NEW YORK

Salman
Rushdie
Författare

Världens mest uppmärksammade författare är även New Yorkbo. Läs intervjun
längre fram i det här numret av Plaza.
Krog:
”En av mina favoriter var Da Silvano,
för deras utmärkta italienska mat och
statusen som en institution. Jag gick dit
under cirka 30 års tid, men den lades nyligen ner. Tyvärr. Jag tycker fortfarande
om dess framgångsrika granne Bar Pitti,
den italienska maten är faktiskt bättre där
än den var hos Da Silvano, även om de
två restaurangerna och till och med deras servitörer var i krig med varandra.”
Bar:
”Jag går inte ofta till barer, men jag
gillar bardelen i den koreanska restaurangen Gaonnuri, på våning 39, 1250

Broadway, på grund av den fantastiska
utsikten över centrum, och den nära utsikten över Empire State Building.”

Mode:
”Det är inte min specialitet. Om jag ska
vara ärlig. Sorry.”

Bokhandel:
”Varje New Yorkbos favoritbokhandel
är The Strand, vid 12th Street och Broadway, en skattkammare på flera plan fylld
av nya och gamla böcker samt sällsynta
förstaupplagor. Jag hade nyligen ett evenemang där inför lanseringen av pocketversionen av The Golden House.”

Inredning & design:
”Jag tycker om MoMA Store i Soho.
De har utmärkta paraplyer med blå himlar och fluffiga vita moln på undersidan, så du kan gå under den blå himlen
medan paraplyet skyddar dig från regnet.
Jag har flera sådana.”

Favoritkvarter:
”Greenwich Village. Det är där min
senaste roman The Golden House utspelar sig. För mig är det stadens hjärta.”
Konstmuseum:
”Omöjligt att välja mellan Guggenheim, the Met, MoMA… Men jag väljer
The New Whitney, på 99 Gansevoort
Street, en magnifik byggnad och mycket
bra utställningar. Senast såg jag ’Grant
Wood: American Gothic and Other Fables’ och An Incomplete History of Protest: S
 elections from the Whitney’s Collection, 1940–2017.”

Teater:
”The Public Theater, den mest initiativrika scenen på Manhattan. Där såg
jag och häpnades jag över originalföreställningen av ’Hamilton’ innan den därefter flyttades över till Broadway och andra teatrar. För några år sedan satte de
också upp en alldeles fantastisk musikal om Imelda Marcos skriven av David
Byrne och Fatboy Slim, ’Here Lies Love.’
Mycket fin.”
Mitt värsta:
”Jag tror att jag verkligen ska tala tyst
om den saken...”

GREENWICH village var, som namnet, antyder, en egen by, grundad av holländare på 1630-talet. Idag populärt hos turister .

go east!
Utvalda profiler som kan sin östkust ger personliga, hemliga tips
till Plazas Guide, från Miami i söder till New York i norr.
Text Jesper tillberg & Hélena Yllmark
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Soledad
Lowe

Helena
Bonnier

smyckedesigner

Nattklubb:
LIV at Fontainebleau, 4441 Collins Ave
”Alltid! För den yngre publiken.”
Hoy Como Ayer, 2212 SW 8th Str och Ball
and Chain, 1513 SW 8th Str
“I Little Havana för en Miami Latin Cultural
Experience.”
The Club at Casa Tua, 1700 James Ave
”Liten, exklusiv medlemsklubb. Har också
en superfin italiensk restaurang öppen för
alla – boka bord i tid!”
Bay Club, 1930 Bay Rd
”Om du är ute efter en kul karaoke-kväll!”

Miami-bo under flera år,

keramiker.

En designer som är i ropet och vars verk syns
på flera celebriteter.
Krog:
“Mandolin. Älskar atmosfären och maten.
Får alltid en känsla av att du är … ’on a little
piece of the Aegean islands’. Även Alter, dess
Nouvelle cuisine!”
Bar:
”Jag gillar motsatser: The Anderson för
att det är så coolt, människorna och här går
Miamiborna själva. The Four Season Surf
Club för dess ”Old Miami/Hollywood feeling.
Bästa drinkarna, servicen and maten!”
Nattklubb:
”The Anderson, mer av en lounge club.”
Favoritkvarter:
”Design District i Miami. Det växer
snabbt med spännande och många lokala
designers.”
Konstmuseum:
”Jag gillar alla av olika skäl. Varje adderar något speciellt till Miami som helhet: The
Bass, The PAMM och ICA.”
Mode:
”En Avance och Mrs Mandolin. Eklektiskt,
annorlunda och du hittar alltid något nytt
och unikt som är inte är massproducerat.”
Inredning:
”Minotti är familjeägt med fantastisk
k valitet och vacker design. Allt handgjort.”
Teater:
”The Arscht Center, senast såg jag Nötknäpparen här med min dotter.”
Alla pratar om:
”Om den nya restaurangen på Four Season Surf Side – Thomas Keller.”

Krog:
Kyu, 251 NW 25th St
”Här huserar nu förre chefskocken Michael Lewis på japanska Zuma, i Wynwood
Arts District. Menyn är asian fusion. Spännande smaker, perfekta råvaror. Rolig publik
i alla åldrar.”
Michael’s Genuine Food & Drink,
130 NE 40th Str
”Ett måste när du är i Design District!
Ägaren, krogkungen Michael Schwartz, serverar ostron och annat (omskrivet) underbart gott!”
Vid Miami Rivers flodbank
”Här finns coola ställen insprängda bland
pråmar och sjabbiga shacks, t ex Garcia’s
Seafood Grille & Fish Market (398 NW
North River Dr) Seaspice (422 NW North
River Dr) och Kiki on the River (450 NW
North River Dr) som är fantastiska restauranger och klubbar där alla åldrar blandas.
När Seaspice öppnade för några år sedan,
la Beyoncé och Jay-Z till med sin lyxyacht
för en middag: succén given!”
Shake Schack, Lincoln Road Mall, 1111
Lincoln Rd
”Serverar stans bästa hamburgare, i en
outdoor ’mall’ med massor av butiker.”
Juice & Java, 346 Washington Ave
”Ett av alla bra rawfood-ställen, rawfood
och yoga är enormt stort här.”
Mandolin Aegan Bistro, 4312 NE 2nd Ave
”Fantastisk grekisk taverna. Drivs av
samma ägare som lifestyle-butiken Mrs
Mandolin Café & Lifestyle Shop ett kvarter bort.”

Café:
Cucuyo Café, PAMM – Pérez Art Museum
Miami, 1103 Biscayne Blvd
”Nyöppnat med waterfront-läge: en 3Dutskriven byggnad i stål, formad likt en mobil
jättekokong, installation och café i ett.”
Favoritkvarter:
Sunset Harbour
”Har allt: bagerier, restauranger, gym, mataffärer, yogaställen och klädbutiker. Extra
plus för att det inte är så turistigt. Hyr paddleboard och utforska Miami-bukten. För bra
mat, besök restaurang Stiltsville Fish Bar
(1787 Purdy Ave). True Loaf Bakery (1894
Bay Rd) är ett surdegsbageri och Panther
Coffee (1875 Purdy Ave) har eget rosteri och
finns på lite olika ställen i Miami, t ex i Wynwood, Little Haiti och på Biscayne Blvd.”
Wynwood Arts District
”Det coola graffitti-området med små affärer och caféer. Här ligger Kyu och många
andra bra restauranger. Zac the Baker Deli
(405 NW 26th St) är Miamis bästa surdegsbagare som lärt sig baka i Linköping (började
med ett hål i väggen, har nu expanderat och
förser alla butiker med sitt omtalade bröd!).”
Upper Buena Vista
”Ett nytt litet ställe att strosa omkring i.
Affärer, caféer, konst och magnifika träd.”
Mode:
En Avance, 151 NE 41st St #129
“A global showcase” för kvinnor. Design
District är ett bra shoppingområde.”

Bar:
Lido Standard Hotel, 40 Island Ave, Miami
Beach
”Restaurang Lidos bar i Standard Hotel
på Belle Isle (Venetian Islands). Ett ombyggt
gammalt motell med hipp publik, utsikten
njutbar, perfekta solnedgångar.”

Inredning:
Mrs Mandolin Café & Lifestyle Shop,
4218 NE 2nd Ave
”Kan verkligen rekommendera Mrs Mandolin, så himla fin! Lifestyle-butik och medelhavsinspirerat café.”
Jonathan Adler, 4040 NE 2nd Ave
”Alltid kul!”

SEASPICE.

Shoppingområde:
Brickel City Center, 701 S Miami Ave
”Nybyggt, cool arkitektur. VIP-bio med
sköna fåtöljer att koppla av i medan du äter
middag och tittar på den senaste filmen.”

EN AVANCE.
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miami är så mycket mer än
bad. det är en konststad,
barstad och matstad.

Hotell:
The Raleigh Hotel, 1775 Collins Ave
”I historisk Art Déco-style med den mest
fantastiska – och klassiska – poolen som just
nu renoveras.”
Soho Beach House, 4385 Collins Ave
”Ännu en vacker, renoverad Art Déco-

byggnad. A must-go är hotellets italienska
restaurang Cecconi’s.”
Kultur:
PAMM – Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd
”Ligger vackert och har en bra restaurang,
Verde, med utsikt över Biscayne Bay: en ’casual restaurant’ där du sitter inne eller ute.”
(Miami Dade College’s) Tower Theater
Miami, 1450 SW 7th Str
”Ligger i Little Havana, byggdes 1926 och
räknas till en av Miamis äldsta sevärdheter.
USA Today har placerat Tower Theatre M
 iami
på en tio-i-topp-lista över landets allra bästa
klassiska filmpalats: ’en av de 10 mest fan
tastiska platserna för att se en film på”’.
Faena Theater, Faena Hotel,
201 Collins Ave
”Vacker. Inspirerad av de stora opera
husen i Europa. Ambitiösa uppsättningar. Bra
konserter med kända artister.”
O Cinema, 90 NW 29th Str och 500 71st Str
”En ideell och cutting-edge biograf som
finns i både Wynwood och North Beachkvarteret, Miami Beach.”
Hälsa:
Flamingo Park Tennis Center, 11th St
& Jefferson Ave
”Nyrenoverad, öppen tennisklubb. Kostar
10 dollar/timmen att hyra för vem som helst.”
South Point Park
”För yoga i solnedgång! På söndagar
picknick-middagar med hela Miamis yogakollektiv som visar upp sig i olika falanger
och gör unison solhälsning.”
The Sacred Space, 105 Northeast 24th St
”I Wynwood - för rawfood och yoga med
vacker, god (plantbaserad) mat som måste
upplevas på Plant Food.”
Alla pratar om:
”Att nästa hippa område efter Wynwood
sägs bli Little Haiti. Art Basel är alltid talk of
the town.”

NEW YORK

Whit
Stillman

Oscarsnominerad
filmregissör

Manuset för New York-filmen Metropolitan nominerades som bästa manus. På bio
i Sveriges visades senast Love & friendship
med Stillmans återkommande skådespelare: Chloë Sevigny och Kate Beckinsale. Läs
discointervjun med Whit längre fram här i
tidningen.
”Jag bor i Paris och södra USA, och tillbringar dessutom en del tid i andra regioner i USA och Spanien. Jag beundrar numera
New York på avstånd.”
Krog:
”The Old Town Bar!”
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Inredning:
”Old Good Things, (302 Bowery), en
antikaffär. Från små roliga krokar till maffiga
möbler.”

XxXXXX

Teater:
”Sleep No More (530 West 27th Street)
Ska inte säga för mycket om den, för man
behöver uppleva det med opåverkade ögon.
Eller om man vill så kan man nog tillåta sig
att ha lite champagne-påverkade ögon, och
det kan man få i den mysiga jazz-baren innan
föreställningen.”
Alla pratar om:
”Skandalen att Kavanaugh blev vald till
domare i Amerikas högsta domstol.”

WASHINGTON

Joel
Urwitz
medgrundare

Schnayderman’s

Joel Urwitz startade skjortvarumärket
Schnayderman’s. Bodde länge i (politik)
skjortornas huvudstad, Washington.
givet för NYC-debutanten: BOOM BOOM
ROOM.

Bar:
”The Old Town Bar, ett äkta New Yorkställe – den var ”Rex’s” i The Last Days Of
Disco. Fantastiskt att filma där och att återvända dit för att umgås med vänner.”
Favoritkvarter:
”Tribeca.”
Konstmuseum:
”Metropolitan...”
Mode:
”Paul Stuart – det senaste jag köpte var
en vit bomullspyjamas.”

NEW YORK

Elin
Renck
bloggare

Elin, operationssköterska och bloggare, bor i
New York med sin make Johan Renck.
Middag:
”Nobu Downtown, (195 Broadway), älskar stämningen, sitter alltid i baren på neder
våningen. Ät deras yellowtail sashimi med
jalapeño, lax och hummer tacos, eller rock
shrimp tempura och drick Sapporo ur så
kalla, immiga glas att du nästan får ont i hjärnan.”
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Brunch:
”Balthazar (80 Spring street). Högljudd
restaurang med riktig New York-ig stämning.
Se till att ha bokat bord.”
Lunch:
”Sant Ambroeus, (265 Lafayette Street)
Italienskt. Bra people watching, stället där
jag sett mest kändisar på, t ex en bakis
svullen Leo DiCaprio eller en orangefärgad
Mr Valentino. Väljer alltid deras caprese och
spaghetti neri alla carbonara.”
Med barn:
”Ninja (25 Hudson street). Japanskt.
Mörkt, spännande miljö, och servitörerna
showar, skrämmer och trollar fram maten
till barn som blir både livrädda och överförtjusta. Och jag likaså.”
Bar:
”För takbarer: Jimmy i Soho (at the James Hotels, 15 Thompson Street), en fantastisk utsikt. Perfekt om man vill bli kär i staden,
eller bara i sin dejt. Wythe hotel (Williamsburg, 80 Wythe Ave ) i Brooklyn. Även detta
en takbar med utsikt över Manhattan och
East River. Om man istället vill låtsas att man
är med i en gammal film som utspelar sig på
30-talet, gå till Bemelmans Bar (The Caryle
Hotel’s 35 E 76th street) En murrig, art décolegendarisk bar, Uptown.”
Nattklubb:
”Om det är första gången i New York, gå
till Boom Boom Room högst upp i The Stan-

dard Hotel (848 Washington Street). Cool lokal, cool utsikt, coola människor. Socialista
i Soho (376 W Broadway)! Du får slåss med
underåriga modeller om bartenderns uppmärksamhet, men när man väl fått sin drink
är det värt det. Har dessutom sett Leo D här
också. Hans uppmärksamhet fick man för
övrigt också slåss för.”
Kvarter:
”Jag måste ju säga Park Slope i Brooklyn där vi bor. Den mest barnvänliga delen
av Brooklyn. Bara tre tunnelbanestopp från
Soho och man är ute i townhousens näste.
K-märkt, nära Prospect Park, New Yorks näst
största park med zoo och botanisk trädgård.
Tycker fortfarande att det är en häftig känsla
när jag åker över Manhattan Brigde. Kan inte
låta bli att sjunga New York, New York med
Frank Sinatra tyst för mig själv.”
Mode:
”Kirna Zabête (447 Broome Street), designmärken som Gucci, Comme de garcon och Prada. Handlade till fyndpris på julrean. Kan vara så fräck att fråga om de har
någon hemlig rea som de inte skyltar med,
vilket de har ibland. Ett tips är Beacon’s
closet. Där lämnar folk in sina använda designerplagg. Mycket av vinsten går till välgörenhet! Som kontrast: Barneys New York
(660 Madison Avenue). Pilla på alla fancy
märkesväskor, ta en lunch på deras restaurang Freds, gå vidare till deras home-avdelning och försök att inte ha sönder den svindyra Hermès-servisen.”

Favoritkvarter:
”Dupont Circle! Jag har bott i området
och tycker att det ger den ultimata DC-känslan bortom alla myndighetsbyggnader och
monument.”
Krog:
”Obelisk, en institution i DC, liten restaurang vid Dupont Circle som lagar magisk italiensk mat. Jag bodde precis runt hörnet
och brukade gå dit när jag kunde få tag på
ett bord.”

litikens atmosfär, såsom Off the Record på
Hay Adams Hotel. För mer ’laid back’ skulle
jag röra mig mot Adams Morgan eller Ustreet, där det sistnämnda området är fullt
med sköna jazzklubbar. Favorit för en drink är
The Tabard Inn vid Dupont Circle.”
www.hayadams.com/dining
www.tabardinn.com
Museum:
”Phillips Collection, otrolig samling av
modern konst, fantastisk byggnad.”
www.phillipscollection.org
Mode:
”DC är ingen utpräglad modestad. Ett undantag är Marketto som ligger i området
H-street Corridor, skön affär med bra blandning som också driver restaurang med asiatiska influenser på kvällarna.”
maketto1351.com
Teater:
”Har du chansen, besök imponerande
Kennedy Center, som brukar ha ett program i världsklass.”
www.kennedy-center.org
Vad alla pratar om:
”Politik, politik, politik!”
Mitt värsta:
”DC i snökaos! Trots att det kommer snö
varje år, känns det som hela staden larmslås
vid första flingorna. Precis allt stänger igen!”

Nattklubb:
”Inte min grej, men Up & Down i Meatpacking. Kul uppträdanden.”
Favoritkvarter:
”Meatpacking för krogar, gallerier, museer. Upper East är trevligaste neighbourhood att bo i.”
Konstmuseum:
”Neue Gallerie, unikt i sin samling och
med sitt österrikiska konditori. Såg senast utställningen Franz Marc and August Macke:
1909–1914.”
Galleri:
”Skarstedt, ägs av en svensk. Såg senast
Sue Williams.”
Mode:
”Oftast Brooks Brother. Brukar köpa
skjortor.”
Teater:
”Metropolitan Opera. Såg senast Aida.”
Alla pratar om:
”Trump...”
Mitt värsta:
”1973, when it still was scary. Och 9/11…”
NEW YORK

NEW YORK

Olle
Wästberg

Christine
Mack

konstmecenat och
fd toppmodell

Diplomat och

C hefredaktör

Nattklubb:
”Eighteen Street lounge och framförallt
Black Cat, bra ställe som också brukar ha
band. Generellt bra livemusik i DC.”
18thstlounge.com
www.blackcatdc.com

Expressens före detta chefredaktör har
bland annat varit Sveriges Generalkonsul i
New York under flera år. Sitter nu även i styrelsen för Svensk-Amerikanska Stiftelsen och
Raoul Wallenberg Academy.

Bar
”Finns gott om klassiska cocktailbarer i
DC som passar perfekt för att fånga storpo-

Krog:
”Orsay, vid Lexington/75th. Ostron och
gåslever!”

MARKETTO,
washington.

Bar:
”Pegu Club i SoHo. Alla sorters gin-drinkar.”

KAPPO MASSA. japanskt i nyc.

Läs mer om konstsamlaren Christine i detta
nummers unika hemma hos-reportage.
Krog:
”Kappo Masa – en japansk restaurang
under bokhandeln Gagosian på Madison Avenue. Favoriträtter är: Kanpachi jalapeno potato julienne, och Sushi canapé. Toppen till
middag, ännu bättre till lunch då man kan
tala med varandra. Bästa hamburgerstället är
IG Melons på Tredje avenyn. Avslappnat.”

ORSAY. ostron i NYC.
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Bar:
”The Grill i Seagram-byggnaden – före
detta Four Seasons. Bartendern gör de mest
fantastiska kryddiga tequilas åt mig – jag har
ingen aning om vad de innehåller, han vägrar avslöja.
Den sevärda baren är också imponerande – och ligger under Richard Lippolds
ursprungliga takskulptur, den har funnits där
sedan 1959.”
Nattklubb:
”Jag brukar faktiskt inte (längre) gå på
nattklubbar, men om jag vill ha en festlig
middag går jag till Omar’s at Vaucluse eller
Bilbouquet. The Blond på Howard Street
har också en bra salong.”
Favoritkvarter:
”Brooklyn – så mycket konst, kultur och
krogar. Jag älskar verkligen Bushwick Collectives graffittiväggar och de häftiga butikerna
i stadsdelen Williamsburg. The Brooklyn Museum är ett riktigt måste, det är även Brooklyn Botanical Garden.”
Konstmuseum:
”Guggenheim! Senast såg jag Giacometti. Nu visas Hilma af Klint. Fantastiskt att
se hennes verk i museets rotunda.”
Galleri:
”Urs Fishers ’Play’ hos Gagosian i Chelsea var en rolig utställning, med stolar koreograferade att röra sig omkring i galleriet på
egen hand.”
Mode:
”Jag älskar Barneys – handlar nästan bara
där, då de har ett stort urval av designers.
Mitt senaste inköp var en metallbeströdd
jacka från Dries van Noten.”
Inredning:
”John Sailbello på East 60th Street, en
antikaffär med originallampor och möbler
från 50-talet samt antikviteter.”
Teater:
”Även om Park Avenue Armory inte är
en traditionell teater, så sätter de upp okonventionella teaterproduktioner och visuella
konstföreställningar som är djärva och som
inte kan sättas upp någon annanstans än i
New York. Den senaste teaterföreställningen
var Eugen O’Neills ikoniska drama The Hairy
Ape.”
Alla pratar om:
”Hur förfärlig trafiken är! Och Trump,
Trump, Trump!”

östkusten

Eli
Bronner

nör och konstsamlare

Krog:
Blue Hill at Stone Barn, 630 Bedford Rd,
Tarrytown, NY
”Vad äter du inte här? Suveränt bröd, godaste osten, allt gjort bara några meter bort.
Ankan är den bästa jag någonsin ätit!”
Bar:
Sake Bar Decibel, 240 E 9th St
”Japans bästa sake dricker du i East Village.”
Nattklubb:
The Box, 189 Chrystie S
”Fortfarande en av ’the naughtiest’ ställena för NY:s high society.”
LIV at Fontainebleau, 4441 Collins Ave
”Miamis nattliv kommer aldrig att dö och
det här är en nostalgisk plats.
Område:
Asheville, North Carolina
”Massor av nya, kommande konstnärer.”
Museum:
Glenstone Museum for Modern Art, 12100
Glen Rd, Potomac, Maryland
”Just nu utställning med On Kawara (19332014). Den japanskfödde konceptkonstnären
är känd för sina datummålningar - monokromatiska dukar av arbetsdatumet i vit text mot
svart bakgrund skapade under 50 års tid. Utställningen visar en triptyk från Today-serien
som hyllar Apollo 11:s månlandning 1969.”
Mode:
FEIT Shoe Store, 2 Prince Str och 11A Greenwich Ave
”Alltid för de bästa paren … brown suede
shoes.”
Interior:
Interior Define, 68 Greene St
”Shopping-hjälp med 3D: köpte nyligen en
safirgrön soffa här.”
Teater:
The Public Theater, 425 Lafayette St
“Självklar!”
Richard Rogers Theate, 226 W 46th St
”Hamilton – the musical!”
Alla pratar om:
”Konstgallerier dör, varför?”

Christine Mack
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nobla NYC. upptäck östkusten.
spara guiden till nästa resa .

New York-bo, entrepre-

»Mitt senaste inköp var
en metallbeströdd jacka
från Dries van Noten.«
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Mitt värsta:
National September 11 Memorial &
Museum, 180 Greenwich Str
”Det var en rent helvetesmörk upplevelse.”

NEW YORK

Deborra-lee
Furness
skådespelare och

grundare för HOPELAND
FOUNDATION

Hade huvudrollen i tv-serien Correlli där
hon träffade sin make Hugh Jackman.
Medgrundare av välgörenhetsorganisationen Hopeland Foundation.
Krog:
”Kappa Masa ... Jag älskar det japanska köket.. En kreativ meny, stämningen avslappnad och intressant.”
Bar:
”Oriental Express i West Village ... är
som en kvarterskrog, en eklektisk samling.
Du skulle kunna sitta i baren och skriva en
roman, en riktigt bra roman, efter ett glas
eller två av deras bästa brygder.”
Kvarter:
”Det är som att välja ditt favoritbarn...
Varje område tilltalar olika delar av din personlighet. Högst upp på min lista: Tribeca
för familjekänslan. Chinatown för dess fart
och fläkt. East Village för alla eklektiska
människor och mångfalden av kök. West
Village för promenaderna.”
Museum:
”Jag älskar Rubin Museum! De har alltid
nya asiatiska utställningar. Museet är som
en meditativ upplevelse. Restaurangen
också toppen, liksom butiken.”
Mode:
”Jag tycker mycket om Soho. Där finns
en mängd olika affärer.”
Inredning:
”Mitt stora intresse! Min favoritdesigner
i NY är Kelly Behun, hon har en fantastisk
stil, ofta helt oförutsägbar. Jag älskar att gå
längs Madison Avenue och undersöka Roche Bobois, Christian Liagre, Molteni
och ABC Carpet.
Teater:
”The Imperial! Min make gjorde sin
Broadwaydebut där med The Boy From
Oz.”
Alla pratar om:
”Keto-dieten...”
Mitt värsta:
”Jag tycker inte om VÄRSTA upplevelser... Jag ser alla erfarenheter som lärdomar!”
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NEW YORK

Caroline
Roth

mode- och inrednings-

profil

Arbetade på Ralph Lauren och bodde i New
York under många år där hon även träffade
sin amerikanska man.
Restaurang:
BONDST. 6 Bond St,
”En ’oldie but goodie’, jag hamnar alltid här
när jag är i stan. Helt fantastiska ’tuna tarts’:
knaprigt bröd, tryffelmajonnäs mixat med
färsk lax och örter… ’to die for’!”
Amaranth, 21 East 62nd St
”En riktig juvel för alla ’locals’! Suverän mat,
perfekt för ’people watching’: hit går alla ’hot
shots’ för lunch då de tror att det är säkert …
tills nu!
Bar:
Wavery Inn, 16 Bank St
”Love it, speciellt en kylig kväll.”
Freds at Barneys, 660 Madison Ave och
BG Restaurant på Bergdorf Goodman, 754
5th Ave
”Älskar också Uptown, särskilt för att titta
på folk och då gärna på Freds eller BG.”
Favoritområden:
Chelsea/Flatiron
”Vi bodde i Chelsea/Flatiron. Det påminner
om när vi fick barn och gifte oss. Men nu är
mer av en Uptown girl. Älskar de trädkantade
gatorna och kvarteren på Upper East Side.”
Beacon Hill, Boston, Massachusetts
”Vi drog iväg till Boston också ibland, där
gillade jag Beacon Hill. Originellt, excentriskt
och charmigt med oljelampor överallt.”
Museum:
The Metropolitan Museum of Art, 1000
5th Ave
”Jag gillar verkligen Met, alltid något att
erbjuda. Jag såg Alexander McQueen-utställningen här och var ’blown away’.”
Solomon R. Guggenheim Museum, 1071
5th Ave
”Om du tycker mycket om konst!”

Mode:
Intermix, bland annat på 1003 Madison Ave,
98 Prince St och 125 5th Ave
“Alltid!”
Jeffrey, 449 W 14th St
”Gärna!”
Ralph Lauren,
”Som den gamla ’Ralphie’ jag är, måste
jag förstås gå till Ralph Lauren Mansion 72:e
gatan och Madison, värd ett besök varje
gång!”
Interiör:
Jonathan Adler, bland annat på 37 Greenwich Ave och 1097 Madison Ave
ABC Carpet & Home, 888 Broadway
Restoration Hardware, 9 9th Ave
Safavieh Home Furnishings, 902 Broadway
”Älskar alla dessa butiker så mycket och
saknar dem. Bokstavligen allt jag håller fast
vid i vårt hem har jag köpt där. Underbara, tidlösa möbler och prylar.”
Teater:
McKittrick hotel, 530 W 27th S
”Sleep no more! Ett måste att se, eller snarare en måste-upplevelse! Boka biljetter i förväg. Löst baserad på Shakespeare’s Macbeth
med inspiration från noir-filmens värld, företrädesvis Alfred Hitchcock, såväl som 1667
års häxrättegång i Paisley.”
Min värsta:
Boston Harbor, Massachusetts Bay,
Massachusetts
”Där serveras hummer som du betalar
efter vikt. Jag åt med god aptit (förstås!), men
att föräta sig på hummer … har aldrig känt
mig så illamående, inte ens när jag var gravid.”

NEW YORK

Jimmy
Neda

Editor At Large på
Odalisque Magazine

New York-bon är även ”celebrity stylist” för
bland andra Babba Rivera, Gram Shoes och
House of Doyenne.

RALPH LAUREN MANSION, NYC.
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Bar:
A60, 60 Thompson Str
”Manhattans mest exklusiva takterrass
med panoramautsikt. Här dricker jag Frida’s
Cooler (Tequila, gurka och jalapeno).”
Nattklubb:
Paul’s Casablanca, 305 Spring St
”Favoriten som ägs av skådespelaren
Chloë Sevignys bror. Litet med marockansk
inredning. Antingen blir du kompis med Vicka
i dörren eller så får du vara beredd på att hon
kommer ta ditt (om du är man) kreditkort,
lämna det till den serbiske bartendern Shone
och be honom dra en summa hon tycker är
lämplig – det kan handla om många $$$.”
Hotell:
Crosby Street Hotel, 79 Crosby Str
”l Soho. Har en fantastisk personal, en magisk guacamole och deras alkoholfria Raspberry sling är delicious.”
Bowery Hotel, 335 Bowery
”Går hit för att slappna av. Egentligen endast för hotellgästerna och man förstår varför: här har jag sett Susan Sarandon och
många kända ansikten.”

HIGH TEAT, THE BACCARAT
HOTEL, new york.

A 60, manhattans exklusiva terrass.
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Restaurang:
Indochine, 430 Lafayette St
”En institution i New York. En fransk-vietnamesisk restaurang som öppnades på 80-talet
som serverat alla från Andy Warhol till Bianca
Jagger. Fortfarande en favorit bland kreativa
människor, och inte bara under NY Fashion
Week. När jag frågade min vän och ägaren
Jean-Marc Houmard varför Indochine fortfarande är populärt i en så kräsen stad som
NYC, svarade han att det självklart är för maten men att det definitivt också sitter något
i väggarna. Tips: Beställ in många rätter och
dela på.”
Maialino, 2 Lexington Av
”En favorititalienare vid Gramercy Park, i
samma byggnad som Gramercy Park Hotel.
Min favoritpasta är Orecchiette with broccoli
rabe and sausage.”
Grand Sichuan, 229 9th Ave
”Jag kommer hit för de genuina Sichuan-
smakerna. Du vet att du hittat rätt när du ser
asiater äta här.”
Bar Jamon (Casa Mono), 52 Irving Place 		
”Litet mysigt ställe med goda smårätter och
bra vin.”

1 HOTEL BROOKLYN.

Kvarter:
Gramercy Park med Irving Place, stadsdel
och park mellan 14th St, First Ave, 30th St och
Broadway
”Atmosfären är mysig och avslappnad
med schyssta restauranger och småbutiker,
t ex min vän Selima Salauns nyöppnade butik, Selima Optique på Iriving Place, 125 East
17th Str (finns på fler ställen, följs av en stor
skara kändisar och är medlem i CFDA, Council of Fashion Designers of America).”
Café:
Irving Farm Coffee Roasters, 71 Irving Pl
”Sätt dig på bänken utanför och njut av
gott kaffe och en morning bun.”
Kultur
The Met Fifth Ave, 1000 Fifth Ave
”Senast var jag där på visningen av Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (The Costume Institute) – magiskt!”
Angelica Film Center, 18 W. Houston Str
”En favorit! Senast såg jag The Gospel According To André, efteråt var det en Q & A
med den legendariska André Leon Talley (fd
Editor At Large på Vogue US Magazine).
Mode:
Dover Street Market New York, 160
Lexington Ave
”Fantastiskt urval av high-end märken som
Thom Browne och Comme des Garçons.”
Bergdorf Goodman, 754 5th Ave (Women)
och 745 5th Ave (Men)
”En absolut favorit, anrik. Lunch på 7:e våningen är alltid trevligt.”
Stubbs & Wootton, 944 Madison Ave

”En gammal favorit som gör slippers med
coola tryck och mönster för både dam och
herr. Startade i Palm Beach.”
Inredning:
Restoration Hardware, 9 9th Ave
”Har nyligen öppnat i gamla Pastis lokaler.
Har även en takterass och ett café.”
Mitt värsta:
”Jag var på What Goes Around Comes
Arounds 25-års jubileum (luxury vintage)
under NY Fashion Week på nya Gitano, 76
Varick St. Men när jag kom tillbaka till Gitano
igen för privat middag, var det urdåligt! Maten smakade inget – och då är mexikansk
mat smakrik!”

NEW YORK

Angelina
Jolin

mode- och kultur kon-

sult samt medgrundare
av The Globe-Trotting PR

Angelina är, Editor at Large på Plaza Magazine. Bosatt i New York sedan länge.
Krog:
”Vaucluse på min gata, 63e, i regi av
Omar Hernandez, godaste lyxburgaren i
stan. Hetast i NYC enligt Vanity Fair, och helt
nyöppnade Le Bilbouquet’s intima Fleming,
62e gatan, med franska brasserieklassiker.

Trevlig brunch på Two Hands i Nolita eller i
Tribeca.”
Bar:
”För 300 usd njuter du av Tsar Nicholas II
High Tea, inklusive en flaska champagne, lördagar och söndagar på The Baccarat Hotel.”
Favoritkvarter:
”Upper East Side, här har jag bott sedan
80-talet.”
Museum:
”The Metropolitan för deras egyptiska
avdelning och årliga modeutställning.”
Mode:
”Dreams on Air i Soho, de representerar
spännande designers. Nya konceptbutiken
Le Board på 5th Avenue och 61st Street.”
Teater:
”The Metropolitan Opera House, bara
att sitta i denna vackra salong är underbart.
Sist såg jag La Bohème med min styvdotter Iris.”
Alla pratar om:
”1 Hotel Brooklyn Bridges takterrass och
1 Hotel Manhattan invid Central Park. För
mig är kombinationen av dessa två den perfekta hotellupplevelsen i NYC.”
Mitt värsta:
”En av de tvåstjärniga Michelin NYC-
restaurangerna där jag blev matförgiftad...”
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