ÚLTIMOS DIAS PARA CONFERIR A EXPOSIÇÃO MÚLTIPLO LEMINSKI NA
CAIXA CULTURAL SÃO PAULO
Quem ainda não conferiu, ainda dá tempo de visitar a maior mostra já realizada
sobre a obra e vida do escritor curitibano Paulo Leminski ((1944-1989). A
exposição itinerante Múltiplo Leminski fica em cartaz até o próximo domingo, dia
03 de maio, na CAIXA Cultural São Paulo e tem entrada franca. A mostra reúne
mais de mil objetos originais entre fotos, livros, pinturas, poesias, vídeos e filmes
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 montagem do Múltiplo Leminski em São Paulo privilegia 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 partir de São Paulo, o acervo da exposição foi incrementado com mobiliário da
casa de Paulo Leminski. A escrivaninha original onde o poeta escreveu boa parte
de suas obras passou 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. O patrocínio é da Caixa Econômica
Federal.
Depois de São Paulo, o Múltiplo Leminski segue para a CAIXA Cultural Fortaleza
e CAIXA Cultural Rio de Janeiro.
Serviço:
Exposição: “Múltiplo Leminski”
Visitação: até 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
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/
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