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Projeto Música no MCB realiza edição especial do Dia das Mães com
concerto do violinista Paulo Paschoal e a Camerata Darcos

Foto: Mariana Chama

Domingo, 14 de maio às 11h – entrada gratuita
No dia 14 de maio, o Projeto Música no MCB realiza uma apresentação especial para o Dia das
Mães. O violinista Paulo Paschoal se une à Camerata Darcos, criada por ele em 2004, em um
concerto com obras de importantes compositores da música clássica: Mozart e Edward Elgar.
Realizado pelo Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, o projeto traz apresentações sempre aos domingos, às 11h, com entrada gratuita.
O concerto contará com a participação especial do solista Alex Dietrich, um dos mais atuantes
pianistas de Santa Catarina. Atuando como solista e camerista, Dietrich já se apresentou em salas
de concerto do Brasil e do exterior, como Estados Unidos, França, Espanha e Bélgica.
Paulo Paschoal iniciou os estudos de violino aos 4 anos. Durante sua trajetória, participou de
masterclasses (expressão inglesa que se refere a uma aula dada por um especialista detentor de
notório saber) com Dimitry Sitkovetsky e Shlomo Mintz, e foi spalla aos 16 anos da Orquestra
Sinfônica de Sorocaba. Integrante do naipe de primeiros violinos da Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo (OSESP), Paschoal já gravou CDs com renomados nomes da música brasileira, como
Roberto Carlos, Chico César, Leonardo, Zizi Possi, entre outros. Ao lado da Camerata Darcos, uma
ação para jovens instrumentistas e composta por renomados músicos da OSESP e antigos alunos de
Paschoal, já gravou tributos a Zequinha de Abreu e aos Beatles.
Ainda em maio, serão atrações no Projeto Música no MCB:

21/5 – Duo Fryvan
Diferentes influências, vivências e um jeito único de tocar são as marcas do Duo Fryvan, formado
por Fredy Pietz e Ivan Sakavicius. O espírito aventureiro da dupla resulta em composições criativas
e intuitivas que criam paisagens sonoras inspiradas em sensações, momentos, personagens e
elementos da natureza.
28/5 – Duo Pacolla-Fiori
O Duo traz uma nova roupagem às músicas regionais de cada parte do Brasil para o seu primeiro
disco, que será apresentado no Música no MCB. Thiago Paccola, com a viola caipira, e Jonecir Fiori,
com acordeom, são músicos virtuoses que trazem inovação e musicalidade jovial, mantendo as
características das regiões de origem de seus instrumentos.
Sobre o projeto Música no MCB
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 250 mil
pessoas, que tiveram acesso gratuito a shows de grupos como Pau Brasil, Zimbo Trio, Projeto Coisa
Fina, Orquestra Bachiana Jovem, Grupo Aum, Mawaca e Traditional Jazz Band, entre outros. As
apresentações, que acontecem em palco montado no terraço do Museu da Casa Brasileira entre os
meses de março e dezembro, reúnem atualmente cerca de 400 espectadores a cada domingo.
Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, dedica-se à
preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu do país
especializado em arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições temporárias
e de longa duração, com uma agenda com base em debates, palestras e publicações que
contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico em temas como
arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade.
Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do
segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da
memória sobre a rica diversidade do morar no país.
SERVIÇO:
Música no MCB – 18ª temporada
14.5 – Camerata Darcos e Paulo Paschoal | concerto especial Dia das Mães
21.5 – Duo Fryvan
28.5 – Duo Pacolla-Fiori
Dia e Horário: Domingos, sempre às 11h
Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 8 e R$ 4 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos |
Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acessibilidade no local
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local

Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | www.mcb.org.br
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br

