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Tasarım Virtüözü:
Salone del Mobile 

Dünyanın en büyük ve kapsamlı 
mobilya fuarı olan Salone del Mobile 
geçtiğimiz ay Milano’da gerçekleşti. 
Yaratıcılık, yenilikçilik ve kalitenin 
mükemmel bir vitrini olan Salone del 
Mobile’nin etkileyici dünyasının başrol 
oyuncusu tasarımları mercek altına aldık.
Hazırlayan Akgün Akdil 

fuar salone del mobile

“Toy Moschino” 

aydınlatmalar,

Kartell.

Marcel Wanders  

tasarımı 

“Mariposa” 

aydınlatma, 

Roche Bobois. 

“Amazonia” 

masa, Karpa.

“Cité” 

koltuk, 

Vitra.

“Enya” 

aydınlatma, 

Smania.

“Yumi” 

koltuk, 

Moroso.
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fuar salone del mobile

“Gatsby” 

sandalye, 

Smania. 

“Wonder Cabinet” 

büfe, Roche Bobois.  

“Star” 

masa, 

Selva. 

Marcel Wanders 

tasarımı “Suave” 

çiçeklik, Vondom.

Fabio 

Novembre 

tasarımı 

“In Punta 

di Piedi” 

masa, 

Riva1920. 

Giovanni Tommaso 

Garattoni tasarımı “Gea” 

koltuk, Adrenalina.  

“Miss” 

sandalye, 

Missoni 

Home. 

Nisan ayında Milano Rho Fiera fuar merkezinde 57.edisyonunu gerçek-

leştiren Salone del Mobile’de bu yıl mutfak ve banyo tasarımlarının yer 

aldığı EuroCucine, FTK (Technology For the Kitchen; Mutfak İçin Tekno-

loji) ve International Bathroom Exhibition, genç tasarımcıların ürünlerini sergilediği 

Salone Satellite büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda “girişim”, “kalite”, “tasarım”, 

“duygu”, “iş ağı”, “gençler”, “iletişim” ve “kültür” gibi ana başlıklardan oluşan ilk 

manifestosunu yayınlayan Salone del Mobile’yi bu yıl 188 ülkeden 400 binden 

fazla kişi ziyaret etti. Tasarım sektörünün küresel bir referansı niteliğindeki Salone 

del Mobile tasarım başkenti Milano’nun uluslararası arenadaki en etkili yüzü.    >
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Dünyanın dört bir yanından tasarımcı, mimar, iç mimar, mobilya üreticisi ve ta-

sarım öğrencilerini ağırlayan fuar bu yıl Carlo Ratti Associati (CRA) uluslararası 

tasarım ve inovasyon stüdyosu ile “Nature Living” adında ortaklaşa bir proje 

düzenledi. Duomo meydanında Salone del Mobile’nin devamı olarak sergilenen 

“Nature Living” projesi  tasarım, mühendislik ve botaniği birleştiren bir labora-

tuvar niteliğindeydi. Enerji tasarrufu kriterleri göz önünde bulundurularak tasar-

lanan 500 metrekarelik alan, yılın dört mevsiminin birbiriyle eşzamanlı olarak bir 

arada varolduğu dört doğal, iklimsel mikrokozmosdan oluşuyordu. Büyük ilgi 

uyandıran sergide ziyaretçiler doğayla iç içe olup kış, ilkbahar, yaz ve sonbaharı 

aynı mekanda görüp yaşama şansı yakaldılar. Her mevsim, yeni renkleri ve se-

naryoları keşfetme fırsatını beraberinde getirirken “Nature Living” kış mevsiminin 

karlı beyaz örtüsünden canlı yaz renklerine, sonbahar sarısından baharın yumu-

şak tonlarına kadar büyüleyici doğayı şehrin tam kalbinde sundu.                          ■

fuar salone del mobile
Zanellato/Bortotto 

tasarımı “Marea” 

şifonyer, De Castelli. 

Marcel Wanders tasarımı 

“Suavi” kanepe, Vondom.

Patricia Urquiola 

tasarımı “Canal” 

masa, Riva1920. Thomas Sandell 

tasarımı “Contour” 

sandalye, Offecct. 

“Bon Bon” koltuk, 

“Macaron” sehpa, 

Clan Milano. 

Castello 

Lagravinese Studio 

tasarımı “Callas” 

koltuk, Opera 

Contemporary.


