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Indicações
estreladas
Nesta edição do guia, as dicas de
restaurantes, bares e cafés vieram de
designers que vivem e trabalham em Milão.
E conhecem a cidade como ninguém!

Giacomo Moor
Milanês autêntico e um
dos novos talentos da
cena do design, ele se
especializou em peças de
madeira e comanda um
misto de marcenaria e
laboratório na periferia da
cidade. suas dicas incluem
a simpática trattoria Mirta,
vizinha de seu estúdio.
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Ferruccio
Laviani

a dupla à frente do
dimorestudio encarna
com perfeição a fgura de
dândis contemporâneos e
assina projetos luxuosos,
cheios de cor e drama,
como o showroom da
aesop Magenta e o roofop
Ceresio 7. Na semana de
design, o norte-americano
Britt e Emiliano, italiano de
arezzo, lançam luminárias
e móveis da coleção
Progetto Non Finito e
edições limitadas. aqui,
indicam, entre outros, a
pequenina latteria san
Marco, em Brera, da qual
são habitués.

autor de uma das peças
de design mais vendidas
do mundo – a luminária
Bourgie, da Kartell –,
este italiano de Cremona
também é o responsável
pela cenografa do
estande da marca no
salão do Móvel. uma de
suas dicas, o Bar Martini,
revela a ligação com a
moda: os interiores foram
projetados por ele em
parceria com a grife dolce
& gabbana.

Piero Lissoni
diretor de arte de marcas
como Bof, de Padova,
living divani e Porro e
dono de um traço racional,
que ajudou a transformar
o minimalismo italiano
no estilo que defniu os
anos 1990, lissoni sugere
locais charmosos, como o
Fioraio Bianchi Cafè.

Fotos: divulgação

Britt Moran e
Emiliano Salci

Salone

Visitar o Salão do Móvel, que chega à 57ª edição em 2018, é
cansativo, mas vale o esforço. É a oportunidade de ver em
primeira mão as apostas das empresas mais importantes do
segmento e conferir as tendências. De quebra, há a chance
8

de esbarrar com estrelas como Philippe Starck e Patricia
Urquiola ao percorrer os pavilhões. Aproveite o passeio para
ver também a Eurocucina, a feira bienal de lançamentos de
cozinha, e o Salão Satélite, uma mostra de jovens talentos.
9

Salone
seria impossível percorrer os mais de 200 mil m2 de feira.
nos pavilhões 16 e 20, costumam estar as melhores novidades
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1.

Fratelli Boffi

1

6.

Living Divani

Pavilhão 1, d08

Pavilhão 7, C11/D16

Site fratelliboffi.it

Site livingdivani.it

a nova coleção tem
um toque de glamour
teatral. Ferruccio
laviani desenhou
o Muriel (à dir.), um
aparador inspirado no
design dos anos 1940.
simétrico, o móvel
retangular, de madeira,
possui seis portas com
nervuras trabalhadas.

Prestes a completar 50
anos, a Living Divani
chega ao Salone com a
penteadeira Pebble, do
Studio Lanzavecchia +
Wei, baseada no desenho
orgânico de pedras. O
espanhol David Lopez
Quincoces aumenta a
família Era com novos
itens de décor, além das
já conhecidas poltronas,
cadeiras e mesas.

6

3.

Rimadesio
Pavilhão 5, d11/E16
Site rimadesio.com

Poliform
Pavilhão 5, a09/a11/B02/v10
Site poliform.it

Jean-Marie Massaud
assina as mesinhas
ilda, com pés de
bronze e tampos de
mármore e resina.
Já Emmanuel gallina
apresenta a cadeira
sophie, uma peça
confortável, elegante e
delicada, que combina
estrutura de madeira
com revestimento de
couro e tecido.

12

4.

Giorgetti

5.

Lema

Pavilhão 5, g07/H10

Pavilhão 7, B15/C20

Site giorgettimeda.com

Site lemamobili.com

a grife comemora
120 anos com um
lançamento do italiano
Carlo Colombo. o
sofá modular adam,
com uma estrutura
simples, mas elegante,
revela a harmonia de
contrastes. Coberto de
tecido com detalhes de
couro, o móvel pode
ser encontrado em três
tamanhos. destaque
para o revisteiro de
ferro acoplado a ele.

Entre os lançamentos
estão a mesa Alamo,
do espanhol David
Lopez Quincoces, e a
poltona Taiki, de Chiara
Andreatti, que pela
primeira vez assina uma
peça para a empresa.
Com linhas clássicas
apresentadas numa
versão contemporânea,
o estofado é acolhedor,
com sua estrutura de
madeira e revestimento
de tecido.

Fotos: divulgação

2.

Máxima liberdade na
hora de decorar espaços
residenciais e comerciais
é a proposta da linha
Manta, que vem com
duas novas mesas:
a primeira, de vidro
transparente ou fumê,
fca ótima em salas
de jantar. a segunda,
com tampo de madeira
extralarge, é ideal para
espaços de reunião.

7.

Porro
Pavilhão 7, D15/E14
Site porro.com

Oscar e Gabriele Buratti,
Gamfratesi, Carlo
Tamborini e Piero Lissoni
assinam as novidades
da empresa. Uma delas
é o Kite Sofa (abaixo),
da dupla Gamfratesi,
inspirada numa concha.
Carlo Tamborini apresenta
a estante Gap, uma boa
pedida para corredores
e pequenos espaços.

7
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10.

8

8.

Gervasoni
Pavilhão 7, F 19
Site gervasoni1882.it

Paola Navone assina
a poltroninha Carve 07
(acima), uma verdadeira
escultura tribal de mogno
feita a mão. o assento da
peça garante conforto,
enquanto o encosto
enche os olhos com sua
superfície perfurada de
modo irregular.
9.

Tora Brasil

12.

Pavilhão 12, F26

Pavilhão 16, A23/B16

Site torabrasil.com.br

Site zanotta.it

Este ano, o estande
da marca reúne
peças assinadas pelo
designer oswaldo
Mellone. todas são
feitas de pesados
pedaços de madeira,
que não podem
ser talhados por
máquinas. Por isso,
elas assumem a
imperfeição como
beleza, já que eventuais
defeitos e cicatrizes são
vistos como atrativos,
que valorizam cada
item, pois o tornam
exclusivo.

Achille Castiglioni
completaria 100
anos em 2018. Em
homenagem ao mestre
do design italiano, a
Zanotta reedita dois
produtos: o porta-vasos
Albero (à dir.), de 1983,
nas cores branco, preto,
vermelho e verde, e a
mesinha multifuncional
Servomuto, de 1974.

11.

Salão Satélite
Pavilhões 13-15

Neste ano, com o tema
África/América Latina:
Design Emergente, o
foco é o Hemisfério
sul. o salão propôs aos
jovens talentos que
valorizem a relação
entre novas tecnologias
e artesanato. a
curadoria contou com
os irmãos Campana e
Hicham lalou.

13.

Site meridiani.it
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d i c a

o salão abre ao público em geral somente
no sábado (21) e no domingo (22). Nos
demais dias, recebe apenas grupos e
imprensa. Registre-se online para evitar flas.

Fotos: divulgação

a

Moroso
Site moroso.it

Pavilhão 7, g9/H18

a n o t e

12

Pavilhão 16, A29/B22

Meridiani

Peças modernas, mas
com um traço atemporal,
são a flosofa do diretor
criativo andrea Parisio.
a coleção 2018 vem
para o salone recheada
de novidades para toda
a casa, com móveis
sofsticados e sóbrios
no traço e nos tons.

Zanotta

Benjamin Hubert, Niels
Bendtsen e Federica
Capitani são alguns dos
talentos que assinam
novidades. A espanhola
Patricia Urquiola, parceira
constante da Moroso,
apresenta uma versão
mais leve e compacta do
sofá Gentry, um dos bestsellers da marca. Outras
coleções já existentes
no catálogo da empresa,
criadas por Nipa Doshi
e Jonathan Levien,
Sebastian Herkner e o
duo Scholten & Baijings
também ganham
criações extras.
15
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14.

MDF Italia

16

18.

Kartell

Pavilhão 16, B19/ B23/

Pavilhão 20, A15/B14

C22/C28

Site kartell.it

Site mdfitalia.com

Conhecida pelo design
democrático, traz a
cadeira Matrix, de Tokujin
Yoshioka, e amplia a
Jellies Family, de Patricia
Urquiola, com a chegada
de um açucareiro.
Philippe Starck mostra
sua genialidade nas
cadeiras Catwalk e
Venice e na poltrona
Cara, leve e elegante.

a aiku sof faz parte
da nova coleção de
cadeiras de madeira
estofadas desenhadas
por Jean-Marie
Massaud nas cores
ouro, ouro-rosa e níquel
(à dir.). outro lançamento
é a cama Yale Bed – puro
conforto e elegância!

17.

Molteni
Pavilhão 20, A1/B4/C2
Site molteni.it

15.

Frag
16.

Pavilhão 16, d51/d55

16

Natuzzi
Pavilhão 16, E41/F46

Ferruccio laviani leva seu
talento para o estande
da Frag, que promete
movimentar o Pavilhão
16 com uma instalação
surpreendente. a
dupla analogia Project
apresenta o cabideiro
viae, inspirado nas pedras
arredondadas das antigas
ruas do império Romano.
Já a poltrona Riviera,
com estrutura tubular
metálica e estofado de
couro, tem um quê dos
anos 1920.

Site natuzzi.it
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Fotos: divulgação

Site frag.it

O arquiteto Mario Bellini
criou para a empresa
uma imponente mesa
redonda com tampo de
vidro supertransparente
e pés de madeira que
lembram pétalas de rosa.
Outro destaque é o sofá
Furrow (acima), de Marcel
Wanders, também autor
de uma coleção de sofás e
poltronas de couro vintage,
inspirados na paisagem
e arquitetura da região da
Puglia, no norte do país.

Vencedor do Wallpaper
Design Award 2018 na
categoria Twist Action,
o gaveteiro Teorema,
de 2017, retorna à feira
com um look atualizado.
Ron Gilad transformou
a peça num móvel ainda
mais cool: a gaveta
giratória divide os nichos
abertos e fechados, num
arranjo entre precisão
tecnológica e feitio
artesanal.

19.

Vitra
Pavilhão 20, B07/C12
Site vitra.com

Um clássico de Ray e
Charles Eames lançado
nos anos 1940, a cadeira
Plywood chegará ao
Salone repaginada, em
versões de madeira escura
e natural. Já as cadeiras de
poliuretano .03, do belga
Maarten Van Severen,
estarão disponíveis em
novas cores: manga,
menta e verde-escuro.
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21.

Cappellini

A Lot of Brasil

Pavilhão 20, C01/C03

Pavilhão 20, D25

Site cappellini.it

Site alotofbrasil.com.br

Neste ano, a marca
revisita clássicos, como
as cadeiras Newood, de
Brogliato traverso, e o
aparador Easy. Jasper
Morrison apresenta a
poltrona o-cap, de couro,
a versão moderna da Cap
Chair de 2013. o resultado
é uma obra de arte em que
tecnologia e artesanato se
encontram. Perfeita para
casas ou escritórios.

Numa parceria com
a Cerâmica Portinari,
a grife transformou
a estampa Carmen,
de Alessandro
Mendini, em módulos
cerâmicos interativos.
De outra associação,
essa com a Bontempo,
nasceu a linha de
nichos Pixel, com
uma estrutura de
alumínio imantada que
possibilita variar os
demais acabamentos.

Edra
Pavilhão 20, C20
Site edra.com

os irmãos Fernando e
Humberto Campana
continuam a longa
colaboração com a Edra
e apresentam uma nova
poltrona. Já Jacopo
Foggini imprime sua
criatividade numa mesa,
enquanto Francesco
Binfaré assina uma cama.
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24.

23

22.

Missoni Home
Pavilhão 20, d04
Site missonihome.com

um jogo de emoções
visíveis e táteis, por meio
de luzes e cores, é a aposta
da Missoni Home em sua
23. Gebrüder
nova coleção. a grife de
Thonet Vienna
moda traz tecidos para
o décor com seu famoso
Pavilhão 20, d07
ziguezague, além de
Site gebruederthonetvienna.
estampas forais e gráfcas
com
em jacquard, que vestem
com elegância pufes e
a designer Cristina
almofadas. as tramas
Celestino chega ao salone
das linhas de cama,
com as mesas retrô
mesa e banho também
Caryllon (acima). outro
despontam, sempre
lançamento da marca
coloridas e originais.
austríaca é a lounge chair
Promenade, de Philippe
Nigro, mais uma peça da
linha de mesmo nome. Ela
foi inspirada na secessão
de viena, movimento de
jovens artistas do século 19.

25

Fotos: divulgação

20.

26

25.

Poltrona Frau
Pavilhão 20, E01/F04
Site poltronafrau.com

Jean-Marie Massaud
compôs a chaise-longue Byron (abaixo),
com estrutura de metal
e madeira pensada
para garantir leveza
e estabilidade. A
sofsticação e o conforto
se devem ao couro
que reveste a peça –
ideal para a leitura ou
o simples descanso.

26.

Driade
Pavilhão 20, E05/F08
Site driade.com

A dupla de arquitetos
Gabriele e Oscar
Buratti criou uma linha
que alia elegância
com um toque de
ironia. As mesas
Fourdrops – com
tampos quadrados,
retangulares e
redondos de mármore
ou vidro – vêm em
vários tamanhos e
têm base de madeira
natural ou laqueada.
A cadeira Soirée
(acima) reúne classe
e conforto com
revestimento
de couro ou tecido.
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Eurocucina

2.

Dada

4.

Smeg

5.

Snaidero

8.

Whirlpool

Pavilhão 11, B15/C16

Pavilhão 9, a06/a08

Pavilhão 16, D51/D55

Pavilhão 11, A09/A11/B10/B14

Site www.dada-kitchens.com

Site www.smeg.com

Site www.snaidero.it

Site www.whirlpool.it

o arquiteto belga
vincent van duysen
traz a sua interpretação
de como deve ser uma
cozinha superprática,
com móveis de
canto, ilhas centrais e
acessórios para agradar
aos mais sofsticados
chefs. Ele assina o
modelo Radio – uma
estrutura modular em
estilo mediterrâneo, de
madeira e pedra natural.

Na nova coleção
linea, prevalece
o design minimal
e ergonômico,
refetido em produtos
elegantes e práticos,
bem ao estilo da
marca. as sugestões,
nas cores prata,
preto e branco, são
equipadas com
eletrodomésticos
de ponta, como o
forno com porta de
vidro temperado,
que evita a dispersão
do calor e garante a
melhor visibilidade
no controle dos
alimentos.

Cinco projetos, de
quatro autores, serão
apresentados pela
Snaidero. O resultado
da fusão entre o talento
criativo desses designers
e a tradição da grife
são cozinhas como
a Way Materia, lançada
em primeira mão
para o mercado norte-americano. Elegante e
exclusiva, ela se destaca
pelos acabamentos de
cerâmica e madeira.

Ernestomeda
Pavilhão 11, a16/B16
Site www.ernestomeda.it

Pesquisa e inovação
tecnológica fazem
parte da flosofa da
marca. giuseppe
Bavuso, diretor criativo,
desenhou a inside
system, uma cozinha
embutida. a novidade
é a personalização: o
morador pode escolher
a composição básica –
forno, fogão, geladeira
e eletrodomésticos – e
agregar uma adega.
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3.

Sanwa
Company
Pavilhão 11, C21/d20
Site sanwacompany.co.jp

a fabricante japonesa
apresenta uma linha
de móveis compactos,
unindo tecnologia e design
minimalista. alessandro
Mendini usou criatividade,
poesia e humor para criar
o modelo aM 01: um bloco
medindo 1,20 m x 73 cm x
2,10 m, que se transforma
em item decorativo com
armário, pia, forno, fogão
e exaustor.

6.

Valcucine
Pavilhão 9, B9/C12
Site www.valcucine.it

4

Fotos: divulgação

1.

Pureza geométrica e
tecnologia a serviço
do consumidor são
as apostas da Logica
Celata, criação de
Gabriele Centazzo,
em que um mesmo
móvel engloba pia,
forno, fogão, geladeira,
armários, acessórios
e um bar para os
apaixonados por vinhos
e destilados.

7.

Poliform
Pavilhão 9, A09/B12
Site www.poliform.it/
varenna_it.html

Desde o início do ano,
a marca Varenna passou
a se chamar Poliform,
nome do grupo ao qual
a empresa pertence
e que tem ainda uma
forte grife de mobiliário.
Espere cozinhas
de traços limpos
e minimalistas,
que camufam os
eletrodomésticos, e
materiais que dialogam
com o décor do living.

A multinacional norte-americana lança novos
eletrodomésticos da
linha W Collection,
entre eles a Cooking
Suite W11, premiada
com o IF Design Award
2018. Nela, os fornos
e fogões são de vidro
preto e têm puxadores
cavados e visores digitais
embutidos, o que garante
um visual mais uniforme.
Outra novidade é o forno
a vapor multifuncional
Gentle Steam, equipado
com uma tecnologia
que garante o nível
de umidade ideal para
os alimentos.

5
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Juntos, os bairros de Porta Nuova
e Brera formam o Brera Design
District, que se estende por quase
2 km. Enquanto o primeiro vem sendo
considerado o novo centro de Milão,
com sua área reurbanizada,
o segundo é mais ligado à tradição.
Vale a pena caminhar sem pressa e
manter o olhar atento para descobrir
butiques, galerias, restaurantes
e bares supercharmosos.
24
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Brera
nossa sugestão de percurso intercala visitas a lojas,
museus e mostras e paradas para comer e descansar
1. Trienalle Design Museum

15. El Tombon De San Marc

viale alemagna, 6, pág. 28

via san marco, 20, pág. 32

2. Missoni Home

16. Fioraio Bianchi Caffè

viale elvezia, 22, pág. 28

via montebello, 7, pág. 32

3. Be Brasil

17. Vitra

via maroncelli, 14, pág. 28

via palermo, 10, pág. 33

4. Rio + Design

18. Dimorestudio

via pietro maroncelli, 14, pág. 29

via solferino, 11, pág. 33

5. Etel

19. Exto

via maroncelli, 13, pág. 29

via cavalieri del santo sepolcro, 3, pág. 34

6. Galleria Maroncelli

20. Nodus

via maroncelli, 12, pág. 29

via cavalieri del santo sepolcro, 3, pág. 34

7. Galleria Paola Colombari

21. Moroso

via maroncelli, 10, pág. 30

via pontaccio, 8/10, pág. 34

8. 10 Corso Como

22. Bulthaup

corso como, 10, pág. 30

via marco Formentini, 14 , pág. 35

9. Liganova x Edelkoort

23. Horto Botânico de Brera

piazza venticinque aprile, 8, pág. 30

via Fratelli gabba, 10 , pág. 35

10. Magis

24. Mindcraft18

corso garibaldi, 77, pág. 31

piazza paolo, 6, pág. 35

11. Radetzky Caffè
12. Hermès
via turati, 34, pág. 31

13. Dilmos
via san marco, 1, pág. 31

14. Latteria San Marco
via san marco, 24, pág. 32
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corso garibaldi, 105, pág. 31
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2

5.

Etel
Endereço Via Maroncelli, 13

4.

Rio + Design

Data De 17 a 22 de abril,

Endereço Via Maroncelli, 14

Site etel.design

Data De 17 a 22 de abril, das
10h às 20h
3.

A mostra , que completa
uma década este ano,
apresenta 30 projetos
assinados por talentos
fuminenses. Eles
compõem a exposição
organizada pelo Governo
do Estado do Rio de
Janeiro. As novidades de
2018 reúnem trabalhos de
Zanini de Zanine, Carlos
Alcantarino e Gisela
Simas, entre outros.

Be Brasil
Endereço Via Maroncelli, 14
Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 20h

Triennale
Design
Museum

Missoni Home
Endereço Viale Elvezia, 22
Data De 17 a 21 de abril,

Endereço Viale Alemagna,

das 11h às 21h30

6 (Teatro Agorà)

Site missonihome.com

Data A partir de 18 de abril,

o eclético artista Piero
Zuf criou uma série
de desenhos nos anos
1980. um deles chamou a
atenção de ottavio Missoni
e, passados mais de 30
anos, virou estampa em
um dos lançamentos da
linha Horoscope Puzzle,
que retrata os 12 signos
do horóscopo chinês.

das 10h às 22h
Site triennale.org/
design_museum

o projeto dall’albero al
design, uma parceria
entre a sky academy e
o Politécnico de Milão,
reciclou a árvore de
Natal que decorou a
Piazza duomo. Ela deu
origem a móveis que,
após a mostra, serão
usados em áreas
públicas da cidade.
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2.

o espaço, da
agência Brasileira
de Promoção de
Exportações e
investimentos (apex),
valoriza o design
nacional em mostras
como Mestres
Modernos Brasileiros,
Do Contemporâneo
ao Hoje e Sentar
Brasileiro, organizada
pelo Projeto Raiz, com
peças de talentos
como Jader almeida,
guto indio da Costa e
Estudiobola.

5

Fotos: divulgação

1.

das 10h30 às 19h

Para celebrar sua
primeira participação
na Semana de Design
de Milão, a Etel
apresenta Essenza,
uma instalação
desenhada pelo estúdio
Superluna, que explora
a variedade de madeiras
tropicais usadas nos
móveis da marca.
Nela, aparecem nomes
contemporâneos
e reedições de
Lina Bo Bardi.

6.

Galleria
Maroncelli
Endereço Via Maroncelli, 12
Data De 17 a 21 de abril,
das 10h às 20h, e dia 22 de
abril, das 10h às 18h
Site linbrasil.com.br

A LinBrasil, que se
dedica à obra de
Sergio Rodrigues,
apresenta a mostra
Sergio Rodrigues –
Forever, colocando em
evidência as peças
mais importantes
desse mestre do
mobiliário nacional,
morto em 2014. Entre
elas, a poltrona Mole
e a cadeira Oscar.
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7.

Galleria Paola
Colombari
Endereço Via Maroncelli, 10
Data De 18 de abril a 30 de
maio, das 18h às 22h
Site galleriacolombari.com

o paranaense Ronald
sasson é a estrela
da mostra Design Detrás
do Lápis, que tem curadoria
de Paola Colombari em
colaboração com Neia Paz.
Na exposição, o designer
reúne peças em que
não importa o material
utilizado, mas sim a relação
delas com o Brasil.

30

10 Corso Como

10.

Magis

12.

Hermès

Endereço Corso Como, 10

Endereço Corso Garibaldi, 77

Endereço Via Turati, 34

Data De 15 de abril a 6 de

Data De 17 a 21 de abril,

(Museu della Permanente)

maio, das 10h30 às 19h30.

das 10h às 21h, e dia 22 de

Data De 18 a 21 de abril, das

Quartas e quintas-feira,

abril, das 10h às 18h

10h às 20h, e dia 22 de abril,

das 10h30 às 21h

Site magisdesign.com

das 10h às 18h

Site 10corsocomo.com

Em parceria com
a Iittala, uma das
mais famosas grifes
fnlandesas, a Magis faz
uma reinterpretação dos
famosos pássaros de
vidro da coleção Birds
by Toikka, da artista
Oiva Toikka. As peças
ganharam novas versões,
de material plástico.

Site france.hermes.com/

Endereço Via san Marco, 1

maison.html

Data Abertura dia 17 de

Em comemoração aos
90 anos da revista Domus,
a Fundação sozzani
apresenta a mostra
Domus 9.0 Gio Ponti, sobre
o fundador e diretor da
publicação, considerado
um dos maiores arquitetos
e designers do mundo
moderno. a exposição
foca a obra do italiano,
autor de objetos, móveis
e vários edifícios.

8

9.

Liganova x
Edelkoort
Endereço Piazza
Venticinque Aprile, 8
Data 19 de abril,
das 10h30 às 15h
Site liganova.com/
edelkoort

Promovido pela empresa
de branding liganova,
o evento no anteo
Palazzo del Cinema
é uma oportunidade
de ouvir a guru de
tendências holandesa li
Edelkoort. Ela apresenta
as palestras spiritual
House, voltada para o
design de interiores, e
Enlightenment, sobre
moda. ao fnal, acontece
um bate-papo entre li e
o designer britânico tom
dixon. o ingresso custa
380 euros.

11.

Objetos, tecidos, móveis
e papéis de parede
são protagonistas
da coleção home
2018/2019 da grife
francesa, apresentados
num ambiente criado
por Charlotte Macaux
Perelman, diretora
artística adjunta da
Hermès Maison ao
lado de Alexis Fabry.

13.

Dilmos

abril, às 18h. De 18 a 23 de
abril, das 10h às 21h
Site dilmos.it

A série Tree Stories,
de Richard Woods,
transforma mesas de
apoio em luminárias. O
designer utilizou troncos
de árvores como estrutura
e aplicou lâmpadas
coloridas, que lembram
frutos a serem colhidos.

Radetzky Caffè
Endereço Corso Garibaldi, 105
Data Aberto diariamente,
das 8h à 1h30
Site radetzky.it

Fotos: divulgação

8.

Quando quiser fazer um
intervalo entre uma loja
e outra, vale dar uma
parada neste café. O menu
inclui sanduíches, saladas,
massas e outros pratos
para comer por lá ou levar.
Piero lissoni

13
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15.

El Tombon
De San Marc

Data De 17 a 21 de abril,
das 10h às 21h, e dia 22 de

das 19h às 2h

abril, das 10h às 18h

Latteria
San Marco

16.

Site vitra.com

Fioraio Bianchi
Caffè
Endereço Via Montebello, 7
Data Aberto de segunda a
sábado, das 8h à meia-noite
Site fioraiobianchicaffe.it

o bistrô, com sabor
parisiense, cai bem
se a ideia for fazer
uma boquinha depois
de tanta caminhada.
vitela, peixe, polenta e
risoto são algumas das
delícias do cardápio.

18.

Dimorestudio
Endereço Via Solferino, 11
Data De 18 a 21 de abril, das
11h às 21h, e dia 22 de abril,

-feira, das 19h à meia-noite

das 11h às 17h

tem apenas cinco
mesas e não aceita
cartões – só dinheiro.
Mas arrebata elogios
com sua cozinha
caprichada. Para a dupla
do dimorestudio, é um
dos melhores lugares
para jantar em Brera.

Site dimorestudio.eu

16

Fotos: divulgação

Data De segunda a sexta-

eMiliAno sAlci
e Britt MorAn

17

O designer austríaco
Robert Stadler é o curador
da exposição Typecasting
- An Assembly of Iconic,
Forgotten and New Vitra
Characters. Os visitantes
serão convidados a
mergulhar na trajetória
da empresa suíça.

piero lissoni

Endereço Via san Marco, 24
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Endereço Via Palermo, 10

Data De segunda a sábado,

piero lissoni

14.

Vitra

Endereço Via san Marco, 20

outra alternativa para
quem prefere comer
na região é esse
espaço, que já é parte
da história da cidade:
foi aberto em 1957
e oferece a culinária
tradicional milanesa.

14

17.

A dupla Emiliano Salci
e Britt Moran continua
surpreendendo com suas
criações. Este ano, os
dois propõem luminárias
e móveis da coleção
Progetto Non Finito
(Projeto Inacabado).

33

Brera

Exto

20.

Nodus

Endereço Via Cavalieri del

Endereço Via Cavalieri del

Santo Sepolcro, 3

Santo Sepolcro, 3

(Chiostro della Facoltà

(Chiostro della Facoltà

Teologica dell’Italia

Teologica dell’Italia

Settentrionale)

Settentrionale)

Data De 17 a 22 de abril,

Data De 17 a 22 de abril,

das 10h às 21h
Site extoworld.com

Para sua estreia no
Fuori salone, a empresa
produziu móveis
e objetos assinados por
um time que inclui sam
Baron, Francesco Faccin,
lorenzo damiani e
lanzavecchia+Wai.
Paolo Cappello apresenta
uma estante, e Matali
Crasset, duas mesinhas.

a n o t e

22.

Bulthaup

Horto Botânico
de Brera
Gabba, 10
Data De 16 a 22 de abril, das

das 10h às 21h

Formentini, 14

10h às 23h, de 23 a 27 de

Site nodusrug.it

Data De 17 a 22 de abril,

abril, das 10h às 22h, e dia

Maarten Baas, Nendo
e laureline galliot
assinam lançamentos
para a marca. também
destaque no catálogo,
alessandra Baldereschi
se inspira em quadros
venezianos do século 18
para compor tapetes de
lã com temas religiosos
(acima, à dir.).

das 11h às 19h

28 de abril, das 10h às 18h

Site www.bulthaup.com

Uma instalação idealizada
pelo escritório Mario
Cucinella Architects em
conjunto com a SOS –
School of Sustainability
e a empresa de gás e luz
Eni transforma o Horto
Botânico numa cidade
verde com uma rede
elétrica interativa e poética.

a

d i c a

20

21.

Fora da Eurocucina,
mas sempre no coração
de Brera, a alemã faz
segredo sobre o que vai
mostrar na antiga Igreja
de San Carpoforo. Ela
promete apostar em
praticidade e elegância,
como de costume.

Moroso
Endereço Via Pontaccio,
8/10
Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 20h
Site moroso.it

tecidos desenvolvidos
em parceria com
a marca limonta
dominam a cena no
showroom. a designer
Bethan laura Wood
apresenta um projeto
têxtil inspirado numa
viagem ao México, bem
a seu estilo, maximalista
e colorido. No segundo
andar, a Moroso
arma uma galeria de
tapeçarias.

24

Endereço Via Fratelli

Endereço Via Marco

Não deixe de visitar o Parque sempione, a
maior área verde de Milão. ao lado da triennale,
o local abriga também um aquário e a biblioteca
municipal. Endereço Piazza sempione, 20154
Horário diariamente, das 6h30 às 21h

34

23.

23

Fotos: divulgação

19.

24.

Mindcraft18
Endereço Piazza Paolo, 6
Data Dia 17 de abril,
das 10h às 23h, de 18 a 21 de
abril, das 11h às 21h, e dia 22
de abril, das 11h às 17h
Site mindcraftexhibition.com

A designer Ditte
Hammerstrom foi
convidada pela Danish
Arts Foundation para ser
curadora da exposição
Mindcraf18. Lea Hein
e Magnus Pettersen
(Pettersen & Hein), Anja
Vang Kragh, Petra Dalström
e Kevin Hviid estão entre os
jovens talentos escolhidos
para mostrar o que há
de melhor no design
dinamarquês, com peças
de cerâmica, vidro, joalheria,
tecido e mobiliário.

35
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Em 1968, o arquiteto Mario Bellini inaugurou o showroom da
Cassina na então pouco conhecida Rua Durini. Quase meio século
depois, seus 300 m se transformaram na strada del design (rua
do design), com mais de 20 mil m2 de espaços comerciais se
ramificando por endereços próximos. Quem se fixou por lá sugere
até que a Durini pode ser considerada a irmã mais nova da famosa
Via Montenapoleone. Prato cheio para arquitetos, designers e
turistas em geral, esse pedaço da cidade está sempre cheio de
novidades e é um verdadeiro radar de tendências.
36
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ComeCe o passeio pela mostra Brazil s/a off. De lá, pegue um
BonDe (12, 19 ou 27) ou ôniBus (60, 73, n27) e Desça no largo augusto

1. Brazil S/A Off

14. Bar Martini

Viale Bianca Maria, 4, pág. 40

Corso Venezia, 15, pág. 44

2. Università degli Studi di Milano

15. Fornasetti

Via Festa del Perdono, 7 , pág. 40

Corso Venezia 21A, pág. 44

3. Club & Casa Design

16. Bisazza

Piazza Fontana, 3, pág. 40

Via Senato, 2, pág. 44

4. Technogym

17. Henge

Via Durini, 1, pág. 40

Via della Spiga, 7, pág. 45

5. Salvioni

18. Poltrona Frau

Via Durini, 3, pág. 41

Via Manzoni, 30, pág. 45

6. Giorgetti

19. Sawaya & Moroni

Via Durini, 5, pág. 41

Via Manzoni, 11, pág. 45

7. Gervasoni

20. Santa Lucia

Via Durini, 7, pág. 41

Via San Pietro all’Orto, 3, pág. 45

8. B&B Italia
Via Durini, 14, pág. 42

9. Porro
Via Durini, 15, pág. 42

10. Cassina

11. FontanaArte
Corso Monforte, 13, pág. 43

12. De Padova
Via Santa Cecilia, 7, pág. 43

13. Armani/Casa
Corso Venezia, 14, pág. 43
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Via Durini, 16, pág. 42
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3.

Università
degli Studi
di Milano

No Hotel Rosa grand Milano, o
Club & Casa, que este ano leva
um grupo de 200 arquitetos
brasileiros para a semana de
design, promove um ciclo de
bate--papos com nomes como
os italianos attilio stocchi e
denis santachiara e o espanhol
Jaime Hayon. o evento,
apenas para convidados, tem a
curadoria do Boomspdesign.

abril, às 14h30. De 17 a 22
de abril, das 10h à meia-

Brazil S/A Off
Endereço Viale Bianca
Maria, 4 (Bianca Maria
Palace Hotel)
Data De 17 a 21 abril, das
10h às 20h, e dia 22 de abril,
das 10h às 18h
Site brazilsa.com.br

dedicada exclusivamente
ao design nacional, a
mostra reúne trabalhos
de Ronald sasson, sergio
J. Matos, Juliano guidi,
Henrique steyer, ines
schertel, Estudiobola,
alê Jordão e outros
nomes. a fusão entre
artesanato e tecnologia
aparece em peças com
a essência brasileira.

40

noite, de 23 a 27 de abril,
das 10h às 22h, e dia 28
de abril, das 10h às 18h

a revista Interni abre
a exposição House in
Motion, com instalações
experimentais e
interativas de arquitetura
e design, resultado
da colaboração entre
aldo Cibic, Piero lissoni,
Elisabetta illy, Fratelli
guzzini, lorenzo
damiani e outros
profissionais e empresas,
como ikea e italcer.

10h às 21h, e dia 22 de abril,
5

Site clubecasadesign.com.br

Data Abertura dia 16 de

1.

Data De 17 a 21 de abril, das

Data 16 de abril, das 10h às 16h

Perdono, 7

5.

Salvioni
Endereço Via Durini, 3

4.

Technogym

Data De 17 a 21 de abril,

Endereço Via Durini, 1

abril, das 10h às 19h

7.

Gervasoni

das 10h às 18h

Endereço Via Durini, 7

Site giorgettimeda.com

Data De 17 a 21 de abril,

Instalada num elegante
edifício do início do século
passado, a empresa
revela um novo projeto
de cozinha. Também
presente no Salão do
Móvel, a grife, que
completa 120 anos em
2018, traz lançamentos
que combinam
marcenaria e estofaria
primorosas.

das 10h às 21h, e dia

das 10h às 21h, e dia 22 de

Data De 17 a 22 de abril,

22 de abril, das 10h às 17h
Site gervasoni1882.it

Diretora criativa da
marca, a designer
Paola Navone assina
a ambientação do
showroom com espelhos,
paredes envernizadas
e antigos aquecedores
industriais. Em meio
à cenografa, surgem
móveis clássicos e
recentes da grife.

Site salvioniarredamenti.it

das 10h às 20h
Site technogym.com

líder mundial de
equipamentos fitness, a
marca abre seu espaço,
projeto do arquiteto antonio
Citterio. design italiano
e performance olímpica
se unem na bicicleta
ergométrica skillbike, para
manter a forma com estilo.

Giorgetti Store
Endereço Via Durini, 5

Endereço Piazza Fontana, 3

Endereço Via Festa del

1

6.

Fotos: divulgação

2.

Club & Casa
Design

O arquiteto Riccardo
Rocchi decorou o
showroom dessa
concept store
multimarcas, onde
Javier Marín, Aron
Demetz e Massimiliano
Pelletti apresentarão
lançamentos. Werner
Aisslinger é outro
nome com novidades.

6
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8.

B&B Italia
Endereço Via Durini, 14
Data De 17 a 21 de abril,
das 9h30 às 21h, e dia 22 de
abril, das 9h30 às 18h
Site bebitalia.com

viver en plein air com
qualidade, conforto
e tecnologia: essa é
a proposta da B&B e
da Maxalto. a dupla
britânica doshi levien
assina a linha Bay, de
sofás e poltronas para
ambientes externos com
look escultural. antonio
Citterio introduz uma nova
versão da cadeira Jeans
(abaixo), sucesso do ano
passado, agora fabricada
totalmente com madeira.

8
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Porro

10

11.

FontanaArte

12.

De Padova

Endereço Via Durini, 15

Endereço Corso Monforte, 13

Endereço Via Santa

Data De 17 a 22 de abril,

Data De 17 a 21 de abril, das

Cecilia, 7

das 10h às 21h

10h às 20h, e dia 22 de abril,

Data De 17 a 21 de abril, das

Site porro.com

das 10h às 19h

10h às 21h, e dia 22

Piero lissoni assina
a instalação Modern
Rhapsody, um labirinto
imaginário que celebra
a arte dos aparadores
Modern. o visitante
também poderá apreciar
uma composição
com as novas mesas
criadas pelo italiano
para a semana do
design milanês.

Site fontanaarte.com

de abril, das 10h às 18h

A coleção 2018 prevê
versões inéditas das
luminárias Galerie, de
Federico Peri, e Setareh,
de Francesco Librizzi. A
família Equatore (abaixo),
de Gabriele e Oscar Buratti,
ganha um pendente com
48 cm de diâmetro. A peça
é uma reinterpretação
contemporânea dos
clássicos lustres com
cúpula de vidro.

Site depadova.com

10.

Cassina
Endereço Via Durini, 16
Data Dias 17, 18, 20 e 21
de abril, das 9h30 às 21h,
e dias 19 e 22 de abril, das
9h30 às 18h
Site cassina.com

o holandês gerrit t.
Rietveld fcou conhecido
por criações como a
cadeira Zig Zag e a poltrona
Red and Blue. também
pensada pelo arquiteto, a
Beugel stoel (acima) será
reeditada pela Cassina em
versão supermoderna,
com assento ergonômico e
– graças à tecnologia 3d –
um encosto que se adapta
à forma do corpo.

Fotos: divulgação

9.

O endereço projetado
por Piero Lissoni, diretor
criativo da marca, é um
lof de 1,1 mil m², que,
por si só, já vale a visita.
No local, acontecem
lançamentos que
misturam o italian style
com uma pegada nórdica
(a De Padova nasceu
como importadora de
móveis escandinavos).
Dentro do Salão, a
empresa compartilha
este ano o estande
com a Bof e também
assina o décor da sala de
imprensa.

13.

Armani/Casa
Endereço Corso Venezia, 14
Data De 17 a 22 de abril,
das 9h às 20h
Site armanicasa.com

Inspirada na estampa
damier (tabuleiro de
damas), a grife lança a
mesinha Net (acima). A
estrutura da peça é feita
de cubos de madeira e
acrílico transparente,
num trabalho artesanal
que requer grande
técnica. O tampo se
transforma num tabuleiro
de xadrez, perfeito para os
amantes do jogo.
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14.

Bar Martini

17.

a n o t e

a

das 9h30 às 20h

das 9h30 à meia-noite
Site dolcegabbana.it/martini

tão sofsticado quanto as
coleções de domenico
dolce e stefano gabbana,
é o menu desse bar.
Enquanto prova um dos 15. Fornasetti
mais de 70 drinques
Endereço Corso Venezia, 21A
disponíveis, você pode
Data De 16 a 22 de abril,
aproveitar para conferir
das 10h às 21h
o décor glam do local. o
Site fornasetti.com
cardápio também é repleto
Barnaba Fornasetti
de opções para petiscar,
mantém vivo o legado do
almoçar e jantar.
pai, Piero Fornasetti, e
FerruCCio
lança a coleção de móveis
LAViAni
e peças de decoração
architettura Celeste.
destaque para o móvel
trumeau (cristaleira),
um armário de madeira
laqueado e pintado a mão.

14
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16.

Exibe mais de 30 novidades,
entre as quais a mesa
Ace, com tampo de
mosaico de laminado. Já
o lustre Starlight, também
apresentado aqui, ganha
uma versão cenográfca no
estande da Henge no Salão
do Móvel (pavilhão 16, B34).

Bisazza
Endereço Via Senato, 2

18.

Data De 16 a 21 de abril,

Poltrona Frau
Endereço Via Manzoni, 30

das 10h às 20h

Data De 17 a 22 de abril,

Site bisazza.com

a designer india Mahdavi
é a responsável pela
coleção da Bisazza Bagno,
composta de pia (com ou
sem armário), espelho e
banheira com superfície
de mosaico listrado opus
caementicium. as peças,
de formas arredondadas,
estão disponíveis em três
cores: rosa-morango,
pistache e uva.

all’Orto, 3
19.

Site henge07.com

Sawaya
& Moroni
Endereço Via Manzoni, 11
Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 21h
Site sawayamoroni.com

Fundada em 1978 por
William Sawaya e Paolo
Moroni, a empresa chega
a 2018 com a poltrona e o
sofá Zazen, dos japoneses
Setsu e Shinobu Ito, no
catálogo. A poltrona
Mentalist (abaixo), de
Sawaya, é outra novidade,
com sua estrutura metálica
combinada com tecido.

Data Aberto todos os dias,
das 12h às 2h
Site asantalucia.it

Para jantar tarde da noite,
qualquer dia da semana,
procure esse restaurante,
com simpáticos garçons
de paletó branco servindo
pizzas e outras delícias
da culinária napolitana.
O ambiente descontraído
tem fotos de divas
italianas pelas paredes.
EMiliAnO SAlci
E Britt MOrAn

das 10h às 20h
Site poltronafrau.com

Fotos: divulgação

das 9h à 1h, e domingos,

você está pertinho do quadrilátero da
moda. Para ir até a via Manzoni, corte pela
via Montenapoleone e se jogue nas araras
de grifes como gucci, Moncler e valentino.

Santa Lucia
Endereço Via San Pietro

Data De 17 a 22 de abril,

d i c a

Dolce & Gabbana)
Data De segunda a sábado,

20.

Endereço Via della Spiga, 7

Endereço Corso Venezia, 15
(dentro da Boutique

Henge

O francês Jean-Marie
Massaud é o responsável
pelo décor do showroom
durante o período do
Salão e também assina a
nova coleção. No portfólio
da marca fguram ainda
Piero Lissoni, Paola
Navone e Ludovica +
Roberto Palomba.
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Tortona

O bairro de Tortona, no sul de Milão, não é dos mais
centrais. Mas é considerado um reduto fervilhante quando o
assunto é o Fuorisalone, pois é palco de eventos badalados.
Antiga zona industrial transformada em cenário hype,
a região é repleta de ateliês, estúdios de design e arquitetura
e showrooms de moda. Pura criatividade!
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Tortona
São quaSe 2,5 km da Catedral duomo. Para Chegar até lá,
Pegue o metrô (linha verde) e deSça na eStação Porta genova

1. Superstudio13

7. Superstudio Più

via vincenzo Forcella, 13, pág. 50

via tortona, 58, pág. 52

2. Stellar Works

8. Miele

via tortona, 31, pág. 50

via tortona, 58, pág. 52

3. Opificio 31

9. Moooi

via tortona, 31, pág. 50

via Savona, 56, pág. 52

4. Diemmebi

10. Sony

via tortona, 31, pág. 51

via Savona, 56, pág. 53

5. God Save the Food

11. Whirlpool

via tortona, 34, pág. 51

via Bergognone, 26, pág. 53

6. Enrico Bartolini – Mudec

Legendas

48

loja

restaurante/Café

museu

dica de designer

exposição

evento

iluStraçõeS: eSPaço iluSório

via tortona, 56, pág. 51
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Tortona

1.

Superstudio 13

4

Endereço Via Vincenzo
Forcella, 13
Data De 17 a 21 de abril,
das 10h às 21h, e dia 22 de

3.

Opificio 31

Stellar Works

Endereço Via Tortona, 31

Site superdesignshow.com

Endereço Via Tortona, 31

Data De 17 a 22 de abril,

Protótipos e outros itens
estão na mostra Freedom
Design Exhibit & Market:
Design at Large e
Pop-up Store, que também
mostra objetos feitos com
base em fotos abstratas
de Pier Paolo Pitacco.

Data De 17 a 22 de abril,

das 10h às 20h

das 10h às 20h

Site tortonalocations.

Site stellarworks.com

com/location/emporio-

a perfeita combinação
entre o oriente e o ocidente
se dá nos móveis da stellar
Works. o fundador japonês
e seu sócio francês (ambos
se valem de uma produção
artesanal) trazem a Milão
uma instalação de Neri &
Hu, com objetos idealizados
por Yabu Pushelberg.

opificio-31

abril, das 10h às 18h

2.

o local, considerado
um dos mais badalados
do bairro, apresenta
várias áreas temáticas
com a presença de
designers europeus e
asiáticos. Profssionais
da Noruega realizam
uma exibição focada
em sustentabilidade,
qualidade e distribuição,
enquanto os japoneses
participam com a
criatividade da +d
& soil, uma pop-up
store que promete
surpreender com sua
eclética exposição de
mais de 100 peças.

4.
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Diemmebi
Endereço Via Tortona, 31
Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 20h
Site diemmebi.com

Fotos: divulgação

2

6.

Desde 1983, a marca
é reconhecida por unir
qualidade e atenção
ao meio ambiente,
já que produz peças
funcionais com
materiais sustentáveis.
Os designers Alberto
Basaglia e Natalia Rosa
assinam o projeto de uma
sala de espera elegante,
usando mesas, cadeiras
e bancos da nova
coleção Urbantime
(acima), com acabamento
de antracite.

5.

Enrico
Bartolini –
Mudec

God Save
the Food

Endereço Via Tortona, 56

Endereço Via Tortona, 34

19h30 às 22h30. Fechado aos

Data Aberto todos os dias,

domingos e às segundas-

das 8h à meia-noite

-feiras na hora do almoço

Site godsavethefood.it

Site enricobartolini.net/

Vale fazer uma pausa para
conhecer esse restaurante,
instalado num antigo
galpão industrial. Entre as
opções do menu, constam
pizzas, hambúrgueres,
saladas e um discreto bufê.

ristorante-mudec-milano

Data De 12h30 às 14h e das

Localizado no terceiro
andar do Museu das
Culturas (Mudec), no
coração de Tortona,
o restaurante sugere
viajar por outros
mundos e sabores
sem esquecer a
origem e a tradição
do território. Quem
comanda o lugar é o
chef Enrico Bartolini.
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Tortona

7

7.

10.

Superstudio
Più

Endereço Via Savona, 56

Endereço Via Tortona, 27

Site sony.com

Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 20h

Data De 17 a 21 de abril, das

A empresa apresenta
Hidden Senses, uma
experiência multissensorial
que conduz o visitante a
perceber como o ambiente
doméstico pode se
transformar graças
à tecnologia.

10h às 21h, e dia 22 de abril,
das 10h às 18h
Site superdesignshow.com

8.

10

Miele
Endereço Via Tortona, 58
Data De 17 a 22 de abril,

9.

Moooi

das 10h às 20h

Endereço Via Savona, 56

Site miele.com

Data De 17 a 21 de abril, das

uma das marcas
mais conceituadas de
eletrodomésticos, a
alemã Miele propõe a
Revolutionary Excellence,
durante a qual os visitantes
podem conhecer a
sofsticada tecnologia
M Chef e o forno dialog.

11.

10h às 21h, e dia 22 de abril,

Whirlpool

das 10h às 17h

Endereço

Site moooi.com

Via Bergognone, 26

Marcel Wanders promete
surpreender com as
instalações Through the
Eyes of …, com criações
da designer de interiores
Megan grehl e do
escritório de arquitetura
Concrete, e The Museum
of Extinct Animals, que
celebra a diversidade
da natureza em tecidos,
tapetes e papéis de parede.

Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 20h
Site whirlpool.com

Fotos: divulgação

giulio Cappellini
concebeu o superlof,
uma casa imaginária,
com muito estilo e
elegância. Empresas
como Bof, Cappellini,
Flaminia, living
divani, Magis e
Meisterwerke e
designers do peso de
tom dixon, Ron gilad,
Piero lissoni, Marcel
Wanders e Philippe
starck decoram o
espaço. Já o estúdio
Nendo traz a mostra
Nendo: Forms of
Movement (acima, à
dir.), com um labirinto
misterioso de 800 m2,
onde os visitantes
podem descobrir
produtos, modelos
e desenhos do
escritório japonês.
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Sony

Sensing Your World
é o nome da instalação
apresentada pela marca
durante o Fuorisalone.
Para expor seus
lançamentos, a Whirlpool
montou um cenário
completo, como se fosse
uma casa de verdade.
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Fuori Centro

Durante a semana
do Salone, vários
eventos agitam a
cidade. Organize sua
agenda e tente dar
uma escapada num
dia ou outro para
conferir locais como
o Spazio Rossana
Orlandi (comandado
por uma das figuras
mais respeitadas
de Milão quando o
assunto é design) e a
galeria Nilufar Depot,
onde a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo
Bardi será tema de
uma exposição.
54
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Fuori Centro

2.

1.

Fundação
Prada

3.

Manna

6.

Endereço Piazzale Governo

Endereço Viale Lancetti, 34

Endereço Largo Isarco, 2

Provvisorio, 6

Data De 17 a 22 de abril,

Asia Design
Pavilion

Data Segunda, quarta e

Data Fecha aos domingos

quinta-feira, das 10h às

Site mannamilano.it

19h, e sexta, sábado e

Endereço Spazio Megawatt

domingo, das 10h às 20h

Court (Via Watt, 15)

Site fondazioneprada.org

segundo Ferruccio laviani,
comer neste restaurante
é um sonho. No cardápio
enxuto, montado pelo
chef Matteo Frondutti, se
destacam opções como
uma salada de raízes
assadas com maionese de
couve-for e mostarda.

Data De 17 a 22 de abril,
das 10h às 20h

debutante no
Fuorisalone, o evento
aproxima empresas
e designers de países
como China, Japão,
tailândia, Índia, Coreia do
sul, turquia, Cingapura,
irã, Catar e israel com a
proposta de incentivar
a produção de peças de
design nesses locais.

No espaço de 19 mil m2,
onde funcionava uma
antiga destilaria, fca a
Fundação Prada, que
abriga mostras de arte e
projetos de arquitetura,
cinema e flosofa. a partir
de 20 de abril, estará
aberta ao público a nova
torre, um edifício de
60 m de altura, de onde
se pode admirar uma
vista exclusiva da cidade.

das 10h às 20h
5

FerruCCIo
LaVIanI

4.

5.

Marble Stories

Endereço Viale Umbria, 42
Data De 17 a 21 de abril,

Lambertenghi, 3

das 10h às 19h, e dia 22

Data Dia 17 de abril, das

de abril, das 10h às 18h

Legendas
loja
Museu
Exposição
Restaurante/Café
dica de designer
Evento

22 de abril, das 10h às 18h

o mármore é o ponto em
comum nas peças desta
exposição. Cada qual no
seu estilo, o italiano giorgio
Bonaguro e os brasileiros
gustavo Martini e Ronald
sasson apresentam jeitos
criativos de usar a pedra.

Site nilufar.com

A mostra Lina Bo Bardi
e Giancarlo Palanti –
Studio d’Arte Palma 1948-1951 refaz a trajetória
dos dois arquitetos
ítalo-brasileiros. Boa
pedida para conhecer
projetos de design
extraordinários, alguns
inéditos. A exposição
nasce de uma detalhada
pesquisa da galerista
Nina Yashar sobre Lina
e suas atividades como
criadora de móveis.

Site marni.com

abril, das 10h às 20h, e dia

Fotos: divulgação

2

Marni la Vereda

Endereço Via Luigi Porro

10h às 22h, de 18 a 21 de
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Nilufar Depot

A grife italiana revela o
talento das artesãs de
Curití, em Santander, na
Colômbia, na produção de
bolsas de fbra de agave
100% orgânica. Destaque
também para as galinhas
de papel machê feitas
por mulheres de outra
comunidade, Villanueva.

6

7.

Palazzo Litta
Endereço Corso Magenta, 24
Data De 17 a 22 de abril,
das 11h às 21h
Site sollos.ind.br

Duas indicações
imperdíveis aqui. A Sollos
expõe peças de Jader
Almeida na mostra Good
News from Brazil, que
integra a coletiva The Litta
Variations. O destaque
é a cadeira Bossa, que
completa 10 anos. Feita
de madeira e palhinha,
ela traz referências do
mobiliário moderno
brasileiro. No pátio interno
do palácio barroco,
encontre uma instalação
do britânico Asif Khan.
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Fuori Centro

8.

Endereço Via Orobia, 15

Ventura
Centrale

Data De 17 a 21 de abril,

Endereço Via Ferrante

Paola Lenti

12.

das 10h às 22h, e dia 22

11.

de abril, das 10h às 20h

Endereço Piazza S.

Site paolalenti.it

9
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Materno, 12
a sexta-feira, das 12h15
às 14h30 e das 19h30
10

9.

Pirelli Hangar
Bicocca

10.

Endereço Via Chiese, 2

Endereço Via Matteo

Data De quinta a domingo,

Bandello, 14-16

das 10h às 22h

Data Dias 17 e 18 de abril,

Site hangarbicocca.org

das 11h às 19h, e de 19 a 22

a fábrica fechou suas
portas nos anos 1970.
uma década depois, o
bairro se modernizou
e o prédio deu lugar ao
centro cultural Pirelli
Hangar Bicocca. até
22 de julho, a tcheca Eva
Kot’átková apresenta
aqui a instalação The
Dream Machine Is
Asleep, uma gigantesca
cama (à esq.) onde os
visitantes podem brincar
de sonhar acordados.

de abril, das 9h às 20h

10

às 22h30
Site trattoriamirta.it

Spazio Rossana
Orlandi

Bateu a fome? Veja a
dica do designer Giacomo
Moor: “Esse pequeno
restaurante, situado
perto do meu escritório,
usa ingredientes de
primeira qualidade e
tem serviço acolhedor”.

Site rossanaorlandi.com

a promessa de um dos
espaços mais disputados
do Fuorisalone é mostrar
novos projetos, designers
e muitas surpresas. li
Edelkoort será a curadora
de uma exposição
patrocinada pelo google
e por Kiki van Eijk. Já o
designer ini archibong
apresenta pela primeira
vez as peças que desenhou
para a sé london.

Aporti, 15
Data De 17 a 21 de abril, das
10h às 20h, e dia 22 de abril,
das 10h às 18h

Data De segunda

Site venturaprojects.com

A exposição ocupa, pela
segunda vez, os antigos
depósitos da Estação
Central de trens de Milão
e traz um acervo eclético
de design contemporâneo.
O Grupo Benetton estará
presente com uma
instalação feita com a
Triennale Reciprocity
Design Liège e a grife de
tecidos Pierre Frey.

GIACOMO
MOOR

a n o t e

Fotos: divulgação

Com seu design
dinâmico de móveis
e tapetes, a italiana
Paola lenti se tornou,
com o passar dos anos,
uma referência no
design internacional.
a designer apresenta
a nova coleção
Elementi, inspirada nas
letras de um alfabeto
imaginário. o resultado:
peças originais e com
texturas únicas.

Trattoria Mirta

a

d i c a

Se você é fã do Ventura Projects, um dos eventos
mais cobiçados do Fuorisalone, saiba que ele
mudou de cenário: saiu da região de Lambrate e
está dividido entre Ventura Centrale e Future.

13.

Ventura Future
Endereço Via Paisiello, 6,
Via Donatello, 36, e Viale
Abruzzi, 42
Data Dias 17, 18, 20 e 21
de abril, das 10h às 20h,
dia 19 de abril, das 10h às
22h, e dia 22 de abril, das
10h às 18h
Site venturaprojects.com

A primeira edição do
Ventura Future vai
explorar a beleza de
vários espaços, como o
FuturDome (via Paisiello,
6), um edifício histórico
de estilo liberty. Serão
apresentadas duas
novas coleções (e uma
capsule collection de
objetos de mármore)
assinadas por Patricia
Urquiola, além de duas
luminárias suspensas
desenhadas pelo jovem
Daniele Mingardo. Já na
ex-Faculdade de Farmácia
(Viale Abruzzi, 42),
estudantes e designers
expõem seus trabalhos
na mostra batizada
Programa Lof.
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O melhor jeito
de encarar essa
empreitada é
com planejamento.
Veja aqui como
chegar ao Salão,
o que carregar na
bolsa e uma
agenda esperta
para aproveitar bem
os dias na cidade

te i
ro

Destino certo
Veja aqui quais são as formas mais práticas de
se locomover do aeroporto ou da cidade até o Salone,
que fca no complexo Rho-Fieramilano

Como chegar
se você estiver
na cidade:

Saindo do
aeroporto
de Malpensa,
as opções
para chegar
à feira são:

62

Carro Se deixar
Milão pela autoestrada
A4 em direção a
Turim, pegue a saída
Pero-Fieramilano
para chegar. Se optar
pela A8 em direção a
Varese-Como, use a
saída Fieramilano.
Há mais de 10 mil
vagas disponíveis,
entre 11 euros (quatro
horas) e 17 euros
(quatro a 24 horas).

Ônibus Do aeroporto
Malpensa Terminal 1:
partidas a cada meia
hora, das 9h às 11h30.
Do Terminal 2, viagens a
cada meia hora, das 9h10
às 11h40. Ônibus saem de
Rho-Fiera até Malpensa,
terminais 1 e 2, às 14h,
15h, 16h, 17h, 18h e 19h. Os
bilhetes valem 10 euros
(ida e volta, 16 euros).
Confra os horários em
www.malpensashuttle.it

IluSTRAçõeS: eSPAçO IluSóRIO

Trem Ao deixar o
aeroporto, embarque em
direção à estação Cadorna-Triennale e acesse a linha
vermelha do metrô. A
passagem custa 13 euros
(ida e volta, 20 euros).
Caso salte nas estações
Central ou Garibaldi, por
onde a linha vermelha do
metrô não passa, faça a
baldeação até Cadorna.
Mais informações em
www.malpensaexpress.it

Táxi Na Itália, o uso do
telefone ou de aplicativos
é comum. Difcilmente,
um aceno faz com que os
motoristas parem. Anote
os números de empresas
de táxi para não fcar de
mãos abanando:
Autoradio Tassi, tel. 02
8585; Taxi Blu, tel. 02
4040 ou 02 6767; Radio
Taxi, tel. 02 6969.
O preço da corrida entre
Malpensa e Rho-Fiera
varia de 100 a 120 euros.

Uber Depois de meses de
discussões, ubers e táxis
chegaram a um acordo
e os preços são quase

equivalentes. Do centro de
Milão à feira, a corrida sai,
em média, por 50 euros.
Saindo do aeroporto de
Malpensa, custa 112 euros.

Bicicleta o serviço de bike
sharing Bikemi dispõe de
mais de 200 pontos, onde é
possível alugar e devolver
a bicicleta. Pedalar por
um dia custa 4,50 euros.
Bilhetes estão disponíveis
em quiosques ATM.
Informações: 02 4860 7607.

O que vestir
É preciso caminhar.
E muito. Além dos
pavilhões, há vários
quilômetros a percorrer
para conferir os
eventos do Fuorisalone
espalhados pela cidade.
Opte por tênis confortáveis
e leves. Em vez da bolsa
a tiracolo, prefra uma
mochila. E coloque dentro
dela um guarda-chuva
e um suéter. Em abril,
sempre chove em Milão
e, embora o clima seja
agradável, às vezes os
termômetros caem.

Internet
Não confe na
wi-f pública. Em certos
bairros, a rede é lenta e
nem sempre funciona.
A melhor opção é
comprar um chip de uma
das operadoras Tre (3),
Wind, Tim ou Vodafone
por cerca de 10 euros.
Os planos variam muito.
Tim e Vodafone são as
mais usadas e costumam
oferecer promoções o
ano inteiro.

Metrô Esse é o meio mais
rápido e barato. Pegue a
linha vermelha até Rho-Fieramilano (última
estação). O bilhete custa
Contatos úteis
2,50 euros (ida e volta,
5 euros). Já o ticket para um Ambulância: tel. 118
dia vale 7 euros. Informações Bombeiros: tel. 115
em www.atm-mi.it
Polícia: tel. 113
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Agenda
sob medida
Se você tem pouco tempo na cidade,
precisa planejar bem seu passeio.
Veja aqui sugestões de programas
para quem vai fcar dois, três, quatro
ou cinco dias em Milão

3 dias:

Dia 1
• Vá direto para o Salão.
Compre seu ingresso
online para evitar flas
(www.salonemilano.it).
• Priorize os pavilhões
16 e 20, onde estão Vitra,
Kartell, Poltrona Frau,
Driade, MDF Italia,
Moroso e Zanotta.
E passe pela Eurocucina.

Dia 1
• Comece por Brera.
Visite lugares como Vitra,
Dimorestudio e Moroso.
• Inclua paradas no Horto
Botânico e na Triennale.

Dia 2
• Escolha um dos design
districts da cidade.
Sugerimos Brera ou Durini.

Dia 2
• Visite o Salão.
Dia 3
• Faça o circuito de Durini.
• A Università degli Studi
di Milano, que reúne
uma série de eventos
simultâneos, é outra
parada imperdível!

4 dias:
Dia 1
• No primeiro dia de
Salão, esquadrinhe
os pavilhões 16 e 20.
• Reserve um tempo
no fm do dia para ver
os pavilhões 5 e 7.
Dia 2
• Vá para Brera ou Durini.

Dia 3
• Volte para a feira.
Divida seu tempo
entre a Eurocucina e o
Salão Satélite.
Dia 4
• Passe por Tortona para
ver a Moooi. Estique
para outras exposições,
como a da galeria Nilufar
Depot, em homenagem
a Lina Bo Bardi.

5 dias:
Dias 1 e 2
• Faça dois dias de Salão
(pavilhões 16, 20, 5 e 7 no
primeiro e Eurocucina e
Salão Satélite no segundo).
Dias 3 a 5
• Reserve um dia para
Brera, um para Durini e
um terceiro dividido entre
Tortona e Fuori Centro.
• Aproveite para conhecer
museus como a Triennale,
o Pirelli Hangar Bicocca
e a Fundação Prada.

ILUSTRAçõES: ESPAço ILUSóRIo

2 dias:

Charme
retrô
Produções como
esta, um misto de
look sessentinha com
glam, são a cara do
Dimorestudio, em
Brera. Vale a visita!

