
Muji e Chanel:

exemplos de grandes
marcas que descobriram

o bairro no séc. XXI

Fim do Séc. XIX até 
a 2a Guerra Mundial:

fluxo de judeus do 
leste europe

Anos 1980:

os gays começam a se 
instalar e, depois, 

galerias de arte 
e lojas cool.

!"#ANOS

QU E  E N G L O BA  O S

BAIRROS 3 E 4

É O BAIRRO...

MARAIS É A REGIÃO DE PARIS 

e
ap re s e n t am

MARAIS E A HISTÓRIA

O QUE VISITAR?

MUSEUS

GALERIAS DE ARTE

O
MARAIS

Marché des Enfants Rouges

3

4 BAIXO MARAIS

ALTO MARAIS

XII XXI

PÂNTANO
(Marais, em francês)

XVIII XIX XX

Ocupado por 
ORDENS RELIGIOSAS

CHEGADA DA NOBREZA

ORDENS
RELIGIOSAS

JUDEUS GRANDES
MARCAS

ARTESÃOS
GAYS, 
ARTE, COOL

Nessa época foram construídos os hótels particuliers

Fim do Séc. XVIII: 

após a Revolução Francesa 
passou a ser habitado por 

artesãos, marceneiros e ferreiros.

XIII

Place des Vosges
Uma das mais bonitas e a mais antiga praça
planejada de Paris. Construída pelo rei 
Henri IV em 1612.

60 rue des Francs-Bourgeois | 75003 
11 rue des Quatre-Fils | 75003

39 rue de Bretagne | 75003

Jardins dos Arquivos Nacionais
4 belos jardins de estilos diferentes escondidos 
no interior dos prédios dos arquivos nacionais.

Rue des Francs Bourgeois e 
rue Vieille du Temple
Principais ruas comerciais do bairro.

Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
rue des Archives, rue du Temple
Concentram bares e pequenas boates gays.

Mercado mais antigo da cidade, criado em 1615. 
Possui vários pequenos restaurantes: japonês, 
italiano, libanês, marroquino, antilhano, francês.

BHV Marais

52 Rue de Rivoli | 75004 

A loja de departamentos mais parisiense 
da cidade.

Rue des Rosiers
rua animada, centro dos restaurantes judeus: 
L'As du Falaffel, Chez Marianne, Chez Hanna e 
a confeitaria Sacha Finkelsztajn

Perrotin
Expõe obras com forte lado pop que flertam 
com a moda, a música, o design e a arte de rua.

76 da rue de Turenne | 75003

Centro George Pompidou
Maior museu de arte moderna da Europa.

Place Georges-Pompidou | 75004

Museu Picasso
Totalmente dedicado à obra e vida do 
artista espanhol Pablo Picasso. Museu 
mais completo sobre o artista. 

5 rue de Thorigny | 75003

Museu da Caça e da Natureza
Pequeno e lindo museu sobre a relação 
entre homens e animais desde a 
antiguidade até os dias de hoje

62 rue des Archives |  75003

Maison européenne 
de la photographie 
Espaço dedicado às exposições fotográficas.

5/7 Rue de Fourcy | 75004

Museu Carnavalet
Singelo e encantador, conta a história de 
Paris e seus habitantes desde a 
Pré-História até hoje.

16 rue des Francs-Bourgeois | 75003
(FECHADO ATÉ O FIM DE 2019)

Thaddaeus Ropac
Representa artistas (e espólios) importantes 
como Marcel Duchamp, Andy Warhol, 
Robert Rauschenberg, Gilbert & George.

7 rue Debelleyme | 75003

Azzedine Alaïa
Galeria do estilista Azzedine Alaïa onde expõe 
obras dos artistas que gosta e dos amigos.

18 rue de la Verrerie | 75004

Mais turístico, 
movimentado 
e conhecido.

Mais confidencial, 
artístico e cool.

dos hôtels particuliers, 
(pequenas mansões urbanas)

da comunidade judaica,

da arquitetura e traçado do
século 17 (ficou imune às

grandes reformas urbanísticas
de Haussmann).

das lojas de marcas 
francesas pouco conhecidas,

das galerias de arte,

da comunidade gay,


