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ISALONE  -  RHO

São 16 pavilhões do centro de
exposições de Rho-Fiera.  As palavras
de ordem: jovens,  beleza,  qualidade,
inovação e tecnologia .  Tudo isso l igado
à sustentabil idade, que já se tornou
um elemento obrigatório em qualquer
projeto de design.

A tão aguardada EuroCucina, mostra
bianual focada em cozinhas,  acontece
paralelamente ao Salão do Móvel de
Milão e estará concentrada nos
pavilhões 15 e 13,  enquanto o Salone
Satell ite ,  com os jovens talentos do
design, passará a ocupar os pavilhões
1 e 3 ,  logo na entrada do feira .

ACESSE O LINK OFICCIAL 

https://www.salonemilano.it/en
https://www.salonemilano.it/en


INSTALAÇÃO ASSINADA
POR MARIO CUCINELLA

O tema da sustentabil idade se faz
presente .  Mario Cucinella ,responsável
pela instalação "Design with Nature" ,  de
1 .400 m² ,  que ficará no pavilhão 15,  e que
irá mostrar como deveriam ser as cidades
do futuro em relação à moradia .

"Projetar para nós mesmos no futuro"
através da narração de um ecossistema
que representará "o futuro vivendo em
casa" .

ACESSE O LINK  

https://www.salonemilano.it/en/articoli/magazines-world/design-nature-mario-cucinellas-salone-2022-installation-paean
https://www.salonemilano.it/en/articoli/magazines-world/design-nature-mario-cucinellas-salone-2022-installation-paean


Fuorisalone,  um evento que junto com o
Salone del Mobile .Milano define a Semana
de Design de Milão.

Manifestações experimentais e culturais
que reúne exposições,  instalações e
mostras por toda a cidade, nos distritos de
design.

O tema proposto para esta edição, "Entre o
Espaço e o Tempo" ,  pretende ser um
alimento para a reflexão e um estímulo
para quem vai participar no evento.

FUORISALONE

ACESSE O LINK 

@fuorisalone

https://www.fuorisalone.it/2021/it
https://www.fuorisalone.it/it
https://www.fuorisalone.it/it
https://www.instagram.com/fuorisalone/


Fuori Salone, também se coloca à
disposição do design Made in Italy com
uma instalação dedicada ao cinema no
prédio do Palazzo Reale ,  ao lado da
Catedral Duomo, com curadoria de Davide
Rampello .

Serão apresentados 11 curta-metragens de
diretores italianos contando um pouco da
história do Salone nos seus 60 anos.

Sala delle Cariatidi ,  Palazzo Reale
12 Piazza del Duomo, Milão
7 a 17 de junho de 2022

INSTALAÇÃO PALAZZO REALE

ACESSE O LINK 

https://www.salonemilano.it/en/articoli/insider/la-scatola-magica
https://www.salonemilano.it/en/articoli/insider/la-scatola-magica


Vita Lenta é uma exposição onde a
individualidade coexiste com a
coletividade, gerando uma entidade
coesa no espaço público .  A instalação é
uma exposição sensorial e inclusiva que
vai acolher 16 designers internacionais
selecionados,  apresentando projetos
ligados pela mesma abordagem de
design: um processo criativo lento e
bem pensado.

Piazza Città di Lombardia
Distrito Isola

VIDA LENTA DE FINEMATERIA 

ACESSE O LINK 

@finemateria

https://www.finemateria.com/
https://www.finemateria.com/
https://www.instagram.com/finemateria/


A instalação em exposição no pátio do
Palazzo Durini Caproni di Taliedo, para o
showroom Natuzzi ,  visível apenas na
quarta-feira 8 de junho e quinta-feira 9
de junho. A obra chegará ao Fuorisalone
para celebrar o conceito Second Life  e
falar sobre a vida.  Partindo da ideia de
renascimento e querendo sublinhar o
vínculo estreito que,  hoje mais do que
nunca, nos une à natureza e ao meio
ambiente,  

Palácio Durini
Via Santa Maria Valle ,  2

INSTALAÇÃO GERMOGLI  DE
MARCANTONIO PARA NATUZZI

ACESSE O LINK 

https://www.google.com/maps/place/Via+Santa+Maria+Valle,+2,+20123+Milano+MI/@45.4601383,9.1840268,3a,75y,239.76h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGQ5CL00bQQVgqkib9KYL9Q!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4786c6aae8febf41:0x5e11c5f7dc923cce!8m2!3d45.4600956!4d9.183995
https://www.fuorisalone.it/it/2022/eventi/2232/Germogli-by-Natuzzi
https://www.fuorisalone.it/it/2022/eventi/2232/Germogli-by-Natuzzi


A ARTE DOS SONHOS ,  RUBY
BARBER POR STUDIO MARY

LENNOX 
A estreia da Porsche na Milan Design
Week faz parte da série de intervenções
artísticas imersivas “The Art of Dreams” .
A marca, juntamente com a artista floral
Ruby Barber do Studio Mary Lennox,
cria uma obra de arte escultural
edificante que combina a fragil idade das
flores com a perspectiva tecnológica do
século XXI.  Fascinante já em estado de
repouso, a instalação dos sonhos ganha
vida através de performances
coreografadas.
.

Palazzo Clerici - 
Via Clerici ,  5 ,  Milão

ACESSE O LINK OFICCIAL 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4667420,9.1873840
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4667420,9.1873840
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4667420,9.1873840
https://porsche.art/
https://porsche.art/


FLORESTA FLUTUANTE -  
POR TIMBERLAND

 
As cidades deveriam ser mais verdes .
Assim, o arquiteto e seu estúdio fundado
com Giorgio Donà - Stefano Boeri
Interiors - contribuirão,  durante os dias
do Fuorisalone,  para criar uma floresta
flutuante.  Feita para a Timberland, a
obra nasceu da ideia de enfatizar a
importância do ecossistema em que
vivemos - de nos sentirmos realmente
parte dele - no espírito de engajar em um
diálogo sincero entre a humanidade e a
Natureza.  O projeto se materializará em
uma atração significativa e reconhecível . .

Doca de Milão 
Viale Gabriele D'Annunzio 20

ACESSE O LINK

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4532003,9.1767315
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4532003,9.1767315
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4532003,9.1767315
https://www.timberland.it/floatingforest


O tema deste ano é olhar para o futuro  -
um incentivo que vem para construir uma
base sólida com a qual deixar o passado e
pensar no futuro.  Do ponto de vista da
construção do espaço, 2022 apresenta-se
como uma aldeia  espontânea ,  que se
desenvolve em áreas de interesse com
“edifícios” e instalações específico  nos
grandes salões Superstudio Più ,  onde
você pode ver espontaneamente o design
e a criatividade. 

Superstudio Events Srl
via Tortona, 27 20144 – Milano

SUPERSTUDIO DESIGN 

ACESSE O LINK

@superstudio.events

https://www.superstudioevents.com/location/superstudio-13/
https://www.instagram.com/superstudio.events/


A segunda edição do "We Will Design" :  
 designers de todo o mundo, escolas ,
universidades,  instituições internacionais
e jovens estudantes reúnem-se  num
laboratório experimental de imaginação e
inclusão, onde práticas e experiências de
design tornar-se uma ferramenta para ler
- e às vezes resolver - as muitas
contradições do nosso presente,  entre
visões próximas, ideais cotidianos e
micro-utopias .

Via Bergognone 34, Milão

BASE

ACESSE O LINK OFICIAL 

@base_milano

https://base.milano.it/design-week-2022/
https://base.milano.it/design-week-2022/
https://www.instagram.com/base_milano/


OPIFICIO 31

Aldeia de exposições com um ar pós-
industrial Estrategicamente localizado
na Zona Tortona, o Opificio 31 é um dos
destinos imprescindíveis do Fuorisalone
que todos os anos atrai um grande
público internacional .  Aqui o design
continua a experimentar novos métodos
de comunicação, um dos epicentros
criativos da área.

Opificio 31 - Via Tortona, 31 .

ACESSE O LINK OFICIAL 

@tortonarocks
 
 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4516697,9.1628374
https://www.tortona.rocks/
https://www.tortona.rocks/
https://www.instagram.com/tortonarocks/


Talentos emergentes ,  projetos inéditos ,
profissionais internacionais unidos por
uma atitude em busca das novas
fronteiras do projeto .  Alcova é o lugar
certo para realmente entender o que o
design significa hoje em nível global .
O projeto expositivo nos espaços
abandonados do hospital militar de
Baggio,  criando sinergias entre designers ,
artistas ,  galerias e instituições
emergentes .

Via Simone Saint Bon, 2

ALCOVA

ACESSE O LINK OFICIAL 

@alcova.milano

https://alcova.xyz/
https://alcova.xyz/
https://www.instagram.com/alcova.milano/


ROSSANA ORLANDI

Será o palco da Danish House  :  uma
exposição coletiva com uma abordagem
holística,  que reunirá algumas das
marcas mais famosas da realeza
dinamarquesa.

Acontecerá então que o Reino
Escandinavo baterá na cidade de Milão e
a cidade de Milão abrirá suas portas
dando as boas-vindas.

@rossana_orlandi

Via Matteo Bandello ,  14 .

ACESSE O LINK OFICIAL 

@rossana_orlandi
 

https://www.elledecor.com/it/design/a39624685/danish-house-fuorisalone-2022/
http://www.rossanaorlandi.com/links.html
http://www.rossanaorlandi.com/links.html
https://www.instagram.com/rossana_orlandi/


5VIE ART +  DESIGN

A 9° edição da 5VIE Design Week
decorrerá com um título arrojado:
Prototipagem Utopias .  “Um mapa do
mundo que não contempla a utopia não
é digno de um olhar . ”  escreveu Oscar
Wilde.  

@5vie_milano

Via Cesare Correnti ,  14 

ACESSE O LINK OFICIAL 

@5vie_milano
 

https://5vie.it/dna-home/36787/5vie-design-week-2022/?lan=en
https://5vie.it/dna-home/36787/5vie-design-week-2022/?lan=en
https://www.instagram.com/5vie_milano/


TRIENNALE MILANO -
MEMPHIS AGAIN

 Na "Memphis Again" ,  os visitantes
poderão conhecer mais de 200 peças de
mobiliário e objetos ,  dos mais variados
materiais ,  confeccionados entre 1981 e
1986 para a coleção Memphis .  

Triennale Milano 
Via Alemagna, 6 ,  Milão

ACESSE O LINK OFICIAL 

@triennalemilano

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4718070,9.1736961
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4718070,9.1736961
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4718070,9.1736961
https://triennale.org/
https://triennale.org/
https://www.instagram.com/triennalemilano/


INTERNI DESIGN RE-GENERATION

¨SENTINDO A ENERGIA¨
 

Uma instalação interativa no Jardim
Botânico de Brera for Plenitude.  O projeto
util iza 500 metros de tubo de cobre
antibacteriano para criar um caminho
onde as pessoas possam descobrir
múltiplas formas de produção sustentável
de energia e brincar com seus efeitos
resultantes:  som, luz ,  resfriamento
evaporativo,  em uma experiência
interativa.  

Jardim Botânico de Brera 
Via Fratell i  Gabba, 10 - 
Via Brera,  28,

ACESSE O LINK OFICIAL 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4708910,9.1889260
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4708910,9.1889260
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4708910,9.1889260
https://www.internimagazine.it/fuorisalone/2022/fuorisalone-2022-interni-evento-statale-regeneration/
https://www.internimagazine.it/fuorisalone/2022/fuorisalone-2022-interni-evento-statale-regeneration/


Na Universidade de Milão,  estaremos bem
representados com Poesia do Cotidiano,
exibição que traz 55 marcas brasileiras e
faz uma conexão entre a produção
nacional no início do século 20, passando
pelo boom da indústria e do café ,  até os
dias atuais ,  com curadoria de Bruno
Simões.

Domingos Tótora,  Ricardo Graham,
Rodrigo Silveira ,  Sergio J .  Matos,  Giácomo
Tomazzi ,  Roberta Banqueri e Vinicius
Siega são alguns
dos designers participantes .

Universidade de Milão 
Via Festa Del Perdono, 7 ,  Milão

INTERNI DESIGN RE-GENERATION

UNIVERSIDADE DE MILÃO

ACESSE O LINK OFICIAL 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4603379,9.1937894
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4603379,9.1937894
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4603379,9.1937894
https://www.internimagazine.it/design-regeneration/
https://www.internimagazine.it/design-regeneration/


FUNDAÇÃO PRADA /  OMA 

A exposição explora a condição do corpo
na era pós-industrial ,  em que nossa
presença física parece ter perdido tanto
sua centralidade que agora é supérflua.
Essa mudança impacta todos os aspectos
de nossa vida: das condições de trabalho à
saúde, às relações interpessoais e à forma
como registramos as informações.  O
escritório de Milão da Fondazione Prada
se transforma assim em uma pluralidade
de universos identificados por atmosferas .

L .go Isarco,  2 ,  20139 Milano 

ACESSE O LINK OFICIAL 

@fondazioneprada

https://www.fondazioneprada.org/
https://www.fondazioneprada.org/
https://www.instagram.com/fondazioneprada/
https://www.instagram.com/fondazioneprada/


No espaço Pelota,  em Brera,  uma viagem
mágica para descobrir a nova coleção para
casa da Hermès.
Apresentação da nova coleção home da
Hermes, o cenário surpreende pela sua
simplicidade e ao mesmo tempo pela sua
potência:  desta vez tudo é pensado em
nome da leveza, como um desafio à
gravidade, que se expressa através da
apresentação de objetos para o lar
apresentados em quatro estruturas .

La Pelota - Via Palermo, 10,  Milão

HERMÈS /  LA PELOTA 

ACESSE O LINK OFICIAL 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4756055,9.1851309
https://www.hermes.com/it/it/
https://www.hermes.com/it/it/


Pela primeira vez,  mais de 350 móveis e
objetos de uso,  protótipos e maquetes ,
pinturas ,  desenhos e estudos projetados e
criados por Aldo Rossi de 1960 a 1997 são
expostos em um roteiro espetacular ,
testemunho visual de sua atividade como
designer ,  arquiteto e teórico da
arquitetura 

Museo del Novecento  
Piazza Del Duomo, 6 ,  Milã

MUSEO 900 /  ALDO ROSSI   

ACESSE O LINK OFICIAL 

@museodel900

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4635663,9.1904150
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4635663,9.1904150
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4635663,9.1904150
https://www.museodelnovecento.org/it/
https://www.museodelnovecento.org/it/
https://www.instagram.com/museodel900/


Projeto imperdível é a nova sede do Hotel
Baglioni ,  que será inaugurado na via dei
Giardini até o fim do ano. "IN BETWEEN.
Entre Arte e Design" é o percurso
expositivo que o público poderá apreciar
dentro do canteiro onde está sendo
construído o hotel boutique "Casa
Baglioni" .  Uma experiência única que
oferece uma visão de espaços integrados
onde arte ,  design e arquitetura se fundem.

Baglioni House 
Via dei Giardini ,  21

IN BETWEEN.  ENTRE ARTE E  DESIGN

ACESSE O LINK OFICIAL 

@BAGLIONIHOTELSANDRESORTS

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4727500,9.1925880
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4727500,9.1925880
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.4727500,9.1925880
https://www.baglionihotels.com/it/baglioni-hotels-un-nuovo-inizio/
https://www.baglionihotels.com/it/baglioni-hotels-un-nuovo-inizio/
https://www.instagram.com/baglionihotelsandresorts/




SITES IMPORTANTES

www.internimagazine.it/

www.fuorisalone.it/it

www.salonemilano.it/en

milan.design.week
 

www.designboom.com/design

GUIA DA FEIRA  ONLINE DAAILY

GUIA DA CIDADE ONLINE DAAILY

https://www.internimagazine.it/
https://www.fuorisalone.it/it/2022/percorsi-e-progetti
https://www.salonemilano.it/en
https://www.instagram.com/milan.design.week/
https://www.designboom.com/design/milan-design-week-2022-daaily-fair-and-city-guides-05-16-2022/
https://download.daaily.com/guides/DAAily-Fair-Guide-Salone-del-Mobile-2022.pdf
https://download.daaily.com/guides/DAAily-Fair-Guide-Salone-del-Mobile-2022.pdf
https://download.daaily.com/guides/DAAily-Fair-Guide-Salone-del-Mobile-2022.pdf
https://download.daaily.com/guides/DAAily-City-Guide-Milan-Design-Week-2022.pdf


INFORMAÇÕES ÚTEIS

TELEFONES DE EMERGÊNCIA  

1240 – INFORMAÇÕES DE TELEFONES 
112 – POLÍCIA – CARABINIERI
115 – BOMBEIROS
118 – AMBULÂNCIA

HOSPITAL NIGUARDA CA`GRANDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE,  3  
PIAZZA SAN BABILA,  5
TEL. :  +  39 02 64441

HOSPITAL MAGGIORE DI  MILANO
VIA F .  SFORZA,  28 
TEL. :  +  39 02 55031

CONSULADO BRASILEIRO EM MILÃO
CORSO EUROPA,  12
TEL. :  +  39 02 7771071
EMERGÊNCIA CONSULAR:  +  39 335 7278117

POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MILÃO
I .A .T  (ESCRITÓRIO DE INFORMAÇÕES E 
HOSPITALIDADE TURÍSTICA)  
END. :  PIAZZA DUOMO, 19/A
TEL. :  +  39 02 7740 4343

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MALPENSA
TEL. :  +  39 02 232323

ESTAÇÃO CENTRAL FERROVIÁRIA DE MILÃO
TEL. :  +  39 02 667 3511



ESSE GUIA É UMA PEQUENA

SELEÇÃO DE ALGUNS PRINCIPAIS

EVENTOS, EXPOSIÇÕES E

INSTALAÇÕES QUE VAI ACONTECER

NA GRANDE SEMANA DE DESIGN DE

MILÃO.

O IMPORTANTE É SE PROGRAMAR

PARA VIVER UMA EXPERIÊNCIA

ÚNICA, CONCRETA E EMOCIONANTE 

BENVENUTO!


