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Přední milánští designéři sestavili
svoje tipy na nejlepší adresy, které se
vám během Salone del Mobile
budou hodit. Díky nim si nejdůležitější
nábytkářský veletrh užijete jako praví
Italové.

Hvězdná designérka

Patricia Urquiola
Patricii Urquiole leží Miláno u nohou. Z kulturního pohledu
se cítí být Španělkou, z pracovního zase Italkou – takže
dohromady je to vášnivá španělská obyvatelka Milána. Vůbec
nelituje, že na konci 80. let do Milána přesídlila. Velcí mistři
jako Vico Magistretti a Achille Castiglioni ovlivnili její způsob
tvorby. Svým jednoduchým a zároveň smyslným designem
se prosadila v zatím převážně mužském světě a navrhuje
pro světově známé nábytkářské firmy.
Proč Miláno?
Chtěla jsem pryč ze svého všedního života. Pro mě to byla
výzva. Pravidla a okolí byly naprosto jiné. Spoustu věcí jsem
do sebe nasála, mým cílem nebylo být architektkou, chtěla
jsem prostě žít.
Co vám tady chybí?
Měnící se podnebí. Potřebuju měnivé počasí, vítr a moře.
Je tu málo místa pro společný život, protože každý hlavně
pracuje.
Co Miláno dává vaší práci?
Radost z experimentování a agilní způsob práce. Na mých
návrzích nábytku pracujeme společně a zkoušíme z nemožného udělat možné. Firmy a producenti tady nemají strach z
rizika, jsou flexibilní a ženou všechno dopředu. Neexistuje nic,
co by se nedalo zrealizovat, a tuhle vášeň prostě miluju.
Kde nacházíte nejvíc inspirace?
V mém okolí. Někdy něco emocionálního, někdy něco jednoduchého, všedního, je mnoho věcí, které mě inspirují. Design
je okamžik překvapení. Máte nápad a přimíchate další přísady
a nikdy nevíte, co z toho na konec bude.
Jakou radu dáte kreativním mladým lidem?
Na kreativní práci je nejtěžší překonat vlastní nejistotu. Na
začátku je jedinou zbraní flexibilita. A té bychom měli využít,
cestovat, poznávat nové kultury a všechno vyzkoušet. Hlavně
být zvědaví. Později jste nuceni své myšlenky obhajovat a až
pak si můžete vypracovat vlastní strategii.
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Sissi, Piazza Risorgimento 6, Tel.: +39 02 76014664
(nejlepší pečivo ve městě)
Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC)
Park dVilla Reale, Via Palestro 14,
Tel.: +39 02 783330
La Cantina di Manuela, Via Poerio 3,
Tel.: +39 02 76318892, www.lacantinadimanuela.it
Il Fioraio Bianchi, Via Montebello 7, Tel.: 02.29014390,
www.fioraiobianchicaffe.it
Cimitero Monumentale, Piazzale del Cimitero
Monumentale 1

Milé
Miláno

Plastická. Igor Mitoraj se u své sochy
Il grande toscano na Piazza del Carmine
nechal inspirovat antickými sochami. Kdo
si přišel na své, určitě nevynechá prohlídku
soch v sousedním kostele.
H.O.M.E. 145
0131
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Ve výškách
Z Milánské katedrály zažijete jedinečný
výhled na celé město. Všechny vaše problémy vám budou připadat malicherné a
zapomenete i na to, že jste ještě zdaleka
neviděli všechno.

Kurátorka

Silvana Annicchiarico
Jako ředitelka nově otevřeného Triennale Design Muzea má
tato architektka jeden cíl - přiblížit a zprostředkovat historii
světově jedinečné materiální kultury a dějiny Itálie.

Surrealistický
V jedinečném obchodě holandského designérského dua nevyjdete z
úžasu. Rozhodně se tam podívejte!

Jak se město změnilo?
Miláno se pomalu vzpamatovává z korupčního skandálu
Tangentopoli, který vedl i ke krizi identity města. Dneska je
město zase sebevědomé a má sílu a odvahu zase riskovat a
inovovat.
Čím je Miláno jedinečné?
Konkrétností. Nikde jinde jsem nezažila, aby byly technologické novinky představované veřejnosti tak hravě a se stylem.
Také ve schopnosti spojit vědu s lidskou kulturou.
Co mu podle vás chybí?
Odvaha být ještě evropštější.
Proč otevření muzea designu trvalo tak dlouho?
Protože italský design je hrozně rozmanitý. Je těžké ho
sjednotit do jednoho centra. Máme tady známé designérské
agentury, odborné časopisy a školy, firmy tady vyrábí nejnovější designérské návrhy. K tomu, aby vůbec mohlo muzeum
jako centrální orgán fungovat, bylo zapotřebí spojit podnikatelství s kreativní kulturou. Byla to fuška, ale zatraceně to
stálo za to.
Co se založením designového muzea změní?
Chtěla bych, abychom ze všeho toho různého dali dohromady síť, kterou všechno to designérské dědictví propojíme.
Neumíte si představit, kolik toho tady je ve sbírkách, firemních muzeích a skladištích plných designu, která ještě nikdo
neměl možnost vidět. Celá ta léta tomu chybělo něco, co by
to sjednotilo, dalo tomu nějakou strukturu a řád, i když právě
tahle slova znějí v souvislosti s designem a uměním poněkud
nekreativně. My jsme všechny tyhle rozmanité fragmenty
shromáždili v našem muzeu a tím získali místo, které se neustále mění.
La Triennale di Milano, Viale Alemagna 6,
Tel.: +39 02 724341, www.triennale.it
Cracco, Via Victor Hugo 4, Tel.: +39 02 876774
(Gourmettempel)
Pink Pavillion von Gaetano Pesce, Triennale Bovisa,
Via Lambruschini 31, Tel.: +39 02 36577801,
www.triennalebovisa.it
Space Trip (kultovní obchod pro Cyber generaci,
Purple, Corso di Porta Ticinese 22, www.purpleshop.it

Multifunkční
Ve Flagshipstore od Trussardi nejen
nakoupíte, ale se výborně najíte.
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Centrální
Ve středu městského centra se obyvatelé
Milána rádi prochazejí v zastřešené Gallerii
Vittorio Emanuele, která spojuje Katedrálu a
budovu milánské opery La Scala.
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Jídlo jako hra. Tři zakladatelky Ciboh
Alessandra, Natascia a Silvia při konzumaci vlastních kreací. Jídlo vyloženě
hýří barvami stejně jako módní oblečení
značky Ciboh.

hudebník

Saturnino

Potíže s výběrem. Na středečních
Aperetivi nově objevujete jídlo. Hitem
jsou ledové rohlíčky s libovolně volitelnou náplní - pozor, i s pikantní!
Labužnice

Ciboh

Co se většinou na Miláně podceňuje?
Miláno dává možnost se integrovat, navazovat kontakty.
Pokud chcete něco dokázat, v Miláně máte šanci.
Co vás fascinuje?
Miláno je taková křižovatka, kde se potkává spousta lidí s různou minulostí.
Vaše oblíbené místo?
Navigli, hlavně když tam jsou trhy se starožitnostmi.
Aktuální projekty?
S Lorenzem připravuju novou výstavu.
Jakou radu máte pro návštěvníky Milána?
Jezděte městskou hromadnou dopravou, ta vás totiž kamkoli
doveze - pokud se tedy zase nestávkuje. Zapomeňte na taxík,
zůstanete stát v zácpě a nikam se nedostanete.

Hřeben, který je zároveň vidlička a ramínko. Tento symbol si vybraly jedna
designérka, stylistka a kuchařka, když se rozhodly společně nově jíst, vidět,
oblékat se a vyvíjet. Tato skupinka tvoří design s přísadami jídla a vytváří jídlo
s designem. Jméno je rozhodně kreativní: Cibo = jídlo + boh = italský výraz
pro překvapení.
Co vlastně děláte, co je přesně ciboh?
Připravujeme a organizujeme večírky a prezentace pro firmy jako Nike, TDK,
MTV, ale i pro muzea a soukromé zákazníky. Jídlo pro nás není jen strava, ale
i materiál. Je to zároveň součást uměleckého projektu a protagonista estetické myšlenky, která obsahuje design, módu a hudbu. Není to klasický
catering. Když nějakou prezentaci plánujeme, rozhoduje jídlo, které koncept
určuje, co a jak bude konstruováno. Každý projekt je jedinečný a speciálně
připravený pro každého jednotlivého zákazníka. Tyto projekty vznikají pro
zvláštní příležitosti, nic se neopakuje. Neexistuje standardní menu. Jídlo jako
happening, jídlo jako hra.
Proč právě Miláno?
Chybělo nám tu nové, nepolitické místo, jaká jsou všude na světě, kde by
se daly organizovat videoprojekce a výstavy, aniž byste museli být sociální
centrum nebo umělecká galerie. Miláno se nám zdálo být pro náš koncept
ideálním. A hlavně lidé tady jedí rychle a jsou vždycky hektičtí.
Jak váš koncept lidé v Miláně přijali?
Nejdřív byli překvapeni a nedůvěřiví, pak se jim náš inovativní koncept zalíbil
a teď si k nám každou středu zajdou na aperitiv. V Itálii je těžké něco měnit.
Musíte nekonečně dlouho čekat na všelijaká povolení a tím se nemůžete
dlouho pohnout z místa.
Váš poslední projekt?
Pneumatika z pendreku v poměru 1:1, kterou jsme vystavovaly na výstavě
Pirelli v Triennale.
ciboh, Via Elusone 6, Tel.: +39 02 87390158, www.ciboh.com
La vetrina di Beryl, Via Statuto 4, Tel.: +39 02 654278
Bar Zucca, Piazza Del Duomo 21, Tel.: +39 02 86464435
DMagazine Outlet, Via Forcella 13, +39 02 76006027
www.dmagazine.it (Mode Outlet)
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Jako dítě se učil Saturnino hrát na housle, ve čtrnácti přesedlal na elektronickou kytaru, protože chtěl hrát s kapelou, která
hrála na univerzitních slavnostech. Původně pochází z města
Marken, v roce 1989 přesídlil do Milána, kde si chtěl splnit svůj
dávný sen a stát se kytaristou. Jeho nadšení a zvědavost byly
opravdu velké: na koncertech stával u vchodu pro umělce,
vyčkával, a pak se umělců vyptával na všechno možné. Dnes
spolupracuje s různými hudebníky a DJs a už pár let je členem
skupiny Lorenza Jovanotti. Jako hudební designér vybírá
hudbu pro různé večírky, módní přehlídky (Moschino, Aigner,
Aspesi) a reklamy.

Civico Planetario „Ulrico Hoepli“, Giardini Pubblici,
C.so Venezia, 57, Tel.: 02.88463340
Buongusto, Via della Caminadella 2,
Tel.: 02.86452479
(čerstvé domácí těstoviny)
Armani Privé (Dienstag), Armani Store, Via Manzoni přízemí
Gelateria Grom, Via Alberto Da Giussano, 1,
Tel.: 02.43511942, www.grom.it
Antikmarkt am Naviglio Grande an jedem letzten Sonntag
im Monat, Alzaia Naviglio Grande, www.navigliogrande.mi.it
La Casa 139, Via Ripamonti 139, www.lacasa139.com
(super koncerty)
Byl jednou jeden hřeben...
..vidlička je i hřeben...Symbol
značky Ciboh ve výloze.
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Neobvyklý.
Nevšední kontext pro zcela obyčejný
materiál. Od začátku 90. let se tento přistěhovalý Miláňan umělecky zabývá materiálem
používaným v automobilovém průmyslu.

Inovátor.
Jacopo Foggini vynalezl stroj
na zpracování umělé pryskyřice. Takto vyrobená vlákna
pak umělec ručně formuje.
Umělec

Jacopo Foggini
Pochází z Turína, narodil se v umělecké rodině, matka je sochařka a otec
majitel firmy, která zpracovává metakryl. Foggini tam občas pracoval, a právě
tam objevil rozmanitý a termoplastický charakter umělé pryskyřice. Estetickou a chromatickou zvláštnost tohoto materiálu umělec využívá a modeluje
z něho barevné zářící labyrinty, jakoby utvořené z pryskyřicových nití, které
vyvolávají emoce a dobrou náladu.
Co je pro Miláno specifické?
Pokud nejste součástí skupiny, nemáte absolutně žádnou šanci se prosadit.
Bez správných kontaktů jste ztraceni. Já sám mám málo přátel, ale zato se
na ně můžu spolehnout. Takový soukromý mikrosvět. Většinu času trávím
ve své čtvrti a navštěvuju ty samé bary a kavárny. Mým nejlepším přítelem je
Romeo Gigli, který mi v roce 1997 pomohl s instalací v jeho showroomu, a
tím mi vlastně dopomohl ke slávě.
Existují v Miláně inspirativní místa?
Miláno má nádherné, ale skryté vnitřní dvorany, a samozřejmě i tajemná
místa, která nejsou očividná. Člověk je musí stále hledat a objevovat nová.
Vaše další plány a projekty?
Momentálně plánujeme trošku ve větším měřítku, velké sochy pro veřejná
místa. Jinak bychom chtěli do budoucnosti redukovat počet soch a zvyšovat
uměleckou kvalitu.
Je Miláno dobré město pro umělce?
To záleží na vaší osobnosti a dynamice. Musíte mít v sobě pořádnou dávku
nadšení.
Galleria Jacopo Foggini,
Via Sannio 24,
Tel.: +39 02 54101409,
www.jacopofoggini.it
La latteria di San Marco, Via San Marco 24,
Tel.: +39 02 6597653
Rialto, Via Piero della Francesca 55,
Tel.: +39 02 34936616
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Poezie barev.
Mnohotvárné dílo designéra: tancující
sochy se jmenují Candles, Flowers,
Meduse a Disk on the wall.

milánoadresy

průvodce milánem
Protože je italskou metropolí módy
a designu, Miláno není nikdy v klidu.
Ale to nebere Italům chuť do života,
naopak. Miláno je známé například
svými aperitivi, jednoduchými předkrmy, při kterých si se svými příteli
odpočinete po náročném dni. Další
tipy italské naleznete zde.
Předvolba: 0039 2

Hotely
Town House 12
Strategická poloha hotelu mezi centrem a výstavištěm. V době pořádání
výstav, především plný mladých
podnikatelů. Neprošvihněte: Icebar,
jehož celé zařízení je z norského
ledu. Při ledových teplotách -5°C se
podávají ledové drinky.
Piazza Gerusalemme 12,
Tel.: 89078511,
www.townhouse.it

The Gray Hotel
Perfektní hotel pro luxus milující
hosty. Opulentní vstupní hala, stylové
pokoje - architekt Guido Ciompi se
nechal inspirovat milánskou módní
scénou. Neskutečně skutečné!
Via San Raffaele 6, Tel.: 7208951,
www.hotelthegray.it

NHow
Okolí Via Tortona se v posledních
letech proměnilo ze špinavé průmyslové městské čtvrti na známou
a oblíbenou část Milána. Správné

místo pro inovativní designhotel: Za
vnitřní zařízení hotelu otevřeného v
roce 2006 zodpovídá Matteo Thun.
Via Tortona 35, Tel.: 24898861,
www.nh-hotels.com

Watttredici
Když vstoupíte do Wattredici betritt,
máte pocit, že jste v prodejně s
nábytkem. Vstupní hala je zařízena
vybraným (italským) designérským
nábytkem. Purismus a elegance jsou
zde opravdu důrazné. Navíc podávají vynikající snídani.
Via Giacomo Watt 13,
Tel.: 89159244,
www.watttredicihotel.com

Obchody
Je zbytečné vyjmenovat všechny
obchody na známé Quadrilatero
d’Oro (Via Montenapoleone, Via
della Spiga, Via S. Andrea atd.) jakož
i obchody renomovaných italských
výrobců nábytku na Via Durini, Via
Manzoni & Co.

Via Brera 8, Tel.: 72093420,
www.misterenne.it

TAD Concept Store
Majitelka TAD Maria Coffa chce ve
svém obchodě vytvořit „Jeviště pro
kreativní umělce“. To se jí podařilo
jak v Římě tak i teď v Miláně. Na
čtyřech poschodích máte vše, co
se módy, lifestylu, ruční práce a
kosmetiky týče. Přímo nákupní ráj.
Via Statuto 12 , Tel.: 65506731,
www.taditaly.com

Cavalli e Nastri
Každý, kdo vstoupí do „Cavalli e
Nastri“, vyráží na cestu časem. V
noblesním Vintage-Store najdete
opravdové poklady od oblečení a
šperků ze zlatých 20. let až po rozevlátá 60. léta. Oblíbené u módních
stylistů!
Via Brera 2 und Via Gian Giacomo Mora 3 + 12, Tel.: 72000449

Wok

Opravdu skvělý mix květinových
kompozic, vintage vybraného Interior
designu.
Via Manzoni, Ang. Via Croce 18,
Tel.: 76399308, www.tearose.it

Federica a Simona, majitelky conceptstores, chtěly vytvořit platformu
pro mladé značky. Zde se vesele
míchají umělci, navržené oblečení,
nábytek a různé doplňky z celého
světa.
Viale Col di Lana 5a,
Tel.: 89829700,
www.myspace.com/misswok

Mister N.

Giòsa

Barevné objekty ve všech velikostech, které oživí každý život.

Ručně vyrobené kabelky, pásky
a peněženky z krokodýlí kůže od
Giorgio Santamariave ve všech možných barvách a tvarech. Exkluzivní a
osobní kousky.
Via Ciovasso 6, Tel.: 86997441,
www.giosa.eu

Tea Rose

Umění / Architektura
Fondazione Prada
Fondazione byla založena v roce
1993 Miuccia Prada a Patrizio Bertelli a pořádá každý rok dvě výstavy
mladých současných umělců. Pozoruhodné katalogy.
Via Fogazzaro 36,
Tel.: 54670515
www.fondazioneprada.org

Fondazione Nicola Trussardi

Mizu
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Pořádá výstavy a instalace po celém
Miláně. Prezentuje urbanistický prostor jako inspirace a umění.
Piazza della Scala 5
Tel.: 8068821
www.fondazionenicolatrussardi.org

Design Library
Když prší, navštivte knihovnu s jejími
více než dvěma tisíci knihami a pěti
tisíci časopisy. Každá čvrtek veřejné
diskuze s designéry.
Via Savona 11, Tel.: 89421225
www.designlibrary.it

Bar Basso

TAD

Il Grissino
Více než 20 let působí šéf kuchyně
v Il Grissino – a podává ty nejlepší
a nejčerstvější druhy ryb. Zařízení
lokálu je skromné, ceny už ne (100
euro na osobu, plus víno). Ale: nejlepší ryba ve městě. Rozhodně si
rezervujte místo.
Via Tiepolo 54, Tel.: 70121773
www.ristorantealgrissino.com

Piazza Sempione 2,
Tel.: 33100824
www.livingmilano.com

Mizu

Z terasy hotelu Bulgari máte nádhernou vyhlídku na sousední Orto
Botanico.
Via Privata Fratelli Gabba 7b,
Tel.: 8058051
www.bulgarihotels.com

Nová japonská restaurace je dnešním Miláně opravdovým hitem. Kdo
si chce pochutnat na sushi&co si
musí rozhodně rezervovat místo!
Corso Sempione 10,
Tel.: 336 03346
www.mizu.it

Aperitivi

Restaurace
Kdo chce být v Miláně opravdovým
snobem, musí ignorovat Giorgio
Armani/Nobu-restauraci a vrátit se ke
kulinárním začátkům: trattorie, kde
se nepotkáte ani s turisty ani s místní
smetánkou. Bohužel tyto lokály už
skoro z italského města módy zmizely, ale opravdu jen skoro.

trochu měkká stejně jako v Neapoli,
věrná originálu s dobrou mozzarellou
a čerstvou bazalkou.
Via Puccini, 2/a, Tel.: 875579

Aperitivi jsou pro tuto italskou metropoli módy a financí svaté. Často je
k němu nabízené bohaté občerstvení, které vás opravdu nasytí.

Bar Basso
Hotel Bulgari
Cagliari. Nezapomenutelným zážitkem je jeho selátko z kameninové
pece a jeho syrový tuňák. Zařízení
restaurace je skromné jako jeho
ceny (45 euro na osobu, plus víno).
Viale Espinasse, 43,
Tel.: 33001883

Townhouse

Pizzeria da Rita e Antonio
Bez pizzy nemůže být žádná italská restaurace. Restaurace Rita e
Antonio byla léta azylem pro Neapolitánce v exilu, kteří toužili po dobré
pizze. (bez níž nemůže žít žádný
Neapolitánec). Margharita je zde

Tento bar je druhým domovem pro
spoustu designérů. Zde se slaví
spontánní párty.
Via Plinio 39, Tel.: 29400580,
www.barbasso.com

Living
Living leží přímo na Arco della Pace
a Parco Sempione. V zimě se pohodlně s aperitivem usadíte na oranžové pohovce, v létě na terase.

Hotel Bulgari

Neprošvihněte
Pinacoteca di Brera
Vychutnejte si Raphaela, Belliniho,
Caravaggio.. V sousedním Orto
Botanico máte možnost si odpočinout, bohužel má otevřeno jen
dopoledne.
Palazzo Brera,
Via Brera 28
Tel.: 722631
www.brera.beniculturali.it

Frantoi Celletti Oil Bar
Restaurant
V proslulém Frantoi Celletti baru
vám nabízejí olejovou degustaci.
Via Zuccoli 6,
Tel.: 02.66983712
www.frantoicelletti.com

La Pobbia
V restauraci La Pobbia originální
a skvělé „risotto alla milanese“. V
kultivovaném prostředí si vychutnáte moderní verzi tradiční milánské
kuchyně. Elegantní zařízení, exkluzivní ceny (80 euro na osobu, plus
víno). Výborná nabídka italských vín.
Via Gallarate 92, Tel.: 38006641
www.lapobbia.com

Trattoria dei Cacciatori
Mario, jeho žena a jejich čtyři děti
čarují v kuchyni už tři generace
originálními přísadami a moderními metodami. Jídlo je typické
pro severní Itálii a obzvláště dobře
chutná v zimě. Zařízení restaurace je
tradiční a diskrétně elegantní: ceny
víc než přijatelné (60 euro na osobu,
plus víno). Mariova dcera Anna je
výbornou znalkyní vína.
Via Trieste, 2, 20068 Peschiera
Borromeo (Mi), Tel.: 7531154
www.trattoriacacciatori.it

Ristorante Il Barone
Luigi, majitel a šéf kuchyně v jedné
osobě, je opravdovou legendou.Nejradši dělá všechno sám, nemá rád
v kuchyni rušivé faktory a dokonce
i sám jídlo servíruje hostům. Jeho
recepty jsou z dob slávy staré Sardinie: všechny přísady jsou čerstvé,
nechává si je dovážet každý den z
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