‘Essa Noite vai ter Sol’ na Praça do Marco Zero
Show musical liderado por Estrela Ruiz Leminski, filha de Paulo Leminski, marca
encerramento da temporada da Exposição Múltiplo Leminski no Recife; apresentação terá
participação especial de Moraes Moreira
A Exposição Múltiplo Leminski já está na reta final de exibição no Recife. A mostra fica em
cartaz até o dia 30 de maio, na Torre Malakoff. E para marcar o encerramento da
temporada na capital pernambucana, a exposição itinerante se despede do público com o
show ‘Essa Noite vai ter Sol’, porta de entrada para o trabalho musical de Paulo Leminski
(1944-1989). Responsável pela divulgação da obra musical do pai, Estrela Leminski
responde pela interpretação e direção do show, que no Recife, terá a participação
especial do músico Moraes Moreira, parceiro e admirador das composições do Leminski.
O show acontecerá ao ar livre na Praça do Marco Zero, a partir das 18h. Para o público é
uma oportunidade única de se aproximar um pouco mais do trabalho do artista curitibano
como compositor e letrista. O acervo musical de Leminski é extremamente rico e variado,
possui músicas consagradas e inéditas, além de parcerias com o também compositor,
cantor e instrumentista Itamar Assumpção. Leminski já foi interpretado por nomes como
Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Ney Matogrosso e o próprio Moraes Moreira.
Estrela Leminski (voz) vai se apresentar com Téo Ruiz (voz e guitarra) e Banda, que é
formada por Denis Mariano (bateria), Natalia Mallo (baixo) e Dú Gomide (viola). O show
Essa Noite vai ter Sol recebe o apoio da Secretaria de Turismo e Lazer da Cidade do
Recife e estará inserido na próxima edição do projeto Recife Antigo do Coração. Todo
Bairro do Recife estará fechado para a circulação de bicicletas e haverá uma série de
atrações esportivas e culturais.
Visitação - 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 foi levada ao Recife
por meio do Petrobras Cultural e é realizado também em parceria com a Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
Serviço:
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
Exposição Múltiplo Leminski
Local: Torre Malakoff (Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife).
Telefone: (81) 3184-3180.
Quando: até 30 de maio de 2014; de terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados, das
15h às 20h; e domingos, das 16h às 18h.
Entrada: gratuita
http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/

IEME Comunicação
Jornalista responsável
Flora Guedes
www.iemecomunicacao.com.br
flora@iemecomunicacao.com.br
(41) 3253-0553 - ramal 13

