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Essa semana a Biblioteca do Campus Niterói traz como tema a banda Legião
Urbana. Fundada em Brasília no ano de 1982, a banda de rock nacional
composta por Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha
teve inspiração em bandas como The Cure, The Clash, Beatles, Ramones, Joy
Division, Bob Dylan, Joni Mitchell, dentre outros. É o segundo grupo musical
brasileiro que mais vendeu discos de catálogo no mundo.

LEGIÃO URBANA

PLAYLIST

Quer conhecer mais músicas do
Legião Urbana? 
Então confira no link abaixo a playlist
que preparamos para vocês!

https://bit.ly/2E5Bz1G

"SOMOS TÃO JOOOVENS..."

A música "Tempo Perdido" é mais
executada da banda. Com autoria de
Renato Russo, foi divulgada em 1986,
no disco "Dois". Trata-se de uma
reflexão acerca da passagem
inevitável do tempo e da condição
efêmera da vida. Apesar do título, a
mensagem da música é a de que
sempre podemos mudar nossas
prioridades e nossos modos de viver,
de que devemos nos dedicar ao que
realmente é importante para nós.

FILME

Somos Tão Jovens, filme lançado em
2013, retrata a adolescência de
Renato Russo e o início de seu
interesse pela música, abordando a
criação e extinção do Aborto Elétrico
e também sua fase como O Trovador
Solitário e os dois primeiros anos
da Legião Urbana. Assista aqui ao
filme "Somos tão jovens".

INSPIRAÇÕES EM LIVROS

A Montanha Mágica - Thomas Mann
1984 - George Orwell
O Médico e o Monstro - Robert Louis
Stevenson
Manifesto Comunista - Friedrich Engels
e Karl Marx
A Doutrina de Buda - Bukkyo Dendo
Kyokai
A Tempestade - William Shakespeare
As Flores do Mal - Charles Baudelaire
Sonetos - Luís de Camões 

Confira mais dicas acessando as redes sociais da Biblioteca do Campus Niterói!
@bibliotecacp2niteroi 

@bpgln                         

@bibliocp2nit              

Renato Russo era um grande
leitor e, não por acaso, tornou-se
um dos principais letristas da
música brasileira. A literatura
serviu de inspiração em vários
momentos da discografia da
Legião. Confira algumas das
obras ao lado e clique para ler!

https://bit.ly/2E5Bz1G
https://www.youtube.com/watch?v=rm6Rvv6Ap2w&t=885s
http://lelivros.love/book/download-a-montanha-magica-thomas-mann-epub-mobi-e-pdf/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-1984-george-orwell-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-medico-e-o-monstro-robert-louis-stevenson-em-pdf-epub-e-mobi/
http://lelivros.love/book/download-manifesto-comunista-friedrich-engels-e-karl-marx-em-epub-mobi-e-pdf/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-a-doutrina-de-buda-bukkyo-dendo-kyokai-em-pdf-epub-mobi-ou-ler-online/
http://lelivros.love/book/download-a-tempestade-william-shakespeare-em-epub-mobi-e-pdf/
http://lelivros.love/book/baixar-livro-as-flores-do-mal-charles-baudelaire-em-pdf-epub-e-mobi/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872
https://www.instagram.com/bibliotecacp2niteroi/
https://www.instagram.com/bibliotecacp2niteroi/
https://www.facebook.com/bpgln
https://www.facebook.com/bpgln
https://twitter.com/bibliocp2nit
https://twitter.com/bibliocp2nit

