Vida e Poesia de Paulo Leminski é tema de palestra na CAIXA
Cultural Salvador
A Exposição Múltiplo Leminski, em cartaz na CAIXA Cultural Salvador, vai promover mais
uma oportunidade do público se envolver com a obra do artista curitibano Paulo Leminski.
No dia 18 de novembro, o músico, escritor e professor da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) Marcelo Sandmann vai apresentar a palestra " 'Conquistar um Império Extinto':
Vida e Poesia de Paulo Leminski", no auditório da CAIXA Cultural. O evento terá entrada
gratuita.
A palestra vai abordar a poesia de Paulo Leminski, relacionando-a a alguns aspectos da
trajetória literária e de vida do poeta. "Pretendo fazer uma introdução à poesia de
Leminski, que tanto pode interessar àqueles que são leitores do escritor há bom tempo,
quanto aqueles que nada conhecem sobre a obra. Pretendo ler e comentar poemas
significativos", explica Marcelo Sandmann, que foi convidado pela curadoria para integrar
a programação das atividades paralelas à Exposição.
Nas suas viagens pelo Brasil, o professor divulga a obra de Paulo Leminski em
importantes eventos literários. "Sou leitor de Leminski há muitos anos. Dediquei a ele
alguns artigos, o primeiro deles escrito e publicado em 1999. Em 2010, organizei um
volume de ensaios, com vários colaboradores, intitulado "A pau a pedra a fogo a pique":
dez estudos sobre a obra de Paulo Leminski, que saiu pela Secretaria de Estado da
Cultura do Paraná", informa Sandmann.
Os interessados precisam retirar o ingresso com antecedência na bilheteria da CAIXA
Cultural Salvador, sujeito a lotação de 80 pessoas.
Serviço:

Palestra 'Conquistar um Império Extinto': Vida e Poesia de Paulo Leminski",
com Marcelo Sandmann
Quando: 18 de novembro; às 16h
Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, nº 57, Centro - Salvador)
Quanto: entrada franca
Informações: (71) 3421.4200/ caixacultural.ba@caixa.gov.br
http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/
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