
	  

O Projeto Ladislau é um duo musical brasileiro, formado na cidade de Porto 
Alegre no ano de 1996.  
Amigos desde o tempo de escola e moradores do bairro Tristeza, zona sul de 
Porto Alegre, em 1996 Jossiano (Jo) Leal e Felipe Rodrigues começaram a fazer 
alguns raps.  

Ambos são ex-integrantes de bandas da cena musical porto-alegrense, e no ano 
de 1998, gravaram e lançaram sua primeira demo, o single “Rap da Beleza”.  

Em 1999 a música ganha nova versão e é selecionada no Festival de Música de 
Porto Alegre, onde alcança a fase semifinal.  

Com influências de grupos como Run DMC e Beastie Boys, além de bandas locais 
como Comunidade Nin-Jitsu, o duo divulgou a música online em uma época em 
que isso não era tão comum.  

No ano seguinte, 2000, o Projeto Ladislau estava entre os artistas mais populares 
de Porto Alegre no antigo site mp3.com, ao lado de bandas como Wonkavision, 
Video Hits e Ultramen.  

Já em 2002 gravam uma nova demo, com as músicas “Protesto” e “Blues do 
Amor”, e mais uma vez é atingida a fase semifinal no Festival de Música de Porto 
Alegre, com a extinta banda Prana servindo como apoio.  

Em 2004 chega a terceira participação no Festival, com o mesmo resultado das 
vezes anteriores. Neste mesmo ano também é lançado o single “Para!”.  

No ano de 2007, a música “Protesto” foi selecionada para virar ringtone no site 
da operadora Claro, dentro do projeto chamado de “Demo Hits”.  

Já em 2009 o duo lançou o single “Fiz Até Macumba”, flertando com o Charme e 
o R&B.  

Em 2012 são aprovados no Fumproarte mas ficam fora da seleção final, e em 
2013 são contemplados no concurso da Secretaria Municipal de Cultura de Porto 
Alegre para financiamento do primeiro álbum, que foi gravado no primeiro 
semestre de 2014, contendo 10 faixas, que oscilam entre o rap, o rock, o reggae 
e até o blues.  

A produção do álbum foi relatada no site oficial www.projetoladislau.com.  

Com dez faixas, todas de composição própria, o disco chega em meio físico 
promocional prensado em formato SMD e também disponibilizado de forma digital 
em lojas virtuais como iTunes, Deezer, Rdio, Spotify e CD Baby. 

	  


