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OS PRÊMIOS DE ARTE 
CONTEMPORAN EA 1960 

José Geraldo VIEIRA 

JA foram divulgados os nomes dos artistas que obtiveram as laureas 
apenas de desenho, gravura e pintura do Premio Leimer de Arte 

Contemporânea, visto que predominou a decisão de não considerar de 
aito nivel a escultura. 

Isai Leimer destina a importancia anual de seiscentos mil cru-
zeiros para o Premio de Arte Contemporanea, de sua criação. As 
obras premiadas com as ditas laureas e as outras, de aquisição, 
destinam-se a museus do país, tornando-se assim contribuições re-
presentativas de oada período anual, como unidades de vanguarda. O 
premio, portanto, alem de seu carater de estimulo, também redunda 
em veiculo de difusão artística. 

O júri, composto de nove elementos (artistas e criticos) opinou, 
quanto às obras do calendario artístico da Galeria da FOLHA desde 
maio de 60 até maio de 61, pelos artistas Iolanda Mohalyi, Alberto 
Teixeira, Italo Cencini, Odila i Mestriner. Trindade Leal e João Luís 
Chaves. Claro que, dada ã categoria quase igual de diversos artistas 
através de suas obras, a escolha não foi fácil, e muito menos a 
votação, tendo os membros do júri realizado vários escrutínios. Di-
versos artistas obtiveram votações, e estas por algumas vezes criaram 
impasses, pela confluência de nomes e respectivas obras. Havia, por-
tanto, segundo o critério assim manifestado pelo juri, diversos ar-
tistas capazes de obtenção dos prêmios. Mas o regulamento exige 
pelo menos 6 votos para cada decisão, o que motivou o resultado já 
conhecido. 

Em teoria, muitos dos elementos que expuseram neste ultimo 
certame da Galeria da FOLHA, estavam capacitados a ganhar o 
Premio Leimer de Arte Contemporânea 1960, não só pela qualidade 
das obras como pelo numero dos membros do juri constituído de 
artistas e criticos de varias tendencias. De forma que o resultado 
honra a Galeria e seus expositores por ser um «close up» nominal 
e pormenorizado do conjunto. Apenas discordamos da decisão (posta 
a votos e vencedora) de não se atribuir a ninguém os prêmios de 
escultura, mesmo que a importancia tenha sido (como foi) aplicada 
em prêmios de aquisição. 


