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Em celebração ao Dia da Consciência Negra, MCB prom ove 
apresentação musical de Fanta Konatê e Troupe Djemb edon  

 

 
 

20 de novembro às 11h – Entrada Gratuita 
 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
realiza programação especial para comemorar o dia da Consciência Negra. A partir das 11h da 
quinta-feira 20 de novembro, a cantora guineana Fanta Konatê se apresenta no terraço do 
MCB acompanhada pela Troupe Djembedon, em um espetáculo que une música e dança. 
 
Trazendo composições originais, Fanta Konatê utiliza a fala ancestral das aldeias da Guiné e a 
linguagem moderna do país africano. No palco, ao lado da cantora e das bailarinas, a trupe de 
músicos de percussão, sopros e cordas funde o tradicional tambor africano Djembê a 
elementos jazzísticos. 
 
Além da apresentação musical às 11h, o público terá a oportunidade de visitar no feriado do 
dia 20, em que o MCB funciona das 10h às 18h com entrada gratuita, as mostras de longa 
duração em cartaz no museu. Coleção MCB reúne móveis e utensílios representativos da casa 
brasileira do século 17 ao 21, e A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado retrata um 



importante capítulo do desenvolvimento paulistano entre o final do século 19 e meados do 
século 20 a partir do cotidiano e da trajetória dos moradores originais da casa que hoje abriga 
o MCB: o casal Fábio Prado e Renata Crespi.  
 
Sobre Fanta Konatê 
Filha do Mestre Djembefolá Famoudou Konatê, a cantora e bailarina Fanta Konatê representa 
uma das famílias mais atuantes na arte tradicional Malinkê, da Região do Hamaná, nas savanas 
da Guiné, onde surgiram o tambor Djembê e a música dos Griots. Fundadora do Instituto 
África Viva, teve sua formação nos Balés “Hamaná”, “Faretá”, “Bolontá” e “Solei d´Afrique” na 
Guiné. Residente no Brasil, trabalhou como coreógrafa e bailarina do Grupo Baratzil, 
professora do Teatro Escola Brincante de Antônio Nóbrega,além de atuar como arte-
educadora das ONGs Medecins Sans Frontiers e Enfants Refugiees du Monde com adolescentes 
em situação de rua e refugiados de guerra. 
 
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: 

Dia da Consciência Negra no MCB 

Show de Fanta Konatê e Troupe Djembedon 
 
20 de novembro 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$ 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: 3026.3913 - agendamento@mcb.org.br 
Site: 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  


