
O desènho no Exposição 
Premio Leirner 1960 
|k|o proximp dia 31, quarta-fei-ra, às 19 hs., a Galeria de Arte da FOLHA abrirá a mos-tra final do atual periodo — RETROSPECTIVA PREMIO LEIRNER 1960 — que constará de 3 trabalhos de cada um dos 59 artistas que expuseram na Galeria durante o segundo se-mestré de 1960 e primeiro de 1961, Por isso, iniciaremos hoje a divulgação dos nomes que irão participar dessa exposição começando pela seçãò de dese-nho e sempre em ordem alia-fosfciCHi * 

ANTONIO HENRIQUE — Estudou com Lívio Abramo, participou da V Bienal de São Paulo e já realizou varias ex-posições no Brasil e no exte-rior. ANÉSIA SILVA TELES v- Participou de 2 Bienais de São Paulo e 5 vezes do Salão Paulista de Arte Moderna. Es-tudou na Europa com Fernand Leger. DARCI PENTEADO — J á expôs em 3 Bienais de São Paulo e participou de mostras coletivas nacionais e estrangei-ras. DIOGO SERRA — Reali-zou exposição individual no MAM de São Paulo, em 1958 e tomou parte nos Salões Paulis-ta e Nacional de Arte Moderna. FERNANDO ODRIOZOLA — Ganhou um premio de aquisi-ção no Salão Paulista de Arte Moderna; çxpôs no MAM de São Paulo, em 1956, e obteve o 2.o Premio Leirner de 1959. GE-RALDO DE SOUSA — Parti-cipou de vários Salões de Arte Moderna de São Paulo, tendo obtido menção honrosa erti um deles. Expôs também no VIII Salão Nacional de Arte Moder-na. ITALO CENCINI — Parti-cipou da III e V Bienal de São Paulo, do Salão Nacional de Arte Moderna, ganhou Meda-lha de Ouro jio VI Salão Pau-lista e tomou parte em mostras . coletivas no exterior. MOACIR ROCHA — Frequentou o ate-liê de Di Cavalcanti, realizou sua primeira exposição no MAM de São Paulo e já participou de diversos Salões brasileiros. ODILA MESTRINER — Estu-dou com Úomenicó Lazzarim, participou dà V Bienal de São Paulo e dos Salões Paulista e Nacional de Arte Moderna* RAUL PORTO — Pertence ao Grupo Vanguarda de Campinas. Participou da V Bienal de São Paulo e dos Salões Paulista e Nacional de Arte Moderna. RI-TA ROSENMAYER — Estudou desenho com Santa Rosa e 

Nelson COELHO 

Miltom Dacosta. Desde 1947 participa dos Salões de Arte Moderna do Rio e de São Pau-lo. 

COLETIVi 

INAUGURA-SE exposição dos art istas que e 1960-maio 1961. nas paredes da de espaço e ati em exposição d Todavia, a cada escultor, dado o espaço nos respectivos gicas, 
Agora, é a ranea, com peç: a salvo duma si domingo de j u nove elementos A inaugura plastica, dentro nir-se-ão assim t is tas da capit: da maior expôs Bienal e, anua São Paulo, vês da Coletiva VI Bienal. J Ibirapuera, e í orbita está m< Alameda Barão cultores se enf gues a realiza e movimentos. 
A conhecid mentos novos < Brasil, com a 
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A Galeria d todos os tuais e publi para a inaug hoje, às 19 h 'd • 
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