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Salone del Mobile Milano 2016, även 
detta år slog mässveckan till med full 
kraft! Den största och mest dominanta 
mässan för möbel- och designintres-
serade över hela världen. Hit vallfärdar 
producenter, arkitekter, designers och 
återförsäljare från alla världens hörn 
för att få uppleva och inspireras av 
själva navet i industrin. Även för den 
erfarne och rutinerade mässbesökaren 
är detta något utöver det vanliga. Sedan 
ett par år tillbaka huserar Salone del 
Mobile i nybyggda mässhallar ca 20 
min med taxi utanför stadskärnan. 
Över 20 hallar, många i 3 våningar 
fyllda med montrar och tusentals med 
besökare vart du än vänder dig talar 
sitt klara språk. Det gäller därmed 
ganska snabbt att lokalisera de hallar 
och varumärken man önskar fokusera 
på. Som vanligt hinner man knappt 
in i mässhallarna innan man nästan 
blir helt tårögd... Det är en helt magisk 
känsla när de största leverantörerna 
lagt ner så mycket energi och anlitat 
de bästa designers för att kasta omkull 
besökarens känslor, och så fortsätter 

det monter efter monter. Att slippa 
se all skandinavisk New Nordic för 
stunden och påminnas om den ”inter-
nationella” stilen får liksom axlarna att 
falla, tack Milano! Detta i kombination 
med den tidiga morgonflighten, två 
glas prosecco till lunch och gassande 
sol gör att karusellen redan är i full 
gång. För så fortsätter det, direkt efter 
mässan är det vidare till showroom i 
city. För den som aldrig besökt Salone 
del Mobile måste man veta att mäss-
san bara är en bråkdel av upplevelsen 
under mässveckan, för det är egentligen 
i city som det stora spektaklet händer. 
Samtliga stora producenter har sina 
permanenta showroom inne i city 
vilka förvandlas till "öppna hus" med 
tillhörande cocktailpartyn på kväl-
larna. Addera sedan detta med hela 
kvarter så som klassiska Zona Tortona, 
Superstudio eller Brera design district 
vilka förvandlats till minimässor, events 
och installationsområden. Hur dessa 
områden förvandlas år efter år beror 
helt och hållet på vilka utställare eller 
varumärken som önskar skapa något 

unikt eller en egen pop up-shop. Lägg 
även till utställande biltillverkare, 
tv-producenter och modehus som alla 
vill skapa kollaborationer inom design 
och polletten börjar trilla ner. Men det 
slutar inte där, i en stad som Milano dit 
gräddan söker sig måste även den fan-
tastiska maten nämnas och de stilsäkra 
människorna som så starkt gör avtryck 
och markerar sin närvaro. Fantastiska 
konceptkrogar för upplevelse och 
inspiration eller bara oerhört genuina 
och vackra restauranger där både mat 
och personal lyckas förföra dig. Så om 
inte intrycken under dagarna kunnat få 
dig ur balans så brukar luften gå ur en 
på planet hem. Men väl hemma smakar 
den kreativa baksmällan väldigt väl! 

KRÖNIKA

Nicklas  
Jansson

Medgrundare och 
delägare i inredn-
ingsbyrån RUMRUM.

www.galoreanytime.se Fler krönikor och tips om heminredning och  
färg- och formval på webben eller i din mobil.

Redaktionens tips EspressomaskinerGalore-prylen

Samtidigt i 
Milano city:

Cardok CarLift
Ta in din italienska sportbil i vardagsrummet 
med en bilhiss. Nu kan du titta på tv från 
förarsitsen (Ronin, kanske?). Förutsätter att du 
har garage i källaren... www.cardok.com 

Förförd av Milano

SPAZIO ROSSANA 
ORLANDI

Ett måste på Milanomäs-
san, galleri/konceptbutik i 
en gammal slipsfabrik nära 
Ministero della Giustizia 
- Casa Circondariale di 
Milano San Vittore.

TOM DIXON FESTEN

Under Milan Design Week 
bjuds det in till fest hos 
flera producenter. Tom 
Dixons fest överträffar de 
flesta.

MERCI POP-UP STORE

I Zona Tortona/Superstudio 
finns pop-up butiker och 
Mercis är en storfavorit 
med möbler och massor av 
inredningsprylar.

HAY SHOWROOM

En av de bästa utställning-
arna i Brera design district 
med prosecco och mingel. 
Utställningen är uppförd 
i en pool med tillhörande 
lunchrestaurang.
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Slayer
Maskiner från Seattle 
med 4 individu-
ella trycktankar för 
maximal kontroll. 
Polerad mässing och 
kökrsbärsträ är en 
custombeställning.

La Marzocco 
GB5 är en av världens 
mest temperatursta-
bila espressomaskiner. 
Denna maskin använ-
des av världens bästa 
baristor under World 
Barista Champions-
ships 2006-2008.

Nuova  
Simonelli
Athena Classic kan 
fås som Leva (spak 
till vattenventilen) 
eller automatisk. Men 
viktigast är att man 
kan få den i hammrad 
koppar!


