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Armani/Silos

MEER
MILAAN
Milaan is de hoofdstad van mode
en design. Ook wie niet frontrow zit
tijdens de beroemde Milano Fashion
Week vindt er volop inspiratie: in
de chique winkelstraten rond de
Via Montenapoleone, in de intieme
musea verstopt in historische palazzi
door de stad of in de state of the
art expositieruimtes van beroemde
modehuizen als Armani en Prada.
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Fondazione Prada

H

et beste startpunt voor een inspiratiewandeling
door Milaan is ‘de gouden vierhoek’ rond de Via
Montenapoleone. Deze is vernoemd naar de vier
straten die dit episch centrum van de mode
begrenzen: Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga
en Corso Venezia. Hier in de romantische klinkerstraten komen
de catwalks en pagina’s van de modetijdschriften letterlijk tot
leven. Een betere plek voor een snelle fashionupdate is er niet.
Maak een wandeling lang de etalages van de grote modehuizen
(ze zitten er écht allemaal en de vaak extravagante inrichting
van de etalages maakt het tot een openluchttentoonstelling!).
Drink je koffie staand aan de bar van het historische Pasticceria
Cova om mensen te kijken: modellen, ontwerpers, professional
shoppers en andere paradijsvogels, allemaal hoppen ze hier
binnen voor koffie en zelfs de slankste modellen kunnen de
zoete broodjes en taartjes in de glazen vitrines maar moeilijk
weerstaan.

Fascinerend

In deze vierhoek vind je ook twee bijzondere huismusea,
verstopt in historische palazzi. In Museo Poldi Pezzoli kun je
je vergapen aan de privécollectie van kunstverzamelaar Gian
Giacomo Poldi Pezzoli en zijn moeder, Rosa Trivulzio. Naast
schilderijen van niet de minsten, zoals Sandro Botticelli en
Giovanni Bellini, is er een bijzondere collectie glas en
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Meest in het
oog springt de
Haunted House,
een gebouw dat
volledig is bedekt
met een laag
bladgoud

Via Montenapoleone

aardewerk. In Museo Bagatti Valsecchi zijn de salons gevuld
met decoratieve renaissancekunst. Vanuit de dit jaar geopende
oranjerie kijk je in de geheime binnentuin, een van de mooiste
van de stad. Ook het huis van de grote Italiaanse schrijver
Alessandro Manzoni (zijn beroemdste boek is I Promessi Sposi),
is tegenwoordig een museum. In de jaren zestig werden de
salons, de indrukwekkende bibliotheek en zijn werkkamer
prachtig gerestaureerd en het is fascinerend om te zien hoe de
grote meester hier leefde en werkte.
Zoals gezegd zijn mode en design in Milaan nauw verstrengeld
met cultuur en geschiedenis. In de chique Via Sant’Andrea
staat het zestiende-eeuwse Palazzo Morando, waar behalve een
pinoteca ook het modemuseum is ondergebracht. Je vindt er
een kostbare collectie stoffen, kledingstukken en accessoires
die samen de geschiedenis van mode vertellen. Een bezoek aan
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dit museum is een must voor iedere modefan, omdat juist de
geschiedenis van mode zo veel zegt over de trends van nu.
Een beetje verder uit de buurt maar zeker een bezoek waard,
is de Villa Necchi Campiglio. Het huis werd tussen 1932 en
1935 gebouwd door Piero Portaluppi voor een rijke industrieel
en is een schoolvoorbeeld van moderne architectuur uit die
jaren. Grote delen van de bioscoopfilm House of Gucci werden
hier opgenomen. Het huis, de tuin en de indrukwekkende
kunstcollectie zijn een aantal dagen per week toegankelijk voor
publiek.
Casa Manzoni Via Gerolamo Morone, casadelmanzoni.it
Museo Bagatti Valsecchi Via Gesù 5,
museobagattivalsecchi.org
Museo Poldi Pezzoli Via Manzoni 12, museopoldipezzoli.it
Palazzo Morando Via Sant’Andrea 6,
costumemodaimmagine.mi.it
Villa Necchi Campiglio Via Mozart 14, fondoambiente.it/
luoghi/villa-necchi-campiglio
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Prada, Armani & Sozzani:
katalysators van hedendaagse kunst

De inspiratie van modestad Milaan gaat natuurlijk verder dan
het beroemde stratenblok. Het gaat zelfs tot ver voorbij de
stadspoorten en de beroemde Milanese navigli (grachten).
Achter de Porta Nuova opende voormalig Vogue-redacteur
Carla Sozzani in 1991 het legendarische 10 Corso Como, de
eerste conceptstore in zijn soort. De opening van dit modemekka
heeft een pelgrimage van modeliefhebbers op gang gebracht.
Die struinen de kledingrekken af op zoek naar vernieuwend
werk van jonge ontwerpers, die zich laten inspireren in de

boekwinkel annex galerie op de eerste etage en maar al te graag
gezien worden in het fancy café met bordje pasta. Tijdens elke
fashion- en designweek, maar ook de rest van het jaar, blijft
deze bijzondere plek op de kruising tussen galerie en
conceptstore een symbool van de Milanese creativiteit en alles
waar Made in Italy voor staat. Sozzani was dertig jaar geleden
de eerste die zich vestigde in dit stadsdeel, maar sinds de aanleg
van de Piazza Gae Aulenti met een gloednieuw winkelcentrum
is Porta Nuova een must-go geworden.
Ook het gebied achter de Porta Romana kreeg in 2015 een
creatieve impuls met de opening van de Fondazione Prada.
Op het terrein van een historische distilleerderij ontwierpen
architecten Rem Koolhaas en Chris van Duijn (bureau OMA)
maar liefst negentienduizend vierkante meter expositieruimte
verdeeld over verschillende gebouwen, waaronder voormalig
pakhuizen en silo’s. Meest in het oog springt de Haunted House,
een gebouw dat volledig is bedekt met een laag bladgoud.
Binnen kun je kijken naar een permanente installatie van Robert
Gober en twee belangrijke werken van Louise Bourgeois. Werk
van onder anderen Jeff Koons en Damien Hirst staat in de zes
verdiepingen hoge Torre. Sluit een bezoek aan Fondazione
Prada af met koffie of lunch bij Bar Luce, waar het interieur
ontworpen is door de Amerikaanse cultregisseur Wes Anderson,
die daar de sfeer van een historisch Milanees café heeft proberen
te vangen.

Spraakmakend

Een derde niet te missen buurt is Tortona, achter de Porta
Genova, waar het wemelt van de ateliers en showrooms. Tijdens
de jaarlijkse designweek in april worden hier de meest
spraakmakende cocktails en events georganiseerd en ook tijdens
fashionweek is het er goed toeven. Het is dan ook niet voor
niets dat Armani deze buurt uitkoos voor de Armani/ Silos.
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Ristorante Torre
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Vijfenveertighonderd vierkante meter expositieruimte waar de
ruim zeshonderd belangrijkste ontwerpen en nog eens
honderden accessoires van de hand van de meester, Giorgio
Armani dus, zijn uitgestald. Waaronder trouwens ook Richard
Gere’s elegante maatpak uit American Gigolo (1980). De kleding
voor deze film werd volledig door Armani ontworpen.
Direct naast Tortona liggen de navigli, samen de Milanese
grachtengordel. Van de ooit vijf grachten zijn er nog twee over,
de Naviglio Grande en de Naviglio Pavese, maar de Milanezen
zijn er apetrots op. Overdag kun je er slenteren langs de
ambachtelijke werkplaatsen, ateliers en eigenzinnige boetieks,
’s avonds wordt er volop geflaneerd langs de terrassen.
Nog een bijzondere stop is de wijngaard van Leonardo da Vinci.
Je komt erlangs op weg van ‘de gouden vierhoek’ naar de wijk
Tortona. Aan de statige Via Magenta nummer 65, achter het
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imposante Casa degli Atellani, ligt een tuin met wijngaard
verstopt. Da Vinci kreeg de wijngaard cadeau van graaf Ludovico
Sforza van Milaan, in de hoop dat hij zich voor langere tijd aan
de stad zou verbinden. De legende gaat dat Da Vinci verknocht
was aan zijn wijngaard en er veel inspiratie voor zijn werk uit
haalde. Sinds enkele jaren zijn de wijngaard en het palazzo met
zijn elegante salons geopend voor publiek.
10 Corso Como Corso Como 10, 10corsocomo.com
Armani/Silos Via Bergognone da Fossano 40, armanisilos.com
Fondazione Prada Largo Isarco 2, fondazioneprada.org
Leonardo’s Vineyard Via Magenta 65, vignadileonardo.com
Milano Fashion Week Women’s – voorjaar/zomer 2023 wordt dit
jaar gehouden van 20 t/m 26 september 2022.

Op italia.it
italia.it,, de compleet vernieuwde website
van het Italiaans Verkeersbureau, vind je meer
informatie over wat er deze zomer zoal te beleven
is. De website biedt volop tips en inspiratie.
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‘In Armani/Silos zijn
de zeshonderd
belangrijkste ontwerpen
van de maestro te zien’

