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Masterly

De wijk Brera

Furniture showroom
hopping

Via Durini, Corso Monforte and Corso Venezia

Design with Nature: 
Mario Cucinella’s 

Salone installation

Masterly - the Dutch in Milano kondigt met veel genoe-
gen al weer de zesde deelname aan de Milan Design 
Week aan. Het inmiddels bekende Palazzo Francesco 
Turati fungeert opnieuw als decor voor de nieuwste 
collecties van meer dan honderd Nederlandse ontwer-
pers en bedrijven.

Het Nederlands designpaviljoen is gevestigd in het 
Palazzo Francesco Turati. Deze locatie bevindt zich 
in het centrum van Milaan en is het exclusieve do-
mein voor Nederlands ontwerp.

Joris en Arnoud ontmoeten u hier graag bij de stand 
van Studio Lawrence (Standnr. 17 - begane grond)

De geplaveide straten van Brera, misschien wel de 
meest pittoreske wijk van Milaan, bieden onderdak 
aan een scala aan showrooms, galerijen en tentoon-
stellingsruimtes.

Via Solferino is een belangrijke ontwerpstraat voor het 
gebied, en must-visit locaties voor Fuorisalone 2022 
zijn Boffi en Salvatori (Via Solferino 11), toegankelijk 
via een charmante binnenplaats. 
 
Ook op Solferino 11 presenteert de familie Eames 
‘Seeing with the Heart’, de eerste diepgaande tentoon-
stelling van werk gemaakt door de kunstenaar Lucia 
Eames (1930 - 2014), opgevoerd in een traditioneel 
Milanees huis. Op hetzelfde adres bevindt zich Dimo-
regallery, het intieme appartement van Dimorestudio 
dat voor Fuorisalone 2022 het decor zal zijn voor een 
tentoonstelling met de titel ‘Oublié’.

Start in de Via Durini met Cassina en Karakter, Tech-
nogym, Giorgetti en Gallotti & Radice, Porro en Dolce & 
Gabbana Home. Eveneens in de Via Durini onthult  
Natuzzi een nieuw showroomconcept van Fabio  
Novembre, met een bijzondere installatie door  
Marcantonio, een vaste medewerker die al jaren  
samenwerkt

 
 
Design Holding (het bedrijf achter merken als B&B Ita-
lia, Azucena, Maxalto, Arclinea, Flos en Louis Poulsen) 
onthult haar nieuwste meubelen in het gezamenlijke 
showroomconcept. D Studio, voor het eerst onthuld 
in 2021, presenteert de collecties van de merken via 
een multifunctionele ruimte ontworpen door architect 
Massimiliano Locatelli (Via Durini 14). 
 
Spring op de nabijgelegen Corso Monforte om Artemi-
de, Danese, Flos, Nemo en De Padova te ontdekken. 
Ook op Corso Monforte is Living Divani’s Gallery, deels 
showroom en deels expositieruimte ontworpen door 
Piero Lissoni. Buitenmeubelmerk Emu onthult een 
nieuwe showroom op Corso Monforte, met een  
nieuwe collectie van Sebastian Herkner. 
 
In de omgeving mag je Armani Casa (Corso Venezia 
14) Visionnaire (Piazza Cavour 3), Poliform (Piazza 
Cavour 2) en Baxter (Largo Augusto 1) niet missen.

A virtuous ecosystem representing the future  
of the way we live

Design with Nature” roept veel suggesties en reflecties 
op over ethiek, circulariteit, huiselijke ruimte, participa-
tieve architectuur en stadsvernieuwing. Een opvallende 
installatie die het oproept tot gesprek over het belang 
van duurzaam wonen.

Beursgebouw - Rho

De installatie bevind zich in paviljoen 15 (S.Project). 
Het beursgebouw bevat 24 grote ruimtes met een 
enorme diversiteit aan interieurdesign. In hetzelfde  
gebouw presenteren ontwerpers < 35 jaar hun  
concepten en designs in SaloneSatelite. Tip: Plan mini-
maal een volledige dag voor je bezoek aan de beurs in. 
Rho ligt net buiten Milaan en is goed bereikbaar. 
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Route Auto/OV als tekst

Via Meravigli, 7, 20123 Milano

Via Solferino, 11, 20121 Milano

Via Durini, 16, 20122 Milan

Fiera Milano | Rho, 20017 Rho

“

Design with Nature, image courtesy Mario Cucinella Architects

De stand van Studio Lawrence in Masterly

Studio Lawrence To Gather sofa system 

The Boffi showroom on Via Solferino

Living Divani Gallery. Photography: Francesco Caredda
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