PARA DIALOGAR COM A OBRA DE PAULO LEMINSKI
Palestra “Leminski, o carnavalizador de Curitiba” é uma das atividades paralelas
da Exposição Múltiplo Leminski que está em cartaz na CAIXA Cultural São Paulo

Assim como propõe o título da Exposição Múltiplo Leminski, em cartaz na CAIXA
Cultural São Paulo, as atividades paralelas à mostra promovem formas bem
distintas de se envolver e comunicar com a obra deixada pelo poeta curitibano. No
dia 25 de abril, haverá mais uma dessas oportunidades. A palestra “Paulo
Leminski, o carnavalizador de Curitiba” será realizada no Auditório da CAIXA, às
16h, com entrada franca.
A proposta é explorar a obra de Paulo Leminski, em conexão com tradução e
diálogo, e especialmente em sua poesia, mas também na prosa ficcional e crítica,
como explica o também curitibano, poeta e tradutor Ivan Justen Santana,
convidado pela curadoria da exposição para ministrar a palestra. Ivan é mestre em
Letras pela Universidade de São Paulo (USP) com dissertação sobre as traduções
feitas por Paulo Leminski.
“Serão abordadas as biografias que Leminski escreveu, reunidas na edição Vida.
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. Estão
preparadas uma ou duas surpresas, e tenho certeza de que há muita gente atenta
a esses assuntos: vida, poesia, tradução, diálogo, artes, termos que são
praticamente sinônimos de Leminski”, explica Ivan Justen Santana.
Serviço:
Palestra: Leminski, o carnavalizador de Curitiba, por Ivan Justen Santana
Data: 25 de abril de 2015
Horário: 16h

Local: CAIXA Cultural São Paulo
Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro – São Paulo (SP)
Entrada: gratuita (sujeita a lotação do espaço)
Telefone: (11) 3321 4400
Acesso para pessoas com deficiência
Patrocínio Caixa Econômica Federal
Assessoria de Imprensa – Múltiplo Leminski
IEME Comunicação
Jornalista responsável: Flora Guedes
www.iemecomunicacao.com.br
flora@iemecomunicacao.com.br
Assessoria de Imprensa da CAIXA Cultural São Paulo (SP)
Tel: (11) 3549-6000
www.caixa.gov.br/imprensa | @imprensaCAIXA
www.facebook.com/CaixaCulturalSaoPaulo
http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/

