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Milan Des ign Week 2018 (Salone del Mobile) o să aib ă loc de pe 17 pe 22 aprilie şi ca în toţi anii în paralel
se va desf ăş ura şi Fuorisalone 2018.
Anul trecu t în perioada Fuorisalone (http://www.revista-atelierul.ro/2017/04/13/milano-in-saptamana-49-aprilie-a-fost-protagonista-salonului-de-mobila/

ăratele evenimente

organizate şi printre ele am descoperit şi noua zon ă Lambrate Design Destrict unde am cunoscut-o pe
Catinca

Tilea

şi proiectul

1minut elamp

cu care

a participat

atelierul.ro/2017/04/25/de-vorba-cu-catinca-tilea-concept-designer/
Suntem fo arte mândri deoarece Revista

la expozi ţie (http://www.revista).

a devenit partener medi a a Lambrate Design Destrict şi

am primit invita ţie să partecip ăm la Conferin ţa de pres ă dedicat ă evenimentelor

Fuorisalone 2018 din

zona Lambrate. Conferin ţa a avut loc pe 15 februarie la Milano şi mai jos vă prezent ăm în avanpremier ă
evenimentele prev ăzute pentru anul acesta.
Moderatorul

confe rin ţei a fost arh itectul Davide Chiesa, fondatorul

parcursul întâlnirii s-a dat preceden ţă organizatorilor

blog-ului Design Tellers şi pe

de evenimente pentru a ilustra nout ăţile din acest

an.
Printre

relatori

evenimentului

s-au num ă

Enz o Carbone

de la

responsabili

de organizarea

DIN – Design In 2018 . Printre iniţiativele din acest an în cadrul spa ţiului DIN va

un

Temporary Shop unde se pot cump ăra articole unice de design. Aici pute ţi găsi bijuteriile prezentate de
ArtistarJewels. Rev ista Atelierul este partener media ArtistarJewels şi săptămâna viitoare vom participa la
expozi ţia 2018 ş
Pe lâng ă ArtistarJe wels vor participa la DIN 2018 şi NID (Nuovo Istituto di Design), Accademia Umprum
din Praga si Academie Artemis di Amsterdam.
A urmat Stefano Epis di DesignCircu s care a prezentat noua loca ţie Spazio Donno, unde a avut loc şi
conferin ţa. În acest spa ţiu vor expun e proiectele lor designeri şi arti şti italieni şi interna ţionali printre
care obie ctele decorative realizate de La Erre Flight Case, lămpile şi vazele atârnate realizate de Milena
Schiano şi Elena de Angelis, lumân ările sculpturi

realizate

de artista Andrea Moares

şi covoarele

neobi şnuite realizate de Evelyn Daviddi.

Un alt eveniment important va

Fuorisalmone organizat de Emanuele Pezzotta care vrea sa creeze o

re ţea form ată din arti şti, liberi profesioni şti şi

care împreun ă “înoat ă” contra tendin ţelor şi se ajut ă

reciproc pentru a ajunge în amonte.
Francesco Pallino, proprietarul spa ţiului A14HUB a prezentat proiectul SH ARED HOUSE: Architettura CODIVIDUALE, o cas ă cu spa ţii comune unde persoanele care locuiesc împreun ă au la dispozi ţ

în afar ă de

camera lor, spa ţii generoase unde pot găti, pot începe un start-up, pot face sport sau alte activit ăţ care
de obicei se fac într-un spa

ţiu public şi care acum se pot desf

ăş ura într-un spa ţiu privat.

Printre ultimii relat ori s-a num ărat arhitectul Simone Michele, unul dintre cei mai aştepta ţi oaspe ţi, care
în cadrul spa ţiului

va da via ţă la dou ă expozi ţii: Hotel

Ventura 14 şi The precious

ău de arhitectur ă Simone Micheli studio – gallery.
Italia este cunoscut ă pentru mod ă, design şi gastronomie aşa că nu putea lipsi un spa ţiu dedicat celor
care vor sa guste din bun ătăţile culinare. Organizatorii au realizat WEating 2018, o grădin ă interioar ă în
cadrul DIN unde v ă a şteapt ă Food Trucks atent selec

ţionate şi care ofer ă produse locale.

Eu v-am ilustrat doar o parte din evenimentele ce se vor organiza în apr ilie la Lambrate Design District
îns ă Fuorisalone se desf ăş oar ă şi în alte zone din Milano (Tortona, Brera, Porta Venezia, Sant’Ambrogio,
Triennale).
Milano în perioada Fuorisalone

e minunat, nu e vorba doar de design, mod ă şi mâncare bun ă,

atmosfera extraodinar ă care se creaz ă în
toata lumea care vin s

de

colţ al ora şului şi faptul că poţi întâlni persoane din

ă se bucure de unul dintre cele mai importante evenimente ale anului.

Mai e un pic pân ă în aprilie îns ă vă sfătuiesc să vă lua ţi bilete din timp şi să
vacan ţă la Milano.
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