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Funny Zoo -taideprojektissa syntynyt La Zirafe päivystää vanhan sataman kävelykadulla.

Muodikas maleksii Marseillessa
Vuoden 2013 kulttuuripääkaupunki on myös uusi trendipääkaupunki.

B

AARITISKIN LAMPUISTA ROIKKUU
värikkäitä uimarenkaita, ja mustaan
kattoon on raapustettu ranskankielisiä lauseita kuin liitutauluun. Ulkoterassilla
pelataan shakkia polvenkorkuisilla nappuloilla kahluualtaassa, ja baarissa on tarjolla
40 erilaista pastis-anisviinaa.
Ollaan Philippe Starckin suunnittelemassa vuoden vanhassa hotellissa Marseillessa Cours Julienin korttelissa. Se on
toinen MAMA SHELTER -hotelli (64 rue de
la Loubière), esikoinen on Pariisissa. Tänne
paikalliset muusikot ja suunnittelijat tulevat cocktaileille, herkulliselle brunssille ja
tanssimaan dj-musiikin tahdissa. Ja täällä

jos jossain on myönnettävä, ettei Marseille
ole vain vuoden 2013 kulttuuripääkaupunki
vaan myös Ranskan uusi trendikaupunki.
Marseillen muodikkain kortteli ei ole
kaukana keskustasta, mutta sinne joutuu
kävelemään ylämäkeä. Perillä Cours Julienin mukulakivikujilla ja graffitiseinien
keskellä olo on kuin boheemissa kylässä.
1970-luvulle asti täällä myytiin vihanneksia ja hedelmiä. Nyt kasvisvarastojen tilalla
on vintage-kauppoja, baareja ja ravintoloita.
Täällä ei tarvitse väistellä autoja, vaan kävelykaduilla voi maleksia rauhassa, katsella
katutaidetta ja unohtua kujasokkeloihin kelloon tai karttaan katsomatta.

Rue Crudèrellä eräässä ovessa lukee
vain Dépôt-Vente eli ostomyynti. Sisällä aukeaa second hand -kauppa täynnä matkalaukkuja, lierihattuja ja rimpsumekkoja.
Sovituskopit ovat kuin 1960-luvun rantakoppeja. Rue Pastoret’lla pysähdytään hippihenkisessä LILOU VINTAGE -aarreaitassa
(1 rue Pastoret), kulman takana shoppaillaan
nuorten suunnittelijoiden vaatteita ja koruja FIFTY BALLOONSISSA (30 A rue des Trois
Rois). PORTOBELLOSSA (16 rue Pastoret) hipelöidään käytettyjä Claudie Pierlot’n mekkoja, ja OOGIE-konseptikaupassa (55 cours
Julien) kokeillaan April77-farkkuja. Leffafriikki saa hepulin CINÉSUD-putiikissa (19
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Flora Monarcha tarjoilee amerikkalaistyylisiä leivonnaisia Minoofi-kahvilassa.

3 × KULT TUURI

3 × KESÄTAPAHTUMA

J1. Satamalaiturille on rakennettu valtava kulttuurikeskus, jossa on yksi vaihtuva
iso näyttely ja valokuvia paikallisilta
gallerioilta. Hallista on erotettu intiimit
tilat näyttelyille, taidepajoille, lasten
leikkipaikalle, kirjakaupalle ja ravintolalle. Ikkunoista on hienot näkymät merelle.
Quai de la Joliette, boulevard du Littoral.

Yes We Camp. Kesällä kannattaa kyläillä
Pohjois-Marseillen l’Estaquen kaupunginosassa. Siellä tuhannet ihmiset
telttailevat merenrannalla. Konttiravintolat myyvät ruokaa, nurmityöalueella
on ilmainen wifi-yhteys ja työpajoissa
voi huoltaa pyöriä tai tehdä käsitöitä.
Lapsille on leikkipaikka, ja pyöräpesulat
hoitavat likapyykin. Touko–syyskuu;
yeswecamp.org/en.

La Friche Belle de Mai. Monitoimikulttuurikeskus vanhassa tupakkatehtaassa.
Täällä kuvataan Ranskan suosituinta
saippuaoopperaa, Plus belle la vie’tä, ja
taiteilijat työskentelevät ateljeissaan.
Yleisölle on poikkitaiteellista tanssia,
teatteria, musiikkia, taidetta, pajoja ja
festivaaleja. Neljännessä kerroksessa on
aava kattoterassi. Katutason kahvilan
pihalla voi kesällä ostaa bouillabaissea
ruokarekasta. 41 rue Jobin; lafriche.org.
MuCEM. Kulttuuripääkaupunkivuoden
odotetuin museo aukeaa vanhaan satamaan 7.6. MuCEM esittelee Välimeren
kulttuuria ja historiaa pysyvässä ja vaihtuvissa näyttelyissä 40 000 neliömetrin
tilassa, joka on rakennettu meren päälle.
21 rue Bugeaud; www.mucem.org/en.
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Les Apéros du Bateau. Sunnuntai-iltaisin
vanhasta satamasta lähtee bilelaiva.
270 juhlijaa mahtuu mukaan ihailemaan
auringonlaskua, merta ja Calanques-kallioita. Dj:t tanssittavat kahdella kannella,
ja tarjolla on naposteltavaa. 26.5.–1.9.
klo 19–22.30. 20 e; borderliner.fr.
Marseille Rock Island. Historiallinen Fort
d’Entrecasteaux -linna vanhan sataman
eteläpuolella toimii Marseillen parhaan
elektronisen musiikin festivaalin näyttämönä. Tänä vuonna ulkoilmalavalle
nousevat ainakin Breakbot, Kavinsky,
Sébastien Tellier ja WhoMadeWho.
27.–29.6.; 2 Boulevard Charles Livon;
www.marseille-rockisland.fr.

cours Julien), josta saa 600 eurolla Hitchcockin Linnut-leffan harvinaisen julisteen
tai parilla eurolla valokuvia Ranskan uuden
aallon elokuvista.
Cours Julienin läheiset terassit houkuttelevat kympin lounailla, mutta paras on
piilossa LA CANTINETTASSA (24 cours Julien). Kun barettipäiset tarjoilijat kantavat
pöytään ravioleita voi-salviakastikkeessa
(16 e), pääsee hetkeksi Italiaan. Vastapäinen LES GAMINS (11 cours Julien) vie purilaisillaan (11–15 e) New Yorkiin. Sen ihanat
cupcaket tulevat MINOOFI-herkkukahvilasta
(104 rue Paradis). Rue des Trois Rois’lla voi
makumatkustaa Intiaan O’PAKISTANISSA,
Ranskan maaseudulle CASA NO NAMESSA
ja Beirutiin ADONIS LE LIBANISSA. Aperitiivi
maistuu parhaalta WAAW-kulttuuripubissa
(17 rue Pastoret).
Marseillen klassikko, bouillabaisse-kalakeitto, on muuttanut muotoaan. L’AROMATRAVINTOLASSA (49 rue Sainte) pienen kävelymatkan päässä se tarjoillaan paloissa: kala
on eksynyt purilaisen väliin, ja keitto juodaan pillillä lasista päälle.
PIHLA HINTIKKA
KUVAT MAIJA TAMMI
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Katutaiteen mekka. Rue Crudèren
ja cours Julienin kulmassa on graffiti, josta erottaa kaksi läjää höyheniä. Kauempaa näyttää siltä, kuin
sen edessä seisojalle olisi kasvanut
jättisiivet. Rue Bussy l’Indienin Dos
Hermanas -ravintolan seinässä
musta mies tanssittaa helmaansa
pitelevää valkoista naista. Rue des
Trois Rois’lla intialaiset elefantit
tervehtivät ravintolan julkisivussa,
kansallispukuiset pariskunnat
poseeraavat seinässä, ja kreikkalaisravintolan tunnistaa kylkeen
maalatuista jumalhahmoista.
Katukuva muuttuu, kun putiikit ja
ravintolat sulkevat ovensa. Suljetun oven paljastama maalaus istuu
aina saumattomasti seinien kuviin.
Cours Julien.
3

4

1 Öinen cours
Lieutaud -katu Cours
Julienin kaupunginosassa.
2 Rue Crudèren seinäpinnat ovat graffititaiteilijoille vapaata
riistaa.
3 Yoan Fabbri sekoittaa Porn Movie -drinkkiä Mama Shelter
-hotellin baarissa.

4 Cours Julienin
Cinésud-kaupassa
myydään elokuvateattereiden ilmoitustauluilla roikkuneita
leffavalokuvia.
5 Philippe Starck
suunnitteli Mama
Shelter -hotelliin
šakkiaiheisen ulkoterassin ja kahluualtaan.
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