Barcelona torna a mostrar el seu potencial en
disseny a la Milano Design Week 2019
• Del 9 al 14 d’abril ‘Inspired in Barcelona: Mediterranian
Design’ mostrarà talent del sector de l’hàbitat inspirat en els
valors i l’estil de Barcelona
• Aquesta mostra està promoguda per Acció i l’Ajuntament de
Barcelona, organitzada per BCD Barcelona Centre de
Disseny, amb la col·laboració del Clúster Hàbitat
Barcelona, 11 de març de 2019; Del 9 al 14 d’abril el disseny de Barcelona serà
protagonista de la Milano Design Week i del seu principal esdeveniment
Fuorisalone 2019.
Amb el nom ‘Inspired in Barcelona: Mediterranean Design’, ACCIÓ (l’agència
per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya), Ajuntament de Barcelona i BCD Barcelona
Centre de Disseny, amb la col·laboració de Clúster Hàbitat, organitzen una
exposició dins del programa Fuorisalone.
La mostra “Inspired in Barcelona: Mediterranean Design” presentarà un conjunt
de talents del sector de l'hàbitat que s'ha inspirat en els valors i l'estil de vida de
la ciutat, una ciutat oberta que convida a fer vida al carrer. Barcelona és
coneguda al món per la creativitat, el disseny, l'arquitectura i les tendències,
elements que conviuen i interactuen per crear l'estil propi d'una ciutat que
inspira tant als visitants com als que hi viuen.
L’exposició consta de dos espais comissariats, per una banda per Emiliana
Design Studio i BCD Barcelona Centre de Disseny, i per l’altra, per CODIC i
Clúster Habitat; el concepte de la mostra gira entorn al caràcter mediterrani del
disseny fet a Barcelona. Sota el paraigües de quatre conceptes bàsics que
defineixen aquest disseny mediterrani ‘Warm, Diverse, Open, Emotional’ el
visitant podrà veure l’exposició d’un territori amb caràcter propi i on gaudiran
d’una tradició cultural i creativa reconeguda internacionalment gràcies a la

relació de la ciutat amb la llum, el mar i elements característics del seu clima.
Entre els materials naturals i els colors càlids, tarimes i mòduls expositius,
acompanyarà el visitant en una narració fluida de l’estil de vida i dels valors de
la ciutat.
“Inspired in Barcelona” és la marca amb la qual BCD Barcelona Centre de
Disseny promou el disseny de Barcelona en els esdeveniments internacionals.
Aquesta es la segona vegada que la marca Inspired in Barcelona es mostra a
Milà i després d’haver estat present també a Londres, Mèxic i Nova York.
La gràfica expositiva de la mostra la signa Atipus.

