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COBREIO DO POVO: 25/Q/S8

no MARGS
«àâfc* do 

phic Arts Ccnter, de Nova 
York, terá seus trabalhos mais 
recentes expostos, a partir de 
quinta-feira, dia 26, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
(altos do Teatro São Pedro), 

Stasik é natural de New Jer- 
sey. Estudou nas universidades 
de Nova York e Colúmbia e 
graduou-se pela lowa State U- 
niversity. Também estudou na 
Universidade de Ohio.

OSSuas gravuras são conhecidas 
mundialmente. Entre seus prin
cipais prêmios contam-se o Prê
mio Internacional de Liubljana, 
na Iugoslávia, o Prêmio Ex Ae- 
quo da Primeira Bienal Interna
cional de Cracóvia, na Polônia 
e o primeiro prêmio em serigra- 
fia e litografia do Print Club de 
Filadélfia. Publicou, também, 
um “portfolio” de 9 gravuras 
combinado com poemas Haifeu 
japonêses.
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STASIK HOJE NO MUSEU DE ARTE
Ê hoje, às IS,30 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(altos do Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz) a inaugu
ração da mostra do artista r.orte-americano Andrew Stasik, do 
Pratt Graphic Arts Center, de Nova York, reiniciando as expo
sições do MARGS, paralisadas desde o início do ano devido a 
uma série de dificuldades econômicas. Stasik é um artista norte- 
americano de renome internacional.. Entre seus prêmios contam- 
se os de Liubljana, na Iugoslávia, o da Bienal de Ciucóvia (Po
lônia) e o primeiro prêmio em serigrafia e litografia do Print Club 
de Filadélfia. A mostra de Stasik permanecerá no MARGS por 
15 dias, dando lugar, logo após, à exposição dos trabalhos da ar

tista de Santa Catarina Eli Heil
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.\A D RIM STASIK — GLLNWOOD BOAD — Litografia e serigrafia

.4 mostra dos trabalhos de Andrew Stasik está, diariamente, aberta à visi
tação pública no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos do Teatro 
São Pedro, ali na Praça da Matriz). A exposição de gravuras do artista 
ianque é realizada pelo MARGS em colaboração com o Instituto Cultural 

Brasileiro Norte-Americano
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ANDREW STASIK - GLENWOOD ROAD - Litografia e serigrafia

A mostra dos trabalhos de Andrew Stasik está, diàriamente, aberta à visi
tação jmblica no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (altos do Teatro 
São Pedro, ali na Praça da Matriz). A exposição de gravuras do artista 
ianque é realizada pelo MARGS em colaboração com o Instituto Cultural 

Brasileiro Norte-Americano
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ANDREW STASKIK, DOS EUA
Singular é a mostra, pessoa.1, que o Museu de Arte do RGS 

inaugura agora. Trata-se dos trabalhos de Andrevv Stasik, ar
tista norte-americano, do Pratt Graphi Art-s Center.

O MARGS éste ano esteve em colapso com a mudança de di
reção e a fr.T’. de • rba, vivendo de sediças mostras retros
pectivas de seu Acervo.

O Museu de Arte do RGS está numa situação instável e 
difícil. Precisa é-le de base. sede própria e atuante para Vencer 
ua marginalização. Já falamos numa sede moderna que po

dería ser no edifício do Banco do RGS até ter construção pró
pria e adequada.

Expressiva é a mostra dês-e artista mestre em serigrafia e 
l'tog afia. laureadc não só nas EUA mas também atrás da Cor- ' 
tina de Ferro.

Va'e a pena visitar no MARGS a representativa mostra do 
gravurismo pestral norte-americano.

m
A.O.


