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Projeto Música no MCB apresenta o recital “Salve fiori, d’augelli 
amori” baseado em poemas de livros de Cleonice Bourscheid 

 

 
Rodolfo Wulfhorst (piano), Clarice Bourscheid e Luciana Kiefer (sopranos)  

 
11 de outubro, domingo às 11h - Gratuito 

 
No dia 11 de outubro, domingo, às 11h, o Projeto Música no MCB apresenta o recital “Salve fiori, 
d’augelli amori”, em apresentação gratuita no terraço do Museu da Casa Brasileira, instituição da 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O recital traz canções para voz e piano sobre poemas 
dos livros “Ave, Flor” e “Ave, Pássaro”, de Cleonice Bourscheid, com a participação das sopranos 
Luciana Kiefer e Clarice Bourscheid acompanhadas pelo pianista Rodolfo Wulfhorst. 
 
Inédito em São Paulo, o recital, que apresenta as poesias de Cleonice musicadas por Fernando L. 
Mattos, reúne ainda músicas sobre a natureza criadas por compositores como H. Villa-Lobos, W. 
Henrique, Jayme Ovalle, Dimitri Cervo e E. Villani-Côrtes. “Escolhemos um repertório que canta 
nossas flores e pássaros e mostra um pouco da diversidade de estilos da canção brasileira de 
câmara de diferentes compositores e períodos”, afirma Bourscheid. 

A apresentação faz parte da programação especial do Dia das Crianças, que traz ao MCB diversas 
atividades gratuitas nos dias 10 e 11 de outubro. 

Ainda em outubro, serão atrações do projeto Música no MCB: 
 
Dia 18 – Quinteto BrassUka 
O quinteto de metais, fundado em 2011, aborda repertório de obras que abrangem diferentes 
períodos da música ocidental, desde temas tradicionais de diversas culturas até compositores 
contemporâneos. 



Dia 25 – Big Band EMESP 
Com um repertório que engloba samba, frevo, gafieira, ritmos latinos, jazz e funk, em partituras 
escritas por mestres do passado e novos arranjadores, a Big Band EMESP é coordenada por Vinicius 
Dorin e composta por jovens músicos que têm contato com a prática de tocar em naipes, além da 
possibilidade de improvisar e conhecer os diversos gêneros de composição que historicamente se 
desenvolveram para esta formação. 
 
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 Dia das Crianças no MCB 
Em parceria com a Editora Ardotempo e AA Design Produções, o MCB realiza programação especial 
no final de semana que antecede o Dia das Crianças, no sábado e domingo 10 e 11 de outubro, das 
11h às 18h, com entrada gratuita. Na ocasião, será lançado o livro Piquenique no Jardim, de 
Cleonice Bourscheid, juntamente com atividades culturais relacionadas à obra, como leitura com a 
autora, declamação de poesias, música e teatro infantil. 
 
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 
 
OUTUBRO 

04.10 – Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo 
11.10 – Luciana Kiefer, Clarice Bourscheid e Rodolfo Wulfhorst  
18.10 – Quinteto BrassUka 
25.10 – Big Band EMESP 

 
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 
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