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EDITAL 
1o PRÊMIO ARTRILHA  

2021 
 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 
Art.1o O 1º PRÊMIO ARTRILHA tem como objetivo promover, incentivar e divulgar a 
produção de expressões artísticas e culturais, relacionadas às categorias de arte digital, 
colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, instalação, objeto tridimensional, 
performance e pintura de artistas brasileiros e estrangeiros, maiores de 18 anos. 
Art.2o Promovido pela Artrilha Editora, o objetivo desta premiação é incentivar os artistas 
visuais plásticos do grupo “Artrilha: artistas criando trilhas” e visa a divulgação desses 
profissionais que se dedicam ao trabalho coletivo, aos projetos em comum, e estão a 
serviço da arte não apenas para o seu próprio bem, mas, acima de tudo a favor do 
desenvolvimento cultural em nosso país. 

 
CAPÍTULO II - DA PARTICIPAÇÃO  
Art.3o Podem participar todos os artistas que estão incluídos no grupo de Whatsapp 
chamado “Artrilha: artes visuais”, no qual estão incluídos 182 membros. 

 
CAPÍTULO III - DAS CATEGORIAS E PRÊMIOS 

Art.4o A premiação tem as seguintes categorias: 
a) #FamiliaArtrilha: será selecionado o artista que divulga os projetos do Artrilha, 

que assiste as lives do grupo e as promove em suas redes sociais, que participa 
ativamente do grupo de Whatsapp com opiniões e sugestões, que se envolve com 
o grupo para que ele cresça e ganhe autoridade entre os demais artistas e no campo 
cultural.  

§ 1º A premiação, nessa categoria, a que terá direito o ganhador é: 

• Prêmio em moeda corrente de R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
• Uma vaga no próximo Leilão Artrilha com dois lotes; 
• Uma camiseta do Artrilha (tamanhos P, M, G ou GG); 
• Troféu. 

 
b) Eu Quero Tudo com o Artrilha: será selecionado o artista que mais participa 

das ações promovidas pelo grupo, a saber: Revista Artrilha, Leilão Artrilha, Salão 
Nacional, Exposição Catavento, Lives, e Plano de Ação Artrilha.  

§ 2º A premiação, nessa categoria, a que terá direito o ganhador é: 

• Prêmio em moeda corrente de R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
• Uma vaga no próximo Leilão Artrilha com dois lotes; 
• Uma camiseta do Artrilha (tamanhos P, M, G ou GG); 
• Troféu. 
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c) Artista do ano: será selecionado o artista que conseguiu no ano de 2021 
desenvolver um trabalho consistente em sua linguagem artística e procurou 
coerência profissional nos eventos aos quais se juntou e nos projetos em que 
marcou presença.  

§ 3º Nessa categoria, a comissão organizadora contará com a análise e seleção de Oscar 
D’Ambrósio e Rafael Zafalon. 
§ 4º O artista precisará submeter ao email editora@artrilha.com.br o seu portfólio com 
10 imagens, os certificados dos eventos que participou no ano de 2021, um currículo com 
uma página. Inscrições incompletas ou incorretas serão desclassificadas, sem prévia 
comunicação ao artista ou solicitação de correção ou envio de novos dados. As inscrições 
serão recebidas até as 23:59h do dia 30 de novembro. 

§ 5º A premiação a que terá direito o ganhador é: 

• Prêmio em moeda corrente de R$ 1.000,00 (hum mil reais); 
• Uma vaga como artista na Revista Artrilha 5; 
• Uma camiseta do Artrilha (tamanhos P, M, G ou GG); 
• Troféu. 

Art.5o A premiação em moeda corrente será paga em reais em depósito em conta corrente 
do artista, em até 5 dias úteis após a publicação da premiação. 
 

CAPÍTULO IV - DA SELEÇÃO  
Art.6o A seleção dos inscritos será feita pela organizadora do edital e levará em conta os 
critérios apresentados no capítulo III deste edital. Para a categoria Artista do Ano será 
considerado como critério de avaliação: a qualidade técnica, a distinção criativa, a 
originalidade, a heterogenia das linguagens nas artes visuais plásticas, a autoralidade, e o 
captar artístico. 

Art.7o A Artrilha Editora selecionará UM artista por categoria. 
Art.8o A comissão organizadora será formada pela participação e pela contribuição de 
nomes importantes da produção cultural de nosso país, a saber: 
 

Edna Carla Stradioto 
Artista plástica, fundadora e administradora do grupo Artrilha: artistas criando trilhas, é sócia da 
Artrilha Editora e tem sólida experiência em administração de empresas, tendo iniciado sua 
carreira na arte, profissionalmente, em 2014. É organizadora de importantes projetos das artes 
visuais no Brasil: Revista Artrilha, Leilão Artrilha de Arte, Exposição Catavento, Salão Nacional 
de Artes Visuais Virgínia Artigas, Prêmio Artrilha e outros. 

 

Oscar D’Ambrósio 
Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela UNESP, graduado em Letras (Português e 
Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo.  
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Rafael Zafalon 
Rafael é Doctor in Fine Visual Arts (Honoris Causa) pela EBWU (Miami-FL); Doutor Honoris 
Causa em Belas Artes; Especialista em Conservação e Restauração de Obras de Arte pelo Centro 
Educacional de Lisboa; Tecnólogo em Design de Interiores; Bacharelando em Arquitetura e 
Urbanismo. Tem mais de 10 anos de experiência no mercado artístico e é também administrador 
do grupo Artrilha, e atua como membro editorial da Revista Artrilha. 

 
CAPÍTULO IV – PREMIAÇÃO 
Art.9o A divulgação da premiação ocorrerá nas mídias sociais do Artrilha com a 
publicação da lista dos ganhadores no dia 09 de dezembro de 2021. 
Art.10o O pagamento do prêmio em espécie será feito por depósito em conta corrente para 
conta em nome do artista ganhador, em até 5 dias úteis após a divulgação. O envio do 
prêmio e camiseta será realizado em até 10 dias úteis e feito pelos Correios ao endereço 
que o ganhador indicar para a comissão organizadora. 
Art.11o A premiação em participação da Revista Artrilha ou Leilão Artrilha ficará 
pendente até a realização do projeto, e a Artrilha Editora enviará um termo de 
compromisso para o artista que garantirá sua participação. 
 

CAPÍTULO V – DO DIREITO DE USO DE IMAGEM 
Art.12o Os artistas premiados estarão cedendo por tempo indeterminado, mas para fim 
específico, sem ônus e sem necessidade de autorização prévia, o direito de uso da imagem 
da obra e do autor(a), para fins não comerciais, e somente para fins de divulgação em 
suas redes sociais. 
§ 6o A utilização das imagens das obras e do autor deverá obedecer ao exposto da Lei n. 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. 

 
Cronograma de realização 

 
 
 

Ficha Técnica 
 

Organização                                              Realização 
                                               Edna Carla Stradioto                                 Artrilha Editora 

   
 

São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2021 
 
 

Edna Carla Stradioto 
Artrilha Editora 

DATA ETAPA
09 de setembro divulgação do edital 1o Prêmio Artrilha 
de 09 de setembro a 09 de novembro inscrição para a categoria Artista do Ano
10 de novembro a 31 de novembro seleção 
09 de dezembro publicação dos ganhadores pelas redes sociais do Artrilha
de 10 a 16 de dezembro pagamento da premiação em moeda corrente por depósito
de 10 a 30 de dezembro envio das demais premiações e do termo de compromisso


