
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÚSICA NO MUSEU INTERNACIONAL IN CONCERT - on line 

UNE PAÍSES ATRAVÉS DA MÚSICA 

  

 

Temos de resistir à pandemia do Covid-19, que levou o mundo ao caos. E a música torna-se uma 

das grandes armas nesta nova fase da vida, com todos trocando a rua pelas suas casas, vivendo 

novos tempos, obrigando-nos a mudar os nossos hábitos e costumes. 

Música no Museu insere-se nestes esforços de resistência na evolução de sua história, ao longo 

da qual teve e tem o privilégio de realizar concertos em cidades de países de todos os 

continentes. Como seu criador e Diretor, estou sempre atento às mudanças no mundo e inspirado 

em outras iniciativas em Portugal – onde, aliás, há 12 anos realizamos 3 a 4 concertos anuais 

(janeiro, março, junho e setembro), em vários espaços de norte a sul do país – resolvemos evoluir 

e inovar: além do Música no Museu Internacional tradicional, inserimos  a sua versão virtual, 

denominando-a Musica no Museu Internacional in Concert on line, oferecendo-a, gratuitamente, 

às Embaixadas do Brasil e seus centros culturais de Portugal e de países de língua portuguesa 

(Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e  São Tome e Príncipe, na África, e Timor Leste, 

na Ásia), mas também se estendendo à Espanha, na Casa do Brasil. 

Trata-se de um programa virtual, com concertos de onze musicistas/grupos, ora recrutados no seu 

longo e importante elenco, dentre aqueles que, em momentos diversos, participaram dos nossos 

eventos. Além disto, estende-se também à nossa divulgação social e ao mailing de 150.000 nomes 

coletados nestes 23 anos do projeto e aos sites e mailings dos espaços onde se realiza Música no 

Museu em anos ininterruptos, visando atingir a uma nova audiência de 1 milhão de pessoas, aliás 

a mesma obtida desde a criação do projeto, em 1997, até os dias de hoje. 

Estamos, assim, paralelamente à proposta de enfrentar o coronavirus, dando continuidade ao 

objetivo de difundir a música e o músico brasileiros em todo o mundo, trocando, neste momento de 

incertezas, os concertos presenciais pelos virtuais. Dai surgiu o Música no Museu Internacional 

in Concert, com concertos através da Internet. 

 

Sérgio da Costa e Silva 

Diretor do Música no Museu 

 

 

 



 

 

“Assim surgiu esta nova ideia, qual seja, ampliar, de forma 

virtual, a divulgação da música clássica brasileira através 

do  Música no Museu, que há 23 anos realiza concertos 

gratuitos no Brasil, de Norte a Sul, e também já se apresentou 

e se apresenta em cidades de países de todos os continentes 

e, em especial, Portugal, de Norte a Sul. Destaques para 

Lisboa, inicialmente no Palácio Foz e atualmente no Museu 

Nacional da Música e, em especial, Coimbra, na Biblioteca 

Joanina e atualmente no Museu Machado de Castro, tendo 

participado em 2015 dos 725 anos da Universidade de 

Coimbra e agora em 2020 programado para os seus 730 anos. 

Assim,  junto com a Universidade de Salamanca, onde 

também realizou concertos, chegou a duas das mais antigas 

universidades do mundo, juntando-se a outro feitos como 

no  Carnegie Hall em Nova Iorque lotado com o programa 

‘Clássicos brasileiros, de Villa-Lobos a Tom Jobim’, e nas 

comemorações dos vinte e cinco anos das relações 

comerciais entre Brasil e Vietnã entre muitos outros eventos 

emblemáticos. 

Criado e dirigido pelo empresário Sérgio da Costa e Silva, 

realiza também o RioHarpFestival há 15 anos, que colocou o 

Brasil no circuito mundial da harpa, e nestes 23 anos recebeu 

mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, entre eles 

Cultura Viva, da Unesco, Latin American Quality Awards, na 

PUC em Buenos Aires, Excelência em Cultura, em Portugal e 

Espanha, e no Brasil é o único tríplice coroado com a Ordem 

do Mérito Cultural (Federal), Golfinho de Ouro (Estadual) e 

Ordem do Mérito Cultural Carioca (Municipal) entre tantas 

outras honrarias. Por tudo isto foi tema de Mestrado na 

Universidade de Berlim. 

E, para Sérgio da Costa e Silva, também falando em nome de 

um grande elenco de musicistas que se apresentaram e se 

apresentam em Música no Museu, ‘a alegria de sua 

expansão virtual  principalmente aos países de língua 

portuguesa enquadra-se na modernidade, 

superando obstáculos da vida mundial, apresentando uma 

grande alternativa na resposta às agruras por que passamos. 

A música une’, conclui ele.” 

Música no Museu 

 

 



 

 

ELENCO DE MÚSICOS: 
 

 

 

Arthur Moreira Lima, piano 

 

 

Duo Madri de Violões:  

Adriana Ballesté e Mara Lucia 

 

 

Fernanda Canaud, piano 

 

 

João Carlos Assis Brasil, piano 

 

 

José Carlos Vasconcellos, piano 

 

 

Licia Lucas, piano 

 

 

Marco de Pinna, bandolim e violão tenor, em várias formações 

 

 

Maria Helena Andrade, piano 

 

 

Quinteto Villa-Lobos in Jazz 

 

 

Trio D´Ambrosio:  

Maria Helena Andrade, piano; Maria Celia Machado, harpa; Aizik Geller, violino 

 

 

Trio Movimento Musical:  

João Paulo Romeu, piano; Denise Emmer, violoncelo; Felipe de Oliveira, violino 

 

 



 

“Música no Museu não para há mais de duas 

décadas. Agora, estamos on line.”  

Arthur Moreira Lima, pianista.  

 

 

 

¨ Depois de ter tocado em lindos espaços por todo 

o mundo, muitas das vezes pelo Música no Museu, 

vejo esta iniciativa como uma proposta de levar a 

nossa música para vários continentes e, assim, 

com criatividade e pioneirismo, enfrentar estes 

momentos de aflição que ameaçam o mundo. Uma 

bela proposta do Música no Museu.” 

João Carlos Assis Brasil, pianista. 

 

 

 

“Esta bela iniciativa do Música no Museu não poderia 

ser mais oportuna. É a função social da Música se 

realizando sempre, ao levar esta arte aos quatro cantos 

do mundo e oferecer um pouco de alento e alegria 

nestes tempos difíceis. Já toquei algumas vezes no 

Música no Museu Internacional, e sinto-me agora 

fazendo o mesmo, só que de outra forma. A essência 

e a missão permanecem: levar as mensagens da 

Música aos públicos mais variados, pelo mundo afora!” 

José Carlos Vasconcellos, pianista.  

 

 

“Nesses tempos turvos de pandemia que o planeta 

atravessa, o papel da música é fundamental para 

levar alívio e esperança. O presente projeto do 

Música no Museu, dá acessibilidade aos trabalhos 

dos músicos que dele participam de uma forma 

simples e moderna. Assim, ao permanecermos em 

nossas casas, nossa arte atravessará fronteiras e 

será encorajadora para vencermos juntos esse 

momento e, dele, sairmos todos renovados.”  

Denise Emmer, violoncelista do Trio 

Movimento Musical. 

 



 

“Diante dessa pandemia que assola o mundo inteiro, 

não podemos parar! Da impossibilidade de tocar ao 

vivo nas salas de concerto, surge esta excelente 

iniciativa do projeto Música no Museu e músicos como 

nós, do Duo Madri de Violões, que, aliando a 

criatividade à tecnologia, levará a nossa música para 

os mais longos rincões do mundo.”  

Adriana Ballesté, violonista do Duo Madri.  

 

 

 

“Mais uma excelente iniciativa do Música no Museu! 

Certamente, mais um imenso sucesso. Parabéns!”  

Maria Helena Andrade, pianista, integrante do 

Trio D`Ambrosio     

 

 

 

“Depois de ter tocado em lindos espaços culturais da 

Rússia, Itália, Portugal, Inglaterra, França, Espanha, 

América Central, América do Sul e Estados Unidos e, 

claro, do Brasil, muitos deles da Série Música no 

Museu, vejo esta iniciativa de utilização da informática 

como uma forma moderna de ampliar a oferta cultural 

através da Música, amenizando assim as agruras 

desta pandemia que ameaça o mundo.”  

Licia Lucas, pianista. 

 

 

 

“Lembrando-me das apresentações de Música no 

Museu no Chile, na Austrália e em cidades 

brasileiras, em várias formações, agradecendo a 

inclusão do bandolim na sua programação, fico muito 

contente em poder participar deste esforço em 

divulgar a música brasileira como um instrumento 

para amenizar as ameaças  do coronavirus no Brasil 

e no mundo.”  

Marco de Pinna, bandolinista e  

multi-instrumentista. 

 

 



 

  

“Apresentando-me em diversas salas importantes nos 

Estados Unidos e na Europa, e em 2019 após uma bem 

sucedida tournée na Europa e Líbano pelo projeto 

Musica No Museu, me estabeleci em Portugal, como 

pianista acompanhadora e professora da Escola 

Profissional de Artes da Covilhã - EPABI além de 

realizar concertos em várias cidades portuguesas e, 

assim, estreitar, através da música os laços com esta 

pátria-irmã.”  

Fernanda Canaud, pianista. 

 

 

 

“Agregamo-nos a uma iniciativa de Música no 

Museu, na criatividade de ampliar uma oferta de 

programas de música através dos canais de mídia 

social como forma de suavizar emaças como o 

coronavirus. Nosso objetivo é divulgar ainda mais a 

obra de Villa-Lobos, nosso maior compositor, 

usando o mesmo conteúdo que o inspirou, mas 

com arranjos e formas contemporâneas.”  

Otavio Garcia, criador e Diretor do  

Villa-Lobos in Jazz. 

 

 

 

¨O Trio D´Ambrosio também associa-se ao Música no 

Museu on line levando a Música e o Músico do Brasil 

para o exterior  como uma contribuição ao 

enfrentamento do coronavirus em um momento de 

tanta insegurança no mundo.”  

Maria Célia Machado, harpista, Diretora do  

Trio D´Ambrosio. 

 

 

 

 

 



ARTHUR MOREIRA LIMA 
 

 
 

Estudou com Lúcia Branco (Rio de Janeiro), Marguerite Long e Jean Doyen (Paris), formando-se 

no Conservatório Tchaikovsky (Moscou), na classe de Rudolph Kehrer. Inúmeros prêmios nacionais 

e internacionais, destacando-se Chopin (Varsóvia 1965), Leeds (Inglaterra 1969), Tchaikovsky 

(Moscou 1970). Mais de 60 CD´s gravados, 115 edições diferentes, na Inglaterra, Suíça, Rússia, 

Polônia, Japão, Estados Unidos, Bulgária, Alemanha e Brasil. De Chopin: 21 Noturnos, 19 Valsas, 

24 Prelúdios, 16 Polonaises, 04 Scherzos, 04 Baladas, 02 Sonatas, peças diversas além da obra 

completa para piano e orquestra. Concertos pela Europa, Ásia e Américas. Desde 2003, percorreu 

mais de 500.000 Km e mais de 600 concertos, em todas as unidades da federação, o interior do 

Brasil inteiro, em seu caminhão-teatro, já tendo tocado para cerca de 1 milhão de pessoas, em 

lugares os mais distantes, que antes jamais tinham presenciado um concerto de piano. 

Crítica de Dominic Gill, do Financial Times (Londres): “Moreira Lima sabe tudo sobre o piano 

romântico, fazendo seu instrumento falar”. 
 

LINKS: 

https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZ0OegGztznH5h0-Q?e=e77Uy7 

https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZzPVjSkHhaZyBlkQ?e=s5nym0 

https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZ16-9PMEws1DEc8w?e=qeDexo 

https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZyVItDQz7xhSsPkg?e=bZPso6 

https://www.youtube.com/watch?v=bBk3VP6a-kE 

https://www.youtube.com/watch?v=q8votaUQkLs 

https://www.youtube.com/watch?v=yakehmKOErc 

https://www.youtube.com/watch?v=s3JuXdF70so 

https://www.youtube.com/watch?v=WK798MTDuHw 

https://www.youtube.com/watch?v=ebWRszwUi9A 

https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZ0OegGztznH5h0-Q?e=e77Uy7
https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZzPVjSkHhaZyBlkQ?e=s5nym0
https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZ16-9PMEws1DEc8w?e=qeDexo
https://1drv.ms/v/s!AsC-My4KnHj6haZyVItDQz7xhSsPkg?e=bZPso6
https://www.youtube.com/watch?v=bBk3VP6a-kE
https://www.youtube.com/watch?v=q8votaUQkLs
https://www.youtube.com/watch?v=yakehmKOErc
https://www.youtube.com/watch?v=s3JuXdF70so
https://www.youtube.com/watch?v=WK798MTDuHw
https://www.youtube.com/watch?v=ebWRszwUi9A


DUO MADRI DE VIOLÕES 
 

 

 
 

 

Adriana Ballesté e Mara Lúcia Ribeiro, violonistas, ex alunas da Escola Nacional de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, já participaram da Orquestra de Violões do Rio de Janeiro, 

sob a direção de Turíbio Santos e formaram um Duo de Violões reativado em 2017 denominado Duo 

Madri. Adriana, doutora em Musicologia, atua desde 1994 em pesquisas nessa área. Em 2017 

lançou o CD, Chuva no Mar, “importante contribuição para a história do violão brasileiro”, segundo 

o compositor e violonista Marco Pereira. Mara Lucia se especializou na Espanha em violão 

flamenco, atuando lá em diversas companhias e atualmente é professora de violão da Escola de 

Música Villa-Lobos. 

Apresentando-se regularmente no Música no Museu, o repertório do Duo  é extenso e variado, indo 

de Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, os espanhóis Isaac Albéniz e Manuel de Falla, até 

os contemporâneos Arthur Verocai e Egberto Gismonti e outros compositores brasileiros. Uma 

verdadeira viagem no tempo. 

  

LINKS: 

 

https://youtu.be/QXmMHk4ZOr0 

https://youtu.be/easFf-QJMrM 

https://youtu.be/MpyoF1qGSxk 

https://youtu.be/Q3Vg-If3E3o 

https://youtu.be/RcT5klBTi24 

https://youtu.be/IDCtg5g46bg 

https://youtu.be/uXxWTz0lCiU 

https://youtu.be/8-KRUJUiLvM 

https://youtu.be/QXmMHk4ZOr0
https://youtu.be/easFf-QJMrM
https://youtu.be/MpyoF1qGSxk
https://youtu.be/Q3Vg-If3E3o
https://youtu.be/RcT5klBTi24
https://youtu.be/IDCtg5g46bg
https://youtu.be/uXxWTz0lCiU
https://youtu.be/8-KRUJUiLvM


FERNANDA CANAUD 
 

 

 
 

Doutora em Música pela UNIRIO, lecionou piano nas universidades UNIRIO (RJ) e UNINCOR em 

Leopoldina (MG) e, desde  2000, é professora de piano e música de câmara da Escola de Música 

Villa-Lobos (RJ). Paralelamente às suas atividades acadêmicas, atua  não só com diversas 

orquestras mas também  como solista e camerista no Brasil de Norte a Sul e no exterior, muitas 

vezes pelo Música no Museu, tendo-se apresentado em Paris, Amsterdã, Todi, Londres, Leeds, 

Lisboa, Alcobaça, Coimbra, Madrid, Bilbao, Bogotá, além de  diversas cidades dos EUA. Em 2019, 

após uma bem sucedida tournée na Europa e Libano, também  pelo  Música no Museu, 

estabeleceu-se em Portugal, como pianista acompanhadora e professora da Escola Profissional de 

Artes da Covilhã - EPABI. Tem 8 CD’s lançados por diversos selos, e em 2016 um DVD nos Estados 

Unidos, pelo selo Majestic Mews, do recital ao vivo em Las Vegas com repertório de Música clássica 

brasileira. 

 

LINKS: 

 

https://youtu.be/_lkbpnvIEcw 

https://youtu.be/Pe2FxyiALdM 

https://youtu.be/gYSJjy1nOOA 

https://youtu.be/h-ow1mS_y34 

https://youtu.be/EEwxoMAqs-w 

https://youtu.be/vUqhfrhfcmU 

https://youtu.be/_lkbpnvIEcw
https://youtu.be/Pe2FxyiALdM
https://youtu.be/gYSJjy1nOOA
https://youtu.be/h-ow1mS_y34
https://youtu.be/EEwxoMAqs-w
https://youtu.be/vUqhfrhfcmU


JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL 
 

 

 
 

Pianista clássico e popular, premiado internacionalmente, e com 60 anos de carreira, João Carlos 

Assis Brasil também atuou como instrumentista e arranjador popular. Começou a atuar como solista 

de piano clássico aos 15 anos. Estudou no Conservatório de Música Brasileira e aprimorou os 

mesmo em Paris e Viena, onde conquistou o terceiro lugar no Festival Internacional de Beethoven, 

seguido de apresentações com o Viena Filarmônica. No cenário popular, ele interpreta canções de 

seu falecido irmão, saxofonista e compositor de jazz Vítor Assis Brasil, de Tom Jobim e de si mesmo. 

Ele também trabalhou com Turíbio Santos, Clara Sverner (com quem gravou álbuns instrumentais 

de piano dedicados a Erik Satie, George Gershwin e Maurice Ravel), Wagner Tiso, Zé Renato, 

Alaide Costa e Ney Matogrosso (com quem gravou Villa-Lobos, “Floresta do Amazonas”), Olívia 

Byington, entre outros artistas. 

 

LINKS: 

https://www.youtube.com/channel/UCJvd9tKLEh3y5jcvQgykU1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=qG1KhNyn7w0 

https://www.youtube.com/watch?v=vyJHQPgpk_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=h_rQGl535dA 

https://www.youtube.com/watch?v=1YMYq4twBeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fsB6Yh-pIrc 

https://www.youtube.com/watch?v=L0rdLwe6Pss 

https://www.youtube.com/channel/UCJvd9tKLEh3y5jcvQgykU1Q
https://www.youtube.com/watch?v=qG1KhNyn7w0
https://www.youtube.com/watch?v=vyJHQPgpk_Y
https://www.youtube.com/watch?v=h_rQGl535dA
https://www.youtube.com/watch?v=1YMYq4twBeQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsB6Yh-pIrc
https://www.youtube.com/watch?v=L0rdLwe6Pss


JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS 

 

 

 

 

 

Estudou com mestres como Aracy Pereira da Silva (com a qual também integrou um duo pianístico, 

que teve atividades ininterruptas por cerca de 10 anos), Luiz Carlos de Moura Castro e Myrian 

Dauelsberg. Apresenta-se regularmente em recitais de piano em diversas salas do Rio de Janeiro, 

inclusive no âmbito do projeto Música no Museu. No exterior, participou de festivais de música na 

Europa e deu recitais em Portugal (Lisboa e Coimbra), Espanha (Catalunha e Galícia), Itália (Tívoli), 

Alemanha (Berlim), Estados Unidos (Richmond) e Argentina (Buenos Aires). É membro da 

Academia Nacional de Música e autor do livro “A natureza do Brasil no piano de Villa-Lobos”. 

Apresentou trabalhos sobre este compositor em simpósios e congressos, como o “Experiencing 

Villa-Lobos: an International Festival”, na Universidade da Virgínia (EUA), e o V Simpósio Villa-

Lobos, de 2019, na Universidade de São Paulo - USP. 

 

 

LINKS: 

 

Página do YouTube: 

https://www.youtube.com/user/zecavasconcellos1 

 

Playlist (“Recital virtual”): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS20YbYi_0F3g2Isgt9Gn6W5Klo-sB2pB 

 

https://www.youtube.com/user/zecavasconcellos1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS20YbYi_0F3g2Isgt9Gn6W5Klo-sB2pB


LÍCIA LUCAS 
 

 
 

Representante no Brasil e no Exterior da prestigiosa Série Música no Museu, foi aclamada em 

Portugal na Sala dos Espelhos do Palácio Foz de Lisboa e na Biblioteca Joanina da Universidade 

de Coimbra no seu 725º Aniversário, na Sala de Concertos da Embaixada do Brasil em Berlim e 

recitais em Roma. Medalha de Ouro na Itália concedida por Arturo Benedetti Michelangeli, tem se 

apresentado com mais de 50 orquestras Sinfônicas de Europa, Estados Unidos e América Latina.  

Destacam-se as gravações na Rússia com a Filarmônica de São Petersburgo, com a Orquestra da 

Radio&TV de Moscou e o CD “Licia Lucas in Italy” gravado na Sala Fazioli. 

 

LINKS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24oaiZ-c54I - https://www.youtube.com/watch?v=_GfR2jReP4g 

https://www.youtube.com/watch?v=CqfKdGBc59U 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48E0HDdhR0 

https://www.youtube.com/watch?v=yoihgzei_pE 

https://www.youtube.com/watch?v=hn4Q5FZPFak 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu_rVlbiV_A 

https://www.youtube.com/watch?v=HFM7xY620Gk&t=50s 

https://www.youtube.com/watch?v=CWfWambNk4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=07-BexoTg7g - https://www.youtube.com/watch?v=l9ELn44XL6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Eauv_jr0HfI&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?v=N-p6GyO7qes&t=120s 

https://www.youtube.com/watch?v=CljNGoVfsOA - https://www.youtube.com/watch?v=uMfj6okWy3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=hYmoe2fIqQI - https://www.youtube.com/watch?v=wLHxYYPuzvs 

https://www.youtube.com/watch?v=zzx9_DcPfec 

https://www.youtube.com/watch?v=rj0Kjguhokg - https://www.youtube.com/watch?v=qr7nHBAB-Lg 

https://www.youtube.com/watch?v=VGf3QMPgsc0 

https://www.youtube.com/watch?v=24oaiZ-c54I
https://www.youtube.com/watch?v=_GfR2jReP4g
https://www.youtube.com/watch?v=CqfKdGBc59U
https://www.youtube.com/watch?v=Q48E0HDdhR0
https://www.youtube.com/watch?v=yoihgzei_pE
https://www.youtube.com/watch?v=hn4Q5FZPFak
https://www.youtube.com/watch?v=Xu_rVlbiV_A
https://www.youtube.com/watch?v=HFM7xY620Gk&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=CWfWambNk4Y
https://www.youtube.com/watch?v=07-BexoTg7g
https://www.youtube.com/watch?v=l9ELn44XL6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Eauv_jr0HfI&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=N-p6GyO7qes&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=CljNGoVfsOA
https://www.youtube.com/watch?v=uMfj6okWy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hYmoe2fIqQI
https://www.youtube.com/watch?v=wLHxYYPuzvs
https://www.youtube.com/watch?v=zzx9_DcPfec
https://www.youtube.com/watch?v=rj0Kjguhokg
https://www.youtube.com/watch?v=qr7nHBAB-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=VGf3QMPgsc0


 

MARCO DE PINNA 
 

 

 
 

 

Professor, diretor, compositor, arranjador, solista, bandolinista e multi-instrumentista, formado em 

Composição e Regência pela Universidade Estácio de Sá, RJ, onde também foi  professor e 

diretor  durante vários anos,  realizando intercâmbio em Universidades Americanas, UCLA e 

Indiana. Verbete do Dicionário de Música Popular Brasileira, de Ricardo Cravo Albin 

(http://www.dicionariompb.com.br). 

Apresentou-se com  Nelson Cavaquinho, Radamés Gnattali, Clara Nunes, Elizeth Cardoso, Gilberto 

Gil, Beth Carvalho, K-Ximbinho, Carlos Galhardo, Paulo Tapajós, Raul Mascarenhas,  João 

Nogueira, Altamiro Carrilho, Ademilde Fonseca, Nelson Sargento, Wilson Moreira, Paulo Moura, 

Daniela Spilman, Raul de Barros e gravou o LP "Chorinho Diferente" com os maestros Radamés 

Gnattali e Orlando Silveira. Apresentou-se, em várias formações, pelo Música no Museu, em 

museus no Rio e Nordeste do Brasil, e também no Chile e Australia, com o pianista João Carlos 

Assis Brasil, o percussionista Henrique Batista e o Almendrix Trio. 

 

 

LINKS: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQ85w4t9aPggopVTtH8ykvA 

 

https://myspace.com/marcodepinna 

 

https://www.facebook.com/marco.pinna.3785 

 

http://www.dicionariompb.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCQ85w4t9aPggopVTtH8ykvA
https://myspace.com/marcodepinna
https://www.facebook.com/marco.pinna.3785


 

MARIA HELENA ANDRADE 
 

 

 

 
 

 

 

Solista de orquestra, recitalista e camerista consagrada em inúmeras tournées nacionais e 

internacionais, lançou com sucesso diversos discos. É Mestre em Música pela Escola de Música da 

UFRJ, onde exerceu o magistério do seu instrumento, dirigiu o Setor Artístico e, atualmente, preside 

a Associação de ex-Professores. Suas realizações englobam exitosos projetos artísticos e a 

participação em júris de concursos nacionais e internacionais. Membro Titular da Academia 

Brasileira de Arte e presidente do Instituto Cultura Brasil/ Rússia. 

 

 

LINKS: 

 

http://maria-helena-andrade.blogspot.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGQkSRezn_4&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

http://maria-helena-andrade.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VGQkSRezn_4&feature=emb_logo


 

QUINTETO VILLA-LOBOS IN JAZZ 
 

 

 
 

Villa-Lobos in Jazz surgiu para homenagear Villa-Lobos, nos 50 anos de sua morte, e logo em 

seguida integrou-se ao Música no Museu, realizando concertos no Brasil de norte a sul e até no 

exterior, difundido a memória de Villa-Lobos em ritmos modernos, mas de mesmo conteúdo no 

sentido de valorização do Brasil e do seu folclore, marcas de sua obra. A aceitação foi muito grande 

e até gerou um DVD gravado em uma de suas apresentações no Música no Museu, quando, além 

das músicas de Villa-Lobos, também incorporou obras de Bach, Debussy, Radamés Gnattali, Ary 

Barroso, Egberto Gismonti e outros, na mesma linha de suas apresentações normais. A obra de 

Villa-Lobos e seu legado estão no cerne das motivações do grupo, com um foco especial nas 

canções folclóricas recolhidas e arranjadas por Villa-Lobos e que já geraram um trabalho de 

educação musical em escolas. Villa-Lobos in Jazz é formado por Octavio Garcia (baterista), Ozias 

Gonçalves (baixo), Fernando Corona (piano) e Felipe Poli (guitarra e violão), todos músicos 

com vasto currículo artístico e que já acompanharam os maiores músicos brasileiros.  

 

 

LINKS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oef_ykbfLh8&list=PLCFDB39039E8A141C 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fy0gi2qC2AA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yW8oWXQFRog 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FmQnvk_WaQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7wHmlM1Gjw 

https://www.youtube.com/watch?v=oef_ykbfLh8&list=PLCFDB39039E8A141C
https://www.youtube.com/watch?v=fy0gi2qC2AA
https://www.youtube.com/watch?v=yW8oWXQFRog
https://www.youtube.com/watch?v=3FmQnvk_WaQ
https://www.youtube.com/watch?v=W7wHmlM1Gjw


 

TRIO D´AMBROSIO 
 

 

 
 

 

Com mais de 15 anos de atividades e formado por grandes músicos que se destacaram em 

orquestras e atividades didáticas no panorama da música brasileira, Aizik Geller (violino), Maria 

Celia Machado (harpa) e Maria Helena de Andrade (piano), o Trio D'Ambrósio  se apresentou 

constantemente no Música no Museu, não só na sua série normal como também nos Festivais de 

Harpas (RioHarpFestival), desde a sua primeira versão em 2005.  A sua direção é da conceituada 

harpista Maria Celia Machado, decana das harpistas brasileiras e que também criou a Orquestra 

Brasileira de Harpas, uma referência no panorama da harpa no Brasil e com grande repercussão no 

exterior. O Trio D`Ambrosio destaca-se pela sua sonoridade original para um repertório bastante 

abrangente, principalmente de lindas obras de compositores nacionais resgatadas pelo trio, e que 

já se tornou uma grande referência no nosso meio musical. 

  

  

LINKS: 

  

https://tvbrasil.ebc.com.br/partituras/episodio/trio-dambrosio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlaSZ6x0Ygo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9LUx9-4p9k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYb9vNxjLJI 

 

 

https://tvbrasil.ebc.com.br/partituras/episodio/trio-dambrosio
https://www.youtube.com/watch?v=MlaSZ6x0Ygo
https://www.youtube.com/watch?v=V9LUx9-4p9k
https://www.youtube.com/watch?v=iYb9vNxjLJI


 

TRIO MOVIMENTO MUSICAL 
 

 

 
 

 

Desde a sua fundação em março de 2018, o Trio Movimento Musical (que inicialmente era integrado 

também pela flautista Lélia Brazil), vem encantando plateias com um repertório que vai do clássico 

ao popular e que se apresenta regularmente no Música no Museu. Os atuais integrantes do Trio, 

todos professores da Escola Movimento Musical, na Barra da Tijuca, RJ, são os seguintes: 

João Paulo Romeu dos Santos é Bacharel em Piano pela Escola Nacional de Música da UFRJ, 

tendo-se aperfeiçoado com grandes nomes do piano. 

Denise Emmer, violoncelista, é Bacharel pelo Conservatório Brasileiro de Música, tendo sido líder 

de naipe nas Orquestras Rio Camerata, Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, Camerata Dias 

Gomes além de outros grupos camerísticos. Atualmente é líder de naipe da Orquestra do 

Conservatório Brasileiro de Música. Paralelamente à atividade musical, é uma poeta premiada com 

20 livros publicados. 

Felipe de Oliveira, violinista, iniciou seus estudos musicais no Conservatório Brasileiro de Música 

obtendo o diploma de Técnico. Logo após, cursou Licenciatura em Música na Escola Nacional de 

Música da UFRJ. Prosseguiu seus estudos com o Prof. Oswaldo de Carvalho concluindo o Curso 

Profissionalizante de Música pela FAETEC. Atualmente é Professor de Música da Prefeitura do Rio 

de Janeiro e da Escola Movimento Musical.  

 

 

LINK: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzJPtxTKRr0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzJPtxTKRr0


 

 
 

 

 

Música no Museu, iniciado em 1997, tornou-se a maior série de música clássica do Brasil, 

reconhecido pelo RankBrasil, a versão brasileira do Guinness Book.  Seus números são 

expressivos, chegando a fazer mais de 500 concertos por ano, de norte a sul do Brasil, ocupando 

cerca de 2.500 músicos/ano, além de uma vertente internacional, desde 2006, e com o apoio de 

nossas Embaixadas e do Itamaraty,  em cidades de países de todos os continentes: Portugal, 

Espanha, França, Bélgica, República Tcheca, Itália, Alemanha, Áustria (Europa), Líbano (Oriente 

Médio), Estados Unidos (inclusive no Carnegie Hall em Nova Iorque), Chile, Argentina, Canadá 

(Américas), Vietnam, Índia (Ásia), Marrocos (África) e Austrália (Oceania), levando músicos e a 

música brasileira para o exterior. 

Nestes 23 anos de atividades, já registra um público superior a 1.000.000 de pessoas e uma mídia 

espontânea de milhares de registros em todos os veículos do Brasil, rádios, TVs, jornais, revistas, 

internet e até do exterior, com destaques para matérias no New York Times, Le Monde de la 

Musique, Pariscope, L´Officiel, entre outras. A excelência do projeto já recebeu inúmeros prêmios e 

honrarias nacionais (Ordem do Mérito Cultural, Golfinho de Ouro, Embaixador do Rio, Urbanidades 

do IAB, Mérito do Trabalho etc.)  e internacionais (Cultura Viva da Unesco, Excelência em Cultura-

Lisboa, Latin American Quality Awards-Buenos Aires, Cultura Viva-Madrid) e gerou a monografia de 

Marie Hoffman, da  Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät III Institut für 

Musikwissenschaft und Medienwissenschaft Musik und Medien/Kulturwissenschaft, sob o titulo “Die 

Rolle der ‘Klassik’ im öffentlichen Leben in Rio de Janeiro und die Konzertreihe ‘Música no Museu’ 

(Musik im Museum)” (A música clássica na vida pública do Rio de Janeiro e a série de concertos 

“Musica no Museu”). 

Paralelamente e no seu âmbito, realiza um Festival Internacional de Harpas (RioHarpFestival), já 

na sua 15ª versão, que colocou o Brasil no circuito mundial da harpa. Também renova o panorama 

da música clássica no Brasil através do Concurso Jovens Músicos - Música no Museu, já na 

10ª versão, que recebe a cada ano uma bolsa de US$ 105 mil  da James Madison University - uma 

Escola Steinway - para o vencedor. Também criou a Orquestra Jovem Música no Museu, que já 

começa a ter vida própria. 



Música no Museu no Google tem mais expressivos registros e o seu 

site www.musicanomuseu.com.br, na sua versão nova, em 18 meses já tem cerca de  500.000 

acessos. 

Ao completar 15 anos em 2012, realizou uma programação especial, incluindo os melhores 

concertos da série, com destaque para a apresentação do pianista Nelson Freire em São João del 

Rei. 

Em 2013, além da série normal de concertos, foi feito o lançamento do livro ¨Música no Museu - 15 

anos depois”, além da exposição das pinturas das capas dos seus programas (cada mês feita por 

um artista plástico brasileiro) e doadas para a Academia Brasileira de Filosofia e que ora faz parte 

do seu acervo. 

Outro grande diferencial da série é a absorção de iniciativas sociais junto a comunidades, dando 

lugar para apresentações de suas orquestras em nossos espaços e sempre com o maior sucesso. 

No site já citado acima, www.musicanomuseu.com.br, e no www.rioharpfestival.com.br  temos 

todas as informações sobre os projetos. 

  

Sergio da Costa e Silva 

Diretor 

 

 

CARPEX EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES 

Praça Pio X, 55, sala 202, Centro, Rio de Janeiro-RJ 

CEP 20040.020 - BRASIL 

Tels: +55  21 2233-6711, +55 21- 2253-8645 e +55 21 99988-9332. 

 

 

 

 

http://www.musicanomuseu.com.br/
http://www.musicanomuseu.com.br/
http://www.rioharpfestival.com/

