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Santolin: talento imensurável!
Descoberto e indicado por Airton Pimentel, o cantor Santolin fez parte (substituindo Zé Caradípia) do meu grupo Cordas &
Rimas na década de 80. Apresentamos juntos, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa, os espetáculos Edição Extra e
Ambiente de Sempre e ainda fizemos além de várias temporadas de shows em Porto Alegre e interior, muitas apresentações em
programas de TV como o Galpão Crioulo. Santolin passou a atuar nos bares de Porto Alegre e depois em grandes conjuntos como
a Orquestra Caravelli e outros. Já nessa época começavam suas performances de transformismo, pois, foi fadado a esse destino
por já existir antes dele um outro grande artista com o mesmo registro e timbre tão especial e diferenciado de voz. Santolin
esteve no Baile da Comenda do Catavento, e eu o reencontrei feliz depois de mais de duas décadas. Aqui: meu sincero respeito e
admiração ao seu grande e imensurável talento.
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Santolin

Nascido em Porto Alegre/RS e radicado há vinte anos em Santa
Catarina vem mantendo seu trabalho
artístico, Santolin Show, através da
participação em bandas locais e programas nacionais de TV aberta:
Domingão do Faustão, Som Brasil, Raul
Gil, QST - SBT e outros.
Encarna ícones da música nacional e internacional tais como Ney
Matogrosso, Rita Lee, Tina Turner,
Freddie Mercury, Cher, Lady Gaga.
Com uma imagem Drag exclusiva,
acrescenta estilo mostrando um desempenho de altíssimo nível.
Durante a apresentação de seu espetáculo,
o
artista
vai
se
transformando e assumindo novos
personagens em poucos minutos, entre as músicas, sem sair de cena. Os
figurinos e maquiagem elaborados por
ele mesmo fazem moldura para a
transformação de sua voz, que chega
assim, quase a perfeição do timbre e
entonação do artista original.
Recentemente foi convidado pela
Rede Globo de Televisão - Domingão
do Faustão - para participar do quadro Os Imitadores, (já se classificara
em 2008 com o terceiro lugar). Ficando agora entre os finalistas brasileiros
de Melhor Imitador da América Latina.
Sua performance é de um nível tal
que dá prazer de ver e ouvir a todos os
que o assistem. Com mais de vinte e
cinco anos de experiência e
profissionalismo neste tipo de espetáculo, Santolin oferece um show
dinâmico, com som, classe e qualidade vocal e visual que levam o público
ao êxtase.

