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Via della Moscova,27,

tel. 02 655-4731. De I a 14

de abril, das 10h às 21h.

www.memphis-milano.it
Giacomo Mor assina a linha
de móveis Attraverso pa(a
a lvlemphis. As peqas con-
cebidas com carvalho an-
tigo exibem suas imperfei-
QÒes, os veios que testemu-
nham a passagem do tem-
po, Ern dols móveis, uma es-
tante e um aparador, o desig-
ner incorpora à madeira uma
base de cimento. A combrna-

Qào reforEa a ideia de soltdez.

Memphis/
Post Design

* X*r**a;!
Via Pontaccio, S,

tel. 02 7201-6336.

De I a 14 de abril,

das 10h às 21h.

www.moroso.it
Patrizia lvloroso é diretora criati-
va de uma das marcas mais ori-
glnais da ltàlia. Ela convidou a
arquiteta espanhola Patricia Ur-
quiola para desenvolver a insta-
laqào The Revolvíng Room em
parceria com a marca de teci-
dos dinamarquesa Kvadrat. Ela
também apresenta a coleqào de
poltronas de madeira e tecido
Mafalda e a cadeira Wishbone.

& Xrdxs(ù/
Via dei Cavalieri del Santo
Sepolcro, 3.
De I a 14 de abril,
das 10h às 20h.
www.nodusrug.it
Especializada em tapetes pro-
duzidos a mào, a empresa lan-
qa a coleqào 2013, concebida
por designers renomados de
diversos países. Entre os pro-
fissionais que assinam as cria-
tivas estampas estào: Kikr van
Eijk, Matali Crasset, Studio Job,
Constance Guisset, Lanzavec-
chia e Wai, Sebatran Herkner,
Gianni Veneziano e Luciana Dl

Virgilro, Serena Confalonieri.
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Corso Garibaldi,125.

De 10 a 14 de abril,
das 1lh às 19h30.

www,atelierramun.com
Ramun é a mais nova mar-
ca de produlos Para ilumina-
qào, que tem o italiano Ales-
sandro l\4endini como direÌor
criativo. Durante a semana do

design, ele mostra na Galle-

ria Jannone a colorida luminà-

ria articulével de mesa A/rule-
fo, que utilrza a tecnologia LED.


