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Wilson Teixeira apresenta show do disco “Casa Aberta” no projeto 
Música no MCB 

 

 
 

27 de março, domingo, às 11h - Gratuito 
 
O cantor e compositor Wilson Teixeira celebra 15 anos de carreira em apresentação gratuita no 
projeto Música no MCB no dia 27 de março, domingo às 11h, no terraço do Museu da Casa 
Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Considerado um dos 
principais representantes da nova geração de violeiros do Brasil, ele traz ao MCB um show autoral 
com músicas do seu recém-lançado disco, “Casa Aberta”. 
 
Com influência do folk contemporâneo mesclado ao timbre da viola caipira, Wilson combina o 
legado dos grandes mestres da viola com a música popular brasileira. Seu primeiro CD, “Almanaque 
Rural”, explorou o universo da viola de 10 cordas com temáticas regionais e atemporais. Em 2013, 
recebeu o Prêmio Rozini de Excelência da Viola Caipira na categoria Revelação Solo. Além da 
carreira solo, Wilson encabeça, desde 2011, o projeto Quatro Cantos junto com os violeiros 
Rodrigo Zanc, Luiz Salgado e Cláudio Lacerda. 
 
Em abril, serão atrações do projeto Música no MCB: 
 
Dia 3 – Rafa Castro 
Ao lado de Igor Pimenta no baixo acústico e Gabriel Altério na bateria, o pianista mineiro Rafa 
Castro apresenta trabalho autoral inédito acompanhado de releituras de clássicos da música 
brasileira. Com uma roupagem moderna e livre, embasada no jazz e na MPB, seu show traz canções 
sem letra que prometem levar o público a uma atmosfera de encantamento e descobertas. 
 



Dia 10 – Orquestra de Câmara da ECA/USP 
Sob regência do maestro Gil Jardim, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da 
USP (OCAM) abre a temporada 2016 em apresentação no MCB. Com um corpo sinfônico composto 
por 45 músicos, o concerto traz a “Sinfonia nº5 em Si Bemol Maior”, de F. Schubert, e a “Sinfonia 
nº1 em Dó menor”, de F. Mendelssohn. 
 
Dia 17 – André Juarez Quarteto 
À frente do Quarteto, o vibrafonista, maestro e arranjador André Juarez apresenta a fusão da MPB 
à salsa e ao jazz. A combinação de gêneros soma-se a composições próprias com novos arranjos e 
adaptações de canções como “Disparada” (Geraldo Vandré e Théo de Barros), “Trenzinho Caipira” 
(Heitor Villa-Lobos) e “Expresso 2222” (Gilberto Gil). 
 
Dia 24 – Quarteto Quadrantes 
O grupo lança o seu novo álbum, “Sinuosa”, uma homenagem à cantora e compositora Joyce 
Moreno, mesclando referências populares e eruditas sem perder a mão da originalidade.  
 
Sobre o projeto Música no MCB 
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 230 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 MCB 
O Museu da Casa Brasileira (MCB) dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa 
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. A programação do 
MCB contempla exposições temporárias e uma agenda com base em debates, palestras e 
publicações que contextualizam a vocação do museu para a arquitetura e o design, contribuindo na 
formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, economia 
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o 
Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto 
Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 
 
SERVIÇO:  
Música no MCB – 17ª temporada 
 
ABRIL 

03.4 – Rafa Castro 
10.4 – Orquestra de Câmara da ECA/USP 
17.4 – André Juarez Quarteto 
24.4 – Quarteto Quadrantes 

 
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$7 (inteira) e R$3,50 (meia-entrada). Grátis para crianças até 10 anos e maiores de 60 
anos. Gratuito aos sábados, domingos e feriados. 
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) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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