


Lírica. s.f. Do lat. lyri(cus) Lit. Xénero literario ao que pertencen as obras, normalmente en verso, que expresan sentimentos do autor e se propoñen suscitar no oínte ou lector sentimentos análogos. Un dos xéneros máis importantes da poesía, xunto co épico, o dramático, o satírico, etc., caracterizado por unha exaltación do subxectivo.
Punk. m. Movemento musical aparecido en Inglaterra a finais da década dos 70, que xorde con carácter de protesta xuvenil e cuxos seguidores adoptan vestimentas e comportamentos non convencionais.
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LP, LÍrica Punk, non é unha exposición ao uso, como LP, Lois Pereiro, tampouco foi un poeta ao uso. A súa obra compón un universo creativo singular, unha cartografía da emoción humana, na que o poeta teceu as súas vivencias persoais cos fíos da cultura universal. Un territorio inquietante, que invita a ser explorado. Para facelo, construímos un camiño de entrada, a través dunha metáfora tan presente na vida do poeta como a do tren. En cada parada, atoparedes referentes, linguaxes, temas, símbolos e imaxes que vos achegarán  á  vida e  á  obra de Lois Pereiro... 
Convidámosvos a vivir con nós esta viaxe.



A exposición realiza un percorrido a través do universo creativo de Lois Pereiro: o seu tempo, a súa disección cirúrxica da realidade, as pegadas da súa traxectoria vital na súa poesía, os referentes tanto literarios como doutras disciplinas artísticas e os seus grandes temas: o amor, a enfermidade e a morte.
A obra de Lois Pereiro conserva hoxendía toda a forza e vixencia que converteron o monfortino nun poeta de culto. Con todo, ata este ano, o groso da súa produción non trascendera a un público máis amplo, para o que a obra de Pereiro pode deparar unha experiencia singular.
Desta maneira, a exposición LP, Lírica Punk, concíbese como unha experiencia na que os visitantes poidan desenvolver unha vivencia significativa. Partindo do fío condutor do tren, a experiencia proxéctase como unha viaxe na que o visitante poida introducirse de forma vivencial no universo creativo de Lois Pereiro e concrétase, como toda viaxe, a través dunha serie de etapas.



Concibida como unha invitación a introducirse na experiencia, nesta primeira estación o visitante familiarízase coa linguaxe e cos códigos comunicativos que se empregarán en todo o percorrido expositivo e coa linguaxe simbólica de Lois Pereiro, presentando símbolos e conceptos constantes ao longo da súa trayectoria.· Dualismo· Simbolismo· Narcisismo· Punkismo



A identidade de Lois Pereiro está composta por moitas capas: a memoria do rural que herdou da súa familia, o Monforte ferroviario de néboas e fronteiras, a cidade fría e azul que é A Coruña, a axitada vida cultural de Madrid, as viaxes reais e as imaxinadas... todas as vidas do poeta, ás que aínda hai que sumarlles esoutras experiencias vividas a través das películas, dos libros e da música. 



Poemas 1981-1991Lois Pereiro selecciona para o seu primeiro libro 43 dos poemas que fora publicando durante anos en distintas revistas e obras colectivas. Etiquetado como poemario punk, Poemas 1981-1991 fala de amores inútiles e de mortes inevitables, de noites hipnóticas, de narcisismo e de autodestrucióin. Sarcástico e existencialista, Pereiro non escapa tampouco da nostalxia. Os remorsos mestúranse coa furia necesaria, tamén, contra si mesmo. No formal, destaca a sofisticación das súas influencias: no centro, o expresionismo centroeuropeo. Bernhard e Handke acompañan a Valente, o referente fundamental nos seus primeiros pasos como poeta. 



PoesÌa ̇ ltima de amor e enfermidade 1992 - 1995 O segundo e derradeiro libro publicado en vida por Lois Pereiro é un novo exercicio de concisión poética. Son 43 poemas nos que cabe toda unha vida, a súa, encerrada dentro da dicotomía elemental que move a humanidade: amor / morte. Conserva a impronta das influenzas culturais europeas, pero limpa os poucos recursos formais cos que xogara no periodo anterior e acelera o ritmo, a urxencia, a vitalidade. O resultado é un poemario emocionante e intenso, o segredo da existencia destilado a través do sufrimento e da conciencia da morte.  



Lois Pereiro participou en publicacións como Loia, La Naval ou Luzes de Galicia e coñecía ben os poetas do seu tempo, pero a súa a obra non está marcada pola pertenza a un colectivo xeracional. A súa voz independente e vital non só non perdeu vixencia cos anos, senón que atopou o seu oco definitivo nas novas xeracións. Foi o futuro que o sobreviviu o que máis e mellor admirou a Lois Pereiro. Aos poemarios que el mesmo escolmou, sumáronselle nos últimos anos novas antoloxías, reedicións, edicións facsímiles, traducións, biografías, fotobiografías, ensaios, pezas teatrais, musicais, lecturas, manifestacións poéticas, películas documentais, banda deseñada... Este labor de recuperación e difusión de toda a súa obra activouse especialmente despois de ser escollido pola Real Academia Galega como autor homenaxeado no Día das Letras. 



Unha vez finalizada a viaxe polo universo creativo de Lois Pereiro, propóñenselles ás persoas visitantes, como reforzo da experiencia, unha serie de recursos para a interactuación entre os visitantes e a obra do poeta, a través de xogos sinxelos realizados a partir dunha selección de poemas. Concíbese como unha revisión creativa da obra do poeta. Versos deconstruídos, xogos formais, metáforas compartidas... este é o espazo no que poden deixar os seus comentarios, visións, interpretacións e conclusións sobre a mostra, sobre a poesía, sobre o amor e sobre a morte. A única condición é que o fagan empregando as mesmas ferramentas e recursos que empregaba Lois Pereiro.



Verbum, Casa das Palabras
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Exposición
A exposición Lois Pereiro, Lírica Punk foi elaborada por MICELIOS. Conformaron o equipo de traballo:Coordinación: Bea GarcíaConceptualización e Contidos: Sonia Díaz  e Bea GarcíaDeseño gráfico: Elena J. GómezDesenvolvemento expográfico: Rubén JerónimoFabricación e Montaxe: Oh Publicidad
Agredecemos a Xose Manuel Pereiro a súa inestimable colaboración
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