Para dialogar com a obra de Paulo Leminski
Palestra “Paulo Leminski, o carnavalizador de Curitiba” é uma das atividades paralelas da
exposição sobre o artista que está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do
Centro Cultural Oscar Niemeyer
Assim como propõe o título da Exposição Múltiplo Leminski, em cartaz no Museu de Arte
Contemporânea do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, as atividades
paralelas à mostra também são múltiplas e promovem formas bem distintas de se
envolver e comunicar com a obra deixada pelo poeta curitibano. No próximo dia 30,
haverá uma dessas oportunidades. A palestra “Paulo Leminski, o carnavalizador de
Curitiba” será realizada no auditório Tadeu Batista, na Biblioteca do CCON, às 19h, com
entrada franca.
A proposta é explorar a obra de Paulo Leminski e a importância da tradução e do diálogo,
especialmente, na poesia de modo geral, e em suas conexões com o universo das artes e
da cultura, como explica o poeta e tradutor também curitibano Ivan Justen Santana,
convidado pela curadoria da exposição para ministrar a palestra. O poeta concluiu o
mestrado em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) com dissertação sobre Paulo
Leminski.
“Serão abordadas as biografias que Leminski escreveu, reunidas na edição Vida”,
informa. "Não pretendo fazer uma palestra técnica para um público específico, mas uma
fala aberta a toda e qualquer pessoa que se interesse em arte e cultura. Estou
preparando uma ou duas surpresas, e tenho certeza de que em Goiânia há muita gente
atenta a esses assuntos: vida, poesia, tradução, diálogo, artes, termos que são
praticamente sinônimos de Leminski”, explica Ivan Justen Santana.
Além da palestra, estão previstas outras atividades paralelas à Exposição Múltiplo
Leminski, como o “Show Essa Noite vai ter Sol”, até o encerramento da mostra no dia 9
de março. Trata-se da maior exposição já realizada sobre a obra e vida de Paulo Leminski
(1944-1989). Foi visitada por mais de 300 mil pessoas em Curitiba e Foz do Iguaçu, no
Paraná, e tem curadoria coletiva assinada pela viúva, a poeta Alice Ruiz, e pelas filhas de
Paulo Leminski, Aurea e Estrela. A exposição está em cartaz no Museu de Arte
Contemporânea e tem entrada franca.
Serviço:
Palestra “Paulo Leminski, o carnavalizador de Curitiba”
Quando: 30 de janeiro, às 19h
Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Auditório Tadeu Batista, no 2º andar do prédio
da Biblioteca (Av. Dep. Jamel Cecílio Quadra Gleba, Lote 01, nº 4.490 - Setor Fazenda
Gameleira) Telefone: 62 3201-4905/4901
Entrada: gratuita
http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/
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