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Loja do MCB Amma Store lança coleção exclusiva  

criada por Dedeia Meirelles 

 

28 de julho, quinta-feira, das 10h às 18h – entrada gratuita 

 
Inserida num universo de curiosidades, a artista Dedéia Meirelles cria a coleção “Uma floresta 
quase encantada”. O lançamento será realizado no dia 28 de julho na Amma Store, loja do Museu 
da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O evento contará 
com a presença da artista, e será realizado durante o horário de funcionamento da loja, das 10h às 
18h, com entrada gratuita. 
 
Os cenários lúdicos da coleção estampam tecidos e acessórios de decoração, como luminária, 
almofadas, caixas e enfeites. A partir da apropriação de desenhos, fotos e objetos, somada à 
técnica de colagem digitalizada, surgem encantadoras e coloridas estampas nos tecidos linho e 
veludo. 
 
A coleção foi criada com exclusividade para a Amma Store. 
 
Sobre a artista 
Dedéia Meirelles é formada em Publicidade e Propaganda pela FAAP. Com pai arquiteto, desenhista 
e pintor, desde criança seu olhar se volta ao mundo das artes. Sempre foi apaixonada por 
decoração e design – faz parte de seu dia a dia criar ambientes inusitados com móveis e objetos 
que encontra pelo caminho, nos espaços em que convive. Trabalhou por 20 anos com cenografia de 
eventos, aliando bom gosto à inovação dos ambientes. Entre 2010 e 2015 esteve à frente da Galeria 
Ímpar e Galeria Central. Atualmente, trabalha em um ateliê individual montado no living social do 
apartamento onde mora com a família. Suas atuais criações transitam sobre uma nova técnica que 
vem experimentando com tecidos para decoração, estampados com suas colagens e desenhos. 
 
 



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 
 
Lançamento da coleção “Uma Floresta Quase Encantada” 
28 de julho, das 10h às 18h – entrada gratuita 
 
Local: Amma Store – loja do Museu da Casa Brasileira – (11) 3432.9800 
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 – Amma Store 
Cris Landi (11) 3064-6170 | cris@defatho.com.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 
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