
As novidades da 
edição 2021 da 

Semana de Design de 
Milão 

Milão volta a celebrar o design com a abertura do Fuorisalone e do 
Supersalone, os dois principais eventos que integram sua Semana de Design. 
Em caráter presencial, a principal agenda de design do mundo mantém o seu 

circuito agitado, porém apresenta mudanças, sobretudo na concepção do 
espaços. Saiba mais 

 
 

 

Complexo que abriga os pavilhões do Salone del Mobile, a Rho Fiera, nesta edição 2021, terá 
quatro pavilhões ocupados para apresentar as novidades do Supersalone (Foto: Salone del 
Mobile.Milano / Reprodução) 



Após dois cancelamentos em função da pandemia causada 
pela Covid-19, o mais importante evento de design do mundo 
finalmente acontece de maneira presencial, entre 4 e 10 de 
setembro. Palco para a troca de ideias, manifestações culturais, 
intervenções urbanas e colaborações entre grandes nomes do 
design e marcas, a  Semana de Design de Milão ocorre em versão 
menor. 

 

A presença de marcas brasileiras também está garantida no 
Supersalone. O designer Pedro Franco, diretor da A Lot Of Brasil, 
comemora seus 20 anos de exposição na cidade e os últimos 9 
anos dentro do Salone com a coleção Rendas do Brasil, que 
mistura o fazer manual ao industrial em peças 
como poltronas, mesas, tapetes e bufês. 

Também dentro do Supersalone, a Ornare apresenta 
a coleção Little Luxuries, que traz um olhar para 
os armários pequenos. O designer Ricardo Bello Dias 
idealizou a linha a partir dos conceitos de 
independência e versatilidade. 



 
A linha Little Luxuries, da Ornare, é inspirada no sistema de 
armários Ikigai da marca. O móvel apresenta iluminação 
embutida e é criação do designer Ricardo Bello Dias (Foto: 
Ornare / Divulgação ) 
Também no Supersalone, a By Kamy expõe a 
coleção Strata Brasilis, idealizada pela arquiteta 
Carolina Kroff. Com texturas, cores, sombra, luz e 
profundidade, a tapeçaria Meandros, feita 100% em 



fios de algodão, faz parte do projeto  By Kamy 
Jovem, iniciativa da empresa que busca incentivar 
jovens designers a trabalhar com tapeçaria. 

 
A tapeçaria Meandros, 1,55 x 1,50 m, da coleção Strata 
Brasilis, da By Kamy, traz desenho de Carolina Kroff e está 
exposta no Supersalone (Foto: Evelyn Dias / Divulgação ) 
Além do novo formato, o Supersalone extrapola o 
complexo da Rho Fiera e oferece atividades na 
Triennale de Milano, museu de design e arte, cujo 
presidente atual é também Stefano Boeri.  
O FuoriSalone, circuito urbano da semana de design, 
também oferece novidades como o período mais 
longo de exposição, entre 4 e 19 de setembro. 
Entram no roteiro a Università degli Studi di Milano, o 
Orto Botanico di Brera, a Audi City Lab, além de vias 
já conhecidas desse roteiro, como Durini, Tortona e 
Garibaldi. 



Destacamos mais marcas e designers 
brasileiros que estarão esse ano no circuito. 
 
Nesta edição, a Etel realiza a exposição Prisma: 
Colori. Maria Cristina Didero, curadora e editora da 
revista Wallpaper em Milão, traz as cores de forma 
provocativa e ousada. O grande lançamento é a 
coleção assinada por Daciano da Costa. 
As cadeiras e as tapeçarias são peças coloridas e 
icônicas, que trazem o melhor da marca para Milão. 

 
Na foto, versão Alvor Casa da Música, uma cadeira toda em madeira 
reinterpretada em 2004 para a Casa da Música no Porto, arquitetura assinada 
por Rem Koolhaas (Foto: ETEL / Divulgação ) 
O designer Jader Almeida leva as cadeiras Ella e Bell 
para a exposição Brazil, Design in Motion (em livre 
tradução: Brasil, Design em Movimento), que tem 
curadoria de José Roberto Moreira do Valle, no 
Pórtico Richini, dentro da Università degli Studi di 



Milano. As peças representam o trabalho preciso e 
atento de Jader, que tem uma longa trajetória no 
mercado da arquitetura e do design. 
 

Outro nome que também integrará a mostra Brazil, Design 
in Motion, é o do arquiteto Leandro Garcia, que expõe o 
Espelho Aro. Segundo o designer, a peça foi desenhada 
sobre uma perspectiva curvilínea, que é encontrada na 
superfície espelhada, na moldura de madeira maciça e nos 
metais, localizados nas extremidades. 

 
As esferas de metal ligam as peças e permitem diferentes composições. O 
espelho Aro, do designer Leanfro Garcia, está em exposição na Università degli 
Stdudi di Milano (Foto: Ricardo Perini / Divulgação ) 
Pela segunda vez no Fuorisalone, a Sier Móveis agora 
estreia nos pavilhões do Supersalone. As formas 
orgânicas, os formatos esculturais e a madeira agregam 
valor às peças que estarão expostas no evento. Como 
destaque, a marca apresenta a poltrona Carol, que é um 



trabalho exploratório das formas da madeira com um 
design sofisticado. 

 



Poltrona e mesas auxiliares Vinil, da Sier Móveis, com tampo em sofisticado 
trabalho de marchetaria, emoldurado pelas bases e aros laterais em metal, 
cortado a laser. A marca estará na programação do Supersalone e do 
Fuorisalone (Foto: Alejandra Pinto / Divulgação) 
Ressaltando o conceito de brasilidade, sustentabilidade, 
inovação e design integrados à indústria, a designer Marta 
Manente exibe as luminárias Jericoaquara, delicadamente 
entrelaçadas à mão com macramê de cordas náuticas, além 
do balanço Revoar e da mesa Andros. A profissional 
expõe no Supersalone e no Fuorisalone, também na mostra 
Brasil, Design in Motion, dentro da Università degli Studi 
di Milano. 



 
Luminárias Jericoaquara, do Studio Marta Manente Design, que estarão em 
exposição no Supersalone e Fuorisalone (Foto: Sergio Moss / Divulgação ) 
A galeria italiana Paola Colombari, com a colaboração de 
Neia Paz, reúne trabalhos de nomes brasileiros como os 
designers Ronald Sasson e Leo Capote, dos artistas 
plásticos Alê Jordão e Andrea de Carvalho, e da fotógrafa 
Monica Silva. Além disso, exibe, em primeira mão, a 
poltrona 6.3, desenvolvida por Ronald em parceria com a 
marca Fibra Research, da brasileira Adriana Fortunato 



com a italiana Caterina Fumagalli. A peça com estrutura 
de eucalipto ecológico, traz estofado de puro linho. 

 
A poltrona 6.3 é um projeto a seis mãos, resultado da parceria entre o 
designer Ronald Sasson, e Andrea de Carvalho e Monica Silva, à frente da 
marca Fibra Research. A peça estará em exposição na Galeria italiana 
Paola Colombari (Foto: Galleria Paola Colombari / Divulgação ) 


