Pastis na 9 Ninth Avenue

Francuskie bistro w klimacie dzielnicy.
Przed restauracją autorka tekstu
Agata Drogowska (po prawej) z polską
projektantką Magdą Keck. Magda osiadła
tu 7 lat temu, teraz pokazuje Agacie swoje
ulubione miejsca. www.pastisny.com

Nowy Jork
dla zakupoholików

Statua
Wolności

to dar
Francuzów
dla Ameryki.
Dzisiaj mało kto
o tym pamięta,
a wysoko
notowanymi
„darami" Francji
dla Nowego
Jorku są sklepy
francuskich
projektantów
i świetne bistra

THE STANDARD
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adres: 75 9th Avenue, Chelsea Market
co tu znajdziemy: modę, stylowe meble, dodatki i drobiazgi
do wnętrz wybrane przez właścicielkę Nicole Fahri podczas
jej francuskich podróży
ceny: lustro w złotej ramie, 590 USD, ozdobne poduszki, 110 USD,
sześć rogowych obrączek do serwetek, 55 USD
www.nicolefarhi.com

DLA CIEBIE I DOMU

Autorski sklep i restauracja francuskiej projektantki Nicole Fahri.
Nowojorczycy mówią, że „202 ubiera dom i ludzi”. Znajdziemy tu modę,
dodatki i bardzo trendy w Nowym Jorku antyki z Paryża i południa
Francji. Jeden z ładniejszych sklepów i jedna najlepszych knajpek
w całym Chelsea Market.

Pleats please

adres: 128 Wooster Street
co tu znajdziemy: modę damską i dodatki,
ale warto wejść, żeby zobaczyć wnętrze
ceny: jak zwykle u Miyake – drogo. Od kilkuset
do kilku tysięcy dolarów za „szukę odzieży”.
www.pleatsplease.com

na dobry humor

Śniadanie podane
na takiej tacy
(19 euro)
to najlepszy początek
dnia (trzyma
ją Iwona Ławecka-Marczewska)

DWR
KLASYKA I NOWOŚCI

DWR to skrót od słów Design Within Reach,
czyli dizajn w zasięgu ręki. Znajdziemy
tu klasyki: od krzeseł Eamesów, po meble
projektu młodej Japonki Tomoko Azumi.
W a rto polowa ć na c z ę s te prz e c e ny.

sklep słynnego
Isseya Miyake

adres: 110 Greene Street
co tu znajdziemy: wszystko do domu w wersji
klasyków dizajnu lub gorących nowości
ceny: niestety, zaczynają się od kilkuset
dolarów, tylko drobiazgi są tu tańsze
www.dwr.com

z modą damską.
Miłośnik dizajnu musi
tu wstąpić, żeby
zobaczyć zjawiskowe
wnętrze z zielonymi,
przezroczystymi
ścianami
(proj. Toshiko Mori)

klimat amerykańsko-europejski

tworzy
w DWR kolekcja krzeseł Amerykanina Normana Chernera
i plan nowojorskiego metra projektu Włocha Massimo

szalony stolik

ze szklanym blatem
i plątaniną stalowych
nóżek zaprojektowali
argentyńscy dizajnerzy,
słynni bracia Campana.
W nowojorskim sklepie
Alessi kosztuje 305 USD

MoMa

adres: 81 Spring Street, Soho
co tu znajdziemy: meble, lampy,
naczynia stołowe. Wszystkie sygnowane
nazwiskami gwiazd dizajnu
ceny: krzesło Pantona, 260 USD, zegar
ścienny, 50 USD, mała waza Alvara Aalto,
25 USD
www.moma.org

NA KAWĘ I ZAKUPY

Futurystycznie urządzone wnętrza
proj. Hani Rashida (brata słynnego
Karima) z wyjątkowo pięknymi
dodatkami i dekoracjami stołu. Z przodu
sklepu znajduje się mała kawiarenka
z przepyszną włoską kawą.

Alessi

adres: 155 Spring Street
co tu znajdziemy: wszystie kuchenne
i łazienkowe nowości oraz hity włoskiej firmy,
ale zaprezentowane w wyjątkowo pięknym
wnętrzu
ceny: wyciskarka „Juicy Salif” Philippe'a Starcka,
90 USD, czajnik Michaela Gravesa, 169 USD
www.alessi.com

SUPERMARKET ARTYSTYCZNY

Sklep przy słynnym Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Od dizajnerskich mebli,
po pamiątki w dobrym stylu i biżuterię. Od
paru dolarów za drobiazgi, po parę tysięcy
za meble. Dodatkowym atutem tego miejsca
jest wyjątkowość znajdujących się tutaj
przedmiotów, które sygnowane przez znane
muzeum są nie tylko dobrym prezentem,
ale i pamiątką w najlepszym stylu.
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amerykańska
panna młoda zaczyna

planowanie ślubu od wizyty
u Very Wang. Od niej będzie
miała suknię ślubną
i podstawowe rzeczy
do domu: serwis obiadowy,
obrusy i pościele

Vera Wang
wnętrze ekspozycyjne

to charakterystyczna cecha nowojorskiego
s kle pu A le s s i. N is z e w ś c ia na c h, wymurowa ne
półki stapiają się z przedmiotami

adres: 158 Mercer Street
co tu znajdziemy: ubrania i suknie ślubne
słynnej nowojorskiej projektantki, ale też
pościele, poduszki, naczynia dla domu
ceny: komplety czterech tacek, 60 USD,
dekoracyjna poduszka, 75 USD, komplet
(pięknej!) pościeli, 500 USD
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