
 

 
Museu da Casa Brasileira lança nova edição da playlist 

Curadoria MCB 
 

Assinada por Guga Stroeter, a seleção se debruça sobre a carreira musical do 
artista ao longo de mais de 35 anos.  
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Em junho, o Museu da Casa Brasileira – uma instituição da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado de São Paulo – lança a terceira edição da playlist 
“Curadoria MCB” pelo Spotify, com assinatura do músico, produtor, empresário 
cultural e escritor Guga Stroeter, que atuou – em 2010 – como um dos curadores 
do projeto Música no MCB, selecionando artistas para as apresentações noturnas 
“Quintas no Museu”.  
 
A coletânea apresenta uma espécie de “autobiografia sonora” de Guga enquanto 
passeia por seus diversos projetos e participações musicais ao longo de mais de 
35 anos de carreira. Entre as obras musicais selecionadas, encontram-se 
trabalhos que unem aspectos de diferentes gêneros como pagode e jazz à história 
pessoal e profissional do artista e de sua família. “Minha filha Dora demonstrou 
aptidão vocal e musical na infância. Para nossa curtição familiar, gravei um álbum 
de nossa Orquestra HB acompanhando Dora, que, em 2012, tinha nove anos de 
idade. Hoje, 2021, ela está com dezoito anos e segue compondo e cantando. E 
o gato Dendê, homenageado nessa canção, continua firme e forte dormindo no 
sofá da sala”, conta Guga sobre a faixa “Dendê”, disponível na playlist. 
 

https://mcb.org.br/pt/programacao/musica/perfil-guga-stroeter-musica-no-mcb/


 
A seleção, também, inclui canções gravadas com o Nouvelle Cuisine, grupo 
formado nos anos 1980 com ícones da Música Popular Brasileira como Caetano 
Veloso e Marisa Montem, e seus trabalhos mais recentes. 
 

CLIQUE AQUI E OUÇA A PLAYLIST NA ÍNTEGRA. 
 

CLIQUE AQUI E CONFIRA A SELEÇÃO COMENTADA. 
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, dedica-se, há 51 anos, 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. 
 
SITE: mcb.org.br/ 
Museu da Casa Brasileira | Av. Faria Lima, 2705 | Tel.: (11) 3032-3727  
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
 
Informações para imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Rachel Brito – (11) 3026-3900 | auxcomunicacao@mcb.org.br 
Giovanna Borghi – (11) 3026-3900 | auxcomunicacaojr@mcb.org.br 
 
Informações para imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo 
Davi Franzon – (11) 9-3411-6428 | imprensaculturasp@sp.gov.br 
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