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Quarteto KVAR abre o mês de agosto do projeto Música no MCB

2 de agosto, domingo às 11h - Gratuito
O projeto Música no MCB recebe no dia 2 de agosto, domingo às 11h, o Quarteto KVAR, que traz
ao palco do terraço do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo, uma apresentação com proposta estética de praticar um repertório original e
integralmente autoral que acolhe proposições distintas de cada um dos integrantes.
Formado por Vinícius Gomes (guitarra), Fábio Leandro (piano), Igor Pimenta (contrabaixo) e
Guilherme Marques (bateria), o quarteto lança o CD KVAR com composições inéditas que
representam a individualidade da cada músico. Transitando por importantes artistas ligados à
música popular brasileira, como Milton Nascimento, Tom Jobim, Edu Lobo, Egberto Gismonti e
Hermeto Pascoal, além de expoentes do jazz como Bill Evans, Wayne Shorter, Dave Holland e Brad
Mehldau, o KVAR constrói sua música a partir do cruzamento entre quatro vias individuais de
expressão artística que conduzem a um movimento único de empenho artístico.
Ainda em agosto, será atração do projeto Música no MCB:
Dia 9 – Dani e Debora Gurgel Quarteto
Mãe e filha, a pianista Debora Gurgel e a cantora Dani Gurgel lançam o CD “Luz” e trazem ao
projeto Música no MCB sua fusão de ritmos brasileiros com harmonia jazzística, na qual a voz de
Dani soa como um instrumento, elaborando constantes improvisações costuradas pelo suingue da
música brasileira.
Dia 16 – Paula Sanchez e a Turma do Paulinho
Acompanhada da Turma do Paulinho, a cantora Paula Sanches, integrante da nova geração de

sambistas de São Paulo, apresenta repertório de sambas de breque e sambas sincopados de
Geraldo Pereira, Wilson Batista e outros compositores, seguindo a linha de intérpretes como
Isaurinha Garcia, Linda Batista e Aracy de Almeida.
Dia 23 – Coral Zanzala
Fruto do sonho do maestro Rodrigo Augusto Tavares (in memorian), o Coral Zanzalá surgiu em 1978
e foi oficializado pela Prefeitura Municipal de Cubatão em 1993. Formado por 60 cantores, sob a
regência de Nailse Machado Cruz, apresenta no MCB composições de Gilberto Gil, Gonzaguinha e
Milton Nascimento, além de temas do gênero Spiritual, resgatando a forma de cantar dos negros
norte-americanos com destaque para o solo de cada músico.
Dia 30 – Trio Caixa Cubo
Criado a partir dos diálogos musicais entre o baterista João Fideles e o pianista Henrique Gomide, o
projeto Caixa Cubo toca com diferentes formações e propostas estéticas. A matriz africana de
improvisação e a complexidade rítmica estão na origem de estilos que influenciam o trio: samba,
baião e jazz. Outras propostas musicais do Caixa Cubo evidenciam também um diálogo com o
repertório clássico e a música contemporânea do selo ECM. Em apresentação no MCB, o trio lança
o CD “Misturada”.

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.
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, destacam-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:
Música no MCB – 16ª temporada
AGOSTO
2.8 – Quarteto KVAR
9.8 – Dani e Debora Gurgel Quarteto
16.8 – Paula Sanchez e a Turma do Paulinho
23.8 – Coral Zanzala
30.8 – Trio Caixa Cubo
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
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8243 | gisele@sp.gov.br
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br

