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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

Título da Mostra: ANOS DE PROGRESSO 

Período: 4 a 29 de janeiro de 1989 

Local: Galeira I

Será inaugurada no próximo dia 4 de janeiro, às 19 

horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a mostra deno

minada "Anos de Progresso", promovida pela Embaixada e Consu 

lado Geral do Canadá, com gravuras canadenses do século pas

sado .

A exposição "Anos de Progresso", reune algumas das 

melhores obras realizadas -em xilogravura, no período de 1869 

a 1884, que foram feitas especialmente para a imprensa popu

lar e livros de viagem. Até o surgimento da fotografia, o gra 

vador era o principal ilustrador da história incipiente 

Canadá.

do

Embora não reflitam - como diz o folheto explicati.

in-vo - algumas das realidades mais cruas de uma sociedade 

dustrial que começava, as obras transmitem parte do românti

co e do dramático do que era então uma região severa e remo

ta do mundo.

Algumas das ilustrações canadenses que se apresen

tam na exposição foram feitas por europeus e impressas na Eu 

ropa, mas a ênfase da mostra é de ilustrações publicadas no 

Canadá, a maioria delas na Canadian Illustrated News, imprejs 

sa em Montreal e outras, na Picturesque Canadá, impressa em 

Montreal e publicada em Toronto, e que atingiram um alto ní

vel artístico e acabamento técnico.

A finalidade desta mostra foi de reunir uma cole

ção de imagens perdidas de um país que evoluiu até os dias 

de hoje, tornando-se uma nação independente. Compõe-se de 53 

peças, com mapas e temas como: Abertura de Novos Territórios, 

os Nativos, Indústria e Comércio, Expansão das Cidades, 

Oeste, o Norte, Niágara Falis e outros, que poderão ser vis

tos no MARGS, de terça a domingo, das 10 âs 17 horas.

o

Assessoria de Imprensa/MARGS 
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Anos de progresso

Inaugurada no dia 4 de janeiro, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, a mostra denominada "Anos de Progresso", 
promovida pela Embaixada e Consulado Geral do Canadá, com
gravuras canadenses do século passado, estará exposta até 29 
de janeiro.

A mostra "Anos de Progresso" reúne algumas das melho
res obras realizadas em xilogravura, no período de 1869 a 1884, 
que foram feitas especialmente 
vros de viagem. Até o surgimento da fotografia, o gravador era 
o principal ilustrador da história incipiente do Canadá.

Embora nâò reflitam - como diz o folheto explicativo - 
algumas das realidades mais cruas de uma sociedade industrial 
que começava, as obras transmitem parte do romântico e do 
dramático do que era então uma região severa e remota do mun-

para a imprensa popular e li

do.
Algumas das ilustrações canadenses que se apresentam na 

exposição foram feitas por europeus e impressos na Europa, 
mas a ênfase da mostra é de ilustrações publicadas no Canadá, 
a maioria delas na Canadian lllustrated News, impressa em Mon
treal, e outras, na Pictures do Canadá, impressa em Montreal 
e publicada em Toronto, e que atingiram um alto nível artís
tico e acabamento técnico.

A finalidade dessa mostra foi de reunir uma coleçâò de 
imagens perdidas de um país que evoluiu até os dias de hoje, 
tornando-se uma nação independente. Compõe-se de 53 peças, 
com mapas e temas como: Abertura de Novos Territórios, os 
Nativos, Indústria e Comércio, Expansáò das Cidades, o Oeste, 
o Norte, Niágara Falis e outros, que poderão ser vistos no MARGS, 
de terça a domingo, cias 10 às 1 7 horas.

MARIA BONUMÁ VISITA REDAÇÃO DE RG CULTURA

Esteve em visita 
FEPLAM - Fundação Edu
cacional e Cultural Padre 
Landell de Moura, a Secre
tária de Atividades Sócio- 
Culturais do Ministério da 
Cultura
sora Maria Bommá.

a

SE AC, profes-

Posse na EPATUR Na ocasião visitou o 
DECOM, onde é editada 
a revista RG Cultura. En
trevistada por nossa repor
tagem, a arte educadora 
Maria Bonum á falou
hre os objetivos daquela temente executado no Acre, 
Secretaria, que são, entre e salientou que a punição 
outros, priorizar os grupos dos assassinos se constitui 
sociais mais vulneráveis co
mo:
imigrante, cujas carências sora ainda discorreu sobre 
se tornam mais gritantes a paradoxal fragilidade da

nossa cultura, e de como 
pais. Recordou tambér.i a se torna difícil preservar 
importância da obra do eco- os nossos valores popula- 
logista Chico Mendes, recen-

Tomou posse na Empresa Portoalegrense 
de Turismo o radialista José Carlos Mello D'Ávi- 
la, nosso colaborador, editor de RG Cultura. 
D'Ãvila, ou J.C. D'Ávila, como é mais conheci
do, colabora em diversos jornais da imprensa 
alternativa com uma secção de discos. Além 
de um programa jovem na Rádio Educadora. 
Granjeando a amizade de seus colegas, profis
sional competente, soube corresponder sem
pre a todos os cargos que ocupou. Hoje, mais 
uma vez, vê coroada a sua capacidade de homem 
de comunicação, assumindo uma secretaria 
no governo do município.

so

em ponto de honra para a 
o índio, o negro e o Nação Brasileira. A profes-

no norte e nordeste do

res.

RESPONDA E GANHE

^ A Revista RG Cultura avisa aos leito
res que responderam ao questionário RES
PONDA E GANHE, anexo aos números 1 
e 2, que os nomes dos contemplados com 
discos (Promoção da Gravadora RCA Victor / 
Ariola), através da coluna de J.C. D'Ávila, 
serão publicados no número de março/89. 
Outrossim, informa que o número de car

tas recebidas extrapolou a expectativa, eis 
porque está sendo efetuada, por especialis
tas, a tabulação das mesmas. O próximo nú
mero de RG Cultura sairá em março com 
amplas reportagens soÇre Nicarágua, Cuba, 
Revolução Francesa e entrevistas com os 
artistas plásticos Ado Malagoli e Luiz Gon
zaga.JL.

06 RG CULTURA, janeiro/89
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Gravuras do Canadá no Margs
Inaugura hoje, às 19h, no Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul, órgão do Codec, a 
mostra Anos de Progresso, promovida 
pela Embaixada e Consulado Geral do 
Canadá, reunindo gravuras canadense do 
século passado. A exposição reúne algu
mas das melhores xilogravuras realizadas 
no período de 1869 a 1884 que foram feitas 
especialmente para a imprensa popular e 
livros de viagem. Até o surgimento da 
fotografia, o gravador era o principal 
ilustrador da história incipiente do Cana
dá.

A gravura em madeira foi desenvolvida 
como uma forma artística nas primeiras 
décadas do século 19. No período de 1830 a 
1870, consagrou-se na Europa ocidental e 
nos Estados Unidos como a melhor técnica 
de ilustração para livros e jornais popula
res. E, durante anos, o Canadá ficou fora 
desse campo, em razão, principalmente, 
de fatores econômicos. Alguns exemplos 
de ilustrações canadenses em gravura, 
que se apresentam na exposição, foram 
feitos por europeus e impressos na Europa. 
Contudo, a ênfase é colocada em ilustra
ções publicadas no Canadá e que atingiram 
um alto nível artístico e de acabamento 
técnico.

Publicadas em sua maioria no Canadian 
IllustratedNews, impressa em Montreal e, 
outras, no Picturesque Canada, impressa 
em Montreal e publicada em Toronto, 
essas gravuras em madeira mostraram 
aos canadenses seu próprio país, de uma 
maneira que competia com as mais im
pressionantes publicações estrangeiras. 
Como uma revista semanal de notícias, a 
Canadian Illustrated News apresentava 
reportagens sobre uma sociedade em ex
pansão e, para fazê-lo, publicava necessa
riamente, uma ampla variedade de ilus
trações de notícias e caricaturas realiza
das por artistas e artesãos residentes em

Trabalho canadense em exposição a partir de 
hoje

Montreal. Embora ocasionalmente apre
sentasse ilustrações que procuravam e 
alcançavam o mérito artístico, assim co
mo uma alta qualidade de impressão, não 
conseguiu competir contra a Picturesque 
Canada em termos de número e qualidade 
de tais obras.

A finalidade desta mostra foi reunir uma 
coleção de imagens perdidas de um país 
que evoluiu até os dias de hoje, tornando-se 
uma nação independente. A mostra reúne 
53peças, com mapas e temas como: Aber
tura de Novos Territórios, os Nativos, 
Indústria e Comércio, Expansão das Cida
des, o Oeste, o Norte, Niágara Falis e 
outros, que podem ser vistos no Margs, até 
dia 29 de janeiro, de terça a domingo, das 
lOh às 17h. Essa mostra itinerante já esteve 
em Curitiba e, depois, segue para Cuia-

::

GRAVURA Canadense 
do século XIX é tema 
da mostra “Anos de 
Progresso”, com inau
guração hoje, às 19h, 
no Museu de Arte do 
Rio Grande do Su! 
(praça da Alfândega). 
Reunindo algumas das 
melhores obras reali
zadas em xilogravura 
para a imprensa e li
vros de viagem, a ex
posição tem promoção 
da Embaixada e Consu
lado Geral do Canadá. 
Além de ilustrações de 
canadenses, aparecem 
algumas feitas por eu
ropeus . A finalidade do 
evento é recuperar 
uma série de imagens 
perdidas de um país 
em constante evolução, 
documentando o drama 
e o romance de uma 
região remota do mun
do, e os passos que a 
levaram ao desenvolvi
mento. Até 29 de janei
ro, de terças a domin
gos, das 10 às 17h.
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