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ÇA C’EST PARIS

Text: ANDREI IOVU

Ora[ul este destinația de rigueur pentru orice femeie care își dorește „l’essentiel“ și „l’indispensable“. 

CÂND VINE VORBA DESPRE SHOP-
PING, nici un alt oraș nu provoacă inimii pal-
pitații mai puternice, răni mai adânci, dar și 
satisfacții mai mari. Fie că sunteți pasionată de 
modă, artă, decorațiuni interioare sau memora-
bilia, Parisul este raiul lucrurilor de care proba-
bil nu veți avea nevoie niciodată, dar pe care 
trebuie neapărat să le aveți.

Orice ghid vă va spune că trebuie să bifați 
coloșii, adresele-cult ale Parisului, precum 
Galeries Lafayette, Le Bon Marché, celebrele 
maisons de pe Avenue Montaigne, Rue Saint-
Honoré și Champs-Elysées. Firește, toate aceste 
adrese vor „înscrie“ puncte importante, dar 
dacă sunteți în căutarea pieselor care vă vor 
face să stand out from the crowd, există un loc în 
inima orașului care întrunește toate condițiile 
să devină the hottest spot de pe cea mai riguroasă 
hartă de shopping – Le Marais. În această parte 
de Paris, magazinele se confundă cu galeriile de 
artă contemporană, iar galeriile aduc cu un mi-
crocosmos în care își fac loc creațiile celor mai 
renumiți designeri, maîtres fleuristes, baristas. 

Astfel, înarmate cu optimism și cu o chal-
lah caldă de la Boutique Jaune de Sacha 
Finkelsztajn – una dintre cele mai căutate 
cofetării evreiești de pe Rue des Rosiers –, 
puteți coborî în josul aceleiași străzi până 
la numărul 5, pentru a vă asigura că aveți 
un stoc complet de piese minimaliste de la 
magazinul Cos, cel mai mare dintre cele des- 
chise în Paris. În apropiere, pe Rue Perrée, la 
concept store-ul The Broken Arm (nu-
mele este inspirat de o lucrare a lui Marcel 
Duchamp), vă veți bucura de o cafea fantastică 
la terasa de la parter și de o selecție de branduri 

ultracool la etaj, precum Jacquemus, Raf Simons, 
Vetements, 3.1 Phillip Lim și Lemaire, și de mo- 
delele rarissime de sneakers de la Nike, Y-3 și  
Juun. J. Pe Bulevardul Beaumarchais, între Place 
de la République și Bastille, pe partea dreaptă, 
în așa-numitul Haut-Marais, veți descoperi 
unul dintre cele mai eclectice spații comer-
ciale ale Parisului – Merci. Construit într-o 
veche fabrică de tapet, cu o filosofie curatorială 
ce aduce împreună viziuni extrem de diferite, 
Merci reunește o lume în care brandurile emer-
gente din estul Europei sau Asia își găsesc loc 
alături de numele consacrate ale modei pariziene 
și ale designului de obiect (se remarcă insulele 
dedicate papetăriei și bijuteriei). Pentru gur-
manzi, restaurantul La Cantine de Merci oferă 
meni-uri sezoniere în care își dau întâlnire ve-
detele cofetăriei pariziene și cele mai haute ex-
perimente gastronomice dedicate vegetarienilor 
și veganilor. Întorcându-vă spre inima cartierului 
după un prânz la Les Philosophes – bistroul 
în care veți putea savura dos de cabillaud grillé au 
saté lângă masa unde Dries Van Noten bea un 
rosé cu prietenii – , puteți face stânga pe Rue du 
Roi de Sicile pentru a descoperi o selecție ab-
solut hipnotizantă de parfumuri de nișă la Sens 
Unique. Alegerea noastră? Narcotic Venus de  
la Nasomato.

Dacă sunteți în căutare de piese vintage rare, 
micuțul Studio W de pe Rue du Pont-aux-
Choux este locul unde rochiile Lanvin, cos-
tumele Saint Laurent și cizmele din piele de 
crocodil de la Courrèges vă vor pune la încer-
care capacitatea de a alege între 2, 3 sau 20 de 
piese favorite. La granița cu zona Les Halles, 
Kiliwatch vă așteaptă cu o selecție foarte șic de 

bluze marinière care au îmbrăcat într-o epocă 
incertă tineri mateloți, jeanși Levi’s din anii ’70, 
rochii hippie, plus o selecție fantastică de reviste 
de modă. Apropo de reviste și cărți, Les Mots 
à la Bouche de pe Rue Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie, cea mai veche librărie gay din Paris, 
este o alternativă naughty și amuzantă pentru 
clasicele magazine de suvenire. 

SILVIA STROUK, director artistic al  
Galeriei Laurent Strouk
Unul dintre locurile prefe-
rate din Paris, unde revin 
mereu cu drag, este Hôtel 
Marcel Dassault, unde se află 
și casa de licita] ii Artcurial 
și o importantă librărie de 
artă. Aici au loc deseori 
evenimente exclusiviste, 
licita]ii și expozi]ii de artă 
contemporană, bijuterii, 
antichită]i, mașini, ceasuri, 
piese vintage Hermès 
sau vinuri de colec] ie. 
Monumentul istoric, cu o 
arhitectură deosebită ce 
îmbină stilul rococo cu cel 
modern, găzduiește și un 
restaurant, unde po]i avea 
norocul să iei prânzul cu 
personalită]i din lumea mo-
dei sau artiști.

ANA XENIA ENE PIENESCU,  
designer de leather goods la Balenciaga
Le Syndicat, un bar à cocktails deschis din noiembrie pe Rue du 
Faubourg Saint-Denis, nu se remarcă din stradă, pentru că vitrina este 
acoperită dezordonat cu afișe publicitare. Cocktailurile sunt pe bază 
de băuturi alcoolice terroir, adică alcool fran]uzesc vechi, tradi]ional – 
încă o diferen]ă fa]ă de barurile à cocktails deschise în ultima vreme în 
Paris. Un loc interesant atât din punctul de vedere al localizării într-un 
cartier încă popular, cât și pentru cocktailurile originale.
La mijloc de mai s-a inaugurat Le Pavillon du Dr. Pierre à Nanterre – 
6.000 de metri pătra]i într-o fostă fabrică de pastă de din]i, acum loc 

de expozi]ii, concerte și 
petreceri. Cunosc colec-
tivul 6B care organizează 
acest tip de evenimente 
de câ]iva ani la Saint 
Denis și este o am-
bian]ă relaxată și foarte 
agreabilă, în aer liber, cu 
muzică bună (electro), 
oameni simpatici și 
destinși. Perfect pentru a 
te bucura de vară la Paris!

ȘTEFAN COSMA, owner Eclecticó Studio 
Marché aux Puces de 
Saint-Ouen, cel mai 
mare târg de antichită] i 
și vechituri din Europa, 
este unul dintre locurile 
mele favorite în Paris. 
Târgul este imens și se 
întinde pe câteva hecta-
re, la marginea orașului, 
undeva în apropierea 
cartierului Montmartre. 
În interiorul lui sunt sute 
de magazine care vând 
aproape tot ce-a fost 
creat în ultimele decenii 
și chiar secole. Indiferent 
dacă vre]i o piesă 
Balmain vintage, un pin-

guin împăiat, mobilier din anii ’70 sau litere volumetrice vechi, înalte 
de un metru, acolo ve]i descoperi lucrurile cele mai inimaginabile. 
Deschis în principal în weekend, acest târg echivalează cu un muzeu 
al meșteșugului uman. În cazul în care după îndelungi căutări ave] i 
chef de o pauză și o experien]ă gastronomică inedită, recomand un 
prânz sau o cină la noul Ma Cocotte, decorat de Philippe Starck.  ■

Special
VACAN}~

UNDE SĂ STA}I
Recomandarea BAZAAR pentru un city break 
sau o vacan]ă prelungită este chiar în mijlocul 
ac]iunii, în romanticul și pestri]ul Le Marais. Iar 
dacă sunte]i în căutarea celor mai stylish loca]ii, 
site-ul RentParis.com este op]iunea perfectă, fie 
că alege]i să sta]i într-unul dintre apartamentele 
șic și intime din inima cartierului, în Place des 
Vosges, sau într-un boutique hotel, precum Villa 
Mazarin de pe Rue des Archives, o elegantă 
clădire neo-imperială aflată la dou` minute de 
Centre Pompidou, sau Hôtel Dupond-Smith, 
care oferă camere decorate în stil retro. În plus, 
pentru călătorii preten]ioși, RentParis oferă ser-
vicii premium de conciergerie, transport, pentru 
eventualele urgen]e, bilete la concerte sau hap-
peninguri, iar prin programul Bon Appétit ve]i 
beneficia de rezervări la restaurantele preferate. 
Și dacă sunte]i norocoși, cei trei proprietari ai 
site-ului vă vor invita la o cafea pentru a vă 
împărtăși o sumedenie de istorii amuzante din 
vasta lor experien]ă în domeniu și câteva adrese 
secrete din apropierea apartamentului sau ho-
telului pe care l-a]i ales.

C E L E  M A I  B U N E  A D R E S E 

Recomandări de going out de la cunoscători.

ANDREEA MACRI, fotograf
Ceainăria Mariage Frères este unul dintre 
primele locuri pe care le-am descoperit în 
Marais, acum 20 de ani. Îmi place să merg la 
salonul din rue du Bourg-Tibourg pentru un 
ceai de iasomie, motiv ideal de pauză între 
două show-uri sau între cadrele unei ședin- 
]e foto. Iar la plecare găsesc mereu cadou-
rile perfecte pentru prietenii pasiona]i de 
ceai. Pentru o experien]ă ieșită din circuitele 
clasice și arhicunoscute ale Parisului, pute] i 
evada pe malul Senei, în arondismentul 13, 
unde o clădire care pare un segment de 
navă spa]ială găzduiește Les Docks – Cité 
de la mode et du design, un melting pot de 
modă, design și cultură. 

MIHAI ZARUG, designer & fondatorul brandului ZARUG
La Guinguette de Rosa Bonheur, în parcul Buttes Chaumont, este defini]ia relaxării 
pariziene, cu un mix de oameni foarte eclectic. De la designeri recunoscu]i până la 
studen]i la Sciences Po, toată lumea se adună sub semnul socializării relaxate pentru 
un dans și un apéro. În zilele de joi și duminică este practic imposibil să prinzi un loc, 
dacă nu vii devreme, chiar dacă ești Tisci. La Rosa nu se fac rezervări și parti-pris-uri. 
Și toată lumea e OK cu asta. Ador acest loc pentru lipsa de preten]ii, pentru atmo-
sfera relaxată și pentru întâlnirile cu oameni foarte interesan]i. Și nici mica selec ] ie 
de amuse-bouches nu e rea, mai ales după două pichet-uri de rosé cu prietenii. În 
aceeași notă relaxată pariziană young, pot recomanda și Le Perchoir din Oberkampf 
– bastionul tinere]ii mele pariziene. Un restaurant cu roof bar, destul de atipic pentru 
Paris, cu o priveliște ame]itoare asupra orașului.
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Hôtel Dupond-Smith

La Guinguette de  
Rosa Bonheur Le Perchoir

Hanneli Mustaparta  
\n ceain`rie

Le Syndicat

Marché aux Puces  
de Saint-Ouen

Le Pavillon du Dr. Pierre


