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FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Litania
Sena, António
1 ed.
Documenta, 2018
100 p. 22x17 cm.
9789898902498
$ 27.50

Litania é também uma experiência tipográfica
recente, que desenvolve a ideia de variação própria
dos escribas medievais, que recorriam a diferentes
figuras de maiúsculas, até na mesma palavra.
Este livro foi lançado por ocasião da exposição
Litania na Giefarte em Lisboa, de 27 de Novembro
de 2018 a 11 de Janeiro de 2019.

LuzAzul
Soares, Miguel
1 ed.
Documenta, 2018
144 p. 27x24 cm.
9789898902443
$ 33.50

Miguel Soares: «Penso que todos os artistas desejam
que os seus trabalhos convidem à reflexão, e neste
contexto não é importante se o trabalho tem narrativa
ou não.»
Este livro foi editado por ocasião da exposição
LuzAzul, de Miguel Soares, com curadoria de
Adelaide Ginga, realizada no MNAC - Museu
Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, de 23
de Novembro de 2018 a 24 de Fevereiro de 2019.

FINE ARTS
N 4390-5098 > Exhibitions

Uma pequena história da linha : Selecção de
Desenhos da Colecção do Ar.Co
VV.AA.
1 ed.
Documenta, 2018
128 p. 29x24 cm.
9789898902474
$ 30.50

Uma pequena história que agrega universos e
estéticas muito diferentes unidos pela mão de uma
escola de arte.
Este livro foi publicado por ocasião da exposição
Uma Pequena História da Linha. Desenhos da
Colecção do Ar.Co, realizada na Casa da Cerca, com
curadoria sw Filipa Oliveira, de 29 de Setembro a 25
de Novembro de 2018.
ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Houses, 1990-2018
Valsassina, Frederico
1 ed.
Uzina Books, 2018
240 p. 28x24 cm.
9789898875068
$ 68.00

Aliás e ao invés do que é comum, as casas deste livro
estão fotografadas com equipamentos e mobiliário,
por vezes mesmo com pessoas, surgindo tanto como
edificação quanto como ambientes habitados em
harmonia conjugada de paisagem, arquitetura,
conforto e adivinháveis quotidianos.
Na verdade, é tão só isto mesmo. Contas feitas, estas
casas são apenas casas, boas casas. Algo que em
nada é fácil de fazer quando de permeio entre a
exigência disciplinar, a construção de beleza e o fluir
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do dia-a-dia.

ARCHITECTURE
NA 9000-9428 > Aesthetics of cities. City planning and
beautification

Risco 2008/2018
Neves, José Manuel das (ed.)
1 ed.
Uzina Books, 2018
340 p. 28x23 cm.
9789898875082
$ 68.00

Vários aspetos são patentes quando observamos todo
o quadro de vida do Risco, a sua produção, os
projetos e obras:
- o sentido de uma metodologia de abrangência, a par
de uma prática de grande escala na conceção e
produção da arquitetura, desenho urbano,
planeamento e urbanismo. Destacam-se os aspetos
culturais, na relação com o tema da prática dos
grandes ateliers modernos em Portugal;
- o carácter multidisciplinar presente ao longo da
evolução do atelier - na pesquisa, no desenho, na
linguagem - registado e patente ao longo dos projetos
concretizados, no período da produção apresentada;
- o processo da construção gradual de uma imagem
de marca, traduzida em modos de conceção, em
tipologias de projeto e obra, na linha dos ateliers
internacionais do nosso tempo;
- a possível e operativa seriação de soluções e
tipologias de conceção e desenho que sustentam os
desígnios atrás referidos;
- finalmente, o desenvolvimento de uma
personalidade própria de atelier, assente num grupo
estável e afirmado de conceção e criação, com um
carácter identificável

(Co)Habitar
Alves, Margarida Brito (ed.)
Lamoni, Giulia (ed.)
Serra, Filomena (ed.)
1 ed.
Documenta, 2018
144 p. 23x16 cm.
9789898902399
$ 27.50

Com quem, e com o quê, partilhamos os espaços que
habitamos - a nossa casa, mas também, numa escala
diferenciada, a cidade e as suas ruas, os lugares reais,
virtuais e imaginários que atravessamos?
A exposição (Co)Habitar, com curadoria de
Margarida Brito Alves, Giulia Lamoni e Filomena
Serra, realizou-se nas novas instalações do edifício
da Casa da América Latina e da UCCLA - União de
Cidades Capitais de Língua Portuguesa, em Lisboa,
de 30 de Setembro de 2016 a 30 de Janeiro de 2017.

Página 2

Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
PUVILL LIBROS S.A.
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961

info@puvill.com ‐ www.puvill.com

http://www.facebook.com/Puvill.Libros

