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MCB e Instituto Italiano de Cultura de São Paulo apresentam show 
do Guitar Duo Eugenio Becherucci e Daniel Murray  

 

 
 

21 de outubro, quarta-feira às 19h30 - Gratuito 
 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e o 
Instituto Italiano de Cultura de São Paulo realizam concerto do Guitar Duo Eugenio Becherucci 
(Itália) e Daniel Murray (Brasil) no dia 21 de outubro, quarta-feira, às 19h30. Ao som de seus 
violões, o duo apresenta repertório autoral e peças de compositores brasileiros e italianos como 
Paulo Bellinati, José Augusto Mannis, Maurizio Pisati, Nicola Jappelli e Salvatore Sciarrino.  O evento 
faz parte da programação da XV Semana da Língua Italiana no Mundo, iniciativa promovida pelo 
Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, cujo tema este ano é “Italiano da 
música, música do Italiano“. 
 
Formada em 2014 após um encontro casual, a dupla Eugênio e Daniel tem em comum a curiosidade 
para explorar o violão e a linguagem musical. Neste projeto, eles utilizam seus conhecimentos de 
música clássica contemporânea e, junto com a experimentação, realizam uma apresentação 
original com a música de seus respectivos países de origem, transitando entre o erudito e o 
popular.  
 
A apresentação acontece durante a segunda abertura noturna de outubro do MCB. Realizadas 
desde o início de 2012, em quartas-feiras alternadas, as aberturas noturnas contribuíram, ao lado 
de um conjunto de ações do MCB, para o crescimento da frequência ao museu a patamares 
superiores aos 120 mil visitantes anuais. Além das exposições de acervo e mostras temporárias 
sobre arquitetura e design, os visitantes têm acesso, também, a atrações especialmente elaboradas 
para o horário estendido, como visitas orientadas por curadores, apresentações musicais, 
lançamentos de documentários e livros, debates, entre outras programações.  
 
Sobre Eugênio Becherucci 
Ativo há mais de trinta anos no campo da música contemporânea, Eugênio colabora com 
importantes compositores entre os quais Mauro Bortolotti, Franco Donatoni, Ivan Fedele e 
Salvatore Sciarrino, apresentando as primeiras execuções absolutas de suas obras. As composições 
de Eugenio são apresentadas em importantes teatros europeus e são, regularmente, divulgadas nas 
rádios europeias e americanas. 



 
Sobre Daniel Murray 
Considerado um dos mais talentosos violonistas de sua geração, Daniel desenvolve uma ativa 
carreira como intérprete, arranjador e compositor. Apresenta-se como solista e em grupos de 
câmara no Brasil e no exterior. Já tocou ao lado de grandes músicos como: Bellinati, De Almeida, 
Carrasqueira, Wolf, Petri, Kaiser, De Abreu, entre outros célebres violonistas e músicos brasileiros. 
 
Sobre o Instituto Italiano de Cultura 
Não apenas como vitrine da Itália e fonte de informações atualizadas, mas também como centro 
propulsor de iniciativas e atividades de cooperação cultural, o Instituto Italiano de Cultura torna-se 
ponto de referência essencial para as coletividades italianas no exterior e para o crescente pedido 
de cultura italiana que se registra em todo o mundo. De suporte à atividade realizada pelas 
Embaixadas e Consulados, os 90 Institutos Italianos de Cultura espalhados pelo mundo individuam 
os meios mais apropriados para promover a imagem da Itália como centro de produção, 
conservação e difusão cultural desde a época clássica até hoje, organizando eventos culturais em 
vários setores: arte, música, cinema, teatro, dança, moda, design, fotografia, entre outros. 
 
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 
 
Guitar Duo Eugenio Becherucci e Daniel Murray  
21 de outubro às 19h30 - Entrada gratuita 
 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Brig. Faria Lima, 2705 
(11) 3032.3727/ (11) 3026.3900 
 
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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