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1. APRESENTAÇÃO 

 
 Visando premiar e estimular novos talentos artísticos entre jovens 

universitários que cursam a graduação, a Energias do Brasil lança o 

Programa Novas Energias na Arte. Este programa será composto por: 

 

a. Exposição de obras de jovens artistas escolhidos por um júri de 

renome nacional; 

b. Prêmios conferidos aos melhores trabalhos; 

c. Seminários e palestras; 

d. Publicação de um livro/catálogo contendo os textos produzidos para 

as palestras e as obras expostas. 

  

O diferencial do programa proposto é sua íntima relação com o processo de 

formação de artistas. Ao invés de se limitar a premiar obras, como acontece 

nos salões de arte espalhados por todo o país, um padrão corriqueiro 

embora um tanto superficial de estimular percursos que se iniciam, o 

objetivo do Novas Energias na Arte é potencializar os percursos desses 

jovens artistas, problematizando-os direta e indiretamente, questionando-

lhes o lastro conceitual, levando-lhes a pensar como as artes em geral e as 

artes plásticas em particular se enquadram dentro do processo geral da 

cultura. Para que isso aconteça o Programa Novas Energias na Arte 

desencadeará, antes mesmo do processo de seleção de obras e artistas, e 
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preferencialmente dentro do âmbito acadêmico mas incorporando alguns 

centros informais onde se dá a formação de novos artistas, uma série de 

seminários e mesas redondas acerca dos novos paradigmas de criação 

artística; aspectos relacionados com a formação de artistas e com a 

produção; questões referentes às articulações entre novas linguagens e 

mídias; limites éticos levantados pela arte contemporânea; os desafios da 

arte diante de um mundo pautado na velocidade e na dispersão; aspectos 

concernentes às várias configurações do sistema de arte hoje, bem como as 

estratégias relativas à sua exploração.  

 

O Programa Novas Energias na Arte, em consonância com o escôpo do 

Instituto Tomie Ohtake que é o de atuar dando especial atenção a quem se 

ocupa da formação de público, será orientado para aproximar os jovens 

selecionados do público especializado, aqui entendido como professores de 

arte, artistas que atuam no âmbito do circuito de arte – escolas de arte, 

museus, centros de arte etc -, além de críticos, curadores, dirigentes 

culturais, jornalistas, colecionadores e profissionais afins.  

 O prêmio será lançado no Seminário Internacional  Novas Energias 

na Arte, cuja meta é levantar questões a respeito do universo da arte e seu 

ensino, no segundo semestre de 2008. 

 Simultaneamente, ampliando seu espectro de atuação e contribuindo 

com a formação dos alunos universitários, o Programa oferecerá palestras 

em universidades com respeitados críticos de arte e especialistas na área, a 

fim de problematizar aspectos importantes da produção contemporânea de 

arte. 

 A partir do Seminário - Novas Energias na Arte serão abertas 

inscrições, no período de quatro meses, para a participação no processo de 

seleção do prêmio.   
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As propostas serão analisadas pela comissão de seleção no período 

três meses. A divulgação dos artistas selecionados ocorrerá no início de 

2009, seguida da exposição dos trabalhos no espaço expositivo do Instituto 

Tomie Ohtake. A premiação dos artistas acontecerá no final do período de 

exposição, junto com o lançamento do livro “Novas Energias na Arte” 

sobre os trabalhos selecionados.  

 A divulgação de todo o Programa será por mídia impressa e internet.  

 
 

2. SEMINÁRIO 
 
 O seminário Novas Energias na Arte, ponto de partida do processo, 

previsto para acontecer no Instituto Tomie Ohtake nos dias 19 e 20 de 

setembro de 2008, será constituído por três mesas de discussão, cada uma 

delas focada num aspecto fundamental do processo artístico, quais sejam, 

formação, produção, difusão:  

1. problemas do ensino e da formação do artista – das escolas de arte 

aos programas de residência; 

2. novos parâmetros da produção e reflexão artística; 

3. intrincada rede do sistema de arte contemporânea – das ações 

subversivas às mega-exposições e mega-eventos.  

O seminário está previsto para durar nove horas, sendo três horas 

para cada mesa-redonda, a começar durante a noite da sexta-feira, dia 19 de 

setembro estendendo-se durante todo o dia no sábado, dia 20 de setembro.. 

Cada mesa será constituída por um artista, um crítico de arte e/ou curador, 

um educador e um mediador a fim de problematizar as questões levantadas. 

Está prevista a participação de convidados internacionais. 

 Como já foi dito, o público-alvo do Seminário é eminentemente 

formado por pessoas ligadas ao campo da arte, como educadores, críticos, 
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curadores, marchands, dirigentes culturais, jornalistas, colecionadores, 

artistas e estudantes de arte  

 

Mesas  - convidados a confirmar 
 
Formação  

Jailton Moreira, Elvira Leite, Charles Watson 

Debatedor -  Agnaldo Farias 

 

Produção 

Leda Catunda, Nuno Ramos, Cristina Tejo 

Debatedor – Giselle Beiguelman 

 

Difusão 

Chiara Banfi, Davi Barro, Marcia Fortes 

Debatedor – Lisette Lagnado 

 
Sugestão de pessoas para seminário 

 
3. PALESTRAS 

  

 As palestras ocorrerão em algumas das principais escolas  de arte do 

país, superiores ou não, e serão ministradas por Agnaldo Farias e Lisette 

Lagnado.  

 

Cidades e instituições:  

SP - FAAP  

        ECA  
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RJ – UFRJ  

        Escola de Artes Visuais do Parque Laje  

Belo Horizonte – Guignard 

Brasília – UFB 

Curitiba – UFPR 

Porto Alegre – UFRGS 

 

 

4. Exposição do Programa Novas Energia na Arte 

 

Júri de seleção e premiação: 

 

Agnaldo  - coordenador 

Stela Barbieri 

Rubens Espírito Santo 

Edu Brandão 

Beto  Tassinari 

Sandra Cinto 

 

 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A EXPOSIÇÃO E 

PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOVAS ENERGIAS NA ARTE 

 
Inscrições 

 

1. A inscrição é gratuita. Podem se inscrever jovens nascidos até 31 de 

dezembro de 1981, até 27 anos, de todo o país . 

 As obras propostas para seleção não poderão ter sido apresentadas em 

exposições – coletivas ou individuais – realizadas em galerias comerciais. 
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2. Não poderão se inscrever funcionários do Instituto Tomie Ohtake e da 

Energias do Brasil.  

 

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. 

 

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 pontos:  

• de cinco a dez fotos, medindo no mínimo 12 x 18 cm cada uma, 

trazendo no verso as seguintes informações: autor, título, técnica 

utilizada, dimensões e ano em que a obra foi realizada. As fotos 

deverão mostrar as obras com as quais o artista pretende 

participar (mínimo de uma, máximo de três), além de fornecer 

indicações sobre os trabalhos desenvolvidos anteriormente pelo 

artista. 

• No caso da obra proposta ainda não haver sido realizada, o 

candidato deverá apresentar os projetos relativos a ela, detalhando 

técnicas, dimensões e materiais utilizados e outros dados 

importantes para seu melhor entendimento. Tratando-se de obras 

que utilizem tecnologia eletrônica, discriminar o equipamento 

necessário para a leitura do trabalho durante a seleção.  
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• 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. 

 

• Dados curriculares (nome completo, nome artístico, endereço 

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

principais exposições realizadas e prêmios, se houver. Cópia de 

atestado de matrícula na graduação em instituição de ensino 

superior e da cédula de identidade). 

 

• Material impresso como folder, catálogo, artigos críticos 

publicados em jornais e periódicos. 

 

6. Para as inscrições efetuadas via correio, o candidato interessado em 

reaver o material deverá encaminhar simultaneamente envelope subscrito e 

selado no mesmo valor da remessa encaminhada para inscrição. 

 

7. As propostas que não estiverem de acordo com as exigências deste 

regulamento não farão parte da seleção. 

 

8. Os dossiês de propostas selecionadas que não atenderem o exposto no 

item 6 não serão devolvidos. 

 

Seleção dos Projetos 

 

9. O processo de seleção terá duas etapas:  

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

enviados pelos candidatos; 
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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 destas obras. 

 

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

serão realizadas por comissão integrada por cinco especialistas, entre 

críticos, artistas, curadores e educadores de arte de várias regiões do país.  

 

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 

para serem premiados. Deverá ser elaborada uma ata dos trabalhos que 

deverá 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 (sete) 7 

dias após o julgamento, previsto para acontecer ao longo da 

_____________, através de telefonema, carta ou e-mail. 

 

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

___________ 

 

15. O resultado da seleção final será divulgado até _______________ 

 

 

Da premiação 
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1. A premiação ocorrerá  em cerimônia  no final do período da  

exposição. 

 

2. Serão três (3) artistas em graduação premiados, sendo: 

 1º Lugar Novas Energias 

 2º Lugar Novas Energias 

 3º Lugar Novas Energias 

 

Dos prêmios 

 

1.  De acordo com a colocação, os artistas serão contemplados com os 

seguintes prêmios: 

  

 1º Lugar Novas Energias 

 - Troféu e destaque no Catálogo do Programa Novas Energias na 

Arte, em cerimônia oficial. 

 - Viagem a um país estrangeiro*, como bolsista de instituição de 

arte, pelo período de um (1) mês 

 - Acompanhamento do trabalho do artista ao longo de um (1) ano 

através de encontros semestrais com um crítico que faça parte do júri 

(ao todo dois (2) encontros por ano).  

- O artista selecionado estará comprometido a participar de entrevista 

e depoimentos e com a imagem de seu trabalho da divulgação da 

segunda edição do prêmio no ano seguinte. 

- O artista premiado estará comprometido a fornecer em sistema de 

empréstimo uma (1) obra escolhida pelo júri a ser exposta numa das 

sedes da empresa Energias do Brasil. 
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 2º Lugar Novas Energias 

 - Troféu e destaque no Catálogo do Programa Novas Energias na 

Arte, em cerimônia oficial. 

 - Viagem a um país estrangeiro*, como bolsista de instituição de 

arte, pelo período de quinze (15 dias) 

 

 3º Lugar Novas Energias 

 - Troféu e destaque no Catálogo do Programa Novas Energias na 

Arte, em cerimônia oficial. 

 - Bolsa de estudos em dois cursos do Instituto Tomie Ohtake 

 

*as viagens consideram países diferentes entre os participantes. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Instituto Tomie Ohtake 

 

 

17. Organizar e montar a exposição em função das necessidades das obras 

no que diz respeito à sua melhor visibilidade. 

 

18. Divulgar a exposição na imprensa e na sede do Instituto Tomie 

Ohtake. 

 

19. Assumir despesas de material gráfico, montagem e desmontagem das 

exposições, viagem e estadia dos artistas premiados e daqueles cuja 
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presença seja essencial para a montagem do trabalho proposto, no entender 

da comissão de seleção e premiação. 

 

20. Coordenar a eventual itinerância da exposição. 

 

 

Artistas Selecionados 

 

21. Fornecer equipamentos e materiais previstos para a exposição, quando 

não disponíveis no Instituto Tomie Ohtake. 

 

22. Assinar Termo de Compromisso concordando com as normas 

estabelecidas para a realização da exposição. 

 

23. Conceder ao Instituto Tomie Ohtake e a Energias do Brasil o direito 

de uso de imagem das obras apresentadas no Prêmio Energias do Brasil. 

 


