
 
Informações à imprensa 

2014 
 

Duo Brasil em Dois Pianos faz homenagem a Tom Jobim no 
Museu da Casa Brasileira  

 

 
 

Marco Bernardo e Fábio Caramuru realizam no MCB a primeira 

apresentação de uma turnê por cinco capitais brasileiras 

 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, é o 
primeiro destino da turnê nacional do duo Brasil em Dois Pianos, formado pelos pianistas 
Fábio Caramuru e Marco Bernardo. O show acontece na sexta-feira, 7 de novembro às 20h, 
com entrada gratuita. Assim como nas demais apresentações - Rio de Janeiro (9, Espaço Tom 
Jobim), Curitiba (17, Casa Thomas Jefferson), Brasília (19, Capela Santa Maria) e Belo Horizonte 
(26, Teatro Bradesco) –, o repertório será centrado na obra de Tom Jobim, um dos 
compositores brasileiros mais conhecidos em todo o mundo, falecido há 20 anos. 
 
Realizado pela Echo Promoções Artísticas com patrocínio dos Correios, a série de shows terá 
como um de seus diferenciais a projeções de vídeos com entrevistas e concertos históricos de 
Tom Jobim, além de arranjos a dois pianos elaborados por Marco Bernardo para canções como 
“Samba do Avião”, “Luíza”, “Desafinado” e “Insensatez”. Os arranjos e solos para piano de Tom 
Jobim são de autoria de Fábio Caramuru, um estudioso da obra do autor de “Garota de 
Ipanema”, inclusive com mestrado pela ECA-USP sobre o tema, além de ter lançado, em 2007, 
o CD duplo Piano - Tom Jobim por Fábio Caramuru.  
 
O repertório dos shows é complementado por músicas de Radamés Gnattali, Vinicius de 
Moraes, Egberto Gismonti, Gilberto Gil e Cesar Camargo Mariano.  



Sobre os Músicos 

 
 
Fábio Caramuru estudou piano com Magda Tagliaferro, uma das maiores pianistas brasileiras, 
em Paris, com bolsa do governo francês, na década de 1980. Ganhou diversos prêmios no 
Brasil, destacando-se o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1991. Apresenta-
se regularmente no Brasil, Estados Unidos e Europa, em recitais solo e com orquestra. É 
mestre pela ECA-USP. 
Mais informações: www.fabiocaramuru.com.br e http://www.echobr.com.br/ 

 

 
 
Natural de São Paulo, capital, Marco Bernardo é um músico eclético, respeitado no meio 
musical por um talento incomum que o permite transitar fluentemente pelos mais variados 
meios de expressão musical, tanto na música erudita como na popular. É pianista e atuou 
como diretor musical em numerosas gravações, destacando-se os CDs Carinhoso, Homenagem 

a Canhotinho, Encores, O Cancionista e o recente álbum duplo Radamés Gnattali: Integral dos 

Choros Para Piano Solo. Marco Bernardo é um reconhecido pesquisador da música popular 
brasileira, tendo sido premiado pela Fundação Vitae em 1993, ocasião em que editou pela 
Irmãos Vitale os livros Nabor Pires Camargo, Uma Biografia Musical (2002) e Waldir Azevedo, 

Um Cavaquinho na História (2004). 
Mais informações: http://marcobernardo.wordpress.com/ 

 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um 
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 



SERVIÇO 
 
Duo Brasil em Dois Pianos 
7 de novembro às 20h - Gratuito 
Duração aproximada: 80 minutos 
Classificação etária : livre 
 
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$ 4 e R$ 2 (meia-entrada) 
Gratuito aos sábados, domingos e feriados 
 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    
 
Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
João Vicente - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339-8162 | ninzinna@sp.gov.br  
 
 
Demais apresentações do Duo na turnê nacional: 
 
RIO DE JANEIRO (RJ) 
Data: 9 de novembro, domingo, 17h 
Local: Espaço Tom Jobim, Jardim Botânico 
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1.008 
Informações: 21 2274 7012 
Concerto gratuito - Chegar com uma hora de antecedência para garantir lugar 
 
CURITIBA (PR) 
Data: 17 de novembro, segunda-feira, 20h 
Local: Casa Thomas Jefferson 
Endereço: SEP Sul 706/906 
Informações: 61 34425501 ou pelo site www.thomas.org.br 
Concerto gratuito - Chegar com uma hora de antecedência para garantir lugar 
 
BRASÍLIA (DF) 
Data: 19 de novembro, quarta-feira, 20h. 
Local: Capela Santa Maria 
Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 273 - Centro 



Informações: 41 3321 2840 
Ingressos: R$ 10 a R$ 20 
 
Belo Horizonte (MG) 
Data: 26 de novembro, domingo, 20h30 
Local: Teatro Bradesco  
Endereço: Rua da Bahia 2244 - Lourdes - BH 
Informações: 31 3516 1360 
Ingressos R$ 10,00 e R$ 5,00, obtidos na bilheteria ou  pelo site: www.ingressorapido.com.br 
Site do teatro: teatrobradescobh.com.br 
Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sábado, das 12h às 20h; e domingo, das 
12h às 19h, com dois atendentes.  
A bilheteria funciona até 30 minutos depois do início do espetáculo. 
 
 
 


