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Rio+Design
A mostra chegou à sua 
sétima edição, com 
75 peças produzidas por 
40 escritórios de design, 
entre eles, o Studio 
Zanini e O Formigueiro. 
A cenografia ficou a 
cargo do designer Guto 
Índio da Costa, que 
apresentou o banco de 
madeira Infinito. Charme 
da mostra: havia um 
simulador de voo sobre 
o Cristo Redentor.

A designer Paola Lenti apresentou a coleção Going 
Beyond nas instalações do convento Chiostri della 
Società Umanitaria. Além do mobiliário de jardim, a 
linha Build, de painéis modulares de Francesco Rota, 
permite criar divisórias e até cabeceiras de cama  

O artista Sebastian Masuda (acima) 
apresentou a instalação Colorful 
Rebellion – Seventh Nightmare, na Design 
Tokio Week de Milão. A obra faz menção à 
cultura Harajuku, nome do distrito que reúne 
japonesas vestidas de formas diferentes Veja mais sobre a cobertura da Semana de Design em casaejardim.com.br

Em todos os cantos de 
Milão, fervilhavam ideias. 
Fomos a um dos lugares 
mais cultuados da cidade, 
o Spazio Rossana Orlandi, 
galeria que tem o nome 
da trend setter. Na via 
Daverio, conhecemos os 
móveis de jardim de Paola 
Lenti. Ainda deu tempo de 
ver a mostra Rio+Design 
e a Design Tokio Week, 
ambas na Zona Tortona

O portão de ferro leva as iniciais 
em vermelho RO, da Spazio 
Rossana Orlandi, na Via Matteo 
Bandello. Ponto de encontro 
dos modernos, a galeria está 
instalada em uma fábrica de 
gravatas desativada

   | A luminária Ourisso, 
projetada por Angela 
Carvalho, usa cabaças 
descartadas pela natureza 
e iluminação de led

| As delicadas flores 
da poltrona Bouquet, 
da artista Yukiko Nagai, 
nascem a partir de 
mosaicos de vidro, 
mármore e resina

| A arquitetura das 
cidades inspirou a coleção 
outono/inverno da 
finlandesa Marimekko 
em destaque no Spazio 
Rossana Orlandi

| A holandesa Mal 
Furniture fez um suéter de 
tricô para “vestir” a célebre 
Lounge Chair, de Charles e 

Ray Eames, de 1956

| Uma cantoneira e duas divisórias 
de metal formam o conjunto Corners, 
de Kyuhyung Cho, idealizado para 
organizar a mesa de escritório  

| O tapete 
Levels 1, de 
Sylvain Willenz, 
para a marca 
Nodus, faz um 
jogo óptico com 
o cruzamento 
das linhas 
geométricas
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