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Semana de Design de Milão 
 

3 a 9 de Abril, 2017 
 

Padiglione Visconti, Via Tortona 54, Milão 
 

 
Uma exposição organizada pela revista Cabana e Corian® Design surface 

 
 

"CORIAN® CABANA CLUB" 
Explorando o Mundo do Maximalismo 

 
 

 
 

“Corian® Cabana Club”, illustração de Lisa Rampilli / Cabana (todos os direitos reservados). 
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Uma exposição organizada pela revista Cabana e Corian® Design surface 
 
 

"CORIAN® CABANA CLUB" 
Explorando o Mundo do Maximalismo 
 
 
Março 2017 – Algo completamente novo e incontornável vai ser apresentado em Milão durante a 
semana do design: trata-se da exposição "CORIAN® CABANA CLUB" que propõe uma viagem 
multicultural e emocional ao mundo do maximalismo, organizada pela Corian® Design Surface 
e pela revista Cabana.   
 
Com a direção artística da revista Cabana – através do seu diretor criativo Christoph Radl e 
editor-chefe Martina Mondadori Sartogo, com a colaboração de Martino Berghinz Studio – um 
grupo de personalidades relevantes nas áreas da moda, decoração e design, irá conceber uma 
série de cenários no típico, emotivo e sensorialmente rico estilo da revista Cabana, combinando o 
material Corian® com a visão, gosto e objetos da revista.  
 
Através de um método experimentalista, que combinará a marca Corian® com uma diversidade 
de fascinantes padrões decorativos, efeitos de luz e música, os visitantes poderão fazer uma 
viagem a uma ‘aldeia’ surpreendente: a “Corian® Cabana Club”. 
 
A “Corian® Cabana Club” apresentará sete “cenários maximalistas”, cada um concebido por uma 
equipa diferente e inspirados em diferentes culturas, com o material Corian® como elemento-
chave. No centro da ‘aldeia’, interagindo delicadamente com a água, vai-se destacar uma icônica 
peça escultórica em Corian®. 
 
Os sete cenários do ”Corian® Cabana Club” serão criados pela revista Cabana e pela Corian® 
Design Surface em colaboração com:  
 
 

• Antonio Marras  www.antoniomarras.com 
• Ashley Hicks   www.ashleyhicks.com 
• Carolina Irving  www.carolinairvingtextiles.com 
• Idarica Gazzoni  www.idaricagazzoni.com 
• Nathalie Farman-Farma www.decorsbarbares.com 
• Stephan Janson  www.stephanjanson.com 
• Susanne Thun  www.susannethun.com 

 
Exposição:    “Corian® Cabana Club” 
Local:     Padiglione Visconti, Via Tortona 54, Milão. 
Dias e Horários:   3 de Abril: 10h – 22h  

(15h–18h antestreia de imprensa; 18h-20h festa privativa); 
4 a 9 de Abril: 10h – 22h (6 de Abril: 10h às 24h) 
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<< É com grande entusiasmo que estaremos na Semana do Design de Milão 2017, coincidindo 
com o 50º aniversário da Corian®, com um parceiro tão prestigiado como a revista Cabana e a 
sua rede de “amigos” com a sua criatividade, estilo e bom gosto únicos. A desempenhar um papel 
avant-garde desde a sua fundação, a revista Cabana abre novos caminhos no mundo do design 
de interiores, propondo cenários fascinantes, fortemente interligados com as emoções e a 
personalidade, a memória e o lado singular e patrimonial mas, em simultâneo, a pensar no futuro. 
Estes caminhos refletem a essência das novas direções que a Corian® está a tomar, 
conquistando novas posições cimeiras enquanto solução pioneira de superficies de bancada, na 
sua maioria em tons claros, para design racional e minimalista.>> diz John Richard, Director Geral 
da DuPont Surfaces. 
 
<< Acreditamos que a Corian® é única, adequando-se às atuais exigências de ‘superfícies 
quentes’, com a cor e emoção procuradas pelo mundo do design de interiores, bem como pelas 
exigências da sociedade como um todo. Estamos confiantes que esta exposição desenvolvida 
com a revista Cabana vai mostrar novas e emocionantes estéticas da Corian® e vai dar forma à 
criatividade da comunidade mundial do design. A exposição vai ser reconhecida como uma 
poderosa demonstração das capacidades expressivas e ainda não totalmente desvendadas, da 
Corian®.>> acrescenta John Richard. 
 
Vamos encontrar nesta exposição todas as cores da Corian® das novas coleções das marcas 
‘Concrete’, ‘Prima’ e ‘Onix’, e muitas outras, pretendendo também celebrar o 50º aniversário da 
Corian® - 50 anos de sucesso mundial no design e arquitectura. 
 
As instalações artísticas e soluções de mobiliário em Corian® da exposição serão fabricadas pela 
Hasenkopf Manufaktur (Alemanha) e pela CTC (Itália), membros Corian® da Rede de Qualidade - 
programa de Parceiros Industriais. 
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Acerca da revista Cabana  
instagram.com/Cabana 
A revista Cabana foi fundada em 2014 por Martina Mondadori Sartogo e Christoph Radl como 
uma forma inovadora e intemporal de olhar para os Interiores como fonte de inspiração. É uma 
publicação bianual em inglês distribuída em todo o mundo, com sede em Londres e impressa em  
Itália. Graças às suas técnicas de impressão únicas, capas de tecido e imagens de interiores, é 
entendida por todos como um bem colecionável, em que cada edição da revista é um pequeno 
pedaço da coleção. Cabana fala-nos de sofisticação a muitos níveis. 
 
Do objecto mais simples ao objecto colecionável mais raro, de uma cabana rural a uma 
construção cosmopolita, Cabana explora a intimidade intelectual e emocional que as pessoas têm 
com os edifícios e a sua envolvente, celebrando também a paixão e a resistência das criações 
artesanais. Cada edição é uma espécie de criação feita à mão, com suas técnicas de impressão 
inovadoras, acabamentos e papéis especiais, cada um selecionado para melhorar uma obra em 
particular ou um ambiente interior, magistralmente concebidos, como sempre, por Christoph Radl, 
Director Criativo da revista. 
 
Ao longo dos últimos dois anos e meio, a revista Cabana reuniu à sua volta um grupo 
internacional de colaboradores e seguidores. Destacam-se entre eles: Christian Louboutin, Ashley 
Hicks, Tim Beddow, Patrick Kinmonth, Martino Gamper, Miguel Flores Vianna e Carolina Irving 
para citar alguns. Em Abril de 2015, a Cabana expandiu o seu alcance lançando uma loja pop-up 
on-line em 1stdibs centrada em objectos antigos exclusivos e uma coleção de casa e mesa em 
expansão. Aponta-se para 2017 o lançamento do website Cabana. 
 
 
Acerca da Corian®   
corian.com - instagram.com/CorianDesign  ///  facebook.com/CorianDesign 
Criado pela primeira vez como um material de alto desempenho para áreas de trabalho de 
cozinha e banheiro, a Corian® tornou-se - graças à combinação única de funcionalidade, 
versatilidade e beleza - uma marca global líder em soluções avançadas de revestimento para 
design de interiores e arquitetura. Ao longo dos anos, a Corian® afirmou-se como uma ferramenta 
de design excepcional para qualquer aplicação imaginável. Cozinhas, banheiros, iluminação, 
mobiliário, fachadas, assentos, radiadores, domótica, superfícies de controle de toque: hoje, a 
Corian® está presente em quase todas as aplicações comerciais, residenciais e de espaço 
público. 
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