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Mediolański styl 
wg Sophie Wannenes

Mieszcząca się w dawnym domu i pracowni na drugim piętrze 
budynku mieszkalnego w stylu Milanese, 150. metrowa galeria 
wzbogaca długą listę pierwszorzędnych salonów sztuki dekoracyjnej 
w sąsiedztwie dzielnicy Brera Design District. Triumfalne wejście w stylu 
klasycystycznym wychodzi na wprost ulicy Palermo, która użyczyła 
nazwę galerii Sophie Wannenes.
Wannenes, z zawodu dekoratorka i sprzedawca przedmiotów vintage 
kontynuuje wielowiekową tradycję rodzinną w zakresie handlu 
wyposażeniem wnętrz z nutą historii w tle. Miejsce pod adresem Via 
Palermo Uno odzwierciedla kreatywną wizję dekoratorki, w myśl której 
przedmioty oddają miłość projektantów i rzemieślników do piękna.

Jako galeria, PalermoUno przedstawia typowo mediolański rodzaj 
blasku. Istnieje głęboko nasycona, ale prężna paleta kolorów, 
eklektyczna mieszanka mebli pochodzących z wiecznie żyznych, starych 
rynków północnych terenów Włoch, a także starannie opracowana 
kolekcja współczesnych dzieł projektantów z kraju i zza granicy. 
Wannenes opisuje swoją metodę kuratorską po prostu jako 
„osobistą wypowiedź”; na pierwszą iterację galerii wybrała dzieła, 
które przemawiały do jej własnej estetyki, nie martwiąc się zbytnio 
nadążaniem za nadrzędnym tematem.  Dwa razy do roku dokonuje 
zmiany ekspozycji sztuki i designu. „Jedynym wspólnym mianownikiem 
jest to, co lubię” - wyjaśnia - „są przedmioty ze Szwecji, Włoch, Czech - 

Wystarczyły zaledwie dwa miesiące od 
pomysłu do egzekucji dla projektantki 
wnętrz Sophie Wannenes, aby otworzyć 
swoją pierwszą galerię, PalermoUno, 
w modnej mediolańskiej dzielnicy Brera.

PalermoUno 
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to ogromny mix z całego świata”.
Lista Wannenes obejmuje żelazne krzesła do jadalni nowojorskiego 
designera Mario Milana i zabytkowe fotele Pierluigi Colli z tapicerką 
z tkaniny Kirkby Design. Towarzyszą im stoły Marzotto Edizioni i regały 
autorstwa Pietro Russo. Jest też element współczesny - bogate tkaniny 
wnętrzarskie Dedar na poduszkach i graficzne dywaniki autorstwa Ilo. 
Strome sufity w mieszkaniu są dobrze wykorzystane, zwisają z nich 
lampy brytyjskiej marki Tala i latarnie czeskiego producenta szkła 
Bomma. 
Blaty stołów zdobią przypominające totemy wazony Simona 
Cardinettiego, szkło FFerrone i ozdobne bibeloty z przeznaczeniem do 
kuchni i jadalni. 

Wspólny mianownik dla całościowej koncepcji projektu stanowi 
możliwość kupna lub zamówienia absolutnie wszystkiego, co kryją te 
kolorowe wnętrza. Od farby ściennej Ressource Peintures, po ręczniki 
łazienkowe Harmony Textiles. Atmosfera wnętrza balansuje na granicy 
galerii i przytulnego lokalnego sklepu ośmielając zainteresowanych do 
zagłębienia się w intrygujący świat Sophie Wannenesy.
Ta przyjazna atmosfera miała na celu stworzenie społeczności, do 
której zaproszeni zostali młodzi projektanci poprzez inauguracyjną 
wystawę Salone del Mobile 

PalermoUno kipi 
eklektyczną mieszanką 
form, faktur i stylów. 
Jest jak zaproszenie 
do zagłębienia się 
w historię wzornictwa 
północnych Włoch, 
okraszoną przybyszami 
z najróżniejszych 
zakątków Europy.
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Nieco dekadencka 
paleta barw tworzy 

niepowtarzalny nastrój 
i zarazem tło dla 

przemyślanej kompozycji 
dzieł sztuki prezentowanej 

w tej nietypowej galerii.
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