EXPOSIÇÃO MÚLTIPLO LEMINSKI NA CAIXA CULTURAL SÃO PAULO
Maior mostra já realizada sobre a obra e vida do escritor curitibano Paulo Leminski
entra em cartaz na capital paulista no dia 07 de março; acervo é incrementado
com escrivaninha original onde Leminski produziu a maioria de suas obras
Depois de arrebatar um público de mais de 330 mil pessoas e passar por cinco
cidades brasileiras, chega a São Paulo a exposição itinerante Múltiplo Leminski. A
mostra é maior já realizada sobre a obra e vida do escritor curitibano Paulo
Leminski (1944-1989) e reúne mais de mil objetos originais entre fotos, livros,
pinturas, poesias, vídeos e filmes. O acervo é resultado de anos de pesquisa e
catalogação de toda produção de Paulo Leminski e busca revelar a multiplicidade
do artista, que atuava não só na poesia, mas também era músico e compositor,
romancista, tradutor, ensaísta, judoca e publicitário.
A exposição entra em cartaz na CAIXA Cultural São Paulo no dia 07 de março
de 2015, com entrada franca. A montagem do Múltiplo Leminski vai privilegiar a
relação do artista com a própria cidade. Foi em São Paulo que o poeta estudou,
durante um ano e meio, no Colégio do Mosteiro de São Bento e, depois, conheceu
e passou a ser amigo dos poetas concretos. A amizade com Augusto de Campos,
Haroldo de Campos e Décio Pignatari começou quando Paulo Leminski tinha
ainda 19 anos e durou por toda a vida. Estes intelectuais tiveram grande influência
na obra de Leminski e foram, por muitos anos, interlocutores fundamentais.
Como compositor, Leminski também tinha em São Paulo um dos seus grandes
parceiros e amigos, o músico Itamar Assumpção. Na cidade, os dois se
encontravam para compor juntos. Outro parceiro em São Paulo era o músico,
compositor e escritor José Miguel Wisnik, com quem Leminski também manteve
uma amizade intensa. "Acho que dá pra dizer que Sampa foi a segunda casa do
Paulo, embora ele tenha morado pouco tempo aqui, mas viajávamos quase todo
mês para nos encontrarmos com os amigos poetas de São Paulo", conta a poetisa
e viúva de Leminski, Alice Ruiz.
A curadoria guardou uma novidade para a montagem em São Paulo. A partir de
agora, o acervo da exposição será incrementado com mobiliário da casa de Paulo
Leminski. A escrivaninha original onde o poeta escreveu boa parte de suas obras
passa a integrar o espaço 'Usina Leminski', ambiente que reproduz o escritório do
artista.
A curadoria da exposição é formada por Alice Ruiz, e pelas filhas do artista, Aurea
Leminski e Estrela Ruiz Leminski. A produção da mostra é realizada pela WhoIs
Produções, a ambientação e cenografia são assinadas pelo designer Miguel
Paladino, que buscou construir uma estética poética que pudesse condensar
informações fundamentais para o entendimento sobre a vida, obra e processo
criativo de Paulo Leminski. O patrocínio é da Caixa Econômica Federal.

Depois de São Paulo, Múltiplo Leminski segue para a CAIXA Cultural Fortaleza e
CAIXA Cultural Rio de Janeiro. A exposição nasceu no Museu Oscar Niemeyer
(MON), em Curitiba (PR), no ano de 2012, e já passou pelo Ecomuseu de Itaipu,
em Foz do Iguaçu (PR), Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia
(GO), na Torre Malakoff, no Recife (PE), e na CAIXA Cultural Salvador.
Todas as facetas de Leminski
O escritor curitibano apresenta uma produção extensa que abrange não só a
literatura, mas outras inúmeras linguagens artísticas. 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 biblioteca
particular, 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, vídeos. O vasto repertório
como letrista e compositor está representado por capas de LPs, CDs e fitas
cassetes.
O acervo está distribuído em espaços cênicos e complementado por painéis
e vitrines: Linha da Vida e Obra’, ‘Poesia’, Música’, ‘Prosa’, ‘Catatau’, ‘Tradução’,
‘Biografia’, ‘HQs’, ‘Haikaista e Judoca’, ‘Publicidade’, ‘Jornalista’, ‘Professor’,
‘Escritório’ e ‘Biblioteca’, e 'Leminski on the Road’ - um registro das exposições
anteriores sobre o artista.
O espaço ‘Infanto-Juvenil’ propõe atividades lúdicas e apresenta referências sobre
dois livros escritos por Leminski para os pequenos: "Guerra dentro da gente" e
"Lua no cinema". Do primeiro livro, foi feita a animação Belowars, que está na
mostra. As crianças vão se divertir, ainda, com as músicas de "Pirlimpimpim", um
disco gravado por Guilherme Arantes, com músicas dele e letras de Leminski. A
mais conhecida é "Xixi nas Estrelas”.
Programação atividades paralelas à exposição
Por onde passa, a exposição promove ações paralelas com o intuito de envolver a
cidade com a obra múltipla de Paulo Leminski. Em São Paulo, será realizada uma
visita guiada com as curadoras na abertura da exposição, no dia 7 de março,
às 11h.
Grafites do artista Paulo Ito vão criar um painel especialmente para a mostra e a
Mostra Audiovisual Paulo Leminski é exibida no Caixa Belas Artes entre os dias 14
de março e 8 de abril.
No dia 21 de abril, às 19h15, será realizado o Pocket Show LEMINSKANÇÕES
com Estrela Leminski e Téo Ruiz, no Grande Salão da CAIXA Cultural São
Paulo. A programação encerra no dia 25 de abril, às 16h, com uma palestra do

poeta e tradutor curitibano Ivan Justen Santana sobre Leminski, o carnavalizador
de Curitiba, no Auditório da CAIXA. Todas as atividades têm entrada franca.
Entrevistas:
Flora Guedes – flora@iemecomunicacao.com.br
Tel: (41) 3253-0553, ramal 14 ou (41) 9752-2902

Serviço:
Exposição: “Múltiplo Leminski”
Abertura para convidados e visita guiada: dia 07 de março (sábado), às 11h
Visitação: de 07 de março a 03 de maio de 2015
Horário: de terça-feira a domingo, das 9 às 19 horas
Local: CAIXA Cultural São Paulo
Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro – São Paulo (SP)
Entrada: franca
Classificação indicativa: livre
Telefone: (11) 3321 4400
Acesso para pessoas com deficiência
Patrocínio Caixa Econômica Federal

Mostra Audiovisual Paulo Leminski
Datas: 14,18, 21, 25 e 28 de março e 1º, 4 e 8 de abril (dentro da programação do
Cineclube)
Horário: vide programação no www.caixabelasartes.com.br

Local: Caixa Belas Artes
Endereço: Rua da Consolação, 2423 – São Paulo (SP)
Entrada: R$12 (inteira) e R$6 (meia entrada)

Pocket Show LEMINSKANÇÕES, com Estrela Leminski e Téo Ruiz
Data: 21 de abril de 2015
Horário: 19h15
Local: Grande Salão da CAIXA Cultural São Paulo
Entrada: gratuita (os ingressos serão distribuídos a partir do meio-dia)

Palestra: Leminski, o carnavalizador de Curitiba, por Ivan Justen Santana
Data: 25 de abril de 2015
Horário: 16h
Local: Auditório da CAIXA Cultural São Paulo
Vagas: 40
Entrada: gratuita

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/

