição, mas no campo dedicado aos 

participantes. 

 

2. Impedimentos 

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

EDP no Brasil. 

2.2 O participante não poderá ter participado anteriormente de nenhuma 

exposição individual em galeria comercial. 

2.3 Não será aceita em hipótese alguma a inscrição de obras pertencentes 

a coleções de museus, instituições e/ou centros culturais. 

2.4 O participante não poderá ter sido um dos finalistas da edição anterior 

deste Prêmio. 
 

3. Inscrições dos projetos 

3.1 Serão aceitas de 1 (uma) a 3 (três) obras inéditas que não tenham sido 

apresentadas em exposições — coletivas ou individuais — realizadas em 

galerias comerciais ou instituições. 

3.2 Essas obras poderão estar concluídas ou ser apresentadas na forma de 

projeto. 

3.3 O conjunto de obras inscritas se constituirá no portfólio para seleção. 

3.4 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. 
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3.5 No caso de instalações, o candidato deverá incluir na descrição: 

concepção, plano de montagem, materiais e equipamentos a serem 

utilizados, além de informações que julgue importantes para o processo de 

análise e possível montagem. 
3.6 Descritivo de projeto, imprescindível apenas quando as obras inscritas 

forem propostas de instalação, videoinstalação, site specific e 

performance; deverá conter os conceitos da obra, esboço/croqui e 

indicação exata e detalhada do número de materiais e equipamentos 

utilizados. 

 

4. Exigências necessárias para inscrição dos projetos 

 4.1 Ficha de inscrição preenchida e assinada. 

4.2 Para participar da seleção, todos os materiais solicitados a seguir 

deverão ser obrigatoriamente remetidos pelo correio ou internet: 

 a) Uma a 10 (dez) fotos de cada obra com que o artista pretende 

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

mínimo 13 x 18 cm cada imagem. 

 b) Ficha técnica das obras com as seguintes informações: 

  - Nome civil e artístico do(s) autor(es)  

 - Nome do coletivo, se existente 

 - Título das obras 

 - Técnica e material utilizado 

 - Dimensões precisas das obras 

 - Ano de realização 

 c) Cópia da cédula de identidade e do CPF. 

4.3 Fornecer portfólio com fotos de outros trabalhos, bem como cópia de 

convites, folders e catálogos de exposições de que tenha participado. 

4.4 Cópia de artigos críticos sobre a produção do artista que tenham sido 

publicados em jornais e periódicos, quando houver. 

 

5. Observações importantes 
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 5.1 Todos os materiais solicitados neste regulamento devem ser anexados 

no momento da inscrição via internet ou remessa pelo correio, conforme 

orientação a seguir: 

 Internet  

 - vídeo: MP4, MOV ou AVI 

 - áudio: MP3 ou WAV 

 - imagem: JPG 

 - texto: PDF, DOC ou PPT 

 Enviar os materiais e a ficha de inscrição preenchida e assinada para: 

premio@institutotomieohtake.org.br 

 Correio 

 Materiais remetidos pelo correio devem ser enviados como 

correspondência registrada (ou SEDEX) com aviso de recebimento (AR) para 

o endereço: 

Instituto Tomie Ohtake 

Setor educativo — Prêmio EDP nas Artes 

Rua Coropés, 88 — Pinheiros 

05426-010 — São Paulo — SP 

O envelope deverá ser registrado e ter Aviso de Recebimento, com data 

limite de postagem até 28 de março de 2014, identificado com o nome do 

proponente e com ficha de inscrição preenchida e assinada, com letra de 

forma legível. 

Não serão aceitas correspondências postadas após essa data. Também 

serão recusados os materiais entregues diretamente ao Instituto Tomie 

Ohtake. 

5.2 Os materiais enviados por correio para inscrição deverão ser retirados 

(quando não selecionados) após a divulgação de selecionados. Após o 

período de 5 (cinco) meses, esse material será destruído. 

5.3 O envio de material e obras é de responsabilidade do artista, que 

arcará com todos os gastos necessários para envio e retirada do material. 

O Instituto Tomie Ohtake não se responsabiliza por futuros gastos. 

5.4 A produção das obras é de responsabilidade do artista. 
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5.5 A ausência de qualquer documentação solicitada neste regulamento 

desclassifica automaticamente o trabalho. 

5.6 O Instituto Tomie Ohtake não se responsabiliza pelo recebimento de 

materiais originais ou exemplares únicos. 

5.7 Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail 

premio@institutotomieohtake.org.br com o seguinte assunto: Dúvida — 

Prêmio EDP nas Artes 

5.8 O ato da conclusão e do envio da inscrição implica automaticamente 

plena concordância com os termos deste edital. 

 

6. Seleção dos Projetos 

 6.1 O processo de seleção dos projetos terá duas etapas: 

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

pelos candidatos. Serão selecionados até 40 (quarenta) artistas para a 

segunda etapa. O resultado será divulgado dia 10 de maio de 2014. 

  2ª) Entrevista dos candidatos: o júri terá até 40 (quarenta) dias, a 

partir da divulgação dos pré-selecionados, para a realização das 

entrevistas e seleção de 10 (dez) candidatos para acompanhamento. As 

entrevistas serão realizadas por meios digitais.  

 6.2 A comissão de seleção é autônoma e suas decisões são soberanas, não 

sendo passíveis de questionamento e/ou recursos. 

 6.3 O resultado da seleção será comunicado aos contemplados por 

telefone e/ou e-mail até o dia 06 de junho de 2014. 

 6.4 A seleção de até 10 (dez) artistas e a premiação de 3 (três) deles, 

além do professor do 1º colocado, quando indicado na ficha de inscrição, 

será realizada por uma comissão de jurados composta por críticos de artes, 

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 fevereiro de 2014. 

 

7. Montagem 

 7.1 A produção do Instituto Tomie Ohtake e o júri têm exclusiva 

responsabilidade em elaborar o plano de montagem, distribuição e 
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adequação das obras selecionadas no espaço expositivo, decidindo, 

inclusive, sobre a necessidade (ou não) da presença dos artistas quando de 

sua instalação. 

 7.2 Ficarão a cargo do artista o transporte e demais custos relacionados à 

obra, tanto no envio quanto na retirada da obra, após a exposição. 

 

8. Premiação 

 8.1 A premiação ocorrerá em cerimônia na abertura da exposição, em data 

a ser oportunamente divulgada. 

8.2 Os prêmios dos 3 (três) selecionados consistem em: 

 

 8.2.1. 1º Lugar: 

• Troféu e destaque no Catálogo PRÊMIO EDP nas Artes, em 

cerimônia oficial; 

• Residência artística internacional. 

  

 8.2.2. 2º Lugar 

• Troféu e destaque no Catálogo PRÊMIO EDP nas Artes, em 

cerimônia oficial; 

• Viagem internacional. 

 

 8.2.3. 3º Lugar  

• Troféu e destaque no Catálogo PRÊMIO EDP nas Artes, em 

cerimônia oficial; 

• 2 (duas) bolsas de estudos em cursos oferecidos pelo Espaço do 

Olhar — Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. 

 

 8.3 As datas das viagens serão planejadas pelo Instituto Tomie Ohtake e 

pela instituição que receberá o artista. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
Obra 01 
Modalidade_____________________________________________________________ 

Título_________________________________________________________________ 

 

Obra 02 

Modalidade_____________________________________________________________ 

Título_________________________________________________________________ 

 

Obra 03 

Modalidade_____________________________________________________________ 

Título_________________________________________________________________ 

 

Nome completo_________________________________________________________ 

RG___________________________________CPF_____________________________ 

Nome artístico___________________________________________________________ 

Data e local de nascimento_________________________________________________ 

Endereço_______________________________________________________________ 

Bairro_________________CEP____________Cidade_____________Estado________ 

Telefone____________________Celular__________________ 

Email__________________________________________________________________ 

Link de sites/ portfólio on line:______________________________________________ 

Como ficou sabendo do Prêmio EDP nas Artes?:_________________________________ 

                            
 
 

 
 Estou ciente e de acordo com os termos deste regulamento. 

 
 
 

Data e local_____________________________Assinatura_______________________ 
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Para uso do Instituto Tomie Ohtake 
 
Número de Inscrição: 
Data de Recebimento da Inscrição: 
 


