Conversa Ribeira lança CD ‘Do Verbo Chão’ no palco
do Museu da Casa Brasileira
A apresentação acontece no dia 22 de março, domingo, às 11h. Entrada gratuita
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No dia 22 de março, domingo, às 11h, o grupo Conversa Ribeira lança seu
terceiro álbum no palco do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A apresentação faz parte
da 21a temporada do Projeto Música no MCB e das comemorações dos 50 anos
do Museu.
No CD ‘Do Verbo Chão’, o trio formado por Andrea dos Guimarães, Daniel Muller
e João Paulo Amaral tece um desdobramento singular da música caipira,
cultivando o vínculo essencial com essa tradição e a liberdade de recriá-la em
novas concepções de arranjo e interpretação.
Depois de 17 anos de sua formação, o Conversa Ribeira segue realizando uma
meticulosa e entusiasmada pesquisa, que busca trazer à superfície pérolas
criadas por grandes autores da história da música caipira.
O novo álbum revela “Pé de ipê”, toada de Tonico, as modas de viola “Gostei da
morena”, de Raul Torres, “Herói sem medalha”, de Sulino e “Moda da Onça”,
canção de domínio público que Inezita Barroso recolheu em Itapecerica da Serra,
na década de 40. E o olhar retrospectivo não se dirige apenas aos pioneiros que
definiram a abrangência dessa tradição. Duas composições de Daniel Muller,

dentre elas, “Cururu Mitológico”, baseada em extensa pesquisa sobre mitologias
indígenas brasileiras e, ainda, obras de autores que não restringem sua produção
à música regional, mas cuja sensibilidade tangencia o Brasil profundo, também
são contempladas. Assim, integram o repertório “Atrás poeira”, de Ivan Lins e
Vitor Martins, “Folia”, de Lourenço Baeta e Xico Chaves, e “Olho d’água”, de Paulo
Jobim e Ronaldo Bastos.
Sobre Conversa Ribeira
O trio já percorreu o país e o exterior - representou o Brasil em festivais no México
e em Portugal (Festival Ollin Kan de Culturas de Resistência). Após lançar seu 1o
CD em 2007 foi selecionado no Projeto Pixinguinha (FUNARTE, 2007) e no
programa Rumos Itaú Cultural (2008). Recebeu, em 2011, o prêmio Inovação do
Festival Voa Viola e, em 2014, o prêmio Cata-vento (Rádio Cultura AM) de Melhor
Grupo de Música Raiz. Em 2012, dividiu o palco com a Orquestra Municipal de
Jundiaí, criando arranjos para incorporar a orquestra de cordas à sua concepção
peculiar da música caipira, e com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Em 2017,
voltaram ao palco da Orquestra Municipal de Jundiaí, ao lado de Renato Teixeira.
O 2º CD, “Águas Memórias”, foi lançado em 2013. Ao longo de sua trajetória, o
trio apresentou-se ao lado de Guinga, Inezita Barroso, Mônica Salmaso e Paulo
Freire.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo que completa 50 anos em 2020, 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 de longa duração, com uma agenda que possui
também atividades do serviço educativo, debates, palestras e publicações
contextualizando a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico
em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade
urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas destacam-se o
Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país realizada desde
1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a
rica diversidade do morar no país.
SERVIÇO:
Música no MCB – 21ª temporada
Conversa Ribeira
22 de março, domingo, às 11h
Entrada gratuita
MARÇO
29/03 – Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM)
ABRIL
12/04 – Orquestra Mundana Refugi
19/04 – Rafa Castro Trio

Dia e Horário: Domingos, às 11h00
Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2705
Tel.: (11) 3032-3727
VISITAÇÃO AO MUSEU
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00
Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de
60 anos são isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meiaentrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acessibilidade no local
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | mcb.org.br
Informações para imprensa – Museu da Casa Brasileira
Ana Paula Tósca – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Giovanna Borghi – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br
Informações para imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Informações para imprensa – Conversa Ribeira
Tânia Bernucci – (11) 99909-6181 - (11) 3672-3967 | bernucci@uol.com.br

