NA COMUNIDADE

PARA MAIORES INFORMAÇÕES
Sobre o programa de Arte Pública do Stampede
no Parque Stampede e na comunidade,
visite o site

Outlaw (Touro com o nome “Fora-da-Lei”)
Artista: Richard Loffler
Instalada em: 2010
Localização:5th Avenue e 2nd Street SW
Doada por: Calgary CFA Society, CFA Institute,
TSX, TMX Venture Capital, ATB Corporate
Financial Services, Bennett Jones, The Posse,
Calgary Stampede
Tipo de arte: Escultura em bronze

AQUI ESTÁ UM GUIA
Para ajudá-lo a desfrutar de 17 das peças mais
importantes de arte ocidental do Stampede.
Esperamos que você desfrute da nossa
Caminhada da Arte, que se tornou possível
graças aos nossos generosos doadores.

calgarystampede.com/art
Compartilhe sua história de arte do Stampede
com a gente no site
public_art@calgarystampede.com

Esta escultura tamanho herói homenageia
Outlaw, um dos maiores atletas a se apresentar
no Calgary Stampede. Ele teve uma carreira
lendária no mundo do rodeio, onde ele foi
montado apenas uma vez por oito segundos
completos em 71 saídas do portão.

Caminhada da Arte no
Parque Stampede

Versões em francês, alemão, chinês, japonês,
coreano e português estão disponíveis

With the participation
of the Government
of Canada

Avec la participation
du gouvernement
du Canada

Do Re Me Fa Sol La Si Do (Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó)
Artista: Joe Fafard
Instalada em: 2010
Localização: 6th Avenue entre 4th e 5th Streets SW, Centro de Calgary Court
Doada por: PennWest Energy, a famíla Siebens de Calgary, a Cidade de Calgary,
Calgary Stampede
Tipo de arte: Escultura de placa de aço cortado, de 5/8 polegadas, revestida de pó.
Esta obra de arte de porte heróico celebra a relação cidade-irmã que existe entre
Calgary e a Cidade de Quebec. É uma homenagem ao passado, presente e futuro
do Canadá.

Com a participação do Governo do Canadá

Se você começar sua
caminhada fora dos
portões do Parque
Stampede, você verá
duas grandes obras
de arte em frente do
Cowboys Casino.

1. Courage and Thunder

2. The Ride (A Montaria)

(Coragem e Trovão)

Artista: Veronica e Edwin Dam de Nogales
Instalada em: 2008
Localização: Cowboys Casino (perto da entrada
da frente)
Doada por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Escultura em bronze e aço inoxidável

Artista: Veronica e Edwin Dam de Nogales
Instalada em: 2008
Localização: Cowboys Casino (perto da
entrada da frente)
Doada por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Escultura em bronze e aço
inoxidável

Um trabalho em relevo que capta a força do evento e o
equilíbrio precário de ambos touro e cavaleiro. O peão
em plena dimensão, juntamente com o perfil do touro,
estão ligados por uma linha minimalista, demostrando
o risco do peão.

O trabalho em alto e baixo relevo desta escultura
capta a essência das equipes de corrida de carroças debandando e correndo juntos
num páreo acirrado. A abordagem do escultor é minimalista, usando o espaço
negativo para provocar tanto a imaginação quanto o intelecto do observador.

14. Guy Weadick - The Dream (O Sonho)

15. Early Stampede Parade (Primeiros Desfiles do Stampede)

Artista: Doug Driediger Instalado em: 1996
Localização: Stampede Corral (Parte superior do muro leste)
Doado por: Calgary Stampede Tipo de arte: Mural

Artista: Penny Corradine Instalado em: 1997
Localização: Stampede Corral (Parte inferior do muro leste)
Doado por: Calgary Stampede Tipo de arte: Mural

Este mural representa as esperanças de Guy Weawick para
O Maior Show ao Ar-Livre da Terra.

Este mural leva você de volta para os Desfiles do Stampede dos anos 1912 e 1919,
mostrando equipes de búfalo, bandas montadas e o mestre do desfile, Chefe dos
Bombeiros Cappy Smart.

No Stampede Corral há duas representações históricas de grandes
eventos do Stampede.

3. Roundup (Arrebanhamento)
Artista: Linda Stewart
Instalada em: 2000
Localização: Centro BMO (Canto noroeste)
Doada por: Programa de Parceria do Milênio
do Governo do Canadá, Província de Alberta,
Calgary Stampede
Tipo de arte: Escultura em bronze
Esta escultura de bronze, apropriadamente
intitulada “Arrebanhamento”, retrata a herança
do faroeste que torna esta parte do Canadá
verdadeiramente única e ilustra a importância
das indústrias de agricultura e pecuária em
Calgary e no sul da Alberta.

4. Early Stampede Grounds Entrance (Primeira entrada
no terreno do Stampede)

Artista: Rocky Barstad
Instalado em: 1997
Localização: Estação LRT
Victoria Park
Doado por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Mural
O tema para este mural é a
entrada do Parque Stampede nas décadas de 50 e 60. A cor e a emoção
intensificaram-se pela localização da Aldeia Indígena e suas tradicionais
tipis no Parque Sun Tree.

5. Cowboy Chuckwagon Race
(Corrida de Carroça de Vaqueiro)

Artista: Rocky Barstad
Instalado em: 1998
Localização: Centro BMO (Muro oeste)
Doado por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Mural

Indo em direção
ao Centro BMO,
há bronzes e
murais.

Artista: Rich Roenisch
Instalada em: 1980
Localização: Centro BMO (Canto sudoeste)
Doada por: W.W. Bill Siebens
Tipo de arte: Escultura em bronze
Esta estátua é baseada em um desenho feito pelo
renomado artista de Califórnia, Edward Borein
que foi a inspiração do “Dia da Vitória” de 1919 do
Stampede celebrando o fim da Primeira Guerra
Mundial. Foi presenteada para o Calgary Stampede
por ocasião do 75º Aniversário da Província de
Alberta.

13. By the Banks of the Bow
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(Às Margens do Rio Bow)
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(Montaria Ceremonial)

9

Artista: Keith Holmes
Instalado em: 1999
Localização: Centro BMO (Sul)
Doado por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Mural

12. 1901 Bull Sale (Venda de Touros)

9. Life on the Range
(volunteer fountain)
(A vida num Rancho)

Este mural retrata o Rodeio Stampede de 1912, terminando
sob as luzes dos carros que rodeavam o campo interno.
Tom Three Person, um índio da tribo Blood, montou o cavalo
chucro Cyclone até este permanecer imóvel, e se tornou o
primeiro campeão de montaria de cavalo bravo com sela
em Calgary.

Artista: Keith Holmes
Instado em: 2000
Localização: Edifício de Agricultura (Canto
nordeste), perto do Scotiabank Saddledome
Doado por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Mural

Em 2012, como parte das comemorações do centenário,
todos os murais foram orgulhosamente restaurados
pelos artistas com o apoio do Programa Construindo
Comunidades através das Artes e do Patrimônio,
Departamento do Patrimônio Canadense.

Caminhando rumo ao Sul para o Edifício Big Four
você verá um mural e um tributo voluntário.

Artista: Stan Phelps
Instalado em: 1996
Localização: Edifício Big Four (Lado norte)
Doado por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Mural

Como uma das maiores obras de arte na América do
Norte, 15 cavalos e dois vaqueiros combinam imagens históricas e modernas em uma
história marcante que reflete o espírito de Calgary - desde a influência do Rio Bow até o
papel significativo do cowboy e do espírito livre do cavalo do faroeste.
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Este mural ilustra a marcha
montada na Arena do Show
Equestre no Parque Victoria.
A obra foi comissionada para reconhecer o 125º aniversário da
“Marcha Montada ao Oeste” da Polícia Montada do Noroeste, bem
como o 85º aniversário da primeira aparição da Marcha Montada
em Calgary.

8. Cyclone into the Sunset (Cyclone ao por do sol)

Artista: Bob Spaith e Rich Roenisch,
de Longview, Alberta
Instalada em: 2012
Localização: Lado oeste do Edifício de Agricultura,
no Parque Stamepede
Doada por: Fundação Carthy, Coril Holdings Ltd.,
Friends of Smithbilt Hats Inc.
Tipo de arte: Escultura em bronze
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7. Ceremonial Ride

Este mural retrata as primeiras corridas de carroças em 1923 e foi
comissionado para homenagear o 75º aniversário do GMC Rangeland Derby.

6. Bronc Twister (Cavalo Bravo em Giro)
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Artista: James Marshall
Instalada em: 1995
Localização: Edifício Big Four (Lado leste)
Doada por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Misto
Esta fonte foi construída em homenagem
aos voluntários dedicados do Calgary
Stampede. É seu trabalho incansável,
através de inúmeros comitês e espírito comunitário que
nos permite manter os muitos programas do Stampede,
incluindo aqueles dedicados aos jovens e à preservação do
nosso patrimônio do faroeste. Estes programas são uma parte
integral do compromisso do Stampede com os cidadãos de
Calgary e o sul de Alberta.

Indo para o
Grandstand, você
encontrará uma
escultura de bronze.
10. Superintendente
Dennis E. Massey 1949 – 2002
Artista: Sandy Farr
Instalada em: 2007
Localização: Grandstand (Ponta norte)
Doada por: Lesley Massey, esposa de
Dennis Massey
Tipo de arte: Escultura em Bronze
De 1996 a 2002, o Superintendente Dennis
Massey voluntariou inúmeras horas para
andar orgulhosamente pelo Parque Stampede,
interagindo com o público em nome da Polícia
Real Montada Canadense (RCMP) e sua iniciativa
para reforçar o policiamento comunitário.

Este mural foi criado para comemorar o
100 º aniversário da venda de touros de 1901.
Sessenta e quatro cabeças de gado de raça pura foram vendidas durante a primeira venda
de touros realizada pela Associação de Criadores de Gado de Raça Pura Territorial em
12 de abril de 1901. Paisley de Lacombe foi o leiloeiro para a venda realizada nos Estábulos
Frontier do Parque Victoria. O preço médio foi de 85,17 dólares canadenses.

11. Exposições Agrícolas –
Anos 80 do século 19
Artista: Stan Phelps
Instalado em: 1998
Localização: Edifício de Agricultura (Lado sul)
Doado por: Calgary Stampede
Tipo de arte: Mural
Calgary sediou sua primeira exposição em 1886. Ela incluiu sete classes de grão, bem
como exposições de legumes e flores. A comunidade agrícola se reúne anualmente em
Parque Victoria desde aqueles primeiros dias para expor as melhores amostras de gado,
sementes e feno.

Caminhe para o norte em direção ao Prédio de
Agricultura e desfrute de um mural, bem como
da nossa mais nova escultura.

