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Duo Lucatelle-Bartoloni apresenta o concerto Sonatas & Fantasias
no domingo 24 maio dentro do projeto Música no MCB

24 de maio, domingo às 11h - Gratuito
O projeto Música no MCB recebe no dia 24 de maio, domingo às 11h, o Duo Lucatelle-Bartoloni,
formado pela pianista Daniela Lucatelle e pelo violonista Fábio Bartoloni. Juntos, eles trazem ao
palco do terraço do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, o concerto Sonatas & Fantasias.
A formação camerística piano e violão possui um repertório pequeno e boa parte destas obras são
sonatas ou fantasias. O termo sonata tem várias conotações ao longo da história da música,
podendo caracterizar uma obra instrumental como no Barroco, ou uma forma de se compor, como
no Classicismo e Romantismo. Já a fantasia foi largamente usada no Barroco e é uma forma livre de
compor.
Foi pensando neste conceito que o Duo Lucatelle-Bartoloni preparou o repertório do concerto
Sonatas & Fantasias, com obras de quatro compositores brasileiros de diferentes gerações:
Eduardo Escalante (1937), Carmo Bartoloni (1956), Celso Mojola (1960) e João Luiz (1979). As obras
escolhidas possuem estilo particular e um interessante contraste entre si.
Ainda em maio, será atração do projeto Música no MCB:
Dia 31 – Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri
Criada em 2011, a Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri desenvolve uma série de atividades

artístico-pedagógicas com alunos com idades entre 11 e 18 anos selecionados, por meio de
audições, dentre os estudantes de todos os polos do Programa Guri na capital paulista. Sob
regência de Simone Menezes, fez seu lançamento oficial em 2012.
Sobre o projeto Música no MCB
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 220 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.
SERVIÇO:
Música no MCB – 16ª temporada
MAIO
3.5 – Big Band do Clube de Campo de São Paulo
10.5 – Guilherme Ribeiro
17.5 – Banda Sambazz
24.5 – Duo Lucatelle-Bartoloni
31.5 – Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri
Dia e Horário: Domingo, 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$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos
Gratuito aos sábados, domingos, feriados e aberturas noturnas
Acesso a pessoas com deficiência / 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
Filipe Bezerra - (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
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br

