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DE OLHO NO QUE HÁ
DE MAIS QUENTE
Milão fica uma loucura durante a Semana do
Design e, se você não montar um roteiro, corre
o risco de nem conseguir chegar perto da it-poltrona da Patricia Urquiola ou do lustre-desejo
do Ingo Maurer. Nosso objetivo ao produzir este
guia é facilitar a sua visita ao antecipar os endereços mais bacanas e descolados. Mas não se
preocupe caso perca alguma atração, pois nossa equipe vai se desdobrar para trazer a cobertura completa em todas as plataformas: no site
casaclaudia.abril.com.br e nos perfis @revistacasaclaudia (Instagram) e RevistaCasaClaudia
(Facebook). Acompanhe nas redes e não perca
a edição impressa da CASA CLAUDIA em
maio, com mais Milão e outras reportagens superespeciais, que celebram os 40 anos da revista.
EQUIPE CASA CLAUDIA

@revistacasaclaudia

revistacasaclaudia

SALONE

DIVULGAÇÃO

Além de exportar o italian style para o mundo
inteiro, as maiores empresas italianas de mobiliário
trabalham com os designers mais talentosos dos
quatro cantos do globo. Por isso, visitar o Salão do
Móvel significa testemunhar o encontro entre a alta
qualidade de produção e a diversidade cultural,
o que dá origem a móveis e objetos incríveis.
Se você é um dos 330 mil visitantes que a feira espera
atrair nessa 56ª edição, aproveite a passagem pelo
complexo de Rho-Fieramilano para ver também
a bienal de iluminação Euroluce e o Salão Satélite,
a mostra de jovens talentos. Não dá para perder!

pegue a linha vermelha
até Rho-Fieramilano (última estação). O bilhete custa 2,50 euros
(ida e volta, 5 euros). Há também
a opção de comprar um tíquete
válido para o dia inteiro (7 euros).
Mais informações: www.atm-mi.it
saindo do aeroporto
Malpensa, embarque até a estação
Cadorna-Triennale e acesse a linha
vermelha do metrô. A passagem custa 13 euros (ida e volta, 20 euros).
Caso desça nas estações Central ou
Garibaldi, por onde a linha vermelha do metrô não passa, será preciso fazer baldeações. Mais informações: http://www.malpensaexpress.
it/it/malpensa-express/home.aspx
T RE M :
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BICICLETA: no serviço de bike sha-

ring Bikemi, pedalar por um dia custa 4,50 euros. Bilhetes à venda nos
quiosques ATM. Tel. 02 4860 7607.

SALONE
PAVILHÃO 20

PAVILHÃO 16

➔

TÁXI: Autoradio Tassi, tel. 02 8585,
Radio Taxi, tel. 02 6969, e Taxi Blu,
tels. 02 4040 e 02 6767. O preço
da corrida entre Malpensa e Rho-Fiera varia de 100 a 120 euros.
UBER: cadastre um cartão de crédito internacional no app. A viagem
entre o centro de Milão e Rho-Fiera
fica em torno de 50 euros. Do aeroporto à feira, cerca de 115 euros.
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COMO CHEGAR
METRÔ:

ÔNIBUS: do aeroporto Malpensa,
Terminal 1, partidas a cada meia
hora, das 9h às 11h30. Do Terminal
2, viagens a cada meia hora, das
das 9h10 às 11h40. Ônibus saem
de Rho-Fiera a Malpensa, terminais 1 e 2, às 14h15, 14h45, e a cada
30 minutos, entre 15h30 e 19h.
Os bilhetes custam 10 euros (ida
e volta, 16 euros). Confira os horários em www.malpensashuttle.it

ILUSTRAÇÃO: BRUNNA MANCUSO

LOCALIZE-SE

Você não precisa percorrer
os 200 mil m2 da feira. Vá direto
para os pavilhões de Design
(os azuis no mapa ao lado).
Se quiser fazer uma visita ainda
mais seletiva, os números 16
e 20 têm as melhores novidades

P
P

➔

S A L O N E | PAV I L H Õ E S

CARRO: pelas autoestradas, siga as
indicações para Rho-Fieramilano.
Há mais de 10 mil vagas de estacionamento no centro de exposições. Os valores variam entre 12 euros (quatro horas) e
16,50 euros (de quatro a 24 horas).

M
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ARTEK/VITRA
Pavilhão 20, D09/E16.
www.artek.fi/www.vitra.com
As duas empresas dividem o estande este ano. A Artek chamou o
norueguês Daniel Rybakken para
desenhar uma série de acessórios da família Domestic Helpers
(foto). Já a Vitra traz novidades do
seu time estrelado de designers.
DRIADE
Pavilhão 20, E05/F08.
www.driade.com
Fabio Novembre apresenta a estante de livros Venus, Philippe
Starck revela uma inédita linha de mesa, cadeira, poltrona
e bancos e a dupla Ludovica e
Roberto Palomba lança a cadeira Sissi (foto), para áreas externas.
10

Artek/Vitra

Driade

SALONE

TOP 5

Dentro dos pavilhões da feira,
as novidades mais aguardadas
costumam sair destas empresas.
Prepare o celular para fazer
muitos cliques

KARTELL
Pavilhão 20, A15/B14.
www.kartell.it
Para trazer um vislumbre do futuro, a grife exibe protótipos em
fase de desenvolvimento. E, entre os produtos prontos para entrar no mercado, destacam-se a
cadeira Generic C, de Philippe
Starck, e a luminária Aledin
(foto), de Fabio Novembre.
MOROSO
Pavilhão 16, A29/B22.
www.moroso.it
A aposta é a linha para ambientação de espaços públicos. Com
assentos na frente e no verso,
o sofá Josephine, de Gordon
Guillaumier, para áreas comerciais, também fica perfeito em casa.
Kartell

NATUZZI
Pavilhão 16, E41/F40.
Pavilhão 18, B25/C26.
www.natuzzi.com
O australiano Jamie Durie estreia
no portfólio da empresa com a
cama estofada Hara. Já o veterano Mauro Lipparini assina o
sofá modular Melpot (foto), que
pode ser personalizado com o
acréscimo de peças opcionais.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SALONE

Natuzzi
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A Lot of Brasil

A LOT OF BRASIL
Pavilhão 20, B05.
www.alotofbrasil.com.br
A grife, dirigida pelo designer paulistano Pedro Paulo Franco, apresenta o sofá 360 (foto), feito de espuma injetada, que pode ter toda
a volta aproveitada. Também lança peças dos italianos Alessandra
Baldereschi e Andrea Borgogni.
BUTZKE
Pavilhão 6, F50.
www.butzke.com.br
A marca catarinense participa pela
terceira vez do salão com 22 móveis de madeira, assinados por nomes como Artur Casas, Bruno
Faucz, Carlos Motta e Paulo Alves.
12

LIVING DIVANI
Pavilhão 7, C11/D16.
www.livingdivani.it
Relaxar, mas sem perder a elegância, é a palavra de ordem da nova linha, como atesta a poltrona Dumas,
criação de Piero Lissoni. A família se
completacomsofá,cadeiraemesinha.
MDF
Pavilhão 16, B19/B23/C22/C28.
www.mdfitalia.com
Uma joia que mistura design
e artesanato: assim Piergiorgio
Cazzaniga define a nova versão
de sua cadeira Sign, a Sign Filo.
A peça é composta de 45 m de fio
de aço soldados a mão. O conforto
é garantido por almofadas de seda.

SALONE

FOTOS: DIVULGAÇÃO

OUTRAS MARCAS

Poltrona Frau

MOLTENI
Pavilhão 20, A1/B2/C2.
www.molteni.it
Desenhada por Gio Ponti para
a empresa norte-americana
Altamira nos anos 1950, a poltrona D.156.3 continua superatual. Tanto que a grife italiana
resolveu reeditá-la. A peça renasce com corpo de madeira no
tom natural (ácer ou bordo) ou
laqueada de preto. O estofamento pode ser de couro ou tecido.
POLTRONA FRAU
Pavilhão 20, C01/F06.
www.poltronafrau.com
Jean-Marie Massaud faz a base da
cadeira de jantar Jeff (foto) dar ori-

gem a outras duas peças: sem o encosto, o assento cilíndrico vira um
banquinho e, vestida com uma nova
estrutura, quase escultural, a cadeira se tranforma em poltrona. O trio
pode ser forrado de tecido ou couro.
ZANOTTA
Pavilhão 16, A23/B16.
www.zanotta.it
No estande projetado pelo escritório de arquitetura Calvi
Brambilla, a mesinha Emil, de
Frank Rettenbacher, surge em
versão repaginada, unindo madeira, cobre e latão. O designer
explica que experimentou vários
materiais até chegar à opção final,
com estrutura de metal brilhante.
13

SALONE

1

ARTEMIDE
Pavilhão 11, C19/C29/D16/D28.
www.artemide.it
A marca convidou o escocês Neil
Poulton para desenvolver um lustre com LED (foto). No modelo,
feito de metal e plástico, a luz
atravessa uma grade perfurada,
o que proporciona uma claridade mais leve ou, como define o
próprio designer, “confortável”.
FOSCARINI
Pavilhão 11, A19/A29/B18/B24.
www.foscarini.com
Novos talentos e nomes tarimbados, como Paolo Lucidi e Luca
Pevere, do estúdio LucidiPevere,
compõem o portfólio da grife. A
14

Artemide

dupla assina a luminária de teto
Arumi. Na parte externa da cúpula, o alumínio opaco dá um
toque industrial à peça. Por
dentro, a superfície é brilhante para refletir a luz de LED.
INGO MAURER
Pavilhão 15, A23.
www.ingo-maurer.com
Um dos lançamentos do designer
alemão, conhecido por suas peças
poéticas, é o pendente Ringelpiez
(foto), inspirado na versão de piso
apresentada no ano passado. Para
o modelo de teto, Ingo criou uma
cúpula de papel plissado que lembra abajures antigos. O material difunde uma luz aconchegante.

SALONE

FOTOS: 1. DIVULGAÇÃO 2. TOM VACK

EUROLUCE

Pavilhões 9, 11, 13 e 15
Na bienal da iluminação
ligada ao Salão do Móvel,
a feira ganha jeito de instalação
de arte, com lindos objetos
luminosos por todos os lados.
Se você procura luminárias
técnicas, para ambientes
internos e externos, também tem

2

Ingo Maurer

LUCEPLAN
Pavilhão 13, B19/C18.
www.luceplan.com
O alto impacto cenográfico é
o trunfo da Sol_03 (foto), assinada por Daniel Rybakken.
Imponente, a luminária tem cúpula de alumínio, que reflete a
luz de LED num disco de plástico com acabamento espelhado.
OLUCE
Pavilhão 13, C01/C05.
www.oluce.com
A empresa mostra suas novidades
numa ambientação de autoria de
Ferruccio Laviani. Entre elas, a linha Plume, de Christophe Pillet, inclui uma luminária de piso e uma

Luceplan

1

de mesa com o mesmo formato e
tamanhos diferentes. Feitas de metal e com luz de LED, as peças trazem curvas suaves, que revelam a
inspiração nos traços do art nouveau.
VIBIA
Pavilhão 9, C15/D06.
www.vibia.com
Brincando com transparência e luz,
material e imaterial, o alemão Stefan
Diez inventou a coleção Guise para
essa marca espanhola. Nas luminárias, em formato de círculo ou cilindro, o vidro conduz a luminosidade, mas só permite que ela emane
pela borda das peças, o que gera a
impressão de halos flutuando no ar.
A fonte de LED permanece invisível.
15

FUORI

SALONE

Superdesign Show

16

GIUSEPPE MALCANGI

Durante uma semana, Milão respira design muito
além dos pavilhões do Salão do Móvel. Nas ruas,
nos parques, nas lojas, nas galerias e nos museus,
as atrações são pra lá de especiais: instalações,
exposições de arte e os lançamentos de móveis,
objetos e iluminação apresentados em cenografias
grandiosas. Prepare-se para andar bastante e,
entre uma parada e outra, aproveite para curtir
a arquitetura e os points gastronômicos da cidade.

B&B ITALIA
Via Durini, 14.
De 4 a 8 de abril, das 9h30 às
21h, e dia 9 de abril, das 9h30 às
18h. www.bebitalia.com
Antonio Citterio apresenta a versão para áreas externas do sofá
Roy: o Roy Outdoor Fabric (foto).
De alumínio e textiline, vem em
turquesa, verde, marrom e vinho.
MOOOI
Via Savona, 56.
De 4 a 8 de abril, das 10 às 21h,
e dia 9 de abril, das 10 às 17h.
www.moooi.com
Marcel Wanders assina a instalação
Hospitality, com 25 produtos inéditos. Confira a luminária Coppelia
(foto), que o japonês Arihiro Miyake
criou em homenagem à obra do
coreógrafo Arthur Saint-Léon.
18

Moooi

SUPERDESIGN SHOW
Superstudio Più,
Via Tortona, 27.
De 4 a 8 de abril, das 10 às 21h,
e dia 9 de abril, das 10 às 18h.
www.superdesignshow.com
Time to Color! foi o tema escolhido pelo complexo de galpões.
Fabio Novembre optou por revisitar o universo dos contos de fadas
e Matteo Ragni fez um carrossel.
VENTURA CENTRALE
Via Ferrante Aporti, 15.
De 4 a 8 de abril, das 10 às 20h,
e dia 9 de abril, das 10 1as 18h.
www.venturaprojects.com
A novidade mais quente do Fuori
Salone: os holandeses do Ventura
Projects passam a ocupar os 40
mil m² dos antigos depósitos da
Estação Central de trens (foto).

FUORI SALONE

TOP 5

Estes são os highlights entre as
centenas de eventos paralelos.
Não deixe de acrescentá-los
em seu roteiro pela cidade

ROSSANA ORLANDI
Via Matteo Bandello, 14-16.
De 4 a 6 de abril, das 11 às 19h,
e de 7 a 9 de abril, das 9 às 20h.
www.rossanaorlandi.com
O time escolhido pela dona do espaço inclui designers como Nacho
Carbonell (foto), com uma mesa-escultura, e Damiano Spelta, inventor de uma lanterna gigante.

B&B Italia

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FUORI SALONE

Rossana Orlandi

Ventura Centrale
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FUORI SALONE

ARS Fabricandi

ARS FABRICANDI
Corso Magenta, 24.
Dia 4 de abril, das 11 às 19h,
dia 5 de abril, das 11 às 23h,
de 6 a 8 de abril, das 11 às 21h,
e dia 9 de abril, das 11 às 20h.
www.arsfabricandi.design
A marca belga instala no Palazzo Litta
a Launch Exhibition Genesis, que
tem três brasileiros. Ana Neute leva
a luminária Molécula, Carol Gay, a
banqueta NoAr, e Rafael Chvaicer
mostra a cadeira Boleia (foto).
BRAZIL S/A
Università degli Studi di Milano,
Via Festa del Perdono, 7.
De 3 a 9 de abril,
das 10 às 24h.
www.brazilsa.com.br
20

Com o tema A Alma do Design
Brasileiro, o evento reúne peças de
60 designers, entre eles Bruno Faucz,
Ronald Sasson, Ines Schertel e Alê
Jordão. No mesmo endereço, a exposição Be Brasil, incentivada pela Apex
(Agência Brasileira de Promoção
de Exportação e Investimentos),
abre espaço para 40 empresas.
JADER ALMEIDA
Via Giuseppe Sacchi, 5.
De 4 a 9 de abril, das 10 às 21h.
www.sollos.ind.br
Promovida pela Sollos, a mostra
Good News from Brazil exibe duas
peças criadas exclusivamente para
o evento. As demais, como a mesa
lateral Mepi, já foram apresen-

Rio + Design

tadas no Brasil. Além de assinar
todo o mobiliário e os objetos
expostos, o designer catarinense também é o responsável pela
cenografia da galeria, de 450 m².
RIO + DESIGN
Università degli Studi di Milano,
Via Festa del Perdono, 7.
De 4 a 9 de abril, das 10 às 24h.
Já tradicional no Fuori Salone,
a exposição agrupa trabalhos
de designers cariocas. Gisela
Simas expõe a mesa de centro Dada (foto), fabricada pela
Elon Móveis de Design, e
Gustavo Bittencourt mostra
a cadeira Muuu, de aço cromado,
jacarandá de demolição e pele.

SÉRGIO J. MATOS
Via Maroncelli, 13.
De 5 de abril a 30 de maio, das 11
às 19h. www.artnet.com/galleries/
galleria-paola-colombari
Na Galleria Paola Colombari, o designer mato-grossense apresenta a
mostra Brasil Mestiço, em que cada
produto celebra nossa identidade.

FUORI SALONE

Marcas e profissionais
de várias regiões do Brasil
se lançam na aventura
de representar o nosso
design em solo milanês.
Visite estas exposições
para prestigiar
os talentos nacionais

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PRESENÇA
BRASILEIRA

SERGIO RODRIGUES
Corso Garibaldi, 117.
De 4 a 9 de abril, das 10 às 21h.
www.linbrasil.com.br
Mocho e Voltaire são algumas das
criações do mestre expostas. Para
comemorar os 60 anos da poltrona
Mole, a LinBrasil lança uma edição com 60 unidades numeradas.
21
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de eventos bacanas. Desça no
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2 AUDI CITY LAB
Corso Venezia, 11.
De 3 a 9 de abril, das 10 às 20h.
www.iterni-events.com
A gigante do setor automobilísti-

24

co prova que sabe olhar para além
do desenho de carros. Em parceria com a revista Interni, a empresa apresenta o projeto sobre inteligência artificial Future Needs
Stories. A mostra é uma extensão
do tema Material Immaterial, proposto pela publicação este ano.
BISAZZA
Via Senato, 2.
De 4 a 8 de abril,
das 10 às 20h.
www.bisazza.com
Os brasileiros Fernando e
Humberto Campana redecoram
o showroom, brincando com as
estampas gráficas da coleção de
ladrilhos hidráulicos da marca.
3

Cassina

Os padrões, lançados em outros
anos, levam assinaturas de peso,
como Tom Dixon, India Mahdavi
e Jaime Hayon. Já o australiano
Greg Natale estreia no catálogo
da Bisazza com uma série de mosaicos inspirados na natureza.
4 CASSINA
Via Durini, 16.
De 4 a 9 de abril,
das 10 às 21h.
www.cassina.com
Em meio às comemorações dos 90
anos da grife, o alemão Konstantin
Grcic apresenta o sofá modular Soft
Props (foto), composto de elementos que o comprador pode montar como quiser. Versátil, a peça

tem estrutura de tubos de ferro e
estofamento de tecido ou couro.
5 FONDAZIONE
ACHILLE CASTIGLIONI
Piazza Castello, 27.
De 4 a 9 de abril,das 9 às 20h.
www.fondazioneachillecastoglioni.it
No antigo escritório onde o arquiteto milanês produziu algumas das
peças de design mais marcantes
do século 20, a exemplo das luminárias Arco e Taraxacum e do
banco Sella, o visitante encontra a exposição La Casa Abitata.
O percurso revela documentos, fotografias e projetos de ambientes concebidos pelo genial
Castiglioni entre os anos 1950 e 80.

FUORI SALONE

1 ARMANI/CASA
Corso Venezia, 14.
De 4 a 9 de abril, das 9 às 20h.
www.armanicasa.com
Morfeu, o deus dos sonhos, empresta seu nome à cama (foto) que
a grife de Giorgio Armani coloca em exposição. Com estrutura de carvalho em formato de
onda e revestido de tecido, o móvel sintetiza os valores da linha
casa do estilista: desenho básico,
tons discretos e luxo nos detalhes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Armani/Casa
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7 HENGE
Via della Spiga, 7.
De 4 a 9 de abril, das 10 às 21h.
www.henge07.com
Herdeira da tradição milanesa de
aliar desenho limpo e alta qualidade de produção, a empresa está
completando 10 anos. Para comemorar, ela aposta no lançamento
da mesa Arrow (foto), do arquiteto e designer Massimo Castagna,
que segue a proposta de usar materiais naturais trabalhados com
técnicas artesanais: o móvel combina tampo de pedra e estrutura
de bronze no tom original. Outro
destaque do catálogo é o aparador de madeira com portas feitas inteiramente de prata 999.

Henge

8 INTERNI
Università degli Studi di Milano,
Via Festa del Perdono, 7.
De 3 a 9 de abril,
das 10 às 24h,
de 10 a 14 de abril,
das 10 às 22h, e
dia 15 de abril, das 10 às 18h.
www.interni-events.com
Sob o tema Material Immaterial,
a revista italiana arma dezenas de
instalações interativas pelo campus da universidade. Arquitetos
e designers selecionados em
diversos países (Itália, Japão,
China, Rússia, Polônia e GrãBretanha) foram convidados a
refletir a respeito dos conceitos
de matéria e não-matéria e apre-

sentam obras em que madeira,
cerâmica, metal, plástico, vidro
e fibras naturais se misturam a
elementos de realidade virtual.

FUORI SALONE

6 FORNASETTI
Corso Venezia, 21A.
De 4 a 8 de abril,
das 10 às 21h,
e dia 9 de abril,
das 10 às 20h.
www.fornasetti.com
Chamado de “mago da magia preciosa e precisa” pelo amigo e poeta Pablo Neruda, o artista plástico Piero Fornasetti deixou um
rico acervo de ilustrações para
seu filho, o designer Barnaba
Fornasetti. Ele cria móveis nos
quais aplica os desenhos do pai,
como na série Cilindrico (foto), a
novidade deste ano, composta de
mesa de centro e armário-bar, ambos com acabamento laqueado.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fornasetti

9 LAMINAM
Via Verdi, 5.
De 4 a 7 de abril, das 10 às 20h, e
8 e 9 de abril, das 10h30 às 19h.
www.laminam.it
Pertinho do Teatro alla Scala, o
showroom, recém-inaugurado, expõe a nova linha de placas de cerâmica ultrafinas da marca. Com
3 mm de espessura, as peças da
coleção Seta foram pensadas para
revestir e decorar as diversas superfícies dos ambientes corporativos:
tampos, paredes, divisórias e pisos.
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11 MORONI GOMMA
Corso Matteotti, 14.
De 4 a 9 de abril, das 10 às 20h.
www.moronigomma.it
Conhecida pelas peças de decoração de borracha e plástico, a empresa se alia ao Studio Cheha, do
designer Nir Josef Chehanowski,
sediado em Tel-Aviv. A novidade do
showroom é a luminária de LED
com efeito tridimensional (foto) desenvolvida por Nir. Quando apagada, a peça parece ter apenas a
haste, mas basta acendê-la que a
mágica acontece: surge uma cúpula com volume, desenhada pela
luz. A ilusão vem de uma lâmina
de acrílico com recortes feitos a laser, por onde os feixes atravessam.

Sawaya & Moroni

12 SAWAYA & MORONI
Via Manzoni, 11.
De 4 a 9 de abril, das 10 às 21h.
www.sawayamoroni.com
Morta em 2016, nas vésperas do
Salão do Móvel, a arquiteta Zaha
Hadid é reverenciada pela empresa, da qual foi colaboradora durante anos. A homenagem vem
na forma da poltrona de madeira Tippy, desenhada por Zaha
em 2011 e nunca produzida. Já
William Sawaya, dono da grife e
designer, apresenta o banco estofado Meccanica (foto), sustentado
por tubos de metal dobrados na parte inferior e superior. O premiado
arquiteto chinês Ma Yansong, por
sua vez, estreia no time da marca.

13 TOM DIXON
Via Manzoni, 42.
De 4 a 8 de abril, das 11 às 20h,
e dia 9 de abril, das 11 às 16h.
www.tomdixon.net
O designer britânico ocupa o
Cinema Manzoni, um marco da
vida cultural milanesa, onde comanda a mostra Yesterday, Today
and Tomorrow, com peças suas e
de seus colaboradores. Entre as
novidades concebidas por Dixon,
destaque para a luminária de teto
Cut, de visual futurista, e para os
itens da coleção Delaktig, realizada em parceria com a Ikea.
Momento relax: assistir a exibições de filmes sobre design e se
divertir no Johnnie Walker Bar.

FUORI SALONE

10 MIDSUMMER
Corso Venezia, 25.
De 4 a 9 de abril,
das 12 às 20h.
www.midsummer-milano.com
Fundada no ano passado pela arquiteta Chiara Mennini, a marca de mobiliário para quartos se
instala na butique da estilista britânica Vivienne Westwood. Os
ambientes seguem a temática
Qual o Propósito de Dormir,
Se Você Não Pode Sonhar? e
colocam em evidência camas,
cômodas, criados-mudos e poltronas desenhados por Chiara.
Roupas de cama sofisticadas,
de linho, algodão, cashmere
e seda, completam a coleção.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Moroni Gomma
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CAPPELLINI POINT
Bastioni di Porta Nuova, 9.
De 4 a 9 de abril,
das 10 às 22h.
www.cappellini.it/it
Versátil e perfeita para ambientes
residenciais e espaços públicos,
a poltrona giratória Embroidery
Simple (foto), do sueco Johan
Lindstèn, é sinônimo de conforto
em qualquer ambiente. A elegância das formas se deve à estrutura
de madeira curvada de poliuretano e do revestimento de tecido ou couro. Ambos os materiais
fazem parte do catálogo da tradicional marca italiana Cappellini.

3 10 CORSO COMO
Corso Como, 10.
De 4 a 9 de abril, das 10h30
às 21h, e de 10 de abril a 1 de
maio, das 10h30 às 19h30.
www.10corsocomo.com
Pierre Cardin é homenageado
na mostra Pierre Cardin – Les
Sculptures Utilitaires. Nascido
na Itália, o estilista cresceu na
França e ganhou fama na moda,
mas nunca deixou de lado a paixão pelo design. Suas peças,
com formas geométricas futurísticas, foram reinterpretadas
em luminárias, aparadores e
cômodas de madeira com laca.

Cappellini Point

32

4 HORTO BOTÂNICO
DI BRERA
Via Brera, 28.
De 3 a 9 de abril,
das 10 às 23h, de 10 a 14 de abril,
das 10 às 22h, e dia 15 de abril,
das 10 às 18h.
O Horto Botânico di Brera é um
oásis tropical no centro de Milão
e se transforma em uma academia
ao ar livre com o projeto de design
fitness MyIsle (foto). A ilha da boa
forma, de 16 m² e feita de concreto
UHPC, é uma escultura, que possibilita a prática de esportes para
até dez pessoas no mesmo espaço.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

2

FUORI SALONE

1 ALPI
Via Solferino, 7, 4° andar.
De 4 a 8 de abril,
das 10 às 21h, e
dia 9 de abril, das 10 às 18h.
www.alpi.it
A coleção 2017 da Alpi, empresa de lâminas de madeira, é assinada pelo italiano Piero Lissoni,
o japonês Kengo Kuma e pelos
irmãos Fernando e Humberto
Campana. Os brasileiros criaram
novos padrões de lâminas coloridas. Tudo sob o conceito de transformação, reutilização da matéria-prima, criatividade e fantasia.

Horto Botânico di Brera
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6 MINDCRAFT
San Simpliciano,
Piazza Paolo, 6.
Dia 4 de abril, das 10 às 23h,
de 5 a 8 de abril, das 11 às 21h,
e dia 9 de abril, das 11 às 17h.
mindcraftexhibition.com
Tobias Mohl, Yuki Ferdinandsen,
Eske Rex e Maria Mengel, Birk
Marcus Hansen e Emil Kroyer
são alguns nomes do seleto grupo
de jovens talentos do design dinamarquês que se apresenta durante o
Mindcraft17. Este ano, com a curadoria do designer Henrik Vibskov,
o evento traz 18 profissionais e artesãos, que apresentam móveis, peças
de cerâmica e vidro, além de trabalhos voltados ao mundo da moda.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

5 INCIPIT LAB
Via Solferino, 11 , 1º andar.
De 4 a 9 de abril, das 11 às 20h.
www.incipitlab.com
A empresa e laboratório criativo
Incipit revela e incentiva novas figuras do design. E nada mais apropriado que apresentar as criações
dessa jovem geração em um espaço com objetos pensados para o dia
a dia. Uma das revelações é o italiano Tommaso Caldera com sua coleção de luminárias para escrivaninhas
Elmetta Smart (foto), de estilo pop,
elegante e minimalista. A cúpula de
alumínio lustrado, com uma alça de
aço envernizado, pode ser apoiada
na superfície. Disponível nas cores
prata, preta, azul, vermelha e verde.

FUORI SALONE

Incipit Lab

Mindcraft
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LAMBRATE,
TORTONA E
OUTRAS REGIÕES

Conhecido por ser um antigo
distrito industrial, Lambrate
se tornou um reduto do design.
Já a zona da Tortona abriga
os eventos mais badalados
do Fuori Saloni há anos.
Além disso, toda a cidade oferece
novas descobertas aos visitantes
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8 PAOLA LENTI
Fabbrica Orobia,
Via Orobia, 15.
De 4 a 8 de abril, das 10 às 22h,
e dia 9 de abril, das 10 às 20h.
www.paolalenti.it
Eis um novo espaço (foto) com dimensões adequadas para exaltar a
coleção indoor da designer Paola
Lenti. A mesa de jantar Nesso,
de alumínio envernizado com
tampo de mármore ou madeira,
e as cadeiras Adele, com base de
aço ou madeira, assento e encosto revestidos de tecidos exclusivos da marca, são algumas das
peças de lançamento para 2017
assinadas por Francesco Rota.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

7 JANNELLI & VOLPI
Via Melzo, 7.
De 4 a 9 de abril,
das 10h45 às 19h30.
www.jannellievolpi.it
Uma instalação cenográfica, batizada de Wallpaper Rhapsody, decora o showroom da marca. O público pode admirar as coleções de
papéis de parede, que se transformam em obras com formas caleidoscópicas (foto). Uma verdadeira
galeria de arte. Não perca a mostra
inédita da coleção Wallcoverings01
MissoniHome e a linha de papéis
de parede inspirada na cultura japonesa, em que as estampas florais conferem um toque de classe.

FUORI SALONE

Jannelli & Volpi

Paola Lenti
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10 TRIENNALE
DESIGN MUSEUM
X Edição Giro Giro Tondo –
Design for Children,
Via Alemagna, 24.
Dia 4 de abril, das 10h30 às 24h,
e de 5 a 9 de abril, das 10h30
às 22h. www.triennale.org/
design_museum
Em 2017, não só os adultos, mas a
garotada também será presenteada
com a história do design italiano
dedicado ao mundo infantil. Jogos,
brinquedos (foto), instalações, animações, desenhos e personagens infantis compõem um percurso e lúdico, onde o visitante poderá jogar,
interagir e aprender. Diversão garantida até 18 de fevereiro de 2018.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

9 VENTURA
LAMBRATE 2017
Via Ventura, 15.
De 4 a 8 de abril, das 10 às 20h,
e dia 9 de abril das 10 às 18h.
www.venturaprojects.com
São oito anos dedicados a temas experimentais, projetos inovadores e divulgação de novos talentos no mundo do
design. Ventura Lambrate cresceu e
se espalhou pela cidade, mas a região
continua sediando um dos grandes
eventos do Fuori Salone. Destaque
para os ingleses do One Design
Space, que se apresentam com a instalação Visible Light (foto), em que
peças geométricas de acrílico colorido compõem uma luminária personalizada e de forte impacto visual.

FUORI SALONE

Triennale di Milano

Ventura Lambrate
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DICAS
DE QUEM CONHECE

ANA PAULA
GUIMARÃES

DENISE
ZUBA

JULIANA
PIPPI

PAULA
NEDER

PEDRO
LÁZARO

RICARDO
CAMINADA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Seis arquitetos, de várias capitais brasileiras,
abriram seus cadernos de viagens e recomendaram
endereços preciosos para visitar durante a Semana
do Design em Milão. Chocolateria, sorveteria,
restaurantes, galerias, museus, lojas e outras
atrações escolhidas com carinho têm tudo para fazer
a sua estadia na capital do design inesquecível.
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ANA PAULA
GUIMARÃES

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com escritórios na Bahia e em
São Paulo, a sócia de Thiago
Manarelli reuniu lugares
especiais para relaxar e
desfrutar os sabores da cidade

Campari in Galleria

“A CIOCCOLATI ITALIANI,
UMA DAS SORVETERIAS
MAIS SABOROSAS
DE MILÃO, ESTÁ SEMPRE
CHEIA, MAS VALE
MUITO A VISITA”
42

Manee Shoes

Cioccolati Italiani

MANEE SHOES
www.facebook.com/pages/
Manee-Shoes/136959333020546
Com sapatos dos mais variados tons
e estilos, o endereço, no bairro de
Brera, tem opções para homens e
mulheres que buscam algo cheio
de personalidade. “Há modelos de
design, releituras de clássicos, sem
contar que a vitrine conceitual é um
show à parte”, descreve Ana Paula.
CAMPARI IN GALLERIA
www.camparino.it
Criado em 1867, o pequeno bistrô e cafeteria, na famosa Galleria
Vittorio Emanuele, vive cheio. Além
de cafés, vale provar a grappa e o cappuccino, que segundo a arquiteta
são maravilhosos. “As tortas também
estão entre as minhas preferidas”.

DICAS DE QUEM CONHECE

CIOCCOLATI ITALIANI
www.cioccolatitaliani.it
Embora costume ter longas filas,
a sorveteria, que também oferece
cafés, bolos, pães e doces, é uma
parada obrigatória. “O meu sabor
predileto é o de pistache. Não deixe de pedir a casquinha recheada
de chocolate branco”, sugere Ana
Paula. Também é uma delícia observar da janela interna os quitutes sendo preparados pelos chefs.
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DENISE ZUBA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em suas viagens constantes
para se atualizar na capital do
design, a arquiteta de Brasília
não deixa de visitar museus,
galerias e restaurantes

Galleria Carla Sozzani

“ALÉM DA CULINÁRIA
IMPERDÍVEL E
EXCLUSIVA, VOCÊ
PODERÁ CURTIR NO
UNICO RESTAURANTE
UMA DAS MELHORES
VISTAS DA CIDADE”
44

Unico Restaurante

Pinacoteca di Brera

GALLERIA
CARLA SOZZANI
www.galleriacarlasozzani.org
Fundada em 1990 num antigo edifício industrial típico de Milão, essa
é uma das mais importantes galerias
de fotos da Itália. Cerca de 190 exposições já passaram por lá e, duas
vezes ao ano, há uma mostra dedicada à arquitetura e ao design. Vale
também visitar a livraria, com publicações próprias e de outras editoras.
PINACOTECA DI BRERA
www.pinacotecabrera.org
“É o lugar perfeito para os amantes
da arte italiana”, afirma Denise.
Situado no primeiro andar do antigo Palácio de Brera, que foi um
convento de jesuítas no século
16, ela faz parte de um complexo que reúne outras instituições,
como o belíssimo Jardim Botânico
e a Academia de Belas-Artes.

DICAS DE QUEM CONHECE

UNICO RESTAURANTE
www.unicorestaurant.it
Localizado no 20º andar da Torre
WJC, é o lugar ideal para quem
aprecia ambiente moderno e cozinha refinada. O autor dos pratos exclusivos, como a massa com
lulas e cebola desidratada em óleo
e hortelã, é o chef Fabrizio Ferrari.
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JULIANA PIPPI

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Lugares cheios de histórias
e relacionados ao melhor do
design e da gastronomia, como
Milão, estão sempre nos trajetos
da arquiteta de Florianópolis

Replay the Stage

“NO ROOM MATE GIULIA
HOTEL, OS AMBIENTES
SÃO ASSINADOS POR
NINGUÉM MAIS,
NINGUÉM MENOS QUE
PATRICIA URQUIOLA”
46

Room Mate Giulia Hotel

Trussardi Alla Scala

ROOM MATE
GIULIA HOTEL
www.room-matehotels.com
“É uma ótima dica para quem deseja gastar pouco e ficar num hotel
descolado e bem localizado”, conta
a arquiteta. Inaugurado há pouco
tempo, ele tem 85 suítes, marcadas
por uma atmosfera vintage, e a decoração reúne obras de vários ilustradores, artistas e fotógrafos milaneses.
TRUSSARDI
ALLA SCALA
www.trussardiallascala.com
O restaurante fica no centro e tem
vista para o Teatro alla Scala. “É
ótimo para um drinque no final
da tarde”, recomenda. Os pratos
são preparados com ingredientes
sazonais e o bar de vinhos oferece
uma prestigiada seleção de rótulos.

DICAS DE QUEM CONHECE

REPLAY THE STAGE
www.replaythestage.com
Se as receitas do chef Angelo
Mancuso já são demais, a exemplo
dos deliciosos peixes, imagine, então, degustar tudo num clima silencioso e aconchegante. “Localizado
na Praça Gae Aulenti, o lugar é totalmente revestido de marcenaria e
leva a assinatura do estúdio de design Roman e Williams”, diz Juliana.
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PAULA NEDER

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Viagens e livros são fontes
inesgotáveis de inspiração para
a arquiteta do Rio de Janeiro,
que selecionou galerias
de roupas, design e arte

Excelsior Milano

“NA ROSSANA ORLANDI,
NÃO ESTRANHE
AO ENCONTRAR A
SUA GENTIL DONA
CONVERSANDO COM
TODOS OS VISITANTES”
48

Fondazione Prada

Rossana Orlandi

FONDAZIONE PRADA
www.fondazioneprada.org
Inaugurado em 2015, o lugar, dedicado à arte e à cultura contemporâneas, ainda é inédito para muitos
turistas. “A arquitetura é assinada
por Rem Koolhaas, que transformou uma antiga destilaria da década de 1910”, conta. Além de visitar as exposições, vale a pausa para
um café no charmoso Bar Luce.
ROSSANA ORLANDI
www.rossanaorlandi.com
O espaço, inaugurado em 2002,
reúne showroom e um pátio
para eventos. Mais do que ver
as novas coleções de móveis e
objetos selecionados pela marca, Paula curte as exposições e
aproveita para tomar café e conferir a seleção à venda na loja.

DICAS DE QUEM CONHECE

EXCELSIOR MILANO
www.excelsiormilano.com
O endereço, que já foi um dos tradicionais cinemas milaneses, se
tornou a maior galeria de lojas de
roupas da Itália. “Sempre encontro bolsas, sapatos, luvas e acessórios”, confessa Paula. São dezenas
de grifes reunidas em sete pavimentos, num prédio com projeto de arquitetura do francês Jean Nouvel.
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PEDRO LÁZARO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ávido por descobrir lugares
exclusivos, o arquiteto mineiro
costuma percorrer a capital
milanesa em busca de endereços
fora do circuito dos turistas

Antonio Marras Concept Store

“A PRINCI BAKERY, PERTO
DO DUOMO, É PERFEITA
PARA UMA PAUSA
GOSTOSA DURANTE A
AGITADA SEMANA DE
DESIGN MILANESA”
50

Les Pommes

Princi Bakery

LES POMMES
www.lespommes.it
Com um cardápio moderno e
muita gente bacana, o restaurante oferece menus para diferentes
momentos. A preocupação não é
só com o sabor, mas com a harmonia de composições, cores e
texturas dos pratos. “O risoto de
blueberry é maravilhoso”, conta.
PRINCI BAKERY
www.princi.com
“Na correria durante o Salão, nada
melhor do que um lugar lindo para
um almoço rápido”, afirma. Aqui,
um dos encantos são as paredes,
cobertas de um revestimento que
lembra a farinha. Com projeto de
Claudio Silvestrin, a padaria oferece saladas, pães e vinho da casa.

DICAS DE QUEM CONHECE

ANTONIO MARRAS
CONCEPT STORE
www.antoniomarras.it
No espaço na Via Tortona, que leva
o nome de seu dono, referência no
mundo da moda, você vai encontrar coleções de roupas, móveis e
objetos antigos inseridos numa arquitetura típica. “O projeto se revela como uma continuidade do
drama que Antonio Marras estabelece ao criar sua moda”, diz Pedro.
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RICARDO
CAMINADA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Um dos sócios da Díptico
Design, o arquiteto paulista
visita Milão há mais de dez anos
sempre em busca de inovações
e do melhor da cidade

Mudec

“NO MUDEC,
EM ABRIL, DÁ PARA
VISITAR UMA EXPOSIÇÃO
SOBRE O ARTISTA
PLÁSTICO RUSSO
WASSILY KANDINSKY”
52

Farage Cioccolato

Serendeepity

MUDEC
www.mudec.it
Mais do que abrigar importantes
exposições, o Museu das Culturas,
inaugurado em 2015 na região da
Tortona, é um espetáculo à parte graças à sua arquitetura pouco convencional. São 17 mil m²
de área, e os visitantes têm acesso pelo hall central, marcado por
linhas orgânicas, que criam um
pátio interno em formato de flor.
SERENDEEPITY
www.serendeepity.net
Essa loja descolada, com opções de
discos, aparelhos e acessórios relacionados ao mundo da música, objetos de design e inúmeras publicações, é um endereço certo para
quem busca também roupas raras
e exclusivas. “É um passeio bem diferente e divertido”, fala Ricardo.

DICAS DE QUEM CONHECE

FARAGE CIOCCOLATO
www.faragecioccolato.it
Anunciada em 2016 como a melhor chocolateria de Milão, o endereço, comandado por uma brasileira, não pode ficar de fora do roteiro.
“A especialidade é o chocolate quente servido com fruta fresca”, revela
Ricardo. O lugar oferece também
risotos, saladas, crepes e sanduíches.
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