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Mapquest

≥Nu något för alla kart-
fetischister … Chicago-

baserade formgivaren Jenny 
Beorkrem har tagit fram en serie 
stadskartor av det stora landet i 
väst. Kartorna avbildar elva av 
USA:s största städer och är med 
sin typografiska design en riktigt 
snygg souvenir.

Kartorna finns till försäljning på 
www.orkposters.com. Välj mellan 
poster eller screentryck – båda 
trycks på återvunnet papper.

pmresor
redaktör Micha van dinther

I flytande forM
≥Karim Rashids senaste Barbie-rosa kreation Kurve gjorde nyligen efterlängtad debut i New 

Yorks East Village efter nästan ett år av förseningar. Som namnet så tydligt antyder är den 
nya thairestaurangen en hörnlös historia med organiska och flytande former. Karims allomstädes 
närvarande favoritfärg rosa spelar huvudrollen.

– Rosa är något jag alltid attraherats av. Färgen är otroligt positiv och hög i energi, säger Karim.
Avskriv inte Kurve, trots sin något pråliga interiör, som ytterligare en designrestaurang. Även 

köket visar nämligen potential och ambition genom samarbeten med Pichet Ong för desserter 
och Sasha Petraske för cocktailmenyn.

Just cocktailbaren har av elaka tungor beskrivits som ”vulvaformad”, men Karim ger svar på tal:
 – Folk läser in saker i allt. Det är som att säga att alla skyskrapor är falliska. Det är befängt.
Karim fortsätter med att beskriva sitt idealsamhälle.
– Jag tror på en mjuk värld: Jag är intresserad av idén om att leva i en värld utan hörn. Som 

mänskliga varelser är vi mjuka, organiska och asymmetriska. Det är väldigt konstigt att vi bor i en 
fyrkantig, kartesisk värld.

Kurve
87 2nd Avenue, New York
+1-212-260 80 18
www.kurvenyc.com 

Turkisk delighT
≥Istanbuls främsta boutiquehotell kombinerar det 

vi inte trodde var möjligt – nyskapande design, ett 
läge med krypavstånd från heta bar- och restaurangdistrik-
tet Beyoglu samt ett oslagbart pris. Efter avslutade studier i 
 arkitektur och design beslöt Tuncel Toprak efter hemkomst 
att tillsammans med sin syster öppna hotell Witt. Man tog 
hjälp av inhemska, superhypade Autoban som skräddar-
sydde stora delar av inredningen – det blommiga mönstret 
som klär allt från väggar till garderober samt lobbyn som är 
 möblerad med Autobans bokhylla Ladder, stolarna Khave 
och Pumpkin-bordet. 

De femton sviterna har alla öppen planlösning och inne-
håller bland annat marmorklätt pentry med mikrovågsugn, 
kylskåp och Nespressomaskin. Perfekt för en längre vistelse, 
som med Witts plånboksvänliga priser (från 1 500 kronor) är 
fullt möjligt!

Witt
Defterdar Yokuşu 26, Istanbul
+90-212-393 79 00
www.wittistanbul.com


