
A Paixão Segundo a Ópera
Jorge Coli
Editora Perspectiva / FAPESP
140 páginas / R$ 18,00

O que faz um grupo de pessoas tão
completamente apaixonadas por um

jo.,.coti

SEGUNDOA:= espetáculo que, segundo outras tantas,
se resume a barulho de instrumentos
e sons ainda mais altos de pessoas em
cena, gritando? O presente livro tenta

entender os vários aspectos culturais que se reúnem num
palco de teatro para resultar na ópera e de que forma essa
arte híbrida consegue arrancar dos seus admiradores um
sem-número de sensações em muito superioras à soma
de suas partes literária, teatral e musical. Ler com prazer.
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Hoje é a América que mais
se aproxima da noção de império,
mas, no passado, Portugal
acalentou o sonho de ser

o grande império colonial, em especial em seu
controverso apogeu ideológico, durante o salazarismo,
com o conceito do chamado Terceiro Império. Intelectuais,
políticos, administradores, militares e missionários, todos
tentaram reunir num único plano a idéia de império e
como ele seria a tradução da nação portuguesa, até o fim.
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Infelizmente, este belo livro foi,
até o momento, editado apenas
em Portugal, pela editora Assírio &

Alvim. Fruto de um trabalho de muitos anos de pesquisa,
é uma fascinante iconografia etnográfica da cultura visual
dos índios Wauja. Os desenhos desse povo revelam a
mito-cosmologia intrincada desses ameríndios, sempre
por meio da intermediação dos xamãs, com um grau
inusitado de refinamento artístico e onírico.

Encomendas pela Livraria Cultura: (ll) 3170-4033
livros@livrariacultura.com.br

Frutas Brasileiras
Luiz c. Donadio, Fabíola v. Môro
e Ademilson A. Servidone
Editora NovosTalentos
288 páginas / R$ 48,00

PRlJTAS
BRASTLEIRAS

Os autores reuniram informações
completas (origem, nome indígena,
classificação botânica, clima, solo
e condições ecológicas) sobre

um grupo de 60 frutas nativas do Brasil, incluindo-se
as doenças e pragas dessas frutas. Quase no espírito de
descoberta dos antigos viajantes, mas com absoluto e total
conhecimento científico, Donadio, Fabíola e Servidone
resgatam frutas conhecidas por poucos, como
bacaba, cabeludinha, marolo, grumixama ou butiá,
ao lado de umbu, goiaba, caju, entre outras. Saboroso.
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Morto no ano passado, o filósofo
norte-americano Iohn Rawls tem suas
obras principais dissecadas com
empenho e inteligência por Luiz Paulo
Rouanet. Sua leitura, em tempos de

globalização desastrada, atentados terroristas e a recente
guerra dos EUA contra o Iraque, é uma preciosa reflexão
sobre a necessidade da tolerância e da eqüidade social,
os tópicos principais de sua filosofia. Em especial,
nos interessa o "consenso por justaposição", sobre
o acordo em torno de valores comuns.
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Se Brasília ainda hoje é fonte de grande
admiração (e, em muitos casos, também
de crítica) no exterior, o paradigma

() da capital de Niemeyer e Lúcio Costa
é um fardo pesado para os arquitetos

brasileiros. Neste estudo, Maria Alice Bastos mostra como
a nossa arquitetura foi perdendo a sua força criativa
e notável inventividade. A falta de reflexões teóricas levou
a arte a se dissolver em vários grupos antagônicos,
com cada arquiteto levando à frente o seu projeto pessoal,
sem considerar a necessidade da criação nacional.
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