ARTISTA HOMENAGEIA PAULO LEMINSKI COM GRAFITE EM MURO DE CRECHE NO CATETE

O grafite é uma das atividades paralelas à mostra Múltiplo Leminski em cartaz na CAIXA Cultural Rio de Janeiro até 6
de março

No dia 16 de fevereiro, das 9h às 18h, o artista Tiago de Menezes Malagodi vai homenagear o poeta e multiartista
curitibano Paulo Leminski criando um grafite no muro da Creche Municipal Aracy Guimarães Rosa, localizada no
Catete, Rio de Janeiro (RJ). O grafite será uma das atividades paralelas à mostra Múltiplo Leminski, que fica em
cartaz até o dia 6 de março na CAIXA Cultural Rio de Janeiro.

Inspirado no poema Confira, tudo o que respira, conspira e nas gravuras japonesas, o artista vai ilustrar a famosa
imagem do poeta de quimono assoprando uma pétala, com o fundo do Rio de Janeiro.

Formado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Fotografia Analógica, Desenho e
Pintura pela Educacional Center For the Arts, Tiago já participou de exposições coletivas, residências e coletivos de
arte em diversas cidades e países.

A mostra Múltiplo Leminski já esteve nas unidades da CAIXA Cultural de Salvador (2014), São Paulo (2015) e, mais
recentemente, em Fortaleza, onde a exposição ficou em cartaz até 8 de novembro (2015). A exposição é a maior já
realizada sobre a obra e a vida de Paulo Leminski (1944 – 1989). São mais de mil objetos originais entre fotos, livros,
pinturas, poesias, vídeos e filmes.
Com curadoria assinada por Alice Ruiz e pelas filhas do poeta, Aurea e Estrela Leminski, a mostra é resultado de
anos de pesquisa e catalogação. Dividida em diversos espaços cênicos, as instalações revelam a multiplicidade do
artista, que acumulava diversas funções como músico, compositor, romancista, tradutor, ensaísta, judoca e
publicitário.
Mais informações sobre o trabalho de Paulo Leminski: http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/

Assessoria de Imprensa:
Jéssica - IEME Comunicação - jessica@iemecomunicacao.com.br
(41) 3253-0553 - ramal 23
(41) 8824-3994

Serviço:
Local: Muro da Creche Municipal Aracy Guimarães Rosa, Catete (RJ)
Endereço: Rua Bento Lisboa, 105 – Rio de Janeiro/RJ
Data: 16/02 (terça-feira)
Horário: 9h às 18h
Classificação Indicativa: Livre

Serviço:
Exposição Múltiplo Leminski
Entrada Franca
Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Galeria 4
Endereço: Av. Almirante Barroso, 25 – Centro (Metrô: Estação Carioca)
Telefone: (21) 3980-3815
Abertura para convidados: 9 de janeiro de 2016
Horário: 19h
Visitação: até 6 de março de 2016
Horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 21h
Classificação indicativa: Livre
Acesso para pessoas com deficiência
Patrocínio: Caixa Econômica Federal e Governo Federal
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