ÚLTIMOS DIAS PARA CONFERIR A EXPOSIÇÃO MÚLTIPLO LEMINSKI NA
CAIXA CULTURAL RIO DE JANEIRO
Mostra traz um acervo de mais de mil objetos do poeta curitibano
Os cariocas têm até o dia 20 de março (domingo) para conferir a mostra Múltiplo
Leminski, na CAIXA Cultural Rio de Janeiro. Com entrada franca, a exposição
acontece de terça a domingo, das 10h às 21h. Esta é a última oportunidade para
conhecer o acervo do poeta e multiartista curitibano Paulo Leminski (1944-1989),
que reúne 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. Todos os
objetos originais presentes na exposição pertencem ao acervo particular da
família: a máquina de escrever, livros escritos e traduzidos por ele, obras que
faziam parte da sua biblioteca, entre elas, dicionários em várias línguas, revistas,
fotos, cadernos, recortes de jornais, entrevistas, cartas, poesias escritas em
guardanapos, originais manuscritos e datilografados, histórias em quadrinhos e
vídeos. O vasto repertório como letrista e compositor está representado por capas
de LPs, discos e fitas cassetes.
A CAIXA Cultural já apresentou a mostra Múltiplo Leminski nas unidades de
Salvador
(2014),
São
Paulo
(2015)
e
em
Fortaleza
(2015).
Mais
informações
sobre
o
Leminski: http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/

trabalho

de

Paulo

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
Visitação: até 20 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
Assessoria de Imprensa:
Jessica Amaral – jessica @iemecomunicacao.com.br – (41) 3253 0553 – ramal 23
- (41) 8824-3994
Assessoria de Imprensa da CAIXA Cultural Rio de Janeiro (RJ)

(21) 3980-3096 / 4097
www.caixacultural.gov.br | @imprensaCAIXA
https://www.facebook.com/CaixaCulturalRioDeJaneiro

