DESTAQUES JUNHO 2014
REVISTAS – ÚLTIMOS NÚMEROS

LIVROS – NOVIDADES

1.
1.

No livro “Más

2.

3.

que cestos” o autor, Carlos Fontales, analisa a cestaria popular, ou seja a cestaria que é tradicionalmente feita pelas

pessoas das pequenas povoações de Espanha que não têm como prioridade a comercialização, são pequenas unidades produtivas que
se dedicam à venda em feiras e pequenos mercados locais.

2.

Na obra “Cestaria

de los pueblos de Galicia”

o autor, Carlos Fontales,
les, reflete sobre o processo de produção da cestaria

tradicional. Na cestaria existe um processo de repetição do mesmo continuamente, segundo Fontales a graça e a maravilha deste
processo está no facto de ser impossível repetir cada peça integralmente, existindo
existindo sempre uma margem para a inovação / invenção
que resulta paralelamente da tradição, da aprendizagem e do domínio da técnica que a revolucionam.

3.

Em cada objeto de arte existe um mundo de ideias a decifrar. Na obra “Decifrar a

arte em Portugal”, o historiador Paulo Pereira,

propõe uma inédita
édita e singular seleção de obras que marcam e revelam os períodos históricos. Uma grande e cuidada síntese que analisa
ao detalhe pinturas, esculturas, iluminuras, fotografias, instalações e arquitetura. Há nesta obra
obra toda uma procura de revelação da
riqueza da arte em Portugal: uma partilha com o leitor de todo um património e prazer estético.
Neste primeiro volume “A

Arte Barroca em Portugal” (Séculos XVII-XVIII) reflete-se sobre a arte e arquitetura

barrocas em

Portugal que surgem num período em que o discurso de propaganda régia ganha especial importância. A profusão de elementos que
melhor caracterizam o barroco português, como seja o caso da talha dourada e da ornamentação dos templos pela azulejaria, descendia
em linha direta da vontade de realização de uma ‘idade do ouro’. Mas também do acesso ao ouro, este bem real, que vinha do Brasil.
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