
FOLHA DE S. PAULO 
Um jornal a serviço do Brasil 
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Os vencedores 

u 

B — 
mostras coletivas e individuais no vais e 
no exterior; Oãila Mestriner, 2.o Prê-
mio de Desenho, valor novo, reside no 
interior do Estado; Trindade Leal, l.o 
Prêmio de Gravura, nasceu em Santana 
do Livramento e já exibiu seus trabalhos 
nos Salões do Rio e de São Paulo; João 
Luís Chaves, 2.o Prêmio de Gravura, es-
tudou vários anos na Europa e partici-
pou das mais importantes mostras in-
ternacionais. 

Da esquerda para a direita: Iolan-
áa Mohalyi, l.o Prêmio de Pintura, nas-
ceu na Hungria, reside há vários anos 
no Brasil, é professora de pintura; Al-
berto Teixeira, 2.o Prêmio de Pintura, 
nasceu em Portugal, transferiu residên-
cia para o Brasil há alguns anos e já 
participou de diversas exposições indi-
viduais e coletivas; ítalo Cencini, l.o 
Prêmio de Desenho, expôs em diversas 

OS VENCEDORES DO PRÊMIO 
LEIRNER DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DE 1960 

O Júri 

Presidido pelo diretor-superintenden-
te da FOLHA DE S. PAULO, sr. José Na-
bantino Ramos, um juri de nove elemen-
tos representativos das artes plasticas 
brasileiras em suas diversas tendencias, 
reuniu-se na manhã de ontem (das 10 
às 13 horas), na Galeria de Arte da FO-
LHA para julgar os trabalhos dos artis-
tas que eoncorriam aos Prêmios Leirner 

de Arte Contemporânea relativos ao ano 
de 1960. 

Após demorados exames das 177 obras 
expostas na Galeria, o juri reuniu-se em 
mesa redonda, para as argumentações 
sobre os trabalhos examinados. Termi-
nada essa fase preparatória, deu-se ini-
cio à votação, que determinou os pre-
miados. 

Os premiados 
Yolanda Mohalyi ganhou o 

Primeiro Prêmio de Pintura 
ítalo Cencini, o Primeiro Prê-
mio de Desenho, e Trindade 
Leal, o Primeiro Prêmio de 
Gravura. Os segundos colo-
cados foram: Alberto Teixeira, 
Pintura; Odila Mestrines, De-
senho; e João Luís Chaves, 
Gravura. ! 

Nos termos do artigo 11 do 
Regulamento de Premiação da 
Galeria de Arte da FOLHA, o : 

juri não outorgou o Prêmio de 
Escultura por entender "que 
não havia obra merecedora de 
algum dos prêmios". | 

Prêmios de 
Aquisição 

Alem dos prêmios menciona-
dos, foram ainda atribuídos 
mais seis Prêmios de Aquisição, 
ou seja, a compra de traba-
lhos concorrentes pelo doador 
dos prêmios, sr. Isai Leirner, 
totalizando Cr$ 200.000,00, as-
sim distribuídos: José Lima, 
gravador, e Rita Rosenmayer, 
desenhista — 20 mil cruzeiros a 
cada um; Francisco Stockinger, 
escultor, Aldo Bonadei, pintor, 
Mozart Pelá, pintor, e Tomás 
Ianeli, pintor, Cr? 40.000,00 ca-
da um. i 

O Juri 
De acordo com o Regulamen-

to que rege a Galeria de Arte 
da Folha f para determinar os 
vencedores dos Prêmios Leir-
ner de Arte Contemporânea, o 
juri é composto de nove ele-
mentos, escolhidos pelo Conse-

Amigo da Arte 
f 

.mancista, ensaísta, critico de 
artes plasticas da FOLHA DE 
S. PAULO; Geraldo Ferraz, 
critico e ensaísta de arte e ro-
mancista ; José Roberto Tei-
xeira Leite, jovem revelação da 
critica carioca e atual diretor 
da Escola Nacional de Belas 
Artes; Quirino Campofiorito, 
veterano da critica de arte no 
Rio de Janeiro e membro da. 
Associação Internacional dos 
Críticos de Arte (AICA); Al-
fredo Volpi, um dos maiores 
nomes da pintura brasileira com 
projeção no exterior; Marc 
Berkovitz, critico e ensaísta de 
arte, diretor artístico de duas 
galerias cariocas, elemento de 
proa de nossas artes plasticas. 

Sr. Isai Leirner, doador dos 
prêmios 

lho da Galeria e aprovados pe-
lo Conselho de Redação da 
FOLHA DE S. PAULO e pelo 
doador, sr. Isai Leirner. 

Este ano, o Juri de Premia-
ção ficou assim constituído: 
sr. Aloisio de Paula, diretor ar-
tístico do Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro; sr. 
Lourival Gomes Machado, en-
saísta de Arte, critico e cate-
dratico da Faculdade de Filo-
sofia da Universidade de São 
Paulo; Marcelo Grassmann, 
gravador e desenhista premiado 
nas Bienais de Veneza, de Pa-
ris e de São Paulo, sendo a-
tualmente professor de gravura 
da Fundação Alvares Pentea-
do; José Geraldo Vieira, ro-

Os Prêmios Leirner 
de Arte 
Contemporâneo 

No sentido de estimular 
a difusão das artes visuais 
e contribuir para o desen-
volvimento da arte no Bra-
sil, bem como promover por 
todos os meios ao seu alcan-
ce condições necessarias 
para resguardar a dignida-
de da vida profissional do 
artista em seu esforço cria-
dor e qualitativo, o sr. Isai 
Leirner instituiu na Gale-
ria de Arte da FOLHA os 
prêmios que levam o seu no-
me e que se distribuem 
anualmente da seguinte ma-
neira: 

l.o Prêmio de Pintura — 
Cr? 80.000,00; l.o Prêmio de 
Escultura — Cr? 80.000,00; 
l.o Prêmio de Desenho — 
Cr? 60.000,00; l.o Prêmio de 
Gravura — Cr$ 60.000,00; 
2.o Prêmio de Pintura — 
Cr$ 40.000,00 ; 2.o Prêmio de 
Escultura — Cr? 40.000,00; 
2.o Prêmio de Desenho — 
Cr$ 30.000,00; 2.o Prêmio de 
Gravura — Cr$ 30.000,00. 

Prêmios de Aquisição, em 
numero de seis, no valor to-
tal de Cr? 200.000,00. 


