CAIXA CULTURAL SÃO PAULO APRESENTA POCKET SHOW
LEMINSKANÇÕES
No feriado de 21 de abril, Estrela Ruiz Leminski e Téo Ruiz mostram para o
público a faceta de compositor do artista curitibano Paulo Leminski

A carreira de Paulo Leminski como compositor correu paralelamente e tão
intensamente quanto à literária. Foi gravado por artistas como Ângela Maria, A Cor
do Som, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e convocado para parcerias por pessoas
fundamentais do Tropicalismo, da Vanguarda Paulista e da cena curitibana.
Parte da produção musical do artista curitibano “ganhou luz” novamente com o
lançamento do CD Duplo LEMINSKANÇÕES, que dá nome ao pocket show que
será apresentado por Estrela Ruiz Leminski, filha mais nova do poeta, no dia 21
de abril - Feriado de Tiradentes - na CAIXA Cultural São Paulo.
O pocket show terá entrada franca e integra a programação das atividades
paralelas à exposição Múltiplo Leminski, em cartaz na CAIXA Cultural São Paulo,
até o dia 03 de maio. Estrela se apresenta acompanhada de Téo Ruiz e mostra ao
público as canções de autoria do pai (letra e música) e parcerias dele com outros
artistas, como Itamar Assumpção e Moraes Moreira, à exemplo de Dor Elegante e
Promessas Demais, respectivamente.
O público também confere as músicas mais famosas de Leminski, como Verdura,
Luzes, Filho de Santa Maria e Se Houver Céu. Estas e outras 20 composições que
compõe o LEMINSKANÇÕES foram selecionadas após seis anos de pesquisa,
resgate e registro documental de todo o legado musical deixado pelo poeta.
"Nosso intuito sempre foi o de trabalhar para a divulgação da obra do meu pai.
Quem tem 40 anos já conhece as músicas dele, mas a nova geração precisa
conhecer também. Por isso, que nos shows desse trabalho tem gente de todas as

idades e perfis. Era essa amplitude que o meu pai queria", explica Estrela
Leminski.
O pocket show tem início às 19h15 e os ingressos são distribuídos a partir do
meio-dia.
Serviço:
Pocket Show LEMINSKANÇÕES, com Estrela Leminski e Téo Ruiz
Data: 21 de abril de 2015
Horário: 19h15
Local: CAIXA Cultural São Paulo
Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro – São Paulo (SP)
Entrada: gratuita (ingressos serão distribuídos a partir das 12h do dia do show)
Telefone: (11) 3321 4400
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