EXPOSIÇÃO “MÚLTIPLO LEMINSKI” NA CAIXA CULTURAL SALVADOR
Mostra multimídia traz material inédito da carreira musical e outras facetas do
artista Paulo Leminski
A CAIXA Cultural Salvador inaugura, no dia 7 de outubro, às 19h, a exposição
“Múltiplo Leminski”, que reúne o acervo do artista Paulo Leminski. O projeto fica
exposto em Salvador até o dia 7 de dezembro 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. Em 2014,
Leminski completaria 70 anos de idade.
A exposição é composta por cerca de mil objetos, entre fotos, livros, pinturas,
poesias, vídeos e filmes. A curadoria é assinada por Alice Ruiz, Aurea Leminski e
Estrela Ruiz Leminski. A mostra pode ser conferida de terça-feira a domingo, das
9h às 18h, e tem entrada gratuita.
A abertura para convidados e imprensa terá um pocket show com Estrela
Leminski, acompanhada de Téo Ruiz. A dupla vai apresentar músicas do artista
homenageado para um público limitado a 80 pessoas, no Salão Nobre da CAIXA
Cultural Salvador e, em seguida, será servido um coquetel aos presentes.
Conexão com a Bahia:
No verão de 1980, o paranaense Paulo Leminski (1944-1989) desembarcou em
Salvador, onde permaneceu por dois meses na companhia da família. A viagem
não foi apenas um passeio. Foi determinante para estreitar os laços com os
parceiros baianos e grandes nomes do universo da MPB. A temporada na Bahia
colaborou de forma significativa para projetar Leminski no meio musical nacional.
“Ele tinha conexão com artistas baianos. Foi parceiro de Moraes Moreira e
gravado pela Cor do Som, Paulinho Boca de Cantor, Gil e Caetano. Era uma
relação intensa e pessoal também, a ponto do Moraes ser oficializado meu
padrinho”, resgata Estrela Leminski, responsável pela divulgação da obra musical
do pai.
Para ver e ouvir:
A montagem da exposição “Múltiplo Leminski” privilegia o talento musical do
artista: Uma sala inteira da mostra será dedicada exclusivamente à música. Para
recriar esse espaço, a curadoria incrementou o acervo da exposição. “Haverá um
vídeo com depoimentos inéditos e uma linha do tempo musical registrando a
trajetória dele como músico e compositor. O público também terá acesso a novas
músicas e painéis, além de materiais e anotações que surgiram a partir do
trabalho de digitalização do acervo e catalogação das músicas para o Songbook”,
antecipa Estrela Leminski.

A mostra destaca o disco duplo Leminskanções, que inclui 25 músicas, entre
próprias e coautorais. A obra é fruto de cinco anos de pesquisa e foi lançada em
agosto deste ano. Em novembro, deve ser concluído um songbook, livro
documental com partituras e cifras de 110 composições de Paulo Leminski e
parceiros.
O novo espaço ainda vai reunir um monitor, mesa expositiva e um local dedicado
ao grafite, criado a partir das canções do artista. O vasto repertório como letrista e
compositor estará representado por capas de LPs, CDs e fitas cassete. Segundo
Estrela, o CD Leminskanções será incorporado à playlist que já compõe a
exposição, e vai ampliar de 85 para 110 faixas a coletânea musical disponível para
os visitantes.
A mostra é a maior já feita sobre a obra e vida do artista nascido em Curitiba e
contabiliza um público de mais 330 mil pessoas. A produção de “Múltiplo Leminski”
é realizada pela WhoIs Produções. Já a ambientação e cenografia são assinadas
pelo experiente designer Miguel Paladino, que buscou construir uma estética
poética que pudesse condensar informações fundamentais para o entendimento
sobre a vida, a obra e o processo criativo de Paulo Leminski.
Origens:
Todos os objetos originais presentes na exposição pertencem ao acervo particular
da família: a máquina de escrever, livros escritos e traduzidos por ele, 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 acervo está distribuído em diversos espaços cênicos e complementado
por pinturas, painéis, vitrines e reproduções de grafites feitas pelos artistas locais
das cidades que recebem a exposição. Alguns dos espaços são: Linha da Vida e
Obra, Poesia, Biografia, Haikaista e Judoca, Publicidade, Jornalista e Professor.
O ambiente chamado Infanto-Juvenil apresenta atividades lúdicas e referências
sobre três livros escritos por Leminski para os pequenos: "Guerra dentro da
gente", "A lua foi ao cinema" e "Bicho Alfabeto", este último ilustrado por Ziraldo.
Do primeiro livro, foi feita a animação Belowars, do diretor Paulo Munhoz, que
também está na mostra. As crianças também podem ouvir as músicas de
"Pirlimpimpim", um disco gravado por Guilherme Arantes, com músicas dele e
letras de Leminski.
Além das salas:
A exposição traz para Salvador intervenções urbanas, com o intuito de envolver a
cidade com a obra múltipla de Paulo Leminski. No dia 8 de outubro, às 10h, será
realizada a visita guiada conduzida pelas curadoras da mostra. Para participar é
preciso se inscrever na CAIXA Cultural Salvador.

Também estão previstas atividades como grafites em espaços públicos e uma
palestra, agendada para a segunda quinzena de novembro, com o músico Marcelo
Sandmann, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Ele viaja pelo
Brasil falando sobre o escritor Paulo Leminski em importantes eventos literários.
Informações e marcação de entrevistas:
Flora Guedes – (41) 3253-0553, ramal
flora@iemecomunicacao.com.br
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Serviço:
Exposição: “Múltiplo Leminski” – Paulo Leminski
Período: de 8 de outubro a 7 de dezembro de 2014 (terça-feira a domingo)
Horário: das 9h às 18h
Local: CAIXA Cultural Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador (BA)
Ingressos: entrada gratuita
Informações: (71) 3421-4200
Classificação indicativa: Livre
Abertura: 7 de outubro (terça-feira), a partir das 19h, com show de Estrela
Leminski
Assessoria de Imprensa da CAIXA Cultural Salvador (BA)
(71) 3421-4200
www.caixa.gov.br/agenciacaixadenoticias | @imprensaCAIXA
http://www.facebook.com/caixaculturalsalvador

