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Duo Charlier-Pellegatti transita entre a ginga brasileira e
a milonga argentina em concerto no Projeto Música no MCB

Foto: divulgação MCB

Domingo, 2 de julho às 11h – entrada gratuita
O Projeto Música no MCB abre o mês de julho com o encontro de ritmos brasileiros e argentinos
no concerto ‘Ginga e Milonga’, apresentado pelo Duo Charlier-Pellegatti, no dia 2. Realizado pelo
Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o projeto
traz apresentações sempre aos domingos, às 11h, com entrada gratuita.
A união harmoniosa da flauta de Celina Charlier com o violoncelo de Fábio Pellegatti mostra a
possibilidade de integração entre o sopro e a corda. Mantendo a essência dos choros e tangos, o
duo apresenta um repertório com arranjos originais e autorais, como a versão virtuosística de
‘Brasileirinho’. Outros clássicos do choro seresteiro, como ‘Carinhoso’, ‘Vou Vivendo’ e ‘Ingênuo’,
tradicionalmente apresentados com flauta, ganham a companhia do violoncelo, trazendo uma
sonoridade saudosista e melancólica às canções.
A segunda parte do concerto leva o público em uma viagem do Brasil para Argentina. O tango novo
de Astor Piazzolla, que uniu o estilo dos duques portenhos ao seu estudo de composição erudita,
marca presença no repertório em canções como ‘4 Estaciones Porteñas’, ‘Adios Nonino’ e
‘Libertango’. Transitando do novo para o antigo, o duo encerra a apresentação com ‘La
Cumparsita’, um tango tradicional à moda antiga que este ano completa 100 anos de existência.
Ainda em julho, serão atrações do Projeto Música no MCB:
9/7 – Rafa Castro e Trio
Rafa Castro apresenta seu mais recente trabalho, ‘Fronteira’, em apresentação ao lado do baixista
Igor Pimenta, do baterista Gabriel Alterio e do guitarrista Vinícius Gomes. Com uma roupagem

moderna e livre, embasada no jazz e na MPB, ele apresenta um repertório com canções autorais de
seu novo álbum, temas instrumentais de trabalhos anteriores, além de releituras do cancioneiro
popular brasileiro.
16/7 – Duo La Revancha
Formado por Juan Pablo Ferrero e Rodrigo Vazquez, músicos argentinos radicados em São Paulo, o
Duo La Revancha apresenta o passado e o futuro do tango ao público brasileiro, trazendo um
repertório com grandes obras pilares do tango argentino, pouco conhecidas fora do país de origem,
e composições autorais. A boa fusão entre o piano e a guitarra, formação pouco comum pela
complexidade tímbrica, traz um refinamento ao som e uma difusão mais abrangente e inovadora
ao gênero.
23/7 – Paulo Paschoal e Camerata Darcos
Após apresentação de sucesso no Música no MCB em homenagem ao Dia das Mães, Paulo Paschoal
retorna ao museu com a Camerata Darcos no concerto ‘Tangos & Boleros’. O repertório conta com
canções de grandes nomes do gênero, como Carlos Gardel, Astor Piazzolla e Luis Miguel.
Sobre o projeto Música no MCB
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 250 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 Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 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 rica diversidade do morar no país.
SERVIÇO:
Música no MCB – 18ª temporada
Julho
02.7 – Duo Charlier-Pellegatti
09.7 – Rafa Castro e Trio
16.7 – Duo La Revancha
23.7 – Paulo Paschoal e Camerata Darcos
Dia e Horário: Domingos, 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: a partir de 1º de julho, R$ 10 e R$ 5 (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
Acessibilidade no local
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
Damaris Rota – (11) 3339.8308 | drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho – (11) 3339.8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br

