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vär6kkä6tä u6marenka6ta, 7a mustaan 
kattoon on raapustettu ranskank6el6-

s6ä lause6ta ku6n l66tutauluun. Ulkoterass6lla 
pelataan shakk6a polvenkorku6s6lla nappu-
lo6lla kahluualtaassa, 7a baar6ssa on tar7olla 
40 er6la6sta past6s-an6sv66naa.

Ollaan Ph6l6ppe Starck6n suunn6ttele-
massa vuoden vanhassa hotell6ssa Mar-
se6llessa Cours Jul6en6n korttel6ssa. Se on 
to6nen MAMA SHELTER -hotell6 (64 rue de 
la Loub!ère), es6ko6nen on Par66s6ssa. Tänne 
pa6kall6set muus6kot 7a suunn6ttel67at tule-
vat cockta6le6lle, herkull6selle brunss6lle 7a 
tanss6maan d7-mus66k6n tahd6ssa. Ja täällä 
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Muod!kas maleks!! Marse!llessa
Vuoden !"#$ kulttuuripääkaupunki on myös uusi trendipääkaupunki.

Funny Zoo -t!ideprojektiss! syntynyt L! Zir!fe p"ivyst"" v!nh!n s!t!m!n k"velyk!dull!.

7os 7ossa6n on myönnettävä, ette6 Marse6lle 
ole va6n vuoden 2013 kulttuur6pääkaupunk6 
vaan myös Ranskan uus6 trend6kaupunk6.

Marse6llen muod6kka6n korttel6 e6 ole 
kaukana keskustasta, mutta s6nne 7outuu 
kävelemään ylämäkeä. Per6llä Cours Ju-
l6en6n mukulak6v6ku76lla 7a gra8t6se6n6en 
keskellä olo on ku6n boheem6ssa kylässä. 
1970-luvulle ast6 täällä myyt66n v6hannek-
s6a 7a hedelm6ä. Nyt kasv6s varasto7en t6lalla 
on v6ntage-kauppo7a, baare7a 7a rav6ntolo6ta. 
Täällä e6 tarv6tse vä6stellä auto7a, vaan kä-
velykadu6lla vo6 maleks6a rauhassa, katsella 
katuta6detta 7a unohtua ku7asokkelo6h6n kel-
loon ta6 karttaan katsomatta.

Rue Crudèrellä eräässä ovessa lukee 
va6n Dépôt-Vente el6 ostomyynt6. S6sällä au-
keaa second hand -kauppa täynnä matka-
laukku7a, l6er6hattu7a 7a r6mpsumekko7a. 
Sov6tuskop6t ovat ku6n 1960-luvun ranta-
koppe7a. Rue Pastoret’lla pysähdytään h6p-
p6henk6sessä LILOU VINTAGE -aarrea6tassa 
(1 rue Pastoret), kulman takana shoppa6llaan 
nuorten suunn6ttel67o6den vaatte6ta 7a koru-
7a FIFTY BALLOONSISSA (30 A rue des Tro!s 
Ro!s). PORTOBELLOSSA (16 rue Pastoret) h6-
pelö6dään käytetty7ä Claud6e P6erlot’n mek-
ko7a, 7a OOGIE-konsept6kaupassa (55 cours 
 Jul!en) koke6llaan Apr6l77-farkku7a. Le9a-
fr66kk6 saa hepul6n CINÉSUD-put66k6ssa (19 
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cours Jul!en), 7osta saa 600 eurolla H6tch-
cock6n L!nnut-le9an harv6na6sen 7ul6steen 
ta6 par6lla eurolla valokuv6a Ranskan uuden 
aallon elokuv6sta.

Cours Jul6en6n lähe6set terass6t houkut-
televat kymp6n louna6lla, mutta paras on 
p66lossa LA CANTINETTASSA (24 cours Jul!-
en). Kun barett6pä6set tar7o6l67at kantavat 
pöytään rav6ole6ta vo6-salv6akast6kkeessa 
(16 e), pääsee hetkeks6 Ital6aan. Vastapä6-
nen LES GAMINS (11 cours  Jul!en) v6e pur6-
la6s6llaan (11–15 e) New York66n. Sen 6hanat 
cupcaket tulevat  MINOOFI-herkkukahv6lasta 
(104 rue  Parad!s). Rue des Tro6s Ro6s’lla vo6 
makumatkustaa Int6aan O’PAKISTANISSA, 
Ranskan maaseudulle CASA NO NAMESSA 
7a Be6rut66n ADONIS LE LIBANISSA. Aper6t66v6 
ma6stuu parhaalta WAAW-kulttuur6pub6ssa 
(17 rue Pastoret).

Marse6llen klass6kko, bou6llaba6sse-kala-
ke6tto, on muuttanut muotoaan. L’AROMAT#
RAVINTOLASSA (49 rue Sa!nte) p6enen käve-
lymatkan päässä se tar7o6llaan palo6ssa: kala 
on eksynyt pur6la6sen väl66n, 7a ke6tto 7uo-
daan p6ll6llä las6sta päälle.
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J". S!t!m!l!iturille on r!kennettu v!lt!-
v! kulttuurikeskus, joss! on yksi v!ihtuv! 
iso n"yttely j! v!lokuvi! p!ik!llisilt! 
g!llerioilt!. H!llist! on erotettu intiimit 
til!t n"yttelyille, t!idep!joille, l!sten 
leikkip!ik!lle, kirj!k!up!lle j! r!vintol!l-
le. Ikkunoist! on hienot n"kym"t merelle. 
Qu!i de l! Joliette, boulev!rd du Littor!l.
 
L! Friche Belle de M!i. Monitoimikult-
tuurikeskus v!nh!ss! tup!kk!teht!!ss!. 
T""ll" kuv!t!!n R!nsk!n suosituint! 
s!ippu!oopper!!, Plus belle l! vie’t", j! 
t!iteilij!t työskentelev"t !teljeiss!!n. 
Yleisölle on poikkit!iteellist! t!nssi!, 
te!tteri!, musiikki!, t!idett!, p!joj! j! 
festiv!!lej!. Nelj"nness" kerroksess! on 
!!v! k!ttoter!ssi. K!tut!son k!hvil!n 
pih!ll! voi kes"ll" ost!! bouill!b!isse! 
ruok!rek!st!. #$ rue Jobin; l!friche.org.
 
MuCEM. Kulttuurip""k!upunkivuoden 
odotetuin museo !uke!! v!nh!!n s!-
t!m!!n $.%. MuCEM esittelee V"limeren 
kulttuuri! j! histori!! pysyv"ss" j! v!ih-
tuviss! n"yttelyiss" &' ''' neliömetrin 
til!ss!, jok! on r!kennettu meren p""lle. 
%$ rue Buge!ud; www.mucem.org/en.
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Yes We C!mp. Kes"ll" k!nn!tt!! kyl"ill" 
Pohjois-M!rseillen l’Est!quen k!u-
punginos!ss!. Siell" tuh!nnet ihmiset 
teltt!ilev!t merenr!nn!ll!. Konttir!vin-
tol!t myyv"t ruok!!, nurmityö!lueell! 
on ilm!inen wi(i-yhteys j! työp!joiss! 
voi huolt!! pyöri" t!i tehd" k"sitöit". 
L!psille on leikkip!ikk!, j! pyör"pesul!t 
hoit!v!t lik!pyykin. Touko–syyskuu; 
yeswec!mp.org/en.

Les Apéros du B!te!u. Sunnunt!i-ilt!isin 
v!nh!st! s!t!m!st! l"htee bilel!iv!. 
)$' juhlij!! m!htuu muk!!n ih!ilem!!n 
!uringonl!sku!, mert! j! C!l!nques-k!l-
lioit!. Dj:t t!nssitt!v!t k!hdell! k!nnell!, 
j! t!rjoll! on n!postelt!v!!. %&.'.–$.(. 
klo $(–%%.)*. %* e; borderliner.fr.
 
M!rseille Rock Isl!nd. Histori!llinen Fort 
d’Entrec!ste!ux -linn! v!nh!n s!t!m!n 
etel"puolell! toimii M!rseillen p!rh!!n 
elektronisen musiikin festiv!!lin n"yt-
t"mön". T"n" vuonn! ulkoilm!l!v!lle 
nousev!t !in!kin Bre!kbot, K!vinsky, 
Séb!stien Tellier j! WhoM!deWho. 
%+.–%(.&.; % Boulev!rd Ch!rles Livon; 
www.m!rseille-rockisl!nd.fr.

Flor! Mon!rch! t!rjoilee !merikk!l!istyylisi" leivonn!isi! Minoo(i-k!hvil!ss!. 
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K!tut!iteen mekk!. Rue  Crudèren 
j! cours Julienin kulm!ss! on gr!f-
(iti, jost! erott!! k!ksi l"j"" höyhe-
ni". K!uemp!! n"ytt"" silt", kuin 
sen edess" seisoj!lle olisi k!sv!nut 
j"ttisiivet. Rue Bussy l’Indienin Dos 
Herm!n!s -r!vintol!n sein"ss" 
must! mies t!nssitt!! helm!!ns! 
pitelev"" v!lkoist! n!ist!. Rue des 
Trois Rois’ll! inti!l!iset elef!ntit 
tervehtiv"t r!vintol!n julkisivuss!, 
k!ns!llispukuiset p!riskunn!t 
poseer!!v!t sein"ss", j! kreikk!-
l!isr!vintol!n tunnist!! kylkeen 
m!!l!tuist! jum!lh!hmoist!. 
K!tukuv! muuttuu, kun putiikit j! 
r!vintol!t sulkev!t ovens!. Sulje-
tun oven p!lj!st!m! m!!l!us istuu 
!in! s!um!ttom!sti seinien kuviin. 
Cours Julien.
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# Öinen cours 
 Lieut!ud -k!tu Cours 
Julienin k!upungin-
os!ss!. 
$ Rue Crudèren sei-
n"pinn!t ov!t gr!*i-
tit!iteilijoille v!p!!t! 
riist!!.  
% Yo!n F!bbri sekoit-
t!! Porn Movie -drink-
ki" M!m! Shelter 
-hotellin b!!riss!.

& Cours Julienin 
Cinésud-k!up!ss! 
myyd""n elokuv!-
te!ttereiden ilmoitus-
t!uluill! roikkuneit! 
le+!v!lokuvi!. 
' Philippe St!rck 
suunnitteli M!m! 
Shelter -hotelliin 
,!kki!iheisen ulko-
ter!ssin j! k!hluu-
!lt!!n.
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