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Fem måsten i Milano.
Möbelmässan i Milano anses av många vara världens största designhändelse. Och
med ett mässområde på 145 000 kvm, plus utställningar runt om i Milanos stadskärna,
kan det vara på sin plats med några vägledande tips.
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Fem måsten i Milano.
Möbelmässan i Milano anses av många vara världens största designhändelse.
Och med ett mässområde på 145 000 kvm, plus utställningar runt om i Milanos
stadskärna, kan det vara på sin plats med några vägledande tips. Här är fem
måsten i Milano om du frågar oss på Materia.
Salone Internazionale del Mobile
I år kommer cirka 1400 utställare att samsas om Milano mellan den 14-19 april.
Det lönar sig alltså att undersöka vad som visas i de olika mässhallarna och
välja ut det som du är mest intresserad av att se – det är nämligen omöjligt att
hinna med allt. Mässans officiella webbplats finns på www.salonemilano.it och
det är här du hittar all info om var, när och hur du ser olika utställare. Oavsett
rekommenderar vi att du avsätter någon timme till Salone Satellit där unga,
oetablerade designers visar upp spännande idéer. Om du söker dig utanför
mässområdet och in i Milanos myllrande stadskärna är det ett säkert kort att
besöka Zona Tortona med dess temporära utställningar.
Brera Design District
I de här gamla kultur- och arbetarkvarteren trängs antik- och designbutiker,
men stadsdelen bjuder också på Milanos mest trivsamma uteliv. Dessutom är
det här i Brera du hittar oss på Materia. Adressen är Largo Treves 5 på Via
Solferino. Närmsta stopp om du tar tunnelbanan är MM2 Moscova och vår
utställning är öppen från klockan 10.00 till sen kväll tisdag till söndag. Se
exakta öppettider på vår Facebooksida. Hoppas vi ses där!
Designcenter Rossana Orlandi
I en gammal slipsbutik på Via Matteo Bandello 14/16 öppnade Rossana Orlandi
sitt designcenter för snart femton år sedan. Målet då precis som nu var att
ställa ut design från unga, intressanta formgivare från hela världen. Efter att du
inspirerats av utställningen rekommenderar vi ett varv i den mycket speciella
butiken följt av en fika på den vackra utegården.
Pane è Acqua
Rossana Orlandi driver även en restaurang, men det är inte främst för att den
ligger nära hennes designcenter som du ska gå hit. Det är för den goda maten,
servicen och för att den stoltserar med en av Milanos trendigaste interiörer. Du
hittar Pane è Acqua på Via Bandello 14. Det är en liten, intim restaurang så en
bokning via www.paneeacqua.com är nära nog ett måste om du vill äta här.
Triennale Designmuseum
Byggnaden som rymmer Triennale byggdes 1933 och ligger vid kanten av
Sempione-parken. Museet är ett inspirerande center för modern konst,
arkitektur och design, snarare än en klassisk historielektion med en permanent
utställning. Istället byter man med jämna mellanrum ut föremålen för att alltid
vara så relevant som möjligt.
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Möt Front.
Designgruppen Front
ligger bland annat bakom
papperskorgen Bin och
klädhängaren Hanger.
Just nu är de högaktuella
med vår nya soffa

inredning i ett större
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