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Museu da Casa Brasileira realiza concerto do grupo filantrópico
BeautifulMindCharity, ligado à Unesco

Apresentação no Equador em 2012 (divulgação Beautiful Mind Charity)

14 de setembro, quarta-feira às 20h – entrada gratuita
Criada na Coreia do Sul em 2007, a associação filantrópica Beautiful Mind Charity promove a
inclusão por meio da música, sendo ligada à Unesco (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura). Suas primeiras apresentações no Brasil serão realizadas em
setembro, durante os Jogos Paralímpicos. Em São Paulo, o Museu da Casa Brasileira, instituição da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, promove o concerto no dia 14 de setembro, quartafeira às 20h, com entrada gratuita.
O grupo que vem ao Brasil é formado por sete músicos, sendo que três deles apresentam algum
grau de deficiência. O repertório inclui clássicos de Beethoven e Vittorio Monti, canções de
Piazzolla e Gershwin, e músicas tradicionais coreanas.
Heungbuga é uma das cinco peças remanescentes da tradição milenar coreana Pansori, de histórias
contadas. Outra música tradicional é Myriang Arirangé, originária da cidade de Myriang, no sul da
província de Gyeongsang. E o Sanjo é uma atividade cortesã do século XIX.
Os instrumentos do concerto também se mesclam, unindo os ocidentais aos coreanos tradicionais.
O Gayageum, por exemplo, é um tipo de cítara coreana, criada no século VI a partir de um
instrumento chinês. Originalmente com 12 cordas de seda, recentemente foi acrescido de mais
cordas.
Além desta apresentação no terraço do MCB, o grupo também fará uma apresentação fechada na
sede da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) e outros concertos abertos no Rio de
Janeiro.

Sobre Beautiful Mind Charity
Criado na Coreia do Sul em 2007, o grupo de educação musical profissional a pessoas com
deficiência também tem representações em Singapura e no Vietnã. O lucro de seus concertos é
direcionado a instituições em 63 países, como Argentina, Chile, Uruguai, Honduras, El Salvador,
Índia, Egito, Emirados Árabes Unidos. A associação filantrópica é ligada à Unesco.
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 de longa duração, com uma agenda com base em
debates, palestras e publicações que contextualizam 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, realizado desde 1986; e o projeto Casas do
Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do brasileiro.

SERVIÇO
Apresentação Beautiful Mind Charity
14 de setembro, às 20h – entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira – (11) 3032.3727
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 7 e R$ 3,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos |
Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada
Gratuito aos finais de semana 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
Luciana Tamaki – (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

