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“Até os fãs apaixonados da música podem ser perdoados por conside-
rarem a ópera puro exagero”, brincam os autores. “Afinal, há melhor 
termo para uma arte que une enredos intrincados, textos incompre-
ensíveis, orquestração enfática, interpretação hiperbólica, encenação 
exótica e cantores temperamentais?”, concluem. No entanto, novos 
adeptos se somam constantemente às legiões de fiéis adoradores do 
gênero. 

O Guia ilustrado Zahar de ópera traz 165 sinopses de óperas de  
diversas partes do mundo. Além do enredo, apresentado ato a ato, as  
sinopses incluem data de composição e de estreia, nome do libretis-
ta, uma lista dos principais papéis e alguma curiosidade, como uma  
encenação em especial, um intérprete ou o processo de composição. 

As sinopses são agrupadas por compositor, e estes estão divididos em 
sete grupos: um dedicado ao surgimento e à evolução da ópera (de 
Monteverdi a Mozart), cinco dedicados às óperas nacionais (italiana, 
germânica, francesa, russa e tcheca) e outro à ópera moderna (como 
Kurt Weill, Schönberg, George Gershwin, Philip Glass e Stockhausen). 
Todos os grupos incluem uma linha do tempo. 

O livro explica ainda o que é um libreto, uma ária, como são clas-
sificadas as vozes masculinas e femininas (soprano, tenor, mezzo- 
soprano, barítono, contralto e baixo) e outras informações técnicas 
relevantes. Apresenta a história de 400 anos de música cênica, do 
Renascimento italiano aos dias de hoje; informações sobre os mais 
renomados cantores, libretistas, compositores, as performances fa-
mosas, os principais teatros e casas de ópera no mundo; além de  
fotos deslumbrantes de centenas de encenações clássicas e modernas.

ALAN RIDING é um apaixonado por ópera que, como corresponden-
te de arte europeia do New York Times, já cobriu inúmeras produções  
operísticas nos mais destacados teatros do mundo.

LESLIE DUNTON-DOWNER é autora de libretos para óperas produ-
zidas em Aspen, Nova York, Paris, Evian, Spoleto (Itália) e Moscou.  
Colaborou com renomados compositores, regentes, cantores e  

diretores da Europa, América do Norte e Ásia.
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“Em cada página, o frisson de  
descobertas, conhecimento, bom gosto e 

beleza visual. Tudo isso dá ao leitor 
 a impressão de estar assistindo 

 a uma encenação de verdade.” 
Plácido Domingo

“Este livro transmite a arte, o lirismo,  
a paixão e a excitação da ópera 

 através dos séculos.” 
 Daniel Barenboim


