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Odila Mestriner, a já con sagrada desenhista e pinto-ra conterr-anea, acaba de ser distinguida pelo Gran-de Juri do Premio Leirner de Arte, na Exposição pro-movida pelas 'Folhas de S. Paulo", com o honroso 2.0 premio, n a categoria de de-senho . Fez assim, jus, a artista conterranea ao premio de 30 mil cruzeiros. O Premio Leirner de 1960 reuniu nada menos do que 177 obras, o que ressalta sua importancia nos mei-os culturais e artísticos do país. 

OS P R E M I A D O S Yolanda Mohalyi ganhou o primeiro Premio de Pin-tura Italc Cencini, o Primei ro Premio de Desenho e Trindade Leal. o Primeiro Premio de Gravura. Os se-gundos colocados foram: Alberto Teixeira. Pintura; Odila Mestriner, Desenho e 'João Luis Chaves, Gravura. 

O GRANDE J U R I Este ano, o Juri de Pre-miação ficou assim consti-tuído: sr. Aloisio de Paula, diretor artístico do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; sr. Lourival Gomes Machado, ensaísta de Arte critico e catedrático da Fa-culdade de Filosofia da U-niversidade de São Paulo; Marcelo Grassmann, grava-dor e desenhista premiado nas Bienais de "Veneza, de Paris e de São Paulo, sendo atualmente professor de gra vura da Fundação Alvares Penteado; José Geraldo Viei ra. romancista, ensaísta, cri tico de artes plasticas da Fclha de São Paulo; Geral do Ferraz, critico e ensaísta de arte e romancista; José Roberto Teixeira Leite, jo~ w m revelação da critica ca tioca e atual diretor da Es-cola Nacional de Belas Ar-te:-.- Quirino .Campofiorito,-veterano da critica de arte nti Rio de Janeiro e mem-bro da Associação Interna-cional dos Críticos de Arte (AICA) ; Alfredo Volpi, um dos maiores nomes da pin-tura brasileira com proje-ção no exterior; Mare Ber-kovitz, critico e ensaísta de arte, diretor artístico de duas galerias cariocas, ele-mento de proa de nossas ar tes plásticas. 


