Programação cultural para envolver o público com a obra de
Paulo Leminski
Exposição Múltiplo Leminski, em cartaz na Torre Malakoff, promoverá atividades paralelas
com entrada gratuita; haverá palestra, oficinas, mostra audiovisual e o Show Essa Noite
vai ter Sol com participação especial do cantor Moraes Moreira
Foi programada uma série de atividades paralelas, com entrada franca, para envolver o
público pernambucano com a obra de Paulo Leminski (1944-1989). O Múltiplo Leminski, a
maior exposição realizada sobre o artista curitibano, está em cartaz na Torre Malakoff, na
Praça do Arsenal, há pouco mais de um mês. E assim como propõe o título da mostra, a
programação cultural também será múltipla e promoverá formas bem distintas de se
envolver e comunicar com a obra deixada por Leminski.
A primeira atividade acontece já no dia 7 de maio, no Teatro Arraial. O professor, escritor
e cineasta pernambucano Jomard Muniz de Britto vai apresentar a palestra “Uma
entrevista performativa com Paulo Leminski”. “Meu foco é a obra completa de poesia dele.
Vou fazer minha releitura e perguntas que eu gostaria de fazer a ele, uma entrevista
performativa como sugiro no título”, antecipa Muniz de Brito. “Sempre fui fiel leitor do
Paulo Leminski e de sua poeticidade”, conta.
Na semana de 12 a 15 de maio, será realizada a Mostra de Filmes sobre Paulo Leminski
no Espaço Passargada. Está prevista a exibição de sete produções, entre longas e curtas
metragens e documentários, sempre a partir das 19h. A mostra começa com “O Poeta”
(2001), de Paulo Munhoz, que narra a história de um poeta que deseja escrever uma
carta sobre sua cidade. O filme mistura técnicas de animação 2D, 3D e rotoscopia sobre
imagens captadas digitalmente.
Já a animação 2D “Belowars” (2008) tem roteiro baseado no livro infanto-juvenil "Guerra
dentro da gente" de Paulo Leminski. Poderão ser conferidos os curtas “Polaco Loco Paca
(1987), de João Knijinik, registra a visita de Leminski a Porto Alegre, nos anos 1980, e
“Fazia Poesia – Poemas de Paulo Leminski” (2004), de Carlos Deiro e Mario Gallera;
além do longa-metragem “Ex Isto” (2010), de Cao Guimarães, livremente inspirado da
Obra Catatau, de Paulo Leminski. Ainda estão programados os documentários “Making
Off – Múltiplo Leminski, Museu Oscar Niemeyer (2012)” e “Ervilha da Fantasia – Uma
Ópera Paulo Leminskiana” (1985), de Werner Schumann.
Oficinas – No Recife, a Exposição Múltiplo Leminski vai promover duas oficinas em
parceria com o FIP (Festival Internacional de Poesia do Recife), no Espaço Passargada:
Oficina de Haikai com a poeta Alice Ruiz (viúva de Paulo Leminski e uma das curadoras
do Múltiplo Leminski), nos dias 21 e 22 de maio; e a Oficina de Libros Cartoneros, que
será ministrada por Douglas Diegues, no dia 24 de maio.
A Oficina de Haikai se propõe a familiarizar os participantes à técnica e prática do haikai poesia mínima de origem japonesa. Será feita uma introdução à “filosofia” zen, em função
do haikai ser uma das práticas em direção à iluminação Satori, e para que os
participantes se coloquem em ‘estado poético’. Depois será abordada a técnica e forma,
o que inclui algumas noções de ideogramas e um momento de criação ao ar livre, em
contato com a natureza. Serão disponibilizadas 20 vagas para a oficina e podem
participar pessoas a partir de 14 anos.

A proposta é que a Oficina de Haikai estabeleça um diálogo com a Oficina de Libros
Cartoneros. Os poemas que os alunos produzirem na Oficina de Haikai irão virar um livro
na oficina do Douglas Diegues, dentro da proposta de criar livros de papelão e material
reciclado.
Música – Por onde passa, a Exposição Múltiplo Leminski se despede do público com o
show “Essa Noite vai ter Sol”. No Recife, a apresentação acontecerá no dia 25 de maio,
ao ar livre, na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife. Para o público é uma
oportunidade única de se aproximar um pouco mais do trabalho de Paulo Leminski como
compositor e letrista. Responsável pela divulgação da obra musical do pai, Estrela
Leminski é quem responde pela interpretação e direção do show “Essa Noite Vai Ter Sol”,
que no Recife terá a participação especial do cantor Moraes Moreira.
O show também estará inserido na próxima edição do projeto Recife Antigo do Coração,
evento que é promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer do município, que também é
um dos apoiadores da exposição. Todo Bairro do Recife estará fechado para a circulação
de bicicletas e haverá uma série de atrações esportivas e culturais.
O Múltiplo Leminski já foi visto por mais de 325 mil pessoas em Curitiba (PR), Foz do
Iguaçu (PR) e Goiânia (GO), e tem curadoria coletiva assinada pela poeta Alice Ruiz, e
pelas filhas de Paulo Leminski, Aurea e Estrela. A exposição itinerante foi levada ao
Recife por meio do Petrobras Cultural e fica em cartaz na Torre Malakoff até o dia 30 de
maio de 2014. No Recife, o Múltiplo Leminski é realizado em parceria com a Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
>Atividades paralelas Exposição Múltiplo Leminski (programação):
Palestra “Uma entrevista performativa com Paulo Leminski”, com o cineasta e
escritor Jomard Muniz de Brito
Quando: 07 de maio, às 20h
Onde: Teatro Arraial (Endereço: Rua da Aurora, 457 – Boa Vista)
Mostra de Filmes sobre Paulo Leminski
Quando: de 12 a 15 de maio, às 19h
Onde: Espaço Passargada (Rua da União, 263, 1º andar – Boa Vista)
Oficina de Haikai, com Alice Ruiz
Quando: 21 de maio, das 9h às 12h; 22 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Oficina de Libros Cartoneros, com Douglas Diegues
Quando: 24 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h
Onde: Espaço Passargada (Rua da União, 263, 1º andar – Boa Vista)
Show Essa Noite vai ter Sol - Participação Especial de Moraes Moreira
(Canções de Paulo Leminski - Com Estrela Rui Leminski, Téo Ruiz e Banda)
Quando: 25 de maio, às 18h
Onde: Praça do Marco Zero
http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/
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