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Praz kolejny Francja daje się poznać Polsce poprzez akcję French 
Touch. Przychodzi nam spotkać się w szczególnym czasie,  
po długim okresie walki z pandemią, która całkowicie zmieniła naszą 
codzienną rzeczywistość. Powoli wracamy do normalności dzięki 

szczepieniom. Znów możliwe jest podróżowanie, odwiedzanie zabytków 
i regionów Francji osobiście, a nie tylko poprzez Internet.

Formuła akcji French Touch doskonale wpisuje się w ten czas – łącząc 
w sobie elementy spotkań z kulturą na żywo np. podczas gali czy wystaw 
towarzyszących czy na odległość jak poprzez lekturę artykułów o regionach 
Francji w niniejszym magazynie. Pandemia zresztą nie oszczędziła akcji 

w ubiegłym roku, stąd wystawę fotografii 
zatytułowaną „Portret kobiety” słynnego paryskiego 
studia Harcourt – przewidzianą w zeszłej edycji – 
zobaczymy w kwietniu 2022 r. w ogrodach Zamku 
Królewskiego w Warszawie.
Siła francuskiej kultury i artystów pozostaje 
niezmienna mimo okoliczności związanych z 
pandemią. Organizowany wiosną 12. Przegląd Nowego 
Kina Francuskiego w licznych miastach Polski,  
już po ponownym otwarciu kin, przyciągnął rzesze 
widzów. Poza kinem, piosenka francuska cieszy się 
wielką popularnością, czego dowodem jest sukces 
Barbary Pravi, francuskiej artystki o polsko-serbsko-
irańskich korzeniach, która zajęła 2. miejsce na 
tegorocznej Eurowzji, a która zdobyła też serca 
polskich widzów.
Akcja French Touch w swojej handlowej odsłonie, która 
odbędzie się w drugiej połowie października, pozwoli 
odkryć francuskie produkty w polskich sklepach 

oraz dostrzec, jak licznie reprezentowane są w Polsce francuskie firmy, 
niezależnie od branży.
W pierwszej połowie 2022 r. Francja będzie sprawować przewodnictwo 
w Radzie UE i na pewno wykorzysta ten czas, podobnie jak w ramach French 
Touch, na promocję nie tylko inicjatyw politycznych, ale także ciekawych 
projektów w dziedzinie kultury i gospodarki.

Frédéric Billet
Ambasador Francji 
w Polsce

Poza kinem, piosenka 
francuska cieszy  

się wielką popularnością, 
czego dowodem jest 

sukces Barbary Pravi, 
francuskiej artystki  

o polsko-serbsko-irańskich 
korzeniach, która zajęła 

2. miejsce na tegorocznej 
Eurowzji, a która zdobyła 

też serca polskich widzów.
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Daniel Teboul
French Touch

Z
wykło się uważać, że po siedmiu latach każdy związek wchodzi 
w fazę miłości racjonalnej. Potrzeba zatem siedmiu lat, by dobrze 
się poznać, odkryć wzajemne zalety i nabrać pewności, że jest 
się dla siebie stworzonym. W tym roku magazyn „French Touch 
La Belle Vie” obchodzi swoje siódme urodziny, a projekt French 

Touch tyle samo lat celebruje polsko-francuską przyjaźń!

Z biegiem lat przyjaźń ta udowodniła, że opiera się na solidnych podstawach, 
i że wciąż czerpiemy jednakową przyjemność ze wspólnych spotkań. 

Dlatego wolimy myśleć, że siódmy rok związku to wciąż 
faza namiętności. Bo nie zawsze mamy ochotę zachowywać 
się rozsądnie... Szalone projekty, ekscytujące inicjatywy, 
inspirujące spotkania - oto co nas napędza. Działając w ten 
właśnie sposób, udało nam się powołać do życia przepiękną 
wystawę „Portrety Kobiet”, w partnerskiej współpracy  
ze Studiem Harcourt...  I już teraz, z głową pełną pomysłów, 
przygotowujemy kolejne wydarzenia, które zaskoczą 
Państwa w nowej edycji. Wszystko po to, by to spotkanie 
było równie wyjątkowe jak wszystkie poprzednie.
Dziś nasz pomysł jest realizowany również w innych krajach, 
gdzie odnosi taki sam sukces. To jednak nie przypadek,  
że ta piękna i wspaniała przygoda zaczęła sę w Polsce - Francję 

i Polskę łączy historia oraz szczególne więzi, które z biegiem czasu 
zacieśniają się jeszcze bardziej.
To już siedem lat? Zdradzę Wam sekret: to dopiero początek...

Trochę szalone 
projekty, 

ekscytujące 
inicjatywy, 
inspirujące 

spotkania - oto co 
nas napędza.

Miłość ponad 
rozsądkiem

Z wyrazami przyjaźni,
Daniel Teboul

bonne maman
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POBIERZ: Szczegółowy program na 

frenchtouchlabellevie.pl

Pobierz darmową aplikację French Touch,
dowiedz się, co zaplanowaliśmy w tym roku
i skorzystaj z ofert promocyjnych.

zawsze z Tobą!
French Touch

Teatr Wielki - Opera Narodowa 

28 października  
godz. 20:45 - TVP2
Show French Touch 

Transmisja na żywo!

Oferty promocyjne na frenchtouchlabellevie.pl

Od 16.10 do 31.10
Akcja handlowa 
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Witamy na Północy

R
egion północnej Francji, często pomijany przy wyborze 
kierunku podróży, pełen jest wibrującej energii 
i niespodzianek. Niezwykłe krajobrazy, urokliwe zakątki, 
bogata kultura i tradycje, których nie znajdziesz nigdzie 
indziej, sprawiają, że warto zatrzymać się tu na dłużej. 

Ludzie o gorących sercach

regi  ny
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T
o dzięki wyjątkowemu, mieniącemu się światłu brzeg 
morski pomiędzy Le Crotoy i Equihen-Plage nosi nazwę 
Opalowego Wybrzeża, nadaną mu w XIX wieku przez 
malarza, pisarza i botanika z Le Touquet, Edouarda 
Lévêque’a. Ta piękna nazwa przetrwała do dziś i wciąż 

jest używana w odniesieniu do wybrzeża ciągnącego się przez 
ponad 120 km, aż po granicę z Belgią.  

plaże o drobnym piasku 
Opalowe Wybrzeże

Słońce igra z chmurami 
i kolory zmieniają się z minuty 
na minutę. To jedna z wielu 
atrakcji pięknego Opalowego 
Wybrzeża, słynącego z małych 
zatoczek i urwistych klifów, 
wśród których obowiązkowo  
zobaczyć trzeba niezwykły 

przylądek Griz-Nez. Na Opalowym 
Wybrzeżu wzrok gubi się na szerokich 
plażach, z wydmami ciągnącymi się  
aż po horyzont. Te z Wissant należą  
do najpiękniejszych w Europie! Miasteczko 
to zachowało po dziś dzień ponadczasowy 
leniwy urok, którym delektować  
się można spacerując bez celu wąskimi 
uliczkami, z królującymi przy nich domami 
o tradycyjnej architekturze. Wzdłuż całej 
długości morskiego brzegu, jak rozsypane 
ziarnka piasku, rozciągają się dziesiątki 
nadmorskich kurortów. Wśród nich 

słynne Le Touquet-Paris-Plage. W tym 
malowniczym jak z pocztówki francuskim 
kurorcie znajdziemy największe skupisko 
zabytkowych budynków znajdujących się 
pod ochroną. Nazywane „perłą Opalowego 
Wybrzeża”, „ogrodem departamentu 
La Manche” a także „kurortem Czterech 
Pór Roku”, miasteczko Le Touquet-
Paris-Plage oferuje letnikom możliwość 
aktywnego plażowania i kontaktu 
z naturą, od wycieczek rowerowych 
po sporty wodne - pełen relaks! Nieco 
dalej na północy leży Boulogne-sur-Mer, 
stolica Opalowego Wybrzeża, a także 
pierwszy port rybacki Francji. Amatorzy 
dobrej kuchni, opartej na owocach 
morza, przyjeżdżają tu rozkoszować się 
typowymi dla regionu daniami, takimi 
jak pikling, rolmopsy, makrela w białym 
winie lub małże, które tradycyjnie podaje  
się tu z frytkami.

1. Przylądek Blanc-Nez
2.  Zachód słońca nad Opalowym 

Wybrzeżem.
3. Miasto Mers-les-Bains.
4. Wyplatanie wikliny.

Wśród zabytków 
kultury, takich jak 
Kolumna Wielkiej Armii, 
cytadele, forty i wieże, 
oraz naturalnych 
elementów krajobrazu, 
takich jak przylądki, 
zatoki, wydmy i lasy
- na Opalowym 
Wybrzeżu każdy 
znajdzie coś dla siebie.

regi  ny
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„Ludzie Północy
Noszą w sercach słońce
Którego brakuje na niebie...”
Enrico Macias
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Rzucanie śledzi (tradycyjna zabawa 
karnawałowa w Dunkierce)
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rzadką perełkę lub po prostu 
zanurzyć się w niezwykłej 
atmosferze tego radosnego 
święta. W sobotni poranek 
rusza półmaraton, w sposób 
symboliczny otwierając wyścig 
w poszukiwaniu zakupowych 
okazji. Kolejną tradycyjne 
wydarzenie odbywa się co roku 
w Dunkierce i sąsiadujących 
z nią miejscowościach. Na całe 
dwa miesiące miasto przemienia się w wielkie sceny teatralne,  
na których wszyscy ramię w ramię wspólnie tańczą i śpiewają. 
Karnawał w Dunkierce, którego początki sięgają XVII wieku, jest jednym 
z najbardziej popularnych wydarzeń w regionie. Można tu zobaczyć 
całe rodziny zakładające kostiumy i wychodzące na ulicę. Bal pod 
Czarnym Kotem, najbardziej oczekiwany punkt festiwalu, gromadzi 
tysiące świętujących w radosnej i pełnej kolorów atmosferze, 
w której króluje wodzą dobra zabawa, smaczna kuchnia i kufle piwa.

wśród karnawałowych zabaw 
i festiwali

Kraina festynów

Na północy Francji hucznie obchodzi  
się liczne święta, wywodzące się z 
wielowiekowej tradycji. Ich uczestnikami są 
wszystkie pokolenia mieszkańców. Święta 
te noszą różne nazwy: kiermasz (czyli święto 
miasteczka), odpust (o genezie religijnej, 
związane ze świętem patrona lokalnego 
kościoła), targ lub jarmark. Każdego roku, 
na początku września, w leżącym na północy 
Lille ma miejsce jedno z największych 
świątecznych wydarzeń, w którym biorą 
udział handlarze oraz mieszkańcy miasta 
i jego okolic. Ulice, place, dzielnice, centrum 
miasta i targowiska ożywają i zamieniają 
się w jeden olbrzymi pchli targ. Rozłożone 
na chodnikach stoiska ciągną się przez 
dziesiątki kilometrów i zamieniają miasto 
w wielki pasaż dla pieszych, na którym 
mrowi się tłum liczący 3 miliony osób. 
Poszukiwacze skarbów przyjeżdżają  
tu z całego świata, by wypatrzeć jakąś 

Kiedy mieszkańcy Północy 
świętują, wszelkie szaleństwa są 
nie tylko dozwolone, ale wręcz 
mile widziane.

Dumna ze swych 
tradycji, północna 
Francja żyje zgodnie 
z rytmem swych 
regionalnych świąt: 
Karnawał w Dunkierce, 
słynny Pchli Targ w Lille, 
święto indyka w Licques, 
Karnawał w  Bailleul... 
to tylko te najbardziej 
znane.

regi  ny
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P
ółnocna kuchnia wiele zawdzięcza swej 
geograficznej różnorodności, wyróżniając się 
bogactwem produktów i przyjaznym nastawieniem 
mieszkańców. Goście przyjmowani są tu serdecznie, 
z troską o to, by posiłek sprostał ich oczekiwaniom. 

W daniach regionalnych, łączących owoce morza z darami 
pól, smakosze znajdą na pewno: śledzie, mięso królika, buraki 
oraz ziemniaki, którym towarzyszy oczywiście kufel lokalnego 
piwa.

Wpływ na tę kuchnię miały wojny 
i emigracje, a każda społeczność 
pozostawiła swój kulinarny ślad 
w regionalnej gastronomii. Po hiszpańskiej 
okupacji Północ odziedziczyła cynamon, 
Anglicy pozostawili tu swojego królika 
po walijsku; robotnicy polscy, włoscy 
i marokańscy wzbogacili ją swym 
kuchennym know-how, dodając kluski, 
pizzę oraz kuskus.
Znakiem rozpoznawczym prostej 
i pożywnej północnej kuchni są frytki 
-  domowej roboty, nigdy mrożone! 
Dosłownie w każdym miejscu regionu: 
na targu, festynie, placu, parkingu 
czy nad morzem, wszędzie znajdzie  
się budka z frytkami gotowa 

zaserwować ten przysmak. Zwykło się 
tu mawiać, że każda frytka jest jedyna 
w swoim rodzaju. Frytki najlepiej pasują 
do małży podawanych z rozmaitymi 
sosami: morskim, z białego wina, 
śmietanowym, curry, musztardowym, 
czosnkowym, cydrowym, szczawiowym, 
z bazylią, szafranem... i oczywiście z 
piwem! Jako że zewsząd blisko tu do 
morza, ryby i owoce morza regularnie 
goszczą na stołach. Turbot, halibut, sola, 
okoń morski i przegrzebki podlewane  
są piwem i cydrem. Węgorza przyrządza 
się z masłem, śmietaną i łagodnymi 
ziołami, śledzia na słono, wędzonego, jako 
pikling, w marynacie lub jako rolmopsy, 
czyli nadmorskie krokiety...

1. Ser Maroilles z Lille 
2. Frykadelki
3. Gofry
4.  Potjevleesch, typowe danie 

flamandzkie
5.  Gęsta zupa Waterzooï, 

tutaj w wersji z kurczaka

Potjevleesch, tarta z serem Maroilles, karbonada flamandzka, królik  
po walijsku... Wymienianie północnych dań jest już samo w sobie podróżą, 
same ich nazwy brzmią egzotycznie i wzbudzają ciekawość. Mieszkańcy 
Północy wymyślili nawet smakołyk o wyjątkowej prostocie: tartę cukrową! 
Sekret jej przyrządzenia kryje się w trzech składnikach: cieście drożdżowym, 
maśle, śmietanie i cukrze.

prosta, smaczna i gościnna!

Kuchnia, która 
rozgrzewa serca

Pod tą pozorną 
prostotą kryje 
się kuchnia, która 
odzwierciedla 
charakter regionu: 
szczodra, różnorodna, 
pełna wyobraźni 
i smaków. Jest 
opowieścią o mariażu 
skarbów morza i lądu.

regi  ny
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L
ille, nazywane stolicą Flandrii, uwodzi swych 
gości radosną atmosferą, architekturą 
i urokiem, a także bogatą ofertą 
gastronomiczną i wyjątkowym dziedzictwem 
kulturowym... Każdy znajdzie tu coś dla 

siebie! Miasto odzwierciedla bogatą przeszłość całego 
regionu - pełne jest zabytków rodem ze średniowiecza 
i okresu wojny stuletniej, a także z czasów rewolucji 
przemysłowej. 

stolica flandrii

Lille

Jednym z najpopularniejszych miejsc w Lille jest wieża ratusza. Wysoka na 104 metry, 
jest najwyższym punktem w okolicy. Jest uważana nie tylko za symbol wolności wszystkich 
miejscowości w regionie Hauts-de-France, lecz także za punkt orientacyjny w samym 
mieście. Inną z atrakcji, której nie można pominąć, jeśli chce się odkryć bogate dziedzictwo  
pełnego zieleni miasta, jest stara giełda, la Vieille Bourse, która w istocie jest kompleksem 
budynków wzniesionych w stylu renesansu flamandzkiego. Zabytek ten wybudowany 
został na wniosek bogatych kupców z regionu w 1652 roku. Małe patio, do którego dostać  
się można przez 4 bramy, otoczone jest 24 jednakowymi budynkami, które dziś są miejscem 
spotkań bukinistów i graczy w szachy. W letnie wieczory organizuje się tu czasem kursy 
tanga. Dolce vita w lokalnym wydaniu!

Lile może pochwalić się korzystną 
lokalizacją na skrzyżowaniu dróg 
wiodących do ważnych europejskich 
miast: Paryża, Brukseli, Amsterdamu 
i Londynu. Znane jest na całym świecie 
z wielkiego pchlego targu, który 
odbywa się tu co roku we wrześniu. Ale 
to francuskie miasto, położone dwa 
kroki od granicy z Belgią, zasługuje na 
uwagę z wielu innych powodów. Zwykło 
się mówić, że historia i dziedzictwo 
miasta są bogate, architektura 
zróżnicowana, atmosfera niezwykła, 
a gościnność niespotykana. Jednym z najlepszych miejsc, 
by się o tym przekonać jest la Grand’Place - rynek, 
w którego punkcie centralnym znajduje się majestatyczna 
Kolumna Bogini. Otoczony 24 zabytkowymi kamienicami 
o typowej, północnej architekturze, la Grand’Place 
łączy legendarną północną gościnność z historią, której 
ślady nosi każda cegła i kamień. Z tego miejsca można  
się udać bezpośrednio na stare miasto. Brukowane uliczki 
i kamieniczki z czerwonej cegły są pełne dyskretnego 
wdzięku.

Lille było dawniej 
ważnym miastem 
kupieckim 
francuskiej Flandrii 
i wiele flamandzkich 
wpływów jest tu 
widocznych po dziś 
dzień.

1. Krzywy dom Jean-François Fourtou
2. Cukiernia Méert, znana ze swoich wybitnych  

wypieków typowych dla regionu Lille. 
3. Instalacja japońskiej artystki Yayoi Kusamy.

4. Widok na dzwonnicę 

ponad dachami miasta

Lille, widok z lotu ptaka.
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K
iedy myślimy o Luwrze, zwykle pierwszym skojarzeniem 
jest Paryż. Tymczasem oddział muzeum w Lens 
przynosi zaszczyt swojemy starszemu paryskiemu 
bratu, eksponując jego kolekcje w niezwykłej scenerii 
Galerii Czasu: nie ma tu rozgraniczeń czasowych  

ani tematycznych, jednym spojrzeniem objąć można 5000 lat 
historii sztuki i ludzkości!

drugie muzeum luwru

W muzeum
Louvre-Lens

Muzeum ma subtelną sylwetkę zbudowaną ze szkła i świateł, o długich, delikatnie 
zakrzywionych liniach i fasadach, w których odbija się krajobraz. Rozciąga  
się wzdłuż dawnej kopalni węgla (właśnie tak, witamy na Północy!). Wewnętrzna 
wystawa prezentuje 200 dzieł pochodzących z kolekcji Luwru, które co roku 
wymieniane są w co najmniej 10%. W tej nadzwyczajnej scenerii historia sztuki 
nakreśla swój początek w Mezopotamii i zabiera zwiedzających w podróż 
poprzez malarstwo, rzeźbę i inne dzieła aż do połowy XIX wieku. Każdego 
roku organizowane są tu dwie duże wystawy czasowe. Przestrzenią ekspozycji 
dla wystaw czasowych jest Szklany Pawilon, naturalne przedłużenie Galerii 
Czasu, gdzie kolekcje Luwru odkrywać można w ujęciu tematycznym. Program 
muzeum wysuwa na pierwszy plan wartość muzealnego dziedzictwa regionu 
Hauts-de-France. W tym miejscu muzeum Louvre-Lens otwiera się także 
chętnie na sztukę współczesną oraz eksperymenty muzeograficzne. Tu wchodzi  
się z otwartym umysłem!

1. Muzeum Louvre-Lens
2. Galeria Czasu
3.  Płaskorzeźba przedstawiająca Łucznika 

Straży Królewskiej
4. „Portret kobiety” Petera Paula Rubensa
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D
wie starsze osoby rozmawiające  
po polsku to dość częsty widok w górniczych 
miejscowościach. W większości przypadków 
ich przodkami byli Polacy, którzy przybyli 
na północ Francji do pracy w kopalniach. 

600 000 mieszkających tu osób przyznaje się do polskich 
korzeni, 20 000 posiada wciąż polskie obywatelstwo. 
Wszyscy pielęgnują więzi łączące ich z kulturą i tradycjami 
kraju, z którego pochodzą.

W okresie międzywojennym ponad 
500 000 Polaków emigrowało do Francji, 
z czego 220 000 osiedliło się w regionie 
Nord-Pas-de-Calais. Polacy, zrekrutowani 
w większości przez kopalnie węglowe 
jako siła robocza w okresie powojennej 
odbudowy gospodarki, stanowili aż jedną 
trzecią górników w zagłębiu Pas-de-Calais 
i ponad dwie trzecie z nich pracowała 
pod ziemią. Są miejscowości, gdzie Polacy 
stanowili 25% mieszkańców, a nawet więcej, 
jak na przykład w miasteczku Marles-
les-Mines, nazywanym przez pewien czas 
„Małą Polską”. Niektórzy z przybyszy 
podejmowali starania o naturalizację 
i ich dzieci wybierały z czasem francuskie 
obywatelstwa. Francuzi polskiego 

p o c h o d z e n i a 
akceptowali swoją 
nową tożsamość, 
niemniej starali się zachować 
silne więzi w obrębie diaspory. 
Wielu z nich nadal odczuwa 
mocne przywiązanie do kraju 
przodków i starają się poznawać 
jego kulturę, folklor i swoje 
korzenie. Niektórzy zrzeszają  
się w stowarzyszeniach kulturalnych. 
W dawnym rejonie węglowym lub 
w Lille często tworzą się polskie 
orkiestry i zespoły muzyczne, 
polskie audycje słychać w lokalnych 
stacjach radiowych, a w katolickich 
parafiach odprawiane są polskie msze.

polacy z pochodzenia, 
francuzi z wyboru 

Polacy, którzy
zostali Ch’tis

1.  Przyjmowanie do pracy Polaków 
w kopalniach 3., 5. i 7. Spółki 
Górniczej w Lens, 
17 czerwca 1930 r.

2.  Hałdy z Loos-en-Gohelle 
w zagłębiu górniczym 
Nord-Pas-De-Calais należą do 
najwyższych w Europie

3.  Zdjęcie polskiej rodziny przed 
domem górniczego osiedla

4.  Polska rodzina pozująca 
w studio fotograficznym

5.  Wydanie „Le Petit Journal” 
z 25 marca 1906 roku

By zagłębić się w wyjątkowej i pasjonującej historii pierwszego emigracyjnego pokolenia 
Polaków koniecznie trzeba odwiedzić Centrum Historii Górnictwa w Lewarde. Muzeum to, 
usytuowane w miejscu starej kopalni Delloy, należącej do dawnego Towarzystwa Górniczego 
w Aniche, gdzie zaprzestano wydobycia w 1971 roku, otwarto dla publiczności w 1984 roku. 
Cały teren Centrum obejmuje 8 hektarów powierzchni i 8 000 m  budynków poprzemysłowych. 
W oparciu o dokumenty i obiekty archiwalne Centrum zabiera odwiedzających w prawdziwą 
podróż w czasie, pozwalając zrozumieć życie polskich górników, którzy przybyli tu jako siła 
robocza.

W pierwszym 
pokoleniu Polacy 
dość powszechnie 
odmawiają przyjęcia 
francuskiego 
obywatelstwa 
ale już w drugim 
i trzecim pokoleniu 
wielu wybiera 
naturalizację.

Setki tysięcy 
polskich robotników 
stworzyło silną 
tkankę społeczną, 
opartą na 
stowarzyszeniach 
religijnych, 
związkowych, 
sportowych 
i kulturalnych.

centrum historii górnictwa 
to długa historia...

PAUL CORBUSI

1
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Tak, szefowo !

T
ylko 6% szefów kuchni stanowią kobiety!  
Ta niedostateczna zawodowa reprezentacja  
nie przeszkodziła jednak wielu z nich wyrobić sobie 
nazwisko w branży i narzucić własną, kreatywną i śmiałą 
wizję gastronomii w kuchniach największych restauracji.

Francuskie szefowe kuchni
nagrodzone gwiazdkami 
Michelin

kuchnia
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Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki 
zwycięstwu we francuskiej wersji telewizyjnego 
show „Top Chef” w 2011 roku. Jednak Stéphanie 
Le Quellec była już wcześniej zaznajomiona 
z restauracjami uhonorowanymi gwiazdkami 
Michelin, jako że w roku 2001 odkrywała arkana 
kuchni paryskiego hotelu Georges V, u boku 
takich szefów jak Philippe Legendre czy Philippe 
Jourdin. Pasjonatka kuchni od dzieciństwa, 
zawsze uważała gastronomię i smakowanie  
za prawdziwą sztukę. W roku 2010 przejmuje 
stery dwóch restauracji Terre Blanche w 
Tourrettes (departament Var), należących 
do sieci Four Seasons. Po powrocie do 

Paryża w 2013 roku, 
w uznaniu dla jej talentu 
i umiejętności kierowania 
zespołem, otwarty na 
nowo luksusowy hotel Prince de Galles powierza 
jej prowadzenie swoich kuchni. Bingo! W 2014 
roku Le Quellec zdobywa pierwszą gwiazdkę 
Michelin dla hotelowej restauracji La Scène, 
potem drugą w 2019. W 2020, zawsze chętna do 
odkrywania siebie na nowo, Le Quellec angażuje  
się w nowy projekt nazwany MAM, proponujący 
domową kuchnię, prostą i dostępną, w której 
przekazuje stery swojej mamie!

kobieta ze smakiem

Stéphanie Le Quellec

Jaką kuchnię ceni 
Stéphanie Le Quellec ? 
„Kuchnię mojego 
serca, dania, które 
przygotowuję dla mojej 
rodziny i przyjaciół, 
dla tych, których 
kocham."

©
Be

no
it 

Li
ne

ro

©
St

ép
ha

ne
 d

e 
Bo

ur
gi

es



MAGAZYN FRENCH TOUCH
3 1

Jest wnuczką i córką szefów kuchni, zdaje się zatem, że miała wybitne 
predyspozycje do tej pracy. Jako jedyna kobieta, która zdobyła trzy 
gwiazdki Przewodnika Michelin, jest uosobieniem francuskiej gastronomii 
w żeńskim wydaniu. Proponuje delikatną równowagę pomiędzy tradycyjną 
kuchnią regionu Drôme i odkrywaniem nowych smaków. Nawet jeśli siła 
rodzinnej tradycji prowadziła ją w stronę kuchni, minęło jeszcze kilka lat, 
zanim Anne Sophie Pic poszła w ślady swoich bliskich. Najpierw musiała 
bowiem wrócić z dalekiego Paryża, gdzie podjęła studia z zarządzania. 
Program studiów pozwalał jej podróżować, zwłaszcza po Azji, gdzie 
z ciekawością chłonęła smaki i zapachy, które dziś odnaleźć można także  
w jej otwartej i śmiałej kuchni. Jako niespokojny duch opowiada się 
za swobodnym rozwojem swojej prawdziwej pasji, bez pobierania nauk  
w jakiejkolwiek szkole gastronomicznej. Techniki nauczyła się w praktyce, 
uprawiając sztukę kulinarną z prawdziwym oddaniem. Przywiązanie do 
rodzinnego miasta skłoniło ją do przejęcia rodzinnej restauracji w 1997 
roku. Podjęła wyzwanie i zdobyła trzecią gwiazdkę Michelin, która przenosi  
ją na firmament wielkich szefów kuchni.

W każdej z restauracji Anne-Sophie Pic 
szczególne miejsce zajmują produkty lokalne. 
Przywiązanie do regionu widać szczególnie 
w jej popisowym daniu, piramidkch berlingot, 
które różnią się w zależności od regionu.  
Jej kuchnia, którą nazywa „kuchnią chwili”, 
nie przestaje być nagradzana. W 2011 roku 
Anne-Sophie Pic uzyskała tytuł „Najlepszej 
szefowej kuchni na świecie”. Od tego czasu 
wciąż wiedzie prym w świecie wykwintnej 
sztuki kulinarnej i dzieli się swoją wiedzą 
praktyczną na kursach gotowania.

na podbój gwiazd

Anne-Sophie Pic 

kuchnia

3

1

1.  Turbot i zabajone na słono, rabarbar, 
szafran, estragon z Meksyku, zielony 
kardamon.

2.  Jagnięcina alpejska marynowana w kłosowcu, 
melisa i likier-eliksir z zakonu Grande 
Chartreuse, czerwony pieprz i algi morskie.

3.  Nowoczesny przysmak z truskawkami, świeży 
dzięki dodatkowi koperku i świeżo zmielonego 
pieprzu Tchuli.

Pomidor, lody w czekoladzie, czarny bez, 
geranium, róża, werbena, szałwia i ananas.

2

„Pochodzę z rodziny 
kucharzy i rolników. 
Bezpośredni kontakt 
z produktem, znajomość 
historii oraz praktycznej 
wiedzy hodowców 
i producentów są dla 
mnie bardzo ważne”, 
wyjaśnia szefowa kuchni.
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kuchnia

Ghislaine Arabian nie ukończyła żadnej szkoły gastronomicznej, ale pierwsze kroki 
pod okiem szefa kuchni Thierry'ego Cambiera pozwoliły jej wypracować swój 
styl. Dzięki silnej woli i niewiarygodnej kreatywności ugruntowała swoją pozycję 
w tym trudnym i tradycyjnie należącym do mężczyzn zawodzie. 
W 1981 roku spotyka swojego przyszłego męża Jean-Paul’a Arabiana. 
Wydarzenie to radykalnie zmienia życie młodej Belgijki, która wtedy właśnie 
zaczyna swoją przygodę z gastronomią pod okiem szefa Thierry’ego Cambiera. 
Ghislaine nie odebrała żadnego branżowego wykształcenia, więc przyznaje,  
że na początku miała luki, ale kompensowała je bujną wyobraźnią, po 
mistrzowsku przekładając ją na kompozycje kulinarne wysokich lotów. W 1992 
roku dołącza do zespołu restauracji „Pavillon Ledoyen”, gdzie zostaje pierwszą 
kobietą uhonorowaną dwiema gwiazdkami Przewodnika Michelin. Oto słodki 
smak sukcesu!

W latach 2010-2014 
Ghislaine Arabian jest 
jurorką programu 
Top Chef, w którym 
adepci sztuki kulinarnej 
korzystają z jej 
doświadczenia 
i jednocześnie 
z napięciem oczekują jej 
surowych werdyktów.

Z pomocą szefa Thierry’ego Cambiera, 
Ghislaine Arabian proponuje specjały 
kuchni flamandzkiej i kultywuje kulinarny 
trend neo-bistro.

self-made woman

Ghislaine Arabian
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53-letnia Hélène Darroze jest szefową kuchni paryskiej restauracji 
„Le Marsan”, która może pochwalić się jedną gwiazdką Michelin, i jednocześnie 
stoi u steru restauracji londyńskiego hotelu  
„The Connaught”, uhonorowanej dwiema gwiazdkami. 
Tylko, i aż tyle! Urodzona w rodzinie restauratorów, 
swoje powołanie zawdzięcza słynnemu Alainowi 
Ducasse’owi. Choć jest jedną z nielicznych kobiet, 
które stanęły na podium Michelin, choć okrzyknięto 
ją najlepszą szefową kuchni na świecie i stała  
się inspiracją postaci Colette w kultowej animacji 
„Ratatouille”, a także twarzą lalki Barbie w stroju 
szefa kuchni, jurorka francuskiej edycji programu 
„Top Chef” pozostaje osobą, której skromność 
wprowadza w zakłopotanie. Urodzona w lutym 
1967 roku w Mont-de-Marsan, w departamencie Landes, wychowała  
sięw rodzinie, która od 1895 roku posiada oberżę „Le Relais” w Villeneuve-de-Marsan. 
Zdecydowana pójść w ślady przodków Hélène studiuje gastronomię i wspina 
się po szczeblach kariery dzięki niezawodnemu i pełnemu podziwu wsparciu 
Alaina Ducasse’a, znanego, renomowanego szefa kuchni. W 1993 roku 

przejmuje rodzinną restaurację i natychmiast odnosi sukces.  
Ma tylko 29 lat, kiedy przewodniki „Les Guides Champérard” 

oraz „Gault et Millau” ogłaszają  
ją bez wahania Młodym Szefem 
Roku. W roku 1999 zakłada w Paryżu 
restaurację pod własnym nazwiskiem. 
Nikogo nie dziwi, kiedy otrzymuje 
dwie gwiazdki Michelin, w 2001 
i 2003 roku. I chociaż w 2010 roku 
traci jedną z nich, otrzymuje 
zaproszenie do prowadzenia kuchni  
w restauracji hotelu „The Connaught” 
w Londynie, uczestniczy w programie 
„Top Chef” a także otrzymuje nagrodę 

„Veuve Clicquot” w 2015, która koronuje ją na „najlepszą 
szefową kuchni na świecie”. Jej najsłynniejsze danie?  
Bez wątpienia świeże wątróbki fois gras z Landów 
grillowane w ogniu.

Hélène Darroze mówi: 
„Kiedy byłam młoda, czułam 
potrzebę uwolnienia się od 
moich korzeni, od rodziny. 
Dzisiaj jest odwrotnie, pragnę 
powrócić do źródeł”.

Hélène Darroze 
zdobyła dwie 
gwiazdki w 2008 roku 
dla swojej londyńskiej 
restauracji „The 
Connaught”.

urodzona liderka

Hélène Darroze
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Być może Julia Sedefdjian nie jest najbardziej 
znaną spośród szefowych kuchni uhonorowanych 
gwiazdkami Michelin, ale na pewno najmłodszą. 
Prestiżowe jury Michelin nie pomyliło  
się nagradzając odwagę Julii, która gra pierwsze 
skrzypce w restauracji „Fables de la Fontaine” 
w 7. dzielnicy Paryża. Od wczesnej młodości 
Julia Sedefdjian wiedziała, że chce gotować.  
Jej przygoda rozpoczęła się w Nicei, skąd pochodzi. 
Uczęszczała do średniej szkoły gastronomicznej 
i jednocześnie pracowała w restauracji „L’Aphrodite”, 
gdzie szef David Faure szybko dostrzegł talent swojej 
młodej stażystki. Wysłał ją na konkurs na najlepszego 
kucharza-praktykanta Francji, w którym zdobyła 
medal w eliminacjach regionalnych, ale przegrała 
w finale w Paryżu. Zdecydowana podbić stolicę 
Julia Sefedjian zatrudniła się w „Fables  
de la Fontaine”, gdzie otrzymała propozycję pracy 
na stanowisku zastępcy szefa, który właśnie  
się zwolniło.

Julia wspomina: „Było ciężko, ale wiele się nauczyłam.
Kluczowe jest pokazanie zespołowi, że zasługujesz 
na to, by tam być i że nie boisz się pracować”. 
Po wprowadzonych zmianach nie jest pewna,  
czy restauracja utrzyma gwiazdkę Michelin, którą 
nosi od ośmiu lat. „Kiedy ją dostaliśmy w 2016 roku, 
było to dla nas kompletne zaskoczenie”. Dzięki temu 
wyróżnieniu Julia Sedefdjian zostaje najmłodszą 
w całej Francji szefową kuchni uhonorowaną 
gwiazdką Michelin. „Szaleństwo” dla młodej kobiety 
i „duma” dla całego zespołu. Na pytanie, kto jest 
jej największą inspiracją, odpowiada bez namysłu: 
Anne-Sophie Pic. Za jej czasów, zaistnieć w męskim 
świecie gastronomii, to było naprawdę coś. Dzisiaj 
to Julia Sedefdjian jest wzorem do naśladowania 
dla młodszego pokolenia oraz symbolem 
równouprawnienia w kuchni. 

śmiałość młodości
Julia Sefedjian

Julia Sedefdjian 
lubi dodawać nutę 
nostalgii do swoich 
potraw. „To, na co mam 
ochotę, jest związane z 
dzieciństwem,  
na przykład wybieram 
jakiś produkt, ponieważ 
widziałam, jak rośnie 
w ogrodzie warzywnym 
mojej matki chrzestnej.”

PHILIPPE GASNIER
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1.  Krem i ciastko financier z kokosem, owoce egzotyczne, sorbet 
z marakui i mango, Julia Sedefdjian 

2.  Berlingots z serem kozim z Banon, rukiew, bergamotka, 
matcha i imbir, Anne-Sophie Pic

3.  Barwena nadziewana oliwkami Taggiasche, groch włoski, 
chorizo, pimientos del piquillo, Hélène Darroze

4.  Bouillabaieta, Julia Sedefdjian
5.  Krótko pieczona barwena, sos rybny, delikatny koper włoski, 

Stéphanie Le Quellec
6.  Karmelizowany boczek wieprzowy, puszysty sos z selera 

korzennego, fistaszki, przyprawa ziołowa, Julia Sedefdjian 
7. Liście oregano, wędzony węgorz i limonka, Hélène Darroze
8.  Pieczony turbot, anchois, szczaw, Stéphanie Le Quellec
9.  Łosoś ze Szkocji marynowany w pieprzu Timut, czerwona 

kapusta marynowana w delikatnym occie, Ghislaine Arabian

7

popisowe dania francuskich 
szefowych kuchni

kuchnia
6

9

1

Łącząc odwagę, finezję i tradycję, wyjątkowość każdej szefowej 
kuchni ujawnia się w ich ukochanych przepisach.

©
Al

ex
an

dr
e 

Bi
en

fa
it

©
Be

no
it 

Li
ne

ro ©
M

el
is

sa
 L

er
ou

x

©
M

el
is

sa
 L

er
ou

x
©

M
el

is
sa

 L
er

ou
x

©
Be

no
it 

Li
ne

ro



MAGAZYN FRENCH TOUCH
4 1



kuchnia

Dzień od kuchni 
- à la française 

K
uchnia francuska choć z pozoru wydawać by się mogła prosta, 
umie zaskakiwać. Francuzi są znani nie tylko z wysublimowanego 
gustu w modzie i sztuce ale także kuchni. Sztuka kulinarna 
à la française to odkrywanie nowych, pysznych kompozycji 
smakowych i niebanalne połączenia.

Dziś kuchnia francuska to efekt talentu kulinarnego 
wielu kucharzy. Francja słynie też z niezwykłego kunsztu 
cukiernictwa, a także niepowtarzalnej na całym świecie 
sztuki serowarstwa. Ten kraj jest kolebką prawdziwych 
talentów. Do jego grona możemy zaliczyć Pierre Gagnaire, 
który został wybrany najlepszym szefem kuchni świata. 
Swój talent zawdzięcza pasji oraz chęci dzielenia  
się swoją kuchnią. Początkowo był cukiernikiem. Później 
stał się właścicielem restauracji, które otrzymały 
gwiazdki Michelina. Kuchnia dla niego to niesamowita 
podróż. 

moja kuchnia to świat!

przyjemność jest ważna!

Nawet prosta potrawa zamienia się 
w niezwykłą kompozycję, kiedy zostaje 
stworzona z ulubionych składników. Dzięki 
finezji łączenia smaków i pasji gotowania, 
przygotowanie potraw staje się niezwykłą 
przygodą kulinarną. We Francji gotowanie to 
szukanie nowych, wysublimowanych smaków, 
przypraw i kosztowanie. Crème de la crème 
francuskiej sztuki gotowania to nie tylko 
potrawy, to także celebrowanie posiłków. 
Francuzi kochają jeść i umieją cieszyć się 
wspólnymi chwilami przy stole. Francuskie 

biesiadowanie sprawia, że prosty posiłek staje 
się wyjątkowy. Każdy posiłek w ciągu dnia jest 
inny i jest pieczołowicie przygotowywany. 
Najważniejszy w tym wszystkim jest poświęcony 
mu czas. Dzięki czemu z kreowania i wspólnego 
odkrywania nowych smaków, można czerpać 
prawdziwą przyjemność. Dziś kulinarną przygodę 
z francuskimi specjałami możemy zacząć 
w swoim domu. Delektowanie się specjałami 
z każdego zakątka Francji może być bardzo 
proste. 

Francja słynie z przepysznych wypieków takich  
jak chrupiące bagietki czy maślane croissanty. Francuskie 
śniadanie jest zazwyczaj lekkie i składa się z pieczywa, 
dodatków oraz kawy lub soku pomarańczowego. 
Jeśli chcemy zacząć dzień od pysznej i prostej przyjemności 
możemy spróbować nowego połączenia croissanta 
z serem typu Brie. Rogalik wypełniamy sałatą 
i plasterkami jabłka, dodajemy kilka kropli miodu oraz 
plasterki sera Brie Président.

Jeśli lubimy bardziej tradycyjne białe pieczywo możemy 
przygotować bułeczkę z serem Camembert. Smarujemy  
ją konfiturą pomarańczową i przykrywamy plasterkami 
sera Camembert. Możemy udekorować świeżym 
tymiankiem.

1. FRANCUSKIE ŚNIADANIE

We Francji obiad je się najczęściej między południem, 
a godziną 14. Zazwyczaj jest obfity. Zaczyna  
się od przystawek, potem danie główne oraz sery, deser 
i kawa. Lekką propozycją na smaczny posiłek może być 
sałatka z serem pleśniowym. Świeżą rukolę lub inny 
rodzaj sałaty łączymy z pieczonymi batatami i szparagami 
dodając pokrojony w trójkąty ser Camembert. Do smaku 
polewamy przygotowanym sosem z oliwy, miodu, cytryny 
oraz szczyty soli i pieprzu. 

2. PORA NA FRANCUSKI OBIAD

Kolacja to okazja do spotkania się ze znajomymi 
i wspólnego posiłku. We Francji je się ją dość późno, 
między 20-22:00. Podaje się zazwyczaj przystawki, zupy, 
sałatki, dania z ryb lub mięsa. Po kolacji także serwowane 
są różne gatunki sera. Francuzi uwielbiają sery i często 
serwują je jako deser. 
Jeśli mamy ochotę na spróbowanie czegoś nowego, 
możemy po kolacji przygotować niewielką deskę serów, 
do której podamy słodkie konfitury, owoce, orzechy. 
Wyraziste sery pleśniowe doskonale komponują  
się ze słodki dodatkami. 

3. WIECZORNE BIESIADOWANIE

MAGAZYN FRENCH TOUCH
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Karnawał
w Nicei

O
bok karnawału w Rio i w Wenecji, karnawał w Nicei 
jest jednym z najbardziej cenionych przez gości 
przybywających tu z całego świata. Przez całe 
dwa tygodnie lutego w centrum miasta panuje 
radosna kakofonia dźwięków, wśród której ciągną 

się platformy pełne tańczących i muzykujących artystów.

Maski w górę!

spektakl



MAGAZYN FRENCH TOUCH
4 7

tradycja rodem ze 
średniowiecza

Festiwal został powołany do życia już w średniowieczu, 
jako święto obfitości mające poprzedzać Wielki Post, 
a jego elementami były wystawne uczty, zabawy, tańce 
i bale maskowe.
Książę prowansalski Karol Andegaweński jako 
pierwszy wspomina o tym w 1294 roku 
i z lubością opisuje swój udział w karnawałowych 
obchodach. W owym czasie rolę platform pełniły 
zaprzęgi złożone z karet i koni.

spektakl

„Walka karnawału z postem” to olejny obraz Pietera Bruegla z 1559 
roku. Przedstawia tradycyjną, symboliczną walkę dwóch postaci 
jadących na wozach, które uosabiają Tłusty Czwartek i Środę 
Popielcową.

Co roku karnawał nawiązuje do aktualnej tematyki społecznej. Osoby ze świata 
polityki, ważne wydarzenia oraz fakty, które wpłynęły na życie społeczne inscenizowane  
są na platformach, z udziałem tancerzy i przebranych aktorów. Pojawiają się 
także słynne „wielkie głowy”, czyli karykatury znanych osobistości. Różnorodność 
kostiumów, tańców, tradycji i muzyki z całego świata sprawia, że karnawał w Nicei 
jest jednym z najbardziej eklektycznych. Tak jak w Rio, publiczność może dołączyć 
do zabawy na ulicy, stając się nie tylko widzem, ale też bezpośrednim uczestnikiem 
parady, natomiast osoby chcące podziwiać inscenizację z góry mają do dyspozycji 
odpłatne miejsca siedzące na trybunach

Każdego roku 
w karnawale bierze 
udział ponad 
milion gości, co 
generuje korzyści 
ekonomiczne rzędu 
30 do 50 mln euro.
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Najważniejszym wydarzeniem karnawału jest parada, zaś jej 
znakiem rozpoznawczym - 17 ruchomych platform, udekorowanych 
i zaaranżowanych według wybranej tematyki przewodniej, odwołującej 
się zawsze do aktualnych wydarzeń na świecie. W 2019 roku było nią kino, 
w 2020 moda, a w 2022 będzie to Król Zwierząt. Ponadto każdego roku 
wybiera się króla karnawału, który uosabia temat główny. Pierwszym 
w historii królem był Tiboulet - kukiełkowy pajac ze słomy i gałganków. 
Od tamtego czasu wiele się zmieniło, jako że technologia 3D wkroczyła 
do karnawałowych stylizacji i projektowania postaci. Obowiązkowo 
należy zobaczyć rozświetloną paradę po zmroku. W środowe i sobotnie 
wieczory karnawał lśni blaskiem świateł w samym sercu Nicei, w rytm 
muzyki i tańców z całego świata. Na koniec odbywa się kwiatowa bitwa, 
podczas której młode kobiety jadące na ozdobionych platformach 
obsypują publiczność prawdziwym wodospadem kwiatów. Wydarzenie 
to pozwala przede wszystkim pokazać wielką różnorodność flory 

regionu, gdyż 80% wykorzystywanych gatunków występuje 
lokalnie. Przez 72 godziny floryści układają świeże kwiaty: 
w sumie publiczności rozdaje się 250 000 kwiatów i 21 ton 
gałązek mimozy.

W 2019 roku liczba uczestników karnawału zwiększyła się 
o 35%. Ostatniego wieczoru zabawy, jak co roku, po finalnej 
kwiatowej bitwie spalono karnawałowego króla. Zwyczaj ten 
celowo odbywa się na zakończenie zabawy, tak aby kolejny 
król mógł „odrodzić się" w kolejnej edycji święta - we wrzawie 
tańców i szalonych kostiumów. W 2020 roku króla mody 
reprezentowała kukła słynnego Karla Lagerfelda.

GÉRALDINE LANVIERGE

parada karnawałowa i kwiatowa bitwa

Dwie główne atrakcje
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1. Le Moulin rouge
2. Reni Jusis
3. Carla Bruni
4.  Barbara Pravi

Trudno nie zauważyć, że po 
kilku latach obecności na 
polskim rynku, widowisko 
French Touch zdążyło 
zapisać się już w sercach 
Polaków. To co nas do niego 
tak przyciąga, to szczera 
chęć organizatorów, 
żeby wspólnie świętować 
francusko-polską przyjaźń. 

spektakl

W 
tym roku French Touch powraca do TVP w wielkim stylu: 
Gala będzie transmitowana w prime time w telewizyjnej 
Dwójce.
Z tej okazji La Belle Vie spotkał się z Anną Cyzowską, 
dyrektor agencji kreacji rozrywki i oprawy w TVP, by 

porozmawiać o tej wyjątkowej współpracy, która dostarczy Państwu 
znakomitej rozrywki.

La Belle Vie: W tym roku Gala 
French Touch wraca na antenę TVP. 
Co zadecydowało o powrocie do 
współpracy?
Anna Cyzowska: Trudno nie zauważyć, że po kilku 
latach obecności na polskim rynku, widowisko 
French Touch zdążyło zapisać się już w sercach 
Polaków. To co nas do niego tak przyciąga, 
to szczera chęć organizatorów, żeby wspólnie 
świętować francusko-polską przyjaźń. To cenna 
przeciwwaga dla bieżących wydarzeń, które 
zazwyczaj przynoszą wiele przykrych wiadomości. 
Istotne jest, by nie zapominać o pozytywnych 
akcentach i wartościach niosących nadzieję. 
A czy przyjaźń nie jest właśnie jedną z nich?

La Belle Vie: Telewizja Polska będzie 
transmitować Galę French Touch. Czy 
mogłaby Pani opowiedzieć o tym, czego 
mogą spodziewać się telewidzowie?
Anna Cyzowska: Nie chciałabym zbyt wiele 
zdradzać, ale zapewniam, że tegoroczna edycja 
przyniesie wiele pięknych niespodzianek. Mogę 
opowiedzieć o dwóch gwiazdach wieczoru, którymi 
będą niewątpliwie Carla Bruni oraz Barbara 

Pravi, która dała się poznać polskiej publiczności 
podczas ostatniego Konkursu Eurowizji. Nie 
zabraknie też wielkich polskich nazwisk, będą 
z nami Reni Jusis, Rafał Brzozowski oraz 
Roksana Węgiel. Jak co roku, Gala French 
Touch 2021 połączy dyscypliny takie jak kabaret 
czy taniec współczesny reprezentowany przez 
grupę Swaggers, Gala będzie też idealną okazją 
do złożenia hołdu francuskiej kinematografii. 
Ponadto, na scenie pojawi się francuski szef 
kuchni wyróżniony gwiazdką Michelin oraz 
wyjątkowy pokaz mody przygotowany przez 
francuską firmę Le Coq Sportif. W skrócie, 
obiecujemy Państwu niezwykle barwne 
widowisko, a dowodem na to niech będzie decyzja 
o transmisji Gali na żywo, po raz pierwszy w 
prime time telewizyjnej Dwójki 28 października 
o 20:45... Nie mówiąc już o tym, że show będzie 
retransmitowane 29 października o 22:55 
w TVP1!

La Belle Vie: Czy na antenie TVP 
zobaczymy w tym roku także inne 
programy związane z French Touch?
Anna Cyzowska: Tak! Przez cały tydzień 

poprzedzający spektakl, w codziennym programie 
«Pytanie na śniadanie» zaproponujemy widzom 
segment, podczas którego wyemitujemy reportaże 
zrealizowane przez zespół TVP. Chcielibyśmy, 
żeby za ich sprawą każdy Polak mógł poznać 
miejsca emblematyczne dla kultury francuskiej, 
zwłaszcza te znajdujące się w Paryżu. Każdego 
dnia będziemy mogli odkryć coś nowego 
i pasjonującego związanego z francuską kulturą, 
sportem czy modą...

La Belle Vie: Czy możemy traktować 
to jako zapowiedź dalszej współpracy 
French Touch i TVP?
Anna Cyzowska: Bez wątpienia marka French 
Touch ma ogromny potencjał, jeśli chodzi 
o produkcję wielu formatów, które mogą 
zainteresować liczną publikę. Ekipa polska 
i francuska opracowują już wspólne pomysły, 
na razie jest jednak za wcześnie, by o nich 
opowiadać. Poza tym, chcielibyśmy móc 
zaskoczyć naszych telewidzów (śmiech).

cały tydzień programów
pod znakiem french touch

Wielkie Show
w prime time TVP2
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luksus
Wielkie domy 
towarowe

W
ielkie domy towarowe powstają na początku 
XIX wieku na bulwarach wielkich miast, zwłaszcza 
w Paryżu, i oferują szeroki asortyment artykułów 
na bardzo dużej powierzchni. Zdecydowanie 
różnią się od małych zwyczajowych straganów - 

są lepiej zaopatrzone i dopasowane do potrzeb mieszkańców. Łączą 
w jednym miejscu różne rodzaje towarów, co pozwala paniom domu 
zaoszczędzić mnóstwo czasu. Domy towarowe oferują bezpłatny 
wstęp i stałe ceny, kończąc erę targowania się i wyceniania towaru 
ze względu na wygląd klienta. Szybko stają się przestrzenią wolności 
dla przedstawicielek mieszczaństwa tamtych czasów. 

Bowiem dla ówczesnych kobiet życie towarzyskie ograniczało  
się wciąż do rodzinnych uroczystości i rzadkich wyjść do teatru. 
Domy towarowe stały się dla nich okazją i przestrzenią, gdzie 
mogły się spotykać, zrobić rzecz jasna zakupy, ale także nabyć 
wszystko to, co potrzebne, by zadbać o urodę i odpowiedni strój. 
W trosce o ich reputację niektórzy właściciele powierzają obsługę 
stoisk młodym ekspedientkom. W Paryżu ostatnimi świadkami 
tej minionej epoki są istniejące wciąż galerie takie jak: Galeria 
Lafayette, Le Printemps, Le Bon Marché, le BHV (skrót od Bazar 

de l’Hôtel de Ville, czyli Bazar przy Miejskim 
Ratuszu) oraz Samaritaine.Kopuła inspirowana 

Art Nouveau 
i stylem bizantyjskim 
zwieńcza dostojnie 
Galerię Lafayette 
na wysokości 
33 metrów.

Domy towarowe od razu nabrały ważnego znaczenia społecznego. Były miejscem, gdzie kobiety 
z mieszczaństwa spotykały się, aby konkurować z innymi urodą, a kobiety z klas niższych lubiły 
przychodzić, by pomarzyć o strojach i rzeczach, na które nie mogły sobie pozwolić. W Paryżu  
to Galeria Bon Marché jako pierwsza wcieliła w życie tę handlową rewolucję, dzięki szerokiemu 
wyborowi towarów i ogromnej powierzchni. Bardzo szybko w tych wielkich sklepach zagoszczą 
najnowsze osiągnięcia technologiczne: elektryczność, windy, ruchome schody. Pomimo przemian 
koncepcja domów towarowych oparła się upływowi czasu. Francuzi są do nich przywiązani, a turyści 
odwiedzają je, by odnaleźć tu kwintesencję dobrego smaku „à la française”. Każdy z tych sklepów 
oferuje szeroki wachlarz tego, co we Francji najlepsze.

Konsumpcja i piękno
architektury w sercu miast

©
Je

ro
m

ed
el

au
na

y_
pa

ri
s



MAGAZYN FRENCH TOUCH
5 5

świątynia handlu

Galerie Lafayette

Galerie Lafayette, ze swoją koncepcją luksusowego domu 
towarowego, już od początku istnienia  cieszą się w Paryżu 
wielką popularnością. Wyróżnia je rozmiar: dziewięćdziesiąt 
sześć działów, herbaciarnia, biblioteka i salon fryzjerski, 
a całość rozmieszczona na pięciu piętrach. W 1914 roku 
dyrekcja galerii ustanawia nagrodę dla pierwszego lotnika, 
któremu uda się posadzić latającą maszynę na dachu galerii. 
W 1919 nagrodę zdobywa pilot Jules Védrine, lądując tam swoim 
dwupłatowcem. W środku budynku ogromna kopuła króluje 
nad balustradami niższych pięter zdobionych dekoracjami 
w kształcie liści, których realizację zawdzięczamy Ludwikowi 
Majorelle.
Świetności miejscu dodaje taras na dachu, z którego widać 
wieżę Eiffla. Każdego roku galerie Lafayette są odwiedzane 
przez ponad 36 milionów osób.

To w latach 50 sklep przeżywa swój największy 
rozwój. Zainstalowano ruchome schody, 
zmodernizowano windy, spotykają się tu wszystkie 
warstwy burżuazji, od najniższych po najwyższe. 
Organizowane są tu spotkania z klientami i wystawy 
tematyczne. Na miejscu można nie tylko zrobić 
zakupy, ale również skorzystać z bogatej oferty 
restauracyjnej, kosmetycznej czy kulturalnej. Slogan 
reklamowy mówi: w galeriach Lafayette zawsze coś 
się dzieje! I w tym właśnie tkwi ich siła.

„W galeriach 
Lafayette zawsze 

coś się dzieje!”
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W 1910 roku nastąpiło otwarcie Nowych Domów 
Towarowych, jak je wówczas nazywano, inspirowanych 
stylem art nouveau, z dość niezwykłymi innowacjami 
architektonicznymi. W okresie I wojny światowej 
Printemps był pierwszym domem towarowym, 
który postawił w oknach manekiny wystawowe 
własnej marki. Witryny w Printemps stały się celem 
spacerów, choć nie były jeszcze animowane jak 
obecnie. W 1923 roku jedno z wyjść ze stacji metra 

znalazło się bezpośrednio przed sklepem i budynek 
Printemps zwieńczyły dwie wspaniałe kopuły.
Podczas II wojny światowej szklana kopuła galerii 
została zdemontowana i złożona w obawie przed 
bombardowaniem. Po wojnie wróciła na swoje miejsce, 
a na Boże Narodzenie 1973 roku pierwsze ruchome 
manekiny ożywiły witryny. Obecnie dom towarowy 
Printemps Haussmann zajmuje powierzchnię ponad 
45 000 m2.

Pierwszy dom 
towarowy Printemps 
został poświęcony przez 
proboszcza parafii 
Saint-Louis-d’Antin 
podczas inauguracji 
w roku 1865, niestety 
tylko drugi Printemps 
Haussmann, przetrwał 
do naszych czasów.

le printemps, czyli po 
francusku wiosna, oferuje 
nowość, świeżość i piękno. 

Le Printemps
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Bon Marché był pierwszym sklepem wyposażonym 
w damskie toalety i czytelnię dla oczekujących mężów, 
a sprzedawcy serwowali napoje i wręczali dzieciom balony 
i obrazki, by przyciągnąć ich mamy. Dzisiaj Bon Marché 
jest również przestrzenią kulturalną, dzięki księgarni 
znajdującej się pod przepięknym szklanym sufitem nad 
drugim piętrem. Sklep można też zwiedzać jak wszystkie 
zabytki Paryża.

1300 metrów galerii handlowej na jedenastu piętrach czyni z BHV jeden  
z największych paryskich domów towarowych dedykowanych modzie.
Z biegiem lat BHV udało się wpisać w codzienność paryżan i do dziś nie przestaje 
poszerzać gamy swoich produktów. Wyróżnia go to, że jest otwarty w niedziele.
Restauracja mieszcząca się na dachu budynku obecnego BHV Marais, oferująca 
oszałamiający widok na dachy Paryża w odległości kilkudziesięciu metrów  
od Sekwany, cieszy się wielką popularnością wśród paryżan i turystów odwiedzających 
stolicę Francji. 
Ulica Rue de Rivoli, w samym sercu miasta, jest bez wątpienia idealną lokalizacją  
dla najbardziej paryskiego z wielkich domów towarowych.

luksus

klasowy prymus 

świątynia mody w sercu paryża

W Bon Marché

BHV

BENOÎT DUPONT
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10 luksusowych
hoteli francuskich

Życie jak
w pałacu!

Z
godnie z etymologią palace oznacza luksusową 
rezydencję, pałac. Zapotrzebowanie na tego typu 
obiekty hotelowe zostało wykreowane na początku 
XX wieku przez zamożną klientelę z wyższych sfer, 
podróżującą do francuskich wód i uzdrowisk z Anglii, 

Ameryki i Rosji. Obecnie we Francji znajduje się 31 hoteli typu 
palace.

Luksusowe śniadanie kontynentalne
w Hôtel de Crillon

Jakość miejsca: 
zabytkowy budynek, 
architektura, 
lokalizacja oraz 
infrastruktura 
i usługi na wyjątkowym 
poziomie decydują 
o nadaniu obiektowi 
kategorii pałacu.

Nie każdy hotel może otrzymać 
status pałacu. W tego typu obiektach 
nie tylko usługi hotelowe muszą być 
wyjątkowej jakości, restauracja 
również powinna być na wysokim 
poziomie. Zdarza się często, że 
w hotelowych restauracjach szefują 
kucharze uhonorowani gwiazdkami 
Michelin, a magii stołu dopełniają 

francuski dobry gust, przepych i wystawność. 
W oficjalnej klasyfikacji wyróżnienie palace istnieje 
od listopada 2010 roku i lokuje obiekt powyżej 

luksusowych hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. 
Stanowi odrębną, szóstą kategorię, wykraczającą 
nawet poza najwyższy standard grand luxe. Poza 
zwykłymi wyznacznikami poziomu obiektu - jak 
lokalizacja, jakość usług, budynek i jego historia 
oraz poziom restauracji - hotel powinien posiadać 
kilka apartamentów spełniających najwyższe 
standardy w kwestii widoku z okien, jakości, 
komfortu i technologii, a zatrudniony personel 
obowiązkowo posługuje się kilkoma językami 
obcymi. Noc spędzona w pałacu nie ma sobie 
równych. 

luksus
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Hôtel de Crillon oferuje 
jeden z najpiękniejszych 
w stolicy panoramicznych 
widoków na dachy Paryża 
oraz na Wieżę Eiffela.

paryż

Hôtel de Crillon

Hotel de Crillon, którego inauguracja miała 
miejsce w 1909 roku, jest pierwszym z wielkich  
i prestiżowych paryskich hoteli. Ze względu 
na swoje usytuowanie i poziom komfortu jego 
renoma jest powszechnie znana. Sprawia 
to, że zatrzymują się tu członkowie rodzin 
królewskich, dziedzice największych fortun 
i głowy państw. W czasie II wojny światowej 
stał się on ofiarą własnego sukcesu  
i poziomu udogodnień, gdyż zajęli go niemieccy 
najeźdźcy. Po wojnie dwa z jego salonów 
otrzymują status zabytków historycznych, 
a hotelowe korytarze znów stają się miejscem 

spotkań ważnych osobistości z całego 
świata i z każdej dziedziny. Obiekt oficjalnie 
uzyskał status pałacu po przeprowadzeniu 
generalnego remontu trwającego cztery lata.
Na piątym piętrze znajdują się dwa najbardziej 
znane apartamenty (Bernsteina i Ludwika XV). 
Co ciekawe, obydwa apartamenty można 
połączyć z pokojem o numerze 552, aby 
stworzyć jeden wielki, wyjątkowo luksusowy 
apartament „Grande Berenstain".

Usytuowany przy placu 
Concorde, Hotel de Crillon, 
jak zwykli mawiać jego stali 
bywalcy, ma wszystko to, 
czego można oczekiwać od 
prawdziwego pałacu.
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Niektóre apartamenty hotelu Georges V słyną 
z przepięknego widoku na bazylikę Sacré-Coeur 
lub na wieżę Eiffela, a penthouse mieszczący się na 
8 piętrze oferuje niepowtarzalną panoramę stolicy. 
Wystrój jest subtelny i wyrafinowany, można taki 
spotkać zaledwie w kilku prywatnych przestrzeniach 
na świecie. Stwarza to natychmiast przytulną i ciepłą 
atmosferę, pośród dzieł sztuki i mebli kolekcjonerskich 
(np. Boule).  Design i przepych nie są jednak 
przytłaczające, wprost przeciwnie.
Hotel oferuje wszystkie usługi kosmetyczne 
i relaksacyjne, a po wyjściu ze spa lub z centrum fitness 
można nawet zrobić zakupy.

1. Apartament prezydencki Georges V typu suite
2. Restauracja „Le Cinq”, klejnot francuskiej gastronomii

1

2

paryż
Hotel George V

W 1928 roku w Paryżu
obok Pól Elizejskich
i Pałacu Chaillot 
wybudowano ten
klejnot sztuki
secesyjnej.

luksus
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Hotel Cheval Blanc oferuje atmosferę 
intymności i ciepła luksusowego górskiego 
domu, z wnętrzami godnymi galerii sztuki.
Ten majstersztyk alpejskiego stylu uosabia 
francuski know-how doprowadzony do 
perfekcji. Szlachetne materiały, drewno, 
skóry, kaszmir... Wszystko po to, by goście 
czuli się tu dobrze, w przyjaznej atmosferze 
i w otoczeniu niezwykłych dzieł sztuki. 
Hotelowa restauracja posiada trzy gwiazdki 
Michelin, a strefa spa jest sygnowana przez 
markę Guerlain.

courchevel

Cheval Blanc

W Bristolu zatrzymują się ci, którzy cenią sobie ciszę i dyskrecję.  
Dla kogoś, kto lubi luksus bez przepychu, pobyt tutaj jest doświadczeniem 
prawie mistycznym. To świątynia dobrego smaku i najwyższej jakości 
w każdej dziedzinie. Restauracja z trzema gwiazdkami Michelin, obsługa, 
recepcja, udogodnienia (wszystkie pokoje i apartamenty wyposażone  
są w łazienki z oddzielną wanną i prysznicem), wszystko ma jeden cel: uczynić 
pobyt niezapomnianym. Ten niedawno powiększony i zmodernizowany 
obiekt posiada największy wśród paryskich „pałaców” prywatny ogród oraz 
atrakcję dla łasuchów: własną czekoladziarnię. Na miejscu wypiekany jest 
także domowy chleb.

Secesyjna fasada, detale 
w stylu Ludwika XV i XVI, 
gobeliny, płótna mistrzów, 
prestiżowe designerskie 
tkaniny oraz basen 
z panoramicznym widokiem.

paryż
Bristol

luksus
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Hotel Royal Evian ma jedną szczególną zaletę, którą 
bardzo cenią jego goście. Są nią tematycznie urządzone 
apartamenty, których wyposażenie starannie dobrano 
do wybranej myśli przewodniej. Na amatorów gry w golfa 
czeka tu apartament „David Leadbetter” lub „The Evian 
Championship”, natomiast miłośników muzyki ucieszy pobyt 
w apartamencie „Esa-Pekka Salonen” i okazja, by całkowicie 
poddać się  klimatowi ulubionego tematu. Zaproszenie na 
murawę terenu golfowego czy do sali koncertowej „Grange 
au Lac” wliczono w cenę pobytu.

Hotel Royal Evian należy do grona pałaców nowego typu - tych, 
które świadomie czerpią z tradycji hotelarstwa i wnoszą do niej 
nową jakość. Nie można pozostać niewrażliwym wobec takiego 
estetycznego i technologicznego rozpasania, tu nie ma rzeczy 
niemożliwych - w niektórych apartamentach poćwiczyć można 
uderzenie piłki w pełnym golfowym swingu. 
Widok na Jezioro Genewskie i jego okolicę zapiera dech 
w piersiach. Największą trudnością pobytu w tym miejscu  jest 
to, że w końcu trzeba je opuścić.

Nad brzegiem 
Jeziora Genewskiego 
architektura 
secesyjna i art 
nouveau cudownie 
uzupełniają się, 
tworząc luksusowy 
entourage.

Rotunda, czyli okrągły marmurowy  
bar i basen z widokiem na Jezioro 
Genewskie

evian-les-bains

Royal Evian

luksus
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To nie jest zwykły hotel, do którego można po 
prostu przybyć. Ten hotel należy zdobyć, odkryć 
go na naturalnych wyżynach, otoczonego 
woniami Prowansji. Przybywając w takie 
miejsce trudno sobie wyobrazić, że 
czasem nawet tutaj pogoda może 
być brzydka. Wszystko tu oddycha 
spokojem, pięknem i zmysłową 
przyjemnością. Goście dają się 
uwieść kolorom ochry, jasnym beżom 
i kremowej bieli.
Ten luksusowy hotel, w którego 
skład wchodzą pokoje, apartamenty 
i czternaście niezależnych willi, uwodzi 
dosłownie od samego wejścia. Za jego 
kształt odpowiada utalentowany 
architekt Jean-Michel Wilmotte.

Atmosfera elegancji, naturalne materiały, proste linie 
i imponujące bryły - wszystko w subtelnej palecie odcieni 
minerałów w tonach ochry, bieli, piaskowych beżów, 
współgrających z olśniewającym światłem Południa. Każdy 
z pokoi przypomina bezpieczny, pastelowy kokon, kołysany 
szumem morza; każdy apartament jest kabiną statku, a każda willa 
nadmorskim domem, w którym chciałoby się spędzić resztę życia. 
Restauracja, podobnie jak palais, elegancka i prosta, 
a jednocześnie wyrafinowana, proponuje klasyczne dania kuchni 
prowansalskiej.

Hotel Byblos to prawie że miasteczko składające się z kilku budynków 
w centrum Saint-Tropez. Wszystko w stylu prowansalskim, z balkonami 
z kutego żelaza, dachami pokrytymi dachówką, palmami, roślinami 
o odurzającym zapachu oraz patio z barem przy basenie. Hotel dołączył do 
francuskich pałaców w 2012 roku. Zawsze był, mniej lub bardziej, związany 
z międzynarodowym środowiskiem artystycznym. Piosenkarze, aktorzy, 
malarze, gwiazdy rocka lubili i wciąż lubią tu przyjeżdżać między innymi po 
to, by skosztować nieprawdopodobnej kuchni Alaina Ducasse’a.

saint-tropez

Byblos

ramatuelle

Réserve

Jakby 
podróżowało 
się po Morzu 
Śródziemnym na 
pokładzie statku 
z kamieni, lekkiego 
i delikatnego... 
wrażenie 
nierealne!

Hotel Réserve „Ramatuelle-Spa 
and Villas” odsłania się w swoim 
naturalnym otoczeniu.

luksus
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Tenis, trening z trenerem personalnym, joga, rower, kąpiel w jednym 
z pięknie zdobionych basenów, a także tenis i jogging - sport jest w centrum 
uwagi w tej zielonej enklawie niedaleko Bordeaux.
Jesteśmy w winnicy, gdzie praktykuje się zarówno enologię jak i sztukę 
kulinarną. Robi się tu wszystko, by goście doświadczyli niezapomnianych 
doznań smakowych.
Otoczenie jest swojskie i rustykalne, pełne luksusu i dyskretnej finezji. Ciepłe 
kolory, boazeria, skóry, drewniane belki stropowe, atmosfera jest rodzinna, 
można się poczuć jak u siebie, a nawet dla najmłodszych też znajdzie się 
jakieś zajęcie. 

martillac

Sources
de Caudalie

To w Martillac, 
niedaleko Bordeaux, 

znajduje się ta 
wspaniała winnica 

otaczająca budynek 
hotelu.

luksus
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Budynek w stylu secesyjnym w sercu dzielnicy 
Saint-Germain-des-Prés. Czy można sobie 
wymarzyć bardziej romantyczny pobyt? Bulwar 
Saint-Germain, restauracja Lutétia, miejsce 
spotkań modnego Paryża, Oranżeria - to nazwy, 
które zachwycają smakoszy i rozsławiają lewy 
brzeg Sekwany. To tu Paryż ma swoją duszę.

paryż
Lutetia

Kto by się nie poczuł jak sławny pisarz lub aktor, siedząc w Biarritz na 
brzegu basenu tego wspaniałego okrętu, mknąc przez fale Atlantyku 
z wiatrem we włosach?
Hôtel du Palais oferuje usługi na tak wyjątkowym poziomie i w tak cudownym 
otoczeniu, że ciężko jest opuścić to idylliczne miejsce. Zachwyca także 
Rotunda oraz panoramiczny widok na ocean.
W trosce o dobre samopoczucie gości, na 3 000 metrach kwadratowych 
Spa Impérial proponuje przyjezdnym kryty basen, dwie sauny, dwie łaźnie 
tureckie i jacuzzi. Jest tu także centrum fitness. Najmłodsi również nie 
będą się nudzić - w czasie wakacji działa tu bowiem klub dla dzieci Kid Club.

Fasada w stylu Ludwika XIII 
dominuje nad oceanem.
Hôtel du Palais od dawna 
zaliczany jest do najpiękniejszych 
hoteli na świecie.

biarritz

Hôtel du Palais

luksus

PATRICIA COTINIER
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obiecujące początki

Czasem niewiele potrzeba, by odnaleźć swoje 
powołanie! Pewnego dnia rodzice Jeuneta gościli 
przyjaciół, którzy mieli kamerę Super-8 i kiedy 
pozwolili mu wypróbować ten tajemniczy sprzęt, 
doznał olśnienia. Wrażenie było tak mocne, że 
reżyser na zawsze zapamiętał zapach plastiku 
i wibrację kamery. Zdał sobie wówczas sprawę, 
że Super-8 była bramą do świata reżyserii 
i tworzenia filmów. Nie zastanawiając się długo, 
Jeunot porzuca szkołę i podejmuje się się różnych 
zajęć, by zarobić na ekran, przeglądarkę 

i sklejarkę - wszystko, co potrzebne do tworzenia 
filmów. Potrzebna była także taśma, ale przede 
wszystkim... trzeba było umieć majsterkować. 
Jean-Pierre Jeunet sam zbudował sobie pulpit 
mikserski. Wspomina: „To było naprawdę trudne, 
tylko ci, którzy naprawdę chcieli, robili filmy”. 
Kilka dziesięcioleci później w oczach tysięcy 
kinomanów jest geniuszem, a także wynalazcą 
nowego kierunku filmowego, który czerpie 
zarówno z nostalgii, jak i z awangardy.

stworzyć chanel na nowo

jeunet - caro: magiczny duet

To w 1974 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Animowanych w Annecy spotykają się Marc Caro i Jean-Pierre 
Jeunet. Ich artystyczna miłość od pierwszego wejrzenia będzie 
momentem decydującym i punktem wyjścia dla wieloletniej 
i owocnej filmowej współpracy. Długo nierozłączni, Caro i Jeunet 
przez 20 lat tworzyli kinematograficzny duet, kreując bajeczny, 
surrealistyczny świat.

To dzięki Chanel Jean-Pierre Jeunet nawiązał ponowną współpracę z  Audrey 
Tautou, swoją ulubioną aktorką. Po upływie czterech miesięcy powstało dzieło, 
które bardziej przypomina film krótkometrażowy niż spot reklamowy. Rezultat: 
półtorej minuty wizualnej bajki z perfumami Chanel No 5 w roli głównej. Odnaleźć 
w niej można oniryczny, jedyny w swoim rodzaju świat, wykreowany przez reżysera, 
który wówczas mówił: „To rzecz dziś niespotykana: pozwalają ci napisać historię, 
dają całkowitą wolność, obdarzają nieograniczonym zaufaniem”.

W 1997 roku przed  
Jean-Pierrem Jeunetem 
otwiera swe drzwi 
Hollywood. Reżyser 
pozostawi tutaj swój 
szczególny ślad, realizując 
czwartą część słynnej 
serii „Obcy: Przebudzenie”.

NAGRODY

1981
César dla najlepszego 

krótkometrażowego filmu 

animowanego za „Le manège” 

(„Karuzela”)

1991
César dla najlepszego 

krótkometrażowego filmu 

fabularnego za „Głupstwa”

1992
César dla najlepszego filmu 

debiutanckiego za „Delicatessen”

2002
César dla najlepszego filmu 

i najlepszego reżysera za  „Amelię”

kino

J
ean-Pierre Jeunet, prawdziwy samouk, debiutuje 
w zawodzie realizując reklamy i teledyski. Wraz 
z Markiem Caro stworzą najwybitniejszy duet 
we francuskim kinie, po czym Jeunet stanie się 
niezależnym reżyserem. Pracując solo Jeunet podąża 

ścieżką zarazem komercyjną, jak i artystyczną. To ścieżka 
reżysera, który potrafi tworzyć ambitne kino, o poetyckim 
spojrzeniu, oraz wykreować pełne szaleństwa uniwersum.

Kreator uniwersum

Jean-Pierre
Jeunet
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Dla „Amelii” Jean-Pierre Jeunet wybrał 
nasyconą kolorystykę obrazu, aby 
odtworzyć pocztówkową atmosferę 
wiecznego Paryża.

Z prawie 24 milionami sprzedanych biletów „Amelia” jest 
drugim największym francuskim sukcesem filmowym na skalę 
międzynarodową. Została zaliczona przez dziennik „New York 
Times” do tysiąca najlepszych filmów w historii kina. Obecnie 
magazyn „Rolling Stones” wymienia go wśród pięćdziesięciu 
najlepszych komedii romantycznych wszechczasów.

Po czwartej części „Obcego" i swojej przygodzie w Hollywood, 
Jean-Pierre Jeunet wraca na ziemię, do Francji, do 
charakterystycznej paryskiej dzielnicy Montmartre, by 
zrealizować nowy film, „Amelię”. Amelia, trochę dziwna 
i rozmarzona młoda kobieta zdecydowana jest zrobić wszystko, 
by zmienić życie innych na lepsze. Film jest prawdziwą 
wybuchową mieszanką fantazji i poezji, kinematograficznym 
UFO wymykającym się wszelkim etykietom. Od samego 
początku krytycy są jednomyślni. „Amelia” odnosi przede 
wszystkim fenomenalny sukces komercyjny: 4 miliony biletów 
sprzedanych w ciągu miesiąca oraz 9 milionów wejść we 
francuskich kinach, a wkrótce potem pobije rekordy kasowe 
na całym świecie. Okrzyknięta filmem kultowym, jej powtórki 
w telewizji są zawsze hitem, a paryski Montmartre zyskał 
międzynarodowy rozgłos. Miejsca, w których realizowano 
ujęcia filmowe stały się miejscem pielgrzymek fanów Amelii. 
Odwiedzający przybywają, by sfotografować filmowy sklepik 
spożywczy znajdujący się na rogu ulicy Rue des Trois Frères, 
a także bar i sklep tytoniowy na ulicy Rue Lepic. Opierając 
się na niecodziennym, lecz bardzo trafnym doborze aktorów, 
Jean-Pierre Jeunet wykorzystuje w swoim scenariuszu dziwne 
anegdoty z życia, które notował na przestrzeni lat. Nie zdając 
sobie z tego sprawy, własną ręką tworzył przepis i składniki 
potrzebne do wypełnienia niezwykłego filmowego przeboju.

kino

światowy sukces kultowego filmu

Amelia

Reżyser przyznaje, że 
uległ urokowi aktorki 
Audrey Tautou po trzech 
minutach przesłuchania!
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odkrywca talentów

2

1.  Audrey Tautou 
i Jean- Pierre Jeunet 
na planie filmu „Amelia”

2.  Aktorka Yolande Moreau 
w „Amelii”

3. Marion Cotillard

4. Jamel Debbouze w „Amelii”

5.  Dany Boon w filmie „Bazyl. 
Człowiek z kulą w głowie”

6. Dominique Pinon

7. Isabelle Nanty w „Amelii”

4

5

6

7

Poza wspaniałymi 
wszechświatami, które 
tworzy od podstaw, 
Jean-Pierre Jeunet 
posiada szalony 
talent do ukazywania 
znanych aktorów 
w rolach oddalonych 
o lata świetlne od ich 
standardowych ról. 

Sukces filmów Jeuneta wiele zawdzięcza wyjątkowej obsadzie aktorskiej. 
Reżyser uwielbia stawiać przed kamerą obok siebie naturszczyków 
wraz z wielkimi gwiazdami, które potrafi tak poprowadzić, by grały 
postaci oddalone o lata świetlne od swoich zwyczajnych ról. W „Mieście 
zaginionych dzieci”, filmie mrocznym i onirycznym, zagrają u niego m. in. 
Ron Perlman i David Emilfork (aktor o najbardziej nietypowej budowie 
ciała we francuskim kinie). W „Obcym: Przebudzenie” występuje 
Sigourney Weaver w towarzystwie Rona Perlmana i Dominika Pinona. 
Dzięki „Amelii” cały świat mógł poznać Audrey Tautou, a obok niej 
Mathieu Kassovitza i Rufusa. Jean-Pierre Jeunet spotka się ponownie na 
planie z Audrey Tautou, z Dominique'em Pinonem, Gaspardem Ullielem 
i Clovisem Cornillacem w ramach filmu „Bardzo długie zaręczyny”.

1

3

kino
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„Big Bug” będzie satyryczną, futurystyczną 
komedią o sztucznej inteligencji, komedią, która 
skłoni nas refleksji...

Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Stéphane de Groodt i Alban Lenoir 
są w tej chwili na planie nowego filmu reżysera „Amelii”. Tytułowy 
wielki bug (ang. błąd), o którym mowa, to nic innego jak bunt 
androidów w 2050 roku. Tym osadzonym w przyszłości scenariuszem 
reżyser wraca do swych początków i ulubionego gatunku science 
fiction, 20 lat po zrealizowaniu „Obcego: Przebudzenie” (1997) 
i „Miasta zaginionych dzieci” (1995). 

Komediowy i futurystyczny film o sztucznej inteligencji przedstawia 
mieszkańców pewnego domu przerażonych buntem androidów, 
do którego mogłyby dołączyć ich roboty domowe. „Big Bug” 
zapowiada się jako wyjątkowy scenariusz. W tym zwariowanym 
projekcie reżyserowi entuzjastycznie towarzyszy platforma Netflix,  

dysponująca znacznymi środkami finansowymi. Dystrybucja filmu 
odbędzie się zatem na tej znanej platformie, co zapewnia mu od razu 
międzynarodowa premierę. Wyczekiwany przez publiczność film jest 
jednocześnie wielkim powrotem reżysera, którego ostatnie dzieło 
powstało w 2013 roku („Świat według Spiveta”). O pierwszych 
dniach na planie filmowym Jean-Pierre Jeunet mówi tak: „Czystą 
radością jest widzieć słowa, które tworzyły zdania, które tworzyły 
dialogi tworzące historię... Stają się one rzeczywistym ciałem, dzięki 
utalentowanym aktorom!”. Można się założyć, że widzowie odnajdą 
tę samą przyjemność w powrocie szalonego i kreatywnego reżysera, 
który zajmuje wyjątkowe miejsce w królestwie kinematografii.

wyczekiwane dzieło kinematografii 
Big Bug (2021)
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1.  „Deux escargots s’en vont”, 
film krótkometrażowy we 
współpracy z Romain’em 
Segaudem (2016)

2.  „Le Manège”, 
film krótkometrażowy we 
współpracy z Markiem Caro (1980) 

3.  „Głupstwa”, 
film krótkometrażowy (1989)

4.  „Delikatesy”, we współpracy 
z Markiem Caro (1991)

5.  „Amelia” (2001)

6.  „Nie ma wytchnienia dla Billy'ego 
Brakko”, 
film krótkometrażowy (1984) 

7.  „Bardzo długie zaręczyny” (2004)

8.  „L’Évasion”, 
film krótkometrażowy we 
współpracy z Markiem Caro 
(1978)

9.  „Bazyl. Człowiek z kulą 
w głowie” (2009)

10.  „Obcy: Przebudzenie” (1997)

11. „Świat według Spiveta” (2013)

12.  „Bunkier ostatniego ostrzału”, 
film krótkometrażowy we 
współpracy z Markiem Caro 
(1981)

13.  „Miasto zaginionych dzieci”, 
we współpracy z Markiem Caro 
(1995)

7

9

13

10

filmografia wielkiego marzyciela
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P
remiera nowatorskiego produktu jest zawsze dużym ryzykiem, 
ponieważ nigdy do końca nie wiadomo jak rynek zareaguje. 
Kluczowe jest zatem ograniczenie ryzyka finansowego związanego 
z wprowadzeniem nowego rozwiązania. Z pomocą inwestorom 
może przyjść koncepcja MVP.

MVP w startupie 
technologicznym

Czyli jak wejść na rynek
z nowatorskim produktem?

Inwestorzy 
chętniej 

finansują 
startupy 

posiadające 
MVP, które 
umożliwia 

zweryfikowanie 
potencjału 

biznesowego 
rozwiązania.
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CZYM JEST MVP?

MVP (minimum viable product) jest prototypem 
testowanym na prawdziwych użytkownikach. 
Dobrze zaprojektowane MVP skupia się na 
głównej funkcjonalności, pomijając wszelkie mniej 

istotne elementy. Pozwala to łatwo 
i szybko zweryfikować czy idea 
produktu spotka się z pozytywnym 
odbiorem rynku.

PO CO BUDOWAĆ MVP?

Ale po co budować niepełną wersję 
produktu, skoro od razu można 
stworzyć finalne, kompleksowe 
rozwiązanie, oszczędzając czas 
i pieniądze? Czy nie lepiej zaplanować 
premierę dopracowanego, pełnego 
bajerów produktu, który przyciągnie 
tysiące zachwyconych klientów? 
Rzecz w tym, że w swym entuzjazmie 
możemy popełnić błąd. Istotą MVP 
jest zmniejszenie ryzyka i kosztów 
ewentualnego niepowodzenia 
projektu. Małe i proste rozwiązanie 

jest bardziej elastyczne, dzięki czemu można 
je szybciej i taniej przebudować. Kluczowa jest 
sprawna reakcja na opinie i uwagi pierwszych 

użytkowników. W końcu komercyjne rozwiązania 
tworzy się właśnie dla klientów.
Koncepcja MVP jest najpopularniejsza wśród 
startupów, bo często ułatwia pozyskanie 
finansowania na dalszy rozwój. Nic dziwnego, że 
inwestorzy chętniej finansują startupy z MVP 
i bazą użytkowników niż te z samym pomysłem. 
Posiadanie prototypu pokazuje, że startuperzy 
poważnie podchodzą do biznesu i są w stanie 
zbudować wstępny produkt, zaś pierwsi aktywni 
użytkownicy dowodzą, że MVP ma potencjał 
rynkowy.

KTO TWORZY MVP?

MVP najczęściej tworzą startupy, które ze 
względu na ograniczone budżety chcą ostrożnie 
sprawdzić swoje pomysły. Jednak koncepcja MVP 
jest coraz częściej wykorzystywana także przez 
dojrzałe firmy, które przy niewielkim ryzyku 
i niskim koszcie chcą zweryfikować potencjał 
biznesowy nowych produktów.
Wielu przedsiębiorców sięga po usługi software 
house’ów, które nie tylko potrafią zrealizować 
MVP od strony technicznej, lecz również pomagają 
określić, które funkcjonalności są kluczowe, 
a które nie.



Platforma 3DEXPERIENCE 
w chmurze pozwala 
Canoo udostępniać 
bazy danych i pliki 
projektowe ponad 
150 współpracownikom 
z całego świata.
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Branża mobilna znajduje się pod rosnącą presją 
zwiększania stopnia personalizacji pojazdów. 
Zmiana ta wymaga zarówno od producentów 
OEM, jak i ich dostawców, większej elastyczności 
i szybszej zdolności reagowania na rynkowe 
trendy. Nowe rozwiązania software’owe do 
digitalizacji procesów w przedsiębiorstwach 
pomagają firmom przewidywać potrzeby 
klientów i skutecznie współpracować 
w zakresie innowacyjnych pojazdów.

Przykładem nowatorskiego podejścia do kwestii 
mobilności jest kalifornijski startup Canoo, 
który na bazie platformy 3DEXPERIENCE 
w chmurze od Dassault Systèmes w niecałe 
dwa lata zaprojektował pierwszy fizyczny 
prototyp pojazdu bazującego na konstrukcji 
deskorolki. Na standardowym „podwoziu” 
można montować różne moduły i systemy, 
a efektem końcowym może być choćby auto 
sportowe czy dostawcze.

Canoo nie tylko definiuje na nowo pojęcie 
pojazdu, ale także zmienia model biznesowy 

dostarczania swojego produktu klientom. 
W dominującym obecnie, własnościowym 
modelu posiadania pojazdu, koszty związane 
m.in. ze spłatą rat, ubezpieczeniem i serwisem 
spoczywają na barkach kierowców. Pojazdy 
elektryczne Canoo dostępne w ramach 
subskrypcji są rozwiązaniem nie tylko bardziej 
ekologicznym, ale także bardziej opłacalnym.
Na przykładzie Canoo można zobaczyć 
pełen potencjał zastosowania platformy 
3DEXPERIENCE w chmurze: inżynierowie 
i wszyscy pracownicy firmy, niezależnie od 
lokalizacji, mają dostęp do jednego modelu 
produktu. Zespoły pracowników mogą 
współpracować nad powstawaniem tej 
koncepcji, tworząc trójwymiarowe modele
w świecie wirtualnym, a inżynierowie mogą ten 
model dopracowywać. 

Pracując w środowisku chmurowym, Canoo nie 
martwi się o koszty utrzymania infrastruktury 
serwerowej i sieciowej. Zaoszczędzone 
w ten sposób zasoby może przeznaczyć na 
opracowywanie konkurencyjnych produktów.
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D
użo czasu minęło odkąd Henry Ford, pionier masowej produkcji, 
żartował, że klient może zażyczyć sobie samochód w każdym 
kolorze, pod warunkiem, że będzie czarny. Dziś użytkownicy 
oczekują samochodów wyposażonych w nowoczesne technologie 
i odzwierciedlających ich styl życia. 

Nowe podejście 
do mobilności 

Współdzielenie samochodów 
stanie się jednym z elementów 
transportowej rewolucji



45 lat hotelu
Sofitel Warsaw 
Victoria!

Połączenie 
nowoczesnego 

designu z klasyczną 
francuską elegancją 

w samym sercu 
Warszawy.

Położony przy historycznym Placu Piłsudskiego, Sofitel Warsaw Victoria 
oferuje wszystkie atrakcje kulturalne stolicy na wyciagnięcie ręki. 
Nowoczesny wystrój wnętrz autorstwa Didiera Gomeza podkreśla 
subtelną elegancję hotelu.  Ekskluzywne pokoje i apartamenty oferują 
niezrównany komfort, a specjalnie zaprojektowane łóżka MyBed™ 
gwarantują spokojny sen. W restauracji La Brasserie Moderne goście 
mogą cieszyć się smakiem dań łączących polską i francuską sztukę 
kulinarną. Błogi wypoczynek po pracowitym dniu zapewni wizyta w centrum 
fitness lub relaks w podgrzewanym krytym basenie.
Zapraszamy na luksusową przygodę w sercu niezwykłego miasta.
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B
usiness Centre Club - prestiżowy klub 
przedsiębiorców i największa w kraju 
organizacja indywidualnych pracodawców. 
Należą tu międzynarodowe korporacje, 
najlepsze polskie firmy. Jesteśmy 

nowoczesnym klubem przedsiębiorców, aktywnie 
kreującym rzeczywistość gospodarczą. Tworzymy 
organizację kompetentną, etyczną i relacyjną. 
Wspieramy swoich członków i zapewniamy możliwości 
rozwoju, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.  
Integrujemy ludzi biznesu i tworzymy elitarną przestrzeń 
do nawiązywania wartościowych kontaktów.

Siedzibą BCC jest ponad 300-letni Pałac Lubomirskich 
zlokalizowany w samym centrum, ważne i wyjątkowe 
miejsce spotkań na eventowej mapie Warszawy. 

Każdego tygodnia w pałacowych wnętrzach 
organizujemy: jubileusze firm, targi, wystawy, 
konferencje, kongresy, debaty publiczne, spotkania 
biznesowe, wernisaże, koncerty. 
Reprezentacyjne sale Pałacu Lubomirskich wyposażone 
są w nowoczesne urządzenia audiowizualne, każdą ofertę 
dla naszych klientów „szyjemy na miarę”, zapewniamy 
profesjonalizm i wsparcie na każdym etapie organizacji. 
Zapraszamy do współpracy!

Business 
Centre Club 

Zapraszamy do kontaktu:
dariusz.pekalowski@bcc.pl
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Ś
wiatowa marka w branży audytowej i znaczący gracz w świecie 
biznesu, firma MAZARS coraz lepiej rozwija się na polskim 
rynku. Z tej okazji, magazyn La Belle Vie spotkał się z Michelem 
Kiviatkowskim, aby porozmawiać o pozycji MAZARS w Polsce.... 
i Polski w Europie!

Mazars.
Wywiad.

Polska, rozkwit ekonomiczny
w samym sercu Europy!

Od początku 
naszego istnienia, 

przeprowadziliśmy 
audyt dla ponad 
70% francuskich 

inwestycji 
w Polsce.

CO OPOWIEDZIAŁBY PAN 
O FIRMIE MAZARS OSOBIE, 
KTÓRA JESZCZE Z NIĄ NIE 
WSPÓŁPRACOWAŁA?

Michel Kiviatkovski: Jesteśmy globalną, 
zintegrowaną firmą specjalizującą się 
w audycie, księgowości, doradztwie, usługach 

podatkowych i prawnych, której 
renomę budują 42 tysiące 
współpracowników w ponad 90 
krajach. Wciąż rozwijamy też 
zakres naszych usług związanych 
z doradztwem w procesie fuzji 
i przejęć przedsiębiorstw. Naszą siłą 
jest współpraca z biurami Mazars 
na całym świecie, którą umożliwia 
nam nasz model biznesowy. Dzięki 
tej swoistej synergii między naszymi 
oddziałami, jesteśmy w stanie 
bez przeszkód wspierać działania 
naszych klientów na arenie 

międzynarodowej. To czyni nas wyjątkowymi na 
rynku, a nasi klienci potrafią to docenić.

OD KIEDY PRACUJE PAN 
W POLSCE?

MK: Stanąłem na czele MAZARS w Polsce 
w 1993 roku. Była to wówczas mała firma. Dzisiaj 
w naszych oddziałach w Warszawie i Krakowie 
pracuje z nami blisko 500 osób. Od początku 
naszego istnienia, przeprowadziliśmy audyt dla 
ponad 70% francuskich inwestycji w Polsce.

JAK WIELE ZMIENIŁ KRYZYS  
ZWIĄZANY Z COVID-19?

MK: Dużo mówi się o wpływie pandemii 
w wymiarze społecznym i ekonomicznym, jednak 
w rzeczywistości niewiele komentarzy odnosi 
się do jej konkretnych konsekwencji, takich jak 
spadek wyników finansowych wielu firm. Jeśli 
chodzi o naszą działalność, to rolą MAZARS jest 
właśnie analizowanie reperkusji takich kryzysów. 
W Polsce, rządowa pomoc była mniejsza niż 
w wielu innych krajach europejskich, w związku 
z czym pandemia w dużo większym stopniu 
osłabiła niektóre sektory gospodarki takie, jak 
choćby turystyka, hotelarstwo i gastronomia...

CZY TO OZNACZA, ŻE SYTUACJA JEST 
NIEPOKOJĄCA?

MK: Owszem, dla niektórych branż. Są też jednak takie sektory 
gospodarki, które wyjątkowo skorzystały na kryzysie. Mam tu 
na myśli wszystkie firmy zajmujące się nowymi technologiami. 
Ale także przedsiębiorstwa, które potrafiły się przystosować 
do nowych warunków i zmieniły profil działalności, korzystając 
z dostępnych rozwiązań cyfrowych takich jak sprzedaż 
online. To właśnie pozwoliło niektórym branżom na osiągnięcie 
spektakularnych wyników. Oczywiście, pierwsze oznaki 
nadchodzącej przemiany gospodarczej były widoczne o wiele 
wcześniej, jednak dopiero pandemia znacząco przyspieszyła jej 
rozwój.

JAKĄ ROLĘ W TYM KONTEKŚCIE ODGRYWA 
FIRMA MAZARS?

MK: Przede wszystkim, chciałbym podkreślić, że MAZARS 
należy do grupy tych podmiotów gospodarczych, dla których 
pandemia okazała się czynnikiem przyspieszającym rozwój. 
W ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost naszych wyników 
na poziomie 25%. Obecna koniunktura rządzi się swoimi 
prawami, dlatego wiele firm potrzebuje wsparcia, dzięki czemu 
mogliśmy sprawnie poszerzyć profil naszej działalności tak, 
by nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne. Musieliśmy 
dostosować się do panujących warunków, coraz większego 
zainteresowania analizami finansowymi. Naszym wyzwaniem 
w tym okresie było udowodnienie, że jesteśmy w stanie szybko 
przygotować dokładną ocenę rynku. Zdarzały się sytuacje, 
kiedy liczyła się zdolność do sprawnej i adekwatnej reakcji. Było 
tak w przypadku współpracy z wielkimi grupami kapitałowymi, 
które porzuciły swoje azjatyckie siedziby, by powrócić do 
Europy Centralnej. Naszą rolą było wtedy towarzyszenie im 
w długotrwałym procesie poszukiwania nowych strategii 
rozwoju. Nowa rzeczywistość zrodziła potrzebę nowej ekonomii, 
do której i my musieliśmy dostosować nasze środki.

JAK WYOBRAŻA PAN SOBIE NAJBLIŻSZĄ 
PRZYSZŁOŚĆ?

MK: To czego nam dziś potrzeba, to przygotowanie strategii na 
wyjście z kryzysu. Bez wątpienia potrzebujemy zmian w zakresie 
ekonomii oraz ekologii, dzięki którym możliwe będzie otwarcie 
się rynków i pojawienie ogromnych możliwości dla europejskich 
firm. Od lat 90. aż do dziś, wykonaliśmy wielki krok naprzód, 
ogromną pracę. To dla Polski prawdziwa szansa, żeby zaistnieć 
na rynkach o wielkim potencjale, jeśli tylko będzie potrafiła 
do siebie przyciągnąć inwestorów i ich przy sobie zatrzymać. 
Jestem głęboko przekonany, że znajdujemy się w odpowiednim 
miejscu i w odpowiednim czasie!
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„Jestem głęboko 
przekonany, że 
znajdujemy się 
w odpowiednim miejscu 
i w odpowiednim 
czasie!”

Michel Kiviatkowski
Partner Zarządzający Mazars w Polsce
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Le Coq Sportif

L
e Coq Sportif to wyjątkowa historia marki, która 
od ponad 130 lat jest nierozerwalnie związana 
z najważniejszymi dla Francuzów wydarzeniami 
sportowymi. Jej największe sukcesy to podbicie serc 
miłośników mody ulicznej, dla których codzienny 

ubiór jest częścią stylu życia oraz bycie ambasadorem zasad 
fair play. Zawsze na czasie, nigdy nie wyjdzie z mody.

Sport z rozmachem!

A wszystko zaczęło się pewnego dnia 1882 roku 
we francuskiej miejscowości Romilly-sur-Seine 
w departamencie Aube. To właśnie wtedy zafascynowany 
sportem Emile Camuset postanawia zająć się szyciem 
dżersejowych strojów sportowych dla swoich przyjaciół 
cyklistów, piłkarzy i rugbystów. Wtedy jeszcze nie wie, że 
to pierwsze kroki kultowej marki. Le Coq Sportif szybko 
się rozwijał i przyciągał coraz liczniejszą klientelę. Jednak 
największe uznanie zapewnili marce najlepsi zawodnicy, 
którzy wynieśli ją na sam szczyt w latach 70. Słynnego 
koguta można było wtedy zobaczyć na zielonych strojach 
drużyny AS Saint-Étienne, zwycięzcy Ligi Mistrzów 
w 1976 roku. Ten sam kogut zdawał się przechadzać po 
kortach Rolland Garros w 1983 roku wraz ze zwycięzcą 
French Open, Yannickiem Noem. Z biegiem lat ogromny 
potencjał marki zaczął być dostrzegany również poza 
Francją. 

Jej logo jest dzisiaj znane w ponad sześćdziesięciu 
krajach z całego świata i towarzyszy najważniejszym 
wydarzeniom sportowym zapisanym w pamięci zbiorowej. 
Któż nie pamięta argentyńskiego piłkarza, Diego 
Maradony, triumfalnie wznoszącego Puchar Świata 
w stroju od Le Coq Sportif? Wyjątkowość marki wspiera 
się na fundamentach wznoszonych stopniowo w miarę 
zdobywanego doświadczenia podczas kolejnych wydarzeń 
sportowych. Znany i podziwiany za niespotykaną jakość 
ubrań, butów i akcesoriów sportowych, Le Coq Sportif 
przyciąga również dzięki wyznawanym wartościom 
i przekonaniom, które zbudowały jego legendę. 
Wybierając za swój symbol piejącego koguta cieszącego 
się nadchodzącym nowym dniem, marka wpisała się 
w uniwersalny i pozytywny zestaw wartości: każdy dzień 
z Le Coq Sportif to zwycięstwo!

m  da
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tradycja z widokiem 
na przyszłość

lokalna produkcja

Nowe koncepcje i projekty wszystkich prototypów wciąż 
powstają w Romilly-sur-Seine. Marka największą wagę 
przykłada do tego, by przekazywać swoje doświadczenia 
kolejnym pokoleniom. Dlatego też w jednej z fabryk 
założyła własną szkołę, która wykształciła już pierwszych 
rzemieślników, dzięki czemu tradycja zachowa swą 
ciągłość. 

Le Coq Sportif stawia sobie za punkt honoru by utrzymać 
lokalną produkcję. Dlatego też w pierwszej kolejności korzysta 
z usług miejscowych firm, co gwarantuje ich produktom 
najwyższą jakość. Dla przykładu wszystkie ubrania marki są 
szyte i farbowane w Aube. Dzięki 130 latom doświadczenia 
w branży sportowej, Le Coq Sportif zyskał niezwykle silną 
pozycję na rynku. A to z kolei przyciąga producentów 
z sąsiednich krajów, którzy chcieliby nawiązać współpracę, dzięki 
której mogą rozwinąć nową linię produktów. Tak było chociażby 
w przypadku kolekcji Végétale zrealizowanej we Włoszech oraz 
projektu Ventile, którego produkcja odbywa się w Szwajcarii.

1

W 1939 roku, Le Coq Sportif projektuje pierwszy dres. Od zawsze 
jedną z najmocniejszych stron marki była umiejętność łączenia 
ponadczasowej prostoty z konsekwencją zdolną do przekraczania 

granic między epokami i pokoleniami. Docierać do jak 
największej liczby klientów, to filozofia firmy, która 
idealnie koresponduje z duchem sportowym. Style się 
zmieniają, a mimo to Le Coq Sportif wciąż zachowuje swoją 
spójność, dzięki nowoczesnym krojom z rozpoznawalną 
nutką vintage. Sukces w mediach społecznościowych 
tylko potwierdza słuszność ich strategii. Miłośnicy marki 
dumnie noszą jej trójkolorowe logo, doceniając jego 
readaptacje w stylu retro, jak również jego klasyczne 
odsłony dostosowane do współczesnego gustu. Dowód 
na nadążanie za duchem czasu? Zaskakująca współpraca  
Le Coq Sportif z  siecią odpowiedzalnych restauracji Café 
Joyeux; z Operą Narodową w Paryżu; z Soprano, słynnym 
francuskim artystą oraz hołd złożony Arthurowi Ashe 
i wiele innych...

ponadczasowa moda

1.  Marka Le Coq Sportif 
jest dumna, że jedną z jej 
ambasadorek jest Charlotte 
Fairbank, trzecia najlepsza we 
Francji zawodniczka tenisa na 
wózkach.

2.  Yannick Noah, ostatni Francuz, 
który wygrał turniej Rolland 
Garros, flagowy ambasador 
marki Le Coq Sportif.

Marka szczyci się 
swoim trójkolorowym 
logotypem i 
nawiązuje do swojego 
dziedzictwa, inspirując 
się ikonicznymi 
projektami sprzed lat 
i nadając im świeży 
charakter.

2 m  da
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Le Coq Sportif to przede wszystkim historia miłosna. Marka 
pozostaje blisko sportowców, niezależnie od tego czy są 
mistrzami, amatorami czy kibicami. Wszystkich ich łączy 
miłość do współzawodnictwa i przekraczania własnych 
granic, ale także, a może przede wszystkim - niesamowite 
emocje, które towarzyszom wszystkim rozgrywkom 
sportowym. Noszenie produktów marki Le Coq Sportif, 
to pielęgnowanie pasji do sportu. W tym samym czasie 
marka podbija ulice, miejscowe stadiony, amatorskie 

kluby mieszczące się w najmniejszych francuskich 
miejscowościach oraz z pasją projektuje i szyje dziś stroje, 
które towarzyszą wyczynom największych sportowców. 
Kogut z logo firmy pieje wszędzie! Dla graczy francuskiej 
drużyny narodowej w rugby, dla drużyn piłkarskich 
z Saint-Étienne i Troyes, a także tancerzy Opery Narodowej 
w Paryżu. 

Z miłości do sportu

3

1

dla amatorów i dla mistrzów

1.  Tenis to dla marki sport emblematyczny. 
Na zdjęciu Lucas Pouille, znany we Francji 
i na świecie ambasador marki. 

2.  Marka obecna na Mistrzostwach Świata 
Formuły 1 z francuską drużyną Alpine 1.

3.  Le Coq Sportif jest jednym z głównych 
sponsorów francuskiej drużyny narodowej 
w rugby, która jest uznawana za jedną 
z najlepszych na świecie.

Ambasador marki
Le Coq Sportif, Tony 
Yoka, był inspiracją 
dla pierwszej linii 
kolekcji Legends.
To nowa kolekcja 
marki inspirowana 
pojęciem lat 
świetlnych.

2

JONATHAN ERMAND
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Obraz Louisa Cane'a

kultura

W 
latach 50. w Nicei narodził się ruch artystyczny, 
oparty na bliskiej przyjaźni trzech twórców: 
Armana, Yvesa Kleina i Claude'a Pascala. 
Około trzydziestu innych artystów podąża za 
ich ideami, by stworzyć grupę zwaną potem 

szkołą nicejską, a z czasem będącą synonimem nowego realizmu. 
Żadnych zasad, żadnych dogmatów, tylko tworzenie osobliwej 
sztuki, anty-akademickiej i wolnomyślicielskiej. 

Szkoła osobliwości
daleka od akademizmu

Szkoła nicejska

Szkoła nicejska ma tyle samo definicji, ilu krytyków. Ale jej historia rozpoczyna 
się od trójki przyjaciół w wieku 18-19 lat, którzy spotykają się i razem tworzą 
„Trójkąt”. Ta trójka dzieci słońca i morza postanawia poetycko podzielić się 
światem: Arman dostaje ziemię i bogactwo, Pascal powietrze, Klein wybiera 

niebo i jego nieskończoność. W ten sposób 
inicjują to, co stanie się szkołą nicejską. Koszule 
z odciśniętymi śladami stóp i dłoni są ich 
pierwszymi plastycznymi kreacjami. Niedługo 
potem Martial Raysse zastępuje Pascala 
i w ten sposób tworzy się trio założycielskie 
nowego realizmu. Następnie dołącza do nich 
plejada artystów takich jak Jacques Tinguely, 
César, Raymond Hains. Wszyscy podpisują 
Manifest Nowego Realizmu, nazwany na cześć 
krytyka sztuki Pierre'a Restany'ego.

Nowy realizm, rodzaj 
francuskiego pop-artu, 
próbował przeciwstawić 
się amerykańskiemu 
ruchowi, który 
zmonopolizował 
w latach 50. produkcję 
artystyczną.
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kultura

Setki artystów przewinęło się przez szkołę nicejską, 
współtworząc kolaż ruchów artystycznych na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat. By do niej należeć, trzeba 
było spełnić cztery kryteria. Głównym kryterium, według 
Monticelliego, jest przede wszystkim to, że artysta 
musiał trzymać się z dala od wszelkiego akademizmu, 
od jakichkolwiek konwencji. Następnie, co jest oczywiste, 
artysta musiał wykonać znaczną część swojej pracy 
w Nicei lub w jej regionie. Dobry artysta szkoły nicejskiej 
musiał być inicjatorem lub siłą napędową ruchu, a nie 
tylko jego zwolennikiem. W końcu musiał też wpisywać 
się we współczesne ruchy, takie jak: nowy realizm, 

Fluxus (Ben, Alocco 
i Brecht), czy Groupe 70 
i Supports/Surfaces 
w drugiej połowie lat 70.

Szkoła, która
nie jest szkołą

Technika 
otrzymywania 
intensywnego 
koloru niebieskiego, 
którego nazwa 
pochodzi od 
nazwiska Kleina, nie 
jest do końca jasna, 
ale przyciąga wzrok 
ludzi na całym 
świecie.

Nazwa Fluxus od razu 
przywodzi na myśl 
Bena. 
Jego prace 
kwestionowały 
granice sztuki i były 
radykalne jak on 
sam.
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Metoda „Fire Painting” 
czy autorski kolor 
Klein International Blue, 
dowodzą, według Kleina, 
samowystarczalności 
kolorów. Nie trzeba ich 
komplikować liniami.

Kleina interesuje niebo i nieskończoność, 
którą ilustruje zanikający punkt 
horyzontu śródziemnomorskiego. 
Błękit morza i błękit nieba są według 
niego nierozłączne; Klein odtwarza 
kolor linii granicy pomiędzy nimi 
i pozwala mu dominować na całym 
płótnie. Artysta z Nicei jest bardzo 
religijny i widzi w kolorze niebieskim 
duchowy, mistyczny wymiar. W 1957 roku 
rozpoczyna swój „niebieski okres”, który 
przynosi mu sławę. Tym samym wpisuje 
się w artystyczną ciągłość sztuki, 
poczynając od włoskiego malarza Giotto 
(1266-1337), który był zafascynowany 

niebem i jego nieskończonością, kończąc 
na Henrim Matissie (1869-1954), który 
nigdy nie zaniechał uwieczniania 
lazurowego nieba. W 1960 roku Klein 
stworzył swój międzynarodowy błękit, 
International Klein Blue, intensywny, 
magnetyczny odcień, który przemierzał 
świat. Swoje arcydzieło zarejestrował we 
Francuskim Urzędzie Patentowym, a ten 
gest został uznany za akt artystyczny, 
inspirowany technologią i zgodny 
z podejściem tak zwanego Action Art. 
Ten wyjątkowy błękit rozświetla galerie 
na całym świecie po dziś dzień.

Yves Klein

Yves Klein, oprócz malarstwa, 
zawsze bardzo lubił judo. To właśnie 
w klubie judo w Nicei poznał Armana 
i Claude'a Pascalów. Judo nazywał 
swoim pierwszym doświadczeniem 
„duchowym". Kolejnych zaznał, 
kiedy w 1953 roku został członkiem 
różokrzyżowców, których założenia 
miały karmić jego dzieła aż do 
śmierci w 1962 roku.

kultura

Yves Klein podczas kręcenia filmu 
„The Heartbeat of France” 
(„Bicie serca Francji”) w studio fotografa 
Charlesa Wilpa, Düsseldorf, luty 1961 rok

nadał swoje nazwisko nowemu kolorowi
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To właśnie dzięki częstej refleksji nad 
funkcją i miejscem sztuki, Yves Klein 
tworzy kompletnie nowe podejście 
i sposób nawiązywania relacji ze swoimi 
modelami, którzy stają się jego żywymi 
pędzlami podczas występów znanych 
jako „Anthropométries”.
„Anthropométries” to jedne z najbardziej 
znanych serii artysty, występy odbywały 
się publicznie i były filmowane. Jej nazwa 
została wymyślona przez Pierre'a 
Restany'ego, aby nazwać to, co Klein 
charakteryzował jako technikę żywego 
pędzla.

Klein mawiał: „Obraz jest tylko świadkiem, 
wrażliwą kliszą, która widziała, co 
się wydarzyło. Kolor w swoim stanie 
chemicznym, którego używają wszyscy 
malarze, jest najlepszym medium, na 
którym może odcisnąć się wydarzenie”. 
Jeśli serie „Anthropométries” ujawniają 
piękno poprzez uchwycenie świata 
dzięki obecności modelki, ich inscenizacja 
wtóruje koncepcji sztuki Kleina: 
wprowadzenia nowej wrażliwości do 
przeżywanej chwili poprzez zaskoczenie 
i prowokację.

yves klein i jego „kobiety-pędzle"

kultura
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Swoimi niskimi stołami 
(tutaj „Tableau Mali” 
z czarno-niebieskich 
emaliowanych dzbanków 
i kałamarzy pod 
pleksiglasem), Arman 
integruje sztukę z 
funkcjonalnością 
codziennego życia.

Asamblaż, poprzez 
nagromadzenie 

elementów wymazuje 
jednostkowość 

przedmiotu i zarazem 
podkreśla jego ulotność.

kultura

Arman

Praca Armana zajmuje się 
statusem obiektu. Jego 
miejsce we współczesnym 
społeczeństwie, jest 
święte, a jednocześnie 
służące jednorazowej 
konsumpcji.

Można powiedzieć, że z tworzenia asamblaży ze zwykłych przedmiotów rodzi się 
poezja. Pojawia się nowa atmosfera, nowe piękno. Arman łączył w ten sposób 
przedmioty jeszcze przed pop-artem Andy'ego Warhola, a niektórzy twierdzą, że 
wpłynął na jego reprodukcje zupy Campbella. W sztuce Armana jest pewien humor, 
który sztuka trochę już utraciła. Arman nigdy nie wpadł w „pułapkę piękna”. Jego 
prace nie mają być „ładne”, choć mają funkcję estetyczną, ale także poznawczą 
i uwrażliwiającą. 

zbieractwo i spalanie

i z powrotem sklejane po czym umieszczane na 
podstawach. Po „Gniewie”, przyjdzie „Spalanie” 
- ten sam rodzaj przedmiotów, ale oddanych 
niszczycielskiej sile ognia.
Technologia pozwoli mu jeszcze bardziej 
udoskonalić swoje techniki niszczenia, badania 
i ponownego łączenia. Sklejanie wielu 
przedmiotów, coraz większe cięcia, wybuchy, 
formowanie w betonie... Arman łączy sztukę 
i przedmioty codziennego użytku (na przykład 
stoliki). Pojawia się także w przestrzeni 
publicznej. W Paryżu, na dworcu Gare 
Saint-Lazare, można zobaczyć jego asamblaż 
zegarów zatytułowany „L'heure de tous” 
(„Wspólna godzina”) i asamblaż walizek, „Consigne 
à vie” („Dożywotnia przechowalnia”). W Bejrucie 
30-metrowa piramida zdeformowanych 
czołgów zatytułowana „Nadzieja na pokój” 

głęboko porusza widza. Arman 
podnosi przedmiot, nieodłącznego 
towarzysza codziennych wydarzeń, 
do rangi dzieła sztuki. Jest on jednym 
z nielicznych artystów, którzy 
umieścili sztukę w zasięgu każdego 
z nas.

Arman, którego prawdziwe nazwisko brzmi 
Armand Fernandez, rozpoczął swoją karierę 
w „Trójkącie”, założonym z przyjaciółmi Yvesem Kleinem 
i Claudem Pascalem.
W 1960 roku, kiedy Klein stworzył w galerii Iris Clert słynną 
wystawę „Le Vide” („Pusty”), Arman wypełnił przestrzeń 
złomem i zgromadzoną zawartością śmietników 
i nazwał wystawę „Le Plein” („Pełny”). Wydarzenie to 
jest  niebagatelne, ponieważ wyznacza początek 
głównego wątku jego kariery. Arman przez całe swoje 
życie będzie oscylował między Nowym Jorkiem a Niceą, 
między nowoczesnością a obfitością, między estetyką 
a hedonizmem. Istota przedmiotów fascynuje go tak 
bardzo, że je gromadzi, rozbiera na części, układa 
na stosie. Płyta plexi umożliwia prezentowanie tego 
kompulsywnego zbieractwa, które uwalnia kolejny impuls: 
gniew.
Tak właśnie Arman nazwie serię ukazującą przedmioty 
niszczone, pocięte 



Długa historia to z pewnością istotny element silnej pozycji 
gazowanej naturalnej wody mineralnej PERRIER. Legenda głosi, 
że jej początki sięgają aż Cesarstwa Rzymskiego! To właśnie 
wtedy dowódca Hannibal miał zatrzymać się ze swoją armią przy 
napotkanym źródle we Francji, co uczyniło ich najprawdopodobniej 
pierwszymi smakoszami dzisiejszej wody PERRIER. A setki lat 
później sam Napoleon III wydał zezwolenie na wykorzystanie 
źródła w Vergèze na większą skalę. Jak widać, historia PERRIER od 
początku wiąże się z wielkimi osobistościami.
Rosnącą popularność marka zyskiwała również dzięki współpracy 
z cenionymi artystami z całego świata, takimi jak S. Dali, A. Warhol 
czy G. Armani. Ostatnio do tego zacnego grona dołączył także 
Takashi Murakami, znany, japoński artysta  kojarzony z jaskrawymi, 
zabawnymi obrazami. 
Natomiast produkcją ostatniego spotu reklamowego dla kampanii 
„Heat by PERRIER” dowodził Cary Joji Fukunaga – sławny reżyser 
m.in. najnowszego filmu o Jamesie Bondzie. Spot to alegoria 
pragnienia życia marki i jej historycznego spojrzenia na siłę kobiet, 
składająca wizualny hołd dla gatunku „spaghetti westernu”.
Woda PERRIER to kwintesencja subtelnego łączenia klasyki 
z szaleństwem, niebanalności i wyjątkowego smaku, co od wielu lat 
przekłada się na popularność w ponad 140 krajach.

D
zięki orzeźwiającej naturalnej wodzie 
mineralnej z wyjątkowymi bąbelkami, 
zamkniętej w charakterystycznej zielonej 
butelce, marka PERRIER zdobyła serca 
ludzi na całym świecie. Niektórzy pokusili 

się nawet o nadanie jej miana symbolu Francji, tuż obok 
wieży Eiffla. W czym tkwi sekret sukcesu tej marki?

PERRIER – słynne 
bąbelki w kultowej 
butelce

Z Francji na 
cały świat

Marka wody PERRIER to 
mieszanka klasyki zielonej 
butelki i szaleństwa 
orzeźwiających bąbelków, 
którą zdobyła serca 
ludzi na całym świecie.

1.  Woda Perrier nalewana jest w charakterystyczne, zielone butelki. 
2.  Kadr z najnowszego spotu reklamowego Heat by PERRIER.

2
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cukiernie i sklep on-line
www.sklep.batida.pl
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Podczas gdy Armand łączył, gromadził  i rozkładał 
przedmioty na części, César kompresował je 
i odtwarzał. Podobnie jak w przypadku Armanda, 
opinia publiczna nie od razu zrozumiała jego 
sztukę. „Kompresowanie przedmiotów, złomu, 
samochodów czy motocykli? Każde złomowisko 
może to zrobić”, mówiono. Ale tym, co do czego 
wszyscy się mylili, była estetyka. César był 
rzeźbiarzem i jego podejście było podejściem 
artysty. Szukał znaczenia i piękna. Głębi. Arman 
chciał zobaczyć, co skrywa przedmiot; César 
powiększał go aż do granic możliwości, jak słynny 
kciuk, na którym można zajrzeć pomiędzy linie 
papilarne.

Kiedy César prasował przedmiot starał 
się wydobyć jego esencję. Przywrócić go do 
pierwotnej formy. Wraca do nieścisłości 
właściwości: gdy tylko samochód przestaje 
jeździć, gdy tylko ogałacamy go ze swojej 
oryginalnej, industrialnej estetyki, która jest 
przecież bardzo banalna, staje się dziełem 
samym w sobie i to doskonale niepowtarzalnym.
César był rzeźbiarzem jak Rodin. Materiały 
i narzędzia, których używał były inne, ale cel 
pozostał ten sam: odnalezienie piękna ukrytego 
w surowcu.

César

César urodził się 
w Nowy Rok 1921 w Marsylii

i zmarł w 1998 roku w Paryżu.

niezwykła kompresja 

„Ekspansja dzbanka do mleka”. 
Rzeźba z białej lakierowanej 
żywicy i chromowanej stali 
nierdzewnej oraz „Cezar”, 
najważniejsza nagroda kina 
francuskiego.

O Théo Tobiassie mówi się, że był malarzem na wygnaniu. Urodził 
się w Jaffie w palestyńskiej rodzinie żydowskiej, która została 
zmuszona do wyjazdu na Litwę, aż w końcu przybyła do Paryża. 
Już w bardzo młodym wieku Tobiasse wykazywał predyspozycje 
do rysowania i malowania; ostatecznym bodźcem, by podążyć 
tą ścieżką, był moment, w którym zobaczył dzieło Raoula 
Duffy'ego „La Fée Électricité” („Wróżka elektryczność”).
W wieku 23 lat osiedlił się w Nicei i kontynuował karierę grafika 
reklamowego, którą rozpoczął w Paryżu. Jako malarz został 
doceniony dziesięć lat później, w 1961 roku, zdobywając kilka 
artystycznych nagród, a rok później słynny handlarz dziełami 
sztuki Armand Drouant wystawił jego prace w Paryżu.
Théo Tobiasse’a łączyły ze szkołą nicejską miłość do regionu 
i niekonwencjonalne podejście do sztuk plastycznych, sięganie 
po różne techniki i media, takie jak witraż, szkic, litografia, 
ceramika, grawerstwo i rzeźba. Intensywnie podróżował 
i karmił swoją sztukę kulturami, które odkrywał; regularnie 
powracał do tematu wędrówek i exodusu narodu 
żydowskiego, a także do tematów takich jak miasta, Biblia 
i kobiety, we wszystkich ich aspektach.

Théo Tobiasse

Jako artysta samouk podczas 
swoich podróży studiował 

różne techniki wielkich 
mistrzów, aby je przyswoić 
i stworzyć swój własny styl.

W latach dziewięćdziesiątych Tobiasse rozbudowuje swoje zaplecze 
twórcze: scenografia z tworzeniem dekoracji i kostiumów do teatru 
lalek, litografie ku pamięci piątego stulecia wypędzenia Żydów 
z Hiszpanii, witraże... Jego pracę „Le Chant des Prophètes” 
(„Pieśń Proroków”) odsłoniętą w 1993 roku, w formie dwunastu 
monumentalnych witraży, można zobaczyć w synagodze w Nicei. 
W 1994 roku wraz z innymi nicejskimi artystami, takimi jak Arman, 
Ben, Gilli, Moya i Jean-Claude Farhi, Tobiasse uczestniczył 
w tworzeniu rydwanów na tematyczny karnawał w Nicei pod 
znakiem „Króla Sztuki”.

malarz w podróży
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Le Petit Olivier,
po prostu natura

Bardziej prawdziwy, 
bardziej naturalny,
bardziej etyczny

W Le Petit Olivier od 1996 roku mamy świadomość, 
że naturalne piękno jest bezcenne i należy 

o nie dbać. Dlatego każdego 
dnia staramy się stworzyć 
idealną równowagę między 
naturalnością, przyjemnością 
i efektywnością, aby wszystkie 

nasze produkty wykonane we Francji były jak 
najprostsze, a jednocześnie pobudzały wszystkie 
zmysły.

Od 2009 roku posiadamy gaj oliwny na wzgórzach 
Saint-Bonnet du Gard, na który składa się 1500 
drzew oliwnych, a także własną tłocznię oliwy 
z oliwek. Produkowany w niej olej jest używany 
w wielu naszych recepturach kosmetycznych.

Kosmetyki Le Petit Olivier to przede wszystkim 
skrupulatnie dobrane składniki pochodzenia 
naturalnego, wyjątkowe ekstrakty zapachowe 
z uważanego za światową stolicę perfum 
miasteczka Grasse oraz unikalne, tradycyjne 
receptury. 

Od 22 lat nieustannie inwestujemy 
i wprowadzamy innowacje, aby móc oferować 
najbardziej naturalne i zdrowe produkty, 
dbając jednocześnie o transparentność marki 
i angażując się społecznie, by dawać przykład 
innym.

W Le Petit 
Olivier jesteśmy 
przekonani, że aby 
zadbać o piękno, 
należy dbać o 
jakość produktu.   

L
e Petit Olivier to autentyczna francuska marka 
stworzona na południu Francji w Salon de Provence 
przez Erica Renarda i Xaviera Padovani, których 
główną misją jest tworzenie jak najlepszych produktów 
do pielęgnacji urody i dobrego samopoczucia 

z poszanowaniem środowiska.
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Przejdź się po Nicei i zapytaj mieszkańców, czy znają 
Benjamina Vautiera. Jeśli nie będziesz pewien, czy 
uzyskasz odpowiedź, po prostu zapytaj o „Bena”. 
Wszyscy powiedzą, że tak. Ben jest sławny w Nicei, bo 
jest jak ona sama: płomienny, oniryczny i marzycielski. 
Dołączył do ruchu Fluxus w 1962 roku, ale wszyscy 
uważają go za założyciela, gdyż był jednym z najbardziej 
aktywnych przedstawicieli szkoły nicejskiej, a sztuka 
w Nicei nie stałaby się tym, czym jest, bez Bena. Jego 
podejście do sztuki jest szczególne. Najpierw podpisuje 
się na obcych ludziach na ulicy, na swoich dzieciach, 
swojej rodzinie, jakby wszyscy byli dziełami sztuki, 
potem podpisuje wszystko, co wpadnie mu w ręce. Ale 
to właśnie jego myśli, te małe maksymy, które zawsze 
trafiają w sedno, umocnią jego reputację.

Ben Vautier

Jeśli wyznacznikiem wielkości 
artysty jest rozpoznawalność 
jego stylu, to Ben na pewno 
nim jest.

Ben myśli i pisze. Pisze 
tak, jak myśli. I to właśnie 
tworzy całą jego sztukę, 
choć nie wolno zapomnieć 
o jego umiejętnościach 
plastycznych.

W latach pięćdziesiątych XX wieku jego sklep z używanymi płytami stał 
się obowiązkowym punktem na artystycznej mapie Nicei. W kolejnej 
dekadzie Ben połączył swoje życie osobiste i artystyczne. Małe gesty 
codziennego życia staną się wielkimi działaniami w ramach tego, co 
nazwał „przywłaszczeniem”. Fotografował wszystko, skrzętnie notował. 
Następnie tworzył performance’y i zaczął malować swoje złote myśli białą 
farbą na czarnym tle. To właśnie okazało się sukcesem.
Dziś „Espace à débattre” („Przestrzeń do dyskusji”), dawny butik, który 
stał się galerią sztuki prowadzoną przez jego córkę Evę w nicejskiej  
dzielnicy Libération, jest miejscem obowiązkowym dla wszystkich 
ciekawych francuskich nowinek artystycznych.

kultura

słowa i litery 
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Urodzony w 1935 roku w Neapolu 
Benjamin Vautier po skończeniu szkoły 
w 1949 roku osiadł wraz z matką 
w Nicei, gdzie rozpoczął pracę w księgarni 
„Le Nain Bleu” („Niebieski Krasnolud”) jako 
chłopiec na posyłki. To jego matka znalazła 
mu tę pracę, a potem kupiła mu własną 
księgarnię z artykułami papierniczymi.  
Ale Ben wolał sztukę, muzykę i gromadzenie 
przedmiotów. Zmienił zatem księgarnię 
w sklep, w którym zaczął sprzedawać 
używane płyty i starocie. Fasadę sklepu 
pokrył rysunkami i słowami, i nazwał 
go „Laboratorium 32”. Sklep stał się  
mekką artystycznego światka - najpierw 

samej Nicei, potem - międzynarodowego. 
Regularnie odbywały się tam warsztaty, 
powstała kawiarnia literacka, przestrzeń 
do debat i galeria sztuki - miejsce, które 
przyciągnęło przyszłych członków szkoły 
nicejskiej. W 1965 roku Ben stworzył 
na antresoli sklepu mikroskopijną 
galerię o wymiarach trzy na trzy 
metry i nazwał ją „Ben doute de tout” 
(„Ben wątpi we wszystko”). Wystawiali 
się tam artyści tacy jak: Rayse 
Martial Raysse, Albert Chubac, 
Daniel Biga, Marcel Alocco, Bernard Venet, 
Serge Maccaferri, Serge III, Sarkis, 
Robert Filliou czy Christian Boltanski.

mały, autorski butik

kultura

1960, Sklep Bena Vautier, Nicea
©Ben Vautier 
Dzięki uprzejmości Galerii Eva Vautier. 
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W wieku 19 lat Jean-Claude Fahri miał swoją 
pierwszą autorską wystawę w kawiarni 
„Le Relax” w Nicei, gdzie spotkał po raz pierwszy 
Armana. Następnie, w 1966 roku, w wieku 
26 lat, po zaprezentowaniu serii nowych dzieł, 
„Motorcolors”, został zauważony przez krytyka 
sztuki, Pierre'a Restany'ego.
Najpierw łączył plastik i metal, a gdy to 
mu się udało, zaczął pracować tylko na 
pleksiglasie. Został asystentem Césara, 
a jednocześnie pracował nad swoimi słynnymi 
kolumnami w kolorowej pleksi. Następnie wyjechał 
do Nowego Jorku, gdzie pracował z Armanem, 
który zachęcał go do rozszerzenia swojej wizji. 

Rozpoczęło to płodny okres w sztuce Fahri, 
który trwał aż do jej zwieńczenia w 1990 roku, 
kiedy jego rzeźba o wysokości 34 metry i wadze 
21 ton zawisła na fasadzie pewnego budynku, 
czyniąc ją największą rzeźbą kiedykolwiek 
wykonaną w tworzywie pleksiglas.
Po tym jak Fahri zbadał wszystkie możliwości 
związane z pleksiglasem, zwrócił się w stronę 
surowej stali w poszukiwaniu jej monumentalnych 
fragmentów, które na nowo kształtują 
krajobraz i zmuszają nas do zastanowienia się 
nad naszym miejscem w najbliższym otoczeniu, 
którego jesteśmy integralną częścią.

Jean-Claude Fahri

Od termokolarzy z pleksiglasu do 
monumentalnych metalowych prac, 

sztuczka polega na znalezieniu prostoty 
linii. Każdy materiał jest wykorzystywany 

w pełni swoich możliwości. 

sztuka plastiku i metalu

Dyski, kolumny, 
geometria, jasne 
kolory... W twórczości 
Fahriego jest pewna 
wesołość w porządku 
i rygor w nieładzie.
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Artysta o wielu twarzach, 
twórca koncepcji obliteracji, 
znany na całym świecie ze 
swoich rzeźb w kształcie 
kwadratowych głów.
Miał 19 lat, gdy poznał 
Yvesa Kleina i Armana, a gdy 
zetknął się z monochromatyczną 
sztuką Kleina, spalił wszystkie 
swoje abstrakcyjne płótna. 
W 1961 roku stworzył czasopismo „Sud-Communications”, 
w którym opublikował pierwszą teorię szkoły nicejskiej, 
opisując ją jako znajdującą się na skrzyżowaniu różnych 
ruchów, w tym nowego realizmu.
Niedługo potem rozwinęła się jego niesamowicie bogata 
kariera: duże międzynarodowe projekty, sztuka wideo, 
performance, malarstwo na płótnie fotograficznym, 
monumentalne rzeźby i projekty architektoniczne. 

Sacha Sosno, syn 
Estończyka i nicejki,  
miał jedenaście 
lat, kiedy został 
sąsiadem Henri'ego 
Matisse'a.

Ten genialny prekursor 
w 2002 roku stworzył 
pierwszą gigantyczną 
rzeźbę użytkową 
w Nicei: 26-metrową 
kwadratową aluminiową 
głowę, w której mieści 
się Miejska Biblioteka.

Sacha Sosno
kwadratowa głowa 
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Była modelką i matką, zanim została malarką-
samoukiem, rzeźbiarką i reżyserką filmową; 
pozostawiła po sobie wielowymiarową 
spuściznę składającą się z obrazów, rzeźb 
feministycznych i filmów psychoanalitycznych 
Na sztukę Niki de Saint Phalle wpływała 
twórczość takich artystów jak Antoni Gaudí,  
Jackson Pollock czy Horse Factor, inspirująca 
całe pokolenie twórców.
Tworzenia nauczyła się całkowicie sama. 
Podczas leczenia ciężkiej depresji w szpitalu 
psychiatrycznym w Nicei, gdzie spędziła czas 
na malowaniu i rysowaniu, Niki de Saint Phalle 
postanowiła w pełni poświęcić się sztuce. Był 
rok 1953, a ona urodziła dziecko swojego 

pierwszego męża. W 1960 roku odeszła od niego, 
by wraz ze szwajcarskim malarzem Jeanem 
Tinguely przenieść się do Paryża i dołączyć do 
nowych realistów.
W kolejnym roku zrobiła furrorę dzięki serii „Tirs”, 
czyli „Wystrzały” (obrazy, które powstawały 
w wyniku strzelania karabinem z nabojami 
pełnymi farby w płytę gipsową pokrytą 
przedmiotami lub grawerami).
W 1964 roku zaczęła rzeźbić słynne „Nanas” 
(„Laski”), które były według niej „uwolnione zarówno 
od małżeństwa, jak i masochizmu”. W Paryżu, 
u stóp Centrum Sztuki Współczesnej 
Georgesa Pompidou w Fontannie Strawińskiego., 
znajduje się jej „sirène-nana” („laska-syrena”).

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle jest jedną 
z niewielu, jeśli nie jedyną, kobietą 

należącą do szkoły nicejskiej. 
Patrząc na jej ścieżkę kariery – na 

pewno na to zasługuje. 

donośna kobieta 

Współtworzyła 
z mężem 
Jeanem Tinguely, 
zanim wyrobiła 
sobie sławę dzięki 
swoim „Laskom” 
o zakręconych 
kształtach. 
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Bernar Venet w wieku 19 lat natrafił na ładunek smoły, 
który został zrzucony z klifu i stężał w wodzie po 
zatonięciu. Sfotografował go i dostrzegł w nim pewną 
formę naturalnego obrazu. Monochromy, performance, 
płótna malowane smołą... Jego 
eksperymenty prowadzą go w stronę 
sztuki konceptualnej, zaś jego 
upodobanie do matematyki i 
eksperymentów zmusza go do 
wypróbowywania wszelkiego rodzaju 
środków i narzędzi. Nagrania 
dźwiękowe, minimalistyczne meble, 
rysunki - wszystko wiruje, aż do 
momentu totalnego zatrzymania.
Przez wiele lat zajmował się 
nauczaniem, ale potem wznowił 
swoją działalność artystyczną. 
Tworzy „Lignes Indéterminées” 
(„Nieokreślone Linie”), które wyznaczają główny nurt w 
świecie rzeźby.

„Les Ligne 
indéterminées” 
(„Nieokreślone 
Linie”) wyglądają jak 
graffiti stworzone 
przez olbrzyma, 
gigantyczny podpis 
na pejzażu. 

Choć jego surowe 
stalowe linie przyciągają 
i hipnotyzują tłumy, 
Bernar Venet ponownie 
wrócił do rysowania.

Bernar Venet
ulubieniec purystów 

ALEKSY KOWALCZYK
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Bernar Venet 
Wielki Łuk, 2019 
Stal Corten 
60m wysokości x 75 x 2.25 
Stała instalacja przy autostradzie E411, 
Marker 99. kilometra, Belgia. 

Odsłonięty 23 października 2019. 
Projekt został zrealizowany i ufundowany 
przez Fundację im. Johna Cockerilla.
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Obecnie poza francuską i polską edycją, Szalone Dni 
Muzyki odbywają się także w Japonii i Rosji. Rewolucyjna 
formuła Szalonych Dni Muzyki to zawrotna liczba 
krótkich koncertów odbywających w przeciągu kilku 
dni, w kilku salach jednocześnie, atrakcyjny repertuar 
i niskie ceny biletów – wszystko razem w spektakularny 
sposób przyciąga co roku do sal koncertowych rzesze 
nowych słuchaczy. Ideą Szalonych Dni Muzyki jest 
przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej, poprzez 
zachęcanie i ułatwianie udziału w koncertach, przy 
jednoczesnym utrzymywaniu prezentacji muzyki na 
możliwie najwyższym poziomie. 

Polska edycja festiwalu powstała z inicjatywy Sinfonii 
Varsovii, która od początku gościła na festiwalu we 
Francji oraz uczestniczyła w wielu edycjach japońskich, 
rosyjskich i hiszpańskich. Szalone Dni Muzyki 
zbudowały sobie w kraju renomę największego święta 
muzyki klasycznej, na które zarówno melomani jak 
i okazjonalni miłośnicy muzyki czekają przez cały rok. To 
jedyny w kraju festiwal, który łączy koncerty symfoniczne 
i kameralne w wykonaniu największych gwiazd 

światowych scen z szerokim repertuarem edukacyjnym, 
angażującym, również wykonawczo, najzdolniejszych 
młodych muzyków z całej Polski. Co roku w trakcie 
festiwalu występuje około 1000 artystów, a w koncertach 
uczestniczy blisko 40 000 osób.

11. edycja Szalonych Dni Muzyki poświęcona będzie 
muzyce Ludwiga van Beethovena. Choć w grudniu 2020 
roku minęło 250 lat od urodzin kompozytora, postać 
i muzyka Beethovena wciąż elektryzują kolejne 
pokolenia, inspirują co raz to nowych artystów. 
Repertuar festiwalowych koncertów wypełnią więc 
dzieła tego wybitnego kompozytora, ale także utwory, 
które powstały z inspiracji jego muzyką. Obok 
wiekopomnych koncertów fortepianowych czy symfonii, 
nierzadko w nietypowych opracowaniach, w programie 
znajdą się dzieła kameralne, a także aranżacje jazzowe. 
Sinfonia Varsovia, organizator Szalonych Dni Muzyki 
i główna artystyczna siła tej edycji, szczególnie blisko 
związana jest z Beethovenem poprzez realizację jednego 
z pierwszych w Polsce nagrań kompletu wszystkich 
symfonii pod kierunkiem sir Yehudiego Menuhina.

S
zalone Dni Muzyki (La Folle Journée) narodziły się we Francji 
w 1995 roku i od chwili swojego powstania stanowią prawdziwą 
rewolucję w świecie muzyki klasycznej. Ich pomysłodawcą 
i założycielem jest René Martin – twórca festiwali 
i organizator licznych koncertów muzyki klasycznej na całym 

świecie, a głównym organizatorem polskiej edycji jest orkiestra Sinfonia 
Varsovia. Instytut Francuski w Polsce od pierwszej polskiej edycji w 2010 
roku jest partnerem tego wyjątkowego festiwalu i aktywnie go wspiera.

Szalone
Dni Muzyki 

kultura

INSTITUT FRANÇAIS - POLOGNE
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O
d momentu powstania w 1919 roku, Liceum Francuskie 
w Warszawie (LFV) zawsze utrzymywało bliskie więzi 
z polskim językiem, kulturą i historią. Przeglądając 
archiwa szkoły można zobaczyć na klasowych 
zdjęciach twarze późniejszych osobistości świata 

polityki, kultury, nauki i środowiska uniwersyteckiego, które 
w ciągu życia wpływały na rozwój Polski. Są to na przykład: 
Franciszek Skupieński, były oficer Błękitnej Armii gen. Hallera 
i założyciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, 
polski reżyser filmowy Wadim Berestowski, Tadeusz Lutoborski, 
działacz i przedstawiciel Rodzin Katyńskich, czy Natalia Askenazy, 
pierwsza polska dyplomatka.

Prawdziwy most łączący 
kulturę francuską i polską

Liceum Francuskie
w Warszawie

W tym kontekście oczywistym wyborem było otwarcie w 
szkole „Międzynarodowej sekcji języka polskiego”. Ten nowy 
program językowy i kulturowy, poświęcony literackiemu i 
artystycznemu dziedzictwu Polski, przyjął od początku roku  
szkolnego 2020-21 ponad dwustu uczniów od zerówki po klasy 
licealne. Dla wielu z nich jest to źródło osobistego wzbogacenia, 
ale wyzwaniem jest również przygotowanie się do drogi zawodowej 
i życiowej łączącej Francję i Polskę...

Dla LFV, celem stworzenia międzynarodowej 
sekcji języka polskiego (SI) było nadanie 
formalnych ram działaniom rozwijanym 
przez szkołę wokół językowego, historycznego 
i kulturowego dziedzictwa Polski, ale także 
relacji francusko-polskich. Dla uczniów 
polega to na pogłębianiu wiedzy i wrażliwości 
na kulturę francuską i polską poprzez 
możliwość wyboru opcji międzynarodowej na 
egzaminach gimnazjalnych i maturalnych.

Wyzwaniem dla takiej sekcji jest również 
przyczynienie się do ukształtowania 
nowego pokolenia obywateli, zdolnych do 
uczestniczenia w dialogu międzykulturowym 
w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego też 
zajęcia w ramach tej sekcji prowadzone są 
zarówno przez nauczycieli francuskich, jak 
i polskich, co sprzyja wymianie, przyjmowaniu 
perspektywy innego punktu widzenia 
i dialogowi. 

kształtowanie umiejętności prowadzenia 
dialogu międzykulturowego

kultura
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Program międzynarodowej sekcji języka polskiego został 
opracowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji i opiera 
się na gruntownej praktyce języka polskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego.
W szkole podstawowej głównym celem dla małych dzieci jest 
rozwijanie zainteresowania językiem polskim, szczególnie 
poprzez książki, które wzbogacają procesy poznawcze 
i twórczego myślenia uczniów w tym języku. Uczniowie rozwijają 
cztery główne obszary kompetencji: wypowiedź ustną, 
czytanie i rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemną 
oraz kulturę literacką i artystyczną. Takie uwzględnienie 
kontekstu kultury języka polskiego umożliwi uczniom podjęcie 
ważnych tematów dialogu międzykulturowego na poziomie 
szkoły średniej.
W gimnazjum i liceum uczniowie międzynarodowej sekcji 
języka polskiego uczęszczają na dodatkowe lekcje z języka, 
literatury i historii-geografii. Na historii-geografii dwie 
godziny tygodniowo wykładane są w języku polskim, a 
nacisk kładziony jest na specyfikę historii Polski i krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, przy zachowaniu wymogów 
francuskiego programu nauczania. Jeśli chodzi o zajęcia 

językowe, uczniowie sekcji mają cztery 
godziny zajęć z języka polskiego, podczas 
gdy inni uczniowie LFV uczący się języka 
polskiego jako ojczystego mają tylko dwie 
godziny. Celem międzynarodowej sekcji 
polskiej jest zatem promowanie języka 
polskiego jako języka komunikacji w celu 
zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych 
dla uczniów, którzy będą się później 
kształcić w środowisku dwujęzycznym czy 
wielojęzycznym.

Język i kultura polska były zawsze 
bardzo obecne w szkole. Należy 
również zauważyć, że prawie 36% 
uczniów LFV pochodzi z polskich rodzin. 
W ciągu całego roku realizowanych 
jest wiele projektów edukacyjnych 
związanych z historią i dziedzictwem 
kulturowym Polski i to nie tylko  
w ramach zajęć z języka polskiego!
Co roku Liceum Francuskie w Warszawie 
bierze udział, obok Muzeum POLIN,  
w obchodach upamiętniających 
powstanie w getcie warszawskim. 
Ze względu na zamknięcie związane 
z pandemią, w tym roku udział 
ten przybrał formę projektów 
artystycznych w dziedzinie sztuki, 
muzyki i literatury, łączących 
uczniów i nauczycieli wszystkich 
narodowości. W Szkole Podstawowej 
na Sadybie w tym roku najmłodsi 

mogli odkrywać tajniki polskiej kuchni 
podczas specjalnych warsztatów 
gastronomicznych oraz porozmawiać 
na żywo z polskim pisarzem i autorem 
książek dla dzieci Mikołajem Łozińskim. 
W ramach sekcji międzynarodowej, 
by wymienić tylko dwa projekty, nasi 
uczniowie zorganizowali w tym roku 
swój Parlament Młodzieży i spotkali 
się z Agatą Passent, córką Agnieszki 
Osieckiej, znanej polskiej poetki, 
pisarki i reżyserki. Organizowane 
są również liczne wyjścia do muzeów 
i teatrów, aby umożliwić uczniom 
odkrycie bogactwa polskiej kultury.
Spotkania z polskimi osobistościami, 
projekty artystyczne, partnerstwa 
z lokalnymi organizacjami kulturalnymi 
– Liceum Francuskie w Warszawie 
promuje Polskę przez cały rok!

Liceum Francuskie w Warszawie jest jedyną francuską placówką 
szkolną w Polsce autoryzowaną przez francuskie Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Do 
utworzonego w 1919 roku z inicjatywy rządu francuskiego Liceum 
Francuskiego w Warszawie uczęszcza obecnie ponad 740 uczniów 
42 narodowości. Szkoła oferuje francuskie nauczanie, edukację à la 
française, od przedszkola do liceum i należy do sieci AEFE (Agencji 
ds. francuskich placówek szkolnych za granicą), która zrzesza 535 
szkół francuskich w 139 krajach na całym świecie.
Liceum Francuskie w Warszawie mieści się w dwóch obiektach 
o powierzchni 20 794 m2: przedszkole i szkoła podstawowa znajdują się 

na Sadybie, w dzielnicy Mokotów, gimnazjum 
i liceum na Saskiej Kępie (Praga Południe).
Szkoła jest znana z wysokiej jakości 
nauczania (w 2021 roku 100% uczniów 
zdało egzamin gimnazjalny a 98% uzyskało 
francuskie świadectwo dojrzałości), 
z rozszerzonego programu językowego (aż 
pięć języków nowożytnych do wyboru) oraz 
wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej 
(100% nauczycieli to absolwenci studiów 
wyższych, a 70% z nich to native speakerzy).

kultura

nauczyć się języka, odkryć 
i poznać kulturę 
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realizowanie projektów edukacyjnych, 
które zbliżają ludzi

Kilka słów o Liceum 
Francuskim w Warszawie

3.  Poetycko-muzyczny spacer 
z Agatą Passent, córką 
Agnieszki Osieckiej.

4.  Cykl warsztatów 
kulinarnych „Tradycje 
naleśnikowe, od Bretanii do 
Polski”.

5

1 2

Okładka książki o stuleciu LFV przedstawiającej dzieje 
szkoły od jej powstania w 1919 roku, a także historie 
życia jej dawnych absolwentów
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Konkurs odbył się po raz trzeci w Europie Środkowej. 
Do udziału zaproszeni zostali studenci studiów– 
doktoranckich i świeżo upieczeni naukowcy z tytułem 
doktora mówiący po francusku. Pod czujnym okiem jury 
mieli 3 minuty, i tylko jeden slajd, żeby za pośrednictwem 
internetu wytłumaczyć i zainteresować publiczność tym, 
czym na co dzień zajmują się naukowo, w przeróżnych 
dziedzinach, takich jak geologia, neurolingwistyka, 
stosunki międzynarodowe czy teoria muzyki.  

W marcu tego roku spośród 13 kandydatów z uczelni 
wyższych w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Szczecinie 
i Łodzi, wyłonionych zostało 5 laureatów, do których 
dołączyli laureaci z Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, żeby 
9 czerwca 2021 zmierzyć się w Finale Europy Środkowej. 
Zwycięzcy otrzymali stypendia na pobyty naukowe 
we Francji i w Belgii. Swoją nagrodę przyznawała także 
publiczność w głosowaniu online. A zwyciężczyni edycji 
środkowoeuropejskiej, Elise Sivault z Czech, we wrześniu 
weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu 
w Paryżu. 

I po francusku! 

Doktorat
w 180 
sekund?

P
rzedstawić swój temat doktoratu i badania 
naukowe w nie dłużej niż 3 minuty, do tego 
w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego 
- to nie lada wyzwanie. Podjęli się go młodzi, 
francuskojęzyczni naukowcy, którzy startowali 

w konkursie „Mój doktorat w 180 sekund”. 

Finał Europy Środkowej został zorganizowany przez Instytut 
Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy 
z Instytutem Francuskim w Polsce, Ośrodkiem Kultury Francuskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszeniem Romanistów 
Plejada. 

Nagrania wystąpień wszystkich uczestników dostępne są na 
profilu Facebook i kanale YouTube filologii romańskiej UJ. Są one 
niewątpliwie okazją do zrozumienia wielu pasjonujących zagadnień 
naukowych, a także odkrycia wyjątkowych umiejętności językowych 
i talentów oratorskich młodych naukowców. Zapraszamy  
do śledzenia kolejnych edycji konkursu a młodych naukowców  
do wzięcia w nich udziału! 

kultura

AMBASADA FRANCJI W POLSCE
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Odkryj francuskie 
winnice z Rodziną 
Castel

M
y, Rodzina Castel, zdobywaliśmy doświadczenie 
w produkcji i sprzedaży wina od czasu założenia naszej 
firmy - 60 lat temu. Dzięki znajomości świata wina 
stworzyliśmy Castel Châteaux et Grands Crus, na 
które składa się 20 majątków rodzinnych. Każdy z nich 

jest inny, ale każdy odzwierciedla to, co najlepsze w danym regionie. 
Francja jest znana ze swojej różnorodności. Oferuje szeroką gamę 
krajobrazów, odmian winogron, nietypowych osobowości oraz stylów 
produkcji wina. Odkrywanie majątków Rodziny Castel jest obietnicą 
podróży do serca tych historycznych winnic. 

Po przekroczeniu rzeki odkryjemy Château Campet 
przywołujące skojarzenia z Toskanią. Natomiast z Château 
Latour Camblanes roztacza się niezrównany widoki na dolinę 
Garonny. Na słynnym na cały świat szlaku Route de Saint-Émilion 
warto zatrzymać się w Château Montlabert. Jest to kultowy 
majątek Rodziny Castel z budynkiem w stylu kartuzyjskim.

Wywodzimy się z Bordeaux, lecz dostrzegamy piękno we 
wszystkich regionach winiarskich Francji. Dolina Loary znajduje 
się wzdłuż nieuregulowanej rzeki, gdzie renesansowe zamki 
sąsiadują z winoroślami. Uwielbiamy różnorodność tamtejszych 

gleb, lokalnego klimatu i odmian winogron. Uwagę 
zwraca zwłaszcza Melon de Bourgogne, z którego 
tworzy się popularnego Muscadeta. 

Château de La Botinière, leżący w sercu apelacji 
Muscadet Sèvre et Maine, stanowi odę do tej 
odmiany. Osiąga delikatną równowagę między 
owocowym charakterem a siłą aromatów. 

Wielka różnorodność krajobrazów i ziem 
Langwedocji to przykład unikalności terroir. 
To właśnie one zaintrygowały i przyciągnęły 
odważnych hodowców winorośli z Rodziny Castel. 
Czyste i ekspresyjne wino z tego regionu pochodzi 
ze szczepu Syrah. Jest pełne i aromatyczne - czy 
trzeba czegoś więcej?

Łagodny, śródziemnomorski klimat, błękitne 
niebo, Mistral i róż rozsławiły Prowansję. Chateau 

Cavalier, majątek graniczący z Massif des Maures, a także 
oryginalne szczepy: Grenache, Syrah, Cinsault, Rolle, Murvedre, 
Semillon rozsławiły ten region w świecie winiarskim.

Charakter, oryginalność i jakość. Te słowa to podsumowanie 
tego, czego szukamy w każdym majątku Rodziny Castel. Wino 
to unikalny produkt, a majątki winiarskie to coś więcej niż 
zwykłe dobra ziemskie. Tworzą one dziedzictwo, którym trzeba 
się dzielić, które warto poznać i które ucieleśnia kwintesencję 
ziemi, z której pochodzi.

bordeaux,
miejsce naszych narodzin

z regionu médoc...

...na lewy brzeg

świeżość muscadet, unikalna 
langwedocja, zachwycająca
różem i fioletem prowansja

Châteaux Castel 
et Grands Crus 
tworzy 20 posiadłości 
Rodziny Castel, 
reprezentujących 
najbardziej renomowane 
regiony winiarskie 
Francji. Odkrywanie tych 
majątków to obietnica 
podróży do serca tych 
historycznych winnic.

1.  Chateau Ferrande

2. Brama wjazdowa do 
Chateau Montlabert.

3.  Beczki z winem 
w Chateau du 
Bousquet.
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Bordeaux to nazwa, która budzi jednoznaczne 
skojarzenia z winem. Jest to też kolebka winiarskiej 
Rodziny Castel. Region ten często nazywany jest stolicą 
wina i może pochwalić się kompozycjami pochodzącymi 
z najpopularniejszych odmian winogron: Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Sémillon… 

Naszą niesamowitą podróż po świecie wina rozpoczynamy 
w Haut-Médoc, w Bordeaux. Château d’Arcins, gdzie 
winorośle zasadzono po raz pierwszy w XIV wieku, jest jednym 
z najstarszych majątków. Jego nazwa stanowi hołd dla rycerza, 
który mieszkał tu około 1300 roku. W pobliżu ujścia Żyrondy 
znajduje się Château Barreyres, majątek z XIX-wieczną 
rezydencją. Sąsiaduje z nieprzeciętną apelacją Margaux, 
z której pochodzą eleganckie i delikatne wina z jedwabistymi 
taninami. W pobliżu znajduje się też Cru La Maqueline, które 

można rozpoznać po architekturze w stylu 
amerykańskiego rancza oraz stajniach,  
w których hodowane są konie Rodziny Castel.
Znajdujące się także na prawym brzegu 
Château Tour Prignac łączy tradycję 
z nowoczesnością. Pochodzące stąd wina 
cechuje trwała struktura i pikantność. Naszą 
podróż po Médoc możemy zakończyć w Château 
Beychevelle, legendzie regionu Bordeaux. 
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T
our de France narodził się jako narzędzie marketingowe. 
W 1903 roku, w celu zwiększenia sprzedaży gazety „L'Auto”, 
Henri Desgrange i Géo Lefèvre zorganizowali wyścig rowerowy, 
który miał okrążyć cały kraj, niekiedy zahaczając o granice 
z sąsiadami. Znany również jako „Wielka Pętla”, dziś zrzesza 

sportowców z ponad czterdziestu narodowości i jest trzecim najczęściej 
oglądanym wydarzeniem sportowym.

Pętla „made in France” 

Śladami
Tour de France 
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R
az w roku kamery każdej stacji telewizyjnej 
na ziemi zwracają się w kierunku Francji, 
by śledzić jedną z trzech największych 
międzynarodowych imprez sportowych, 
obok Igrzysk Olimpijskich i Pucharu Świata 

w piłce nożnej. Tour de France to również idealny plac 
zabaw dla najnowszych technologii audiowizualnych: 
drony, kamery, mobilne jednostki sterujące, ciężarówki 
reklamowe, które konkurują ze sobą w innowacyjności, 
gdyż jest to idealny moment, aby uchwycić wszelkie 
piękno. Idylliczne krajobrazy, góry i doliny, wsie 
i miasta… Sceneria wyczynów rowerzystów zmienia się 
wielokrotnie w ciągu jednego dnia. 

Rok 2020 był dla Tour de 
France wyjątkowy, i to nie 
tylko dlatego, że był to jeden 
z niewielu przypadków od 
momentu powstania, kiedy 
wydarzenie nie odbyło się 
w lipcu. Powiew świeżego 
powietrza, który zapewnił Tour 
de France, ukazując z lotu ptaka 
obrazy idyllicznych krajobrazów 

i rycerzy roweru, zwanego we Francji 
„małą królową”, został bardzo doceniony 
przez publiczność, zarówno na poboczu 
drogi, jak i przed telewizorami.  
To właśnie dzięki transmisjom 

telewizyjnym można odkrywać znajdujące 
się na trasie przyrodnicze przestrzenie i 
zabytki. Spod Łuku Triumfalnego jedziemy 
na wyspy Oléron, mijamy Lazurowe 
Wybrzeże i docieramy na Pola Elizejskie,  
by podziwiać heroiczne zakończenie 
wyścigu.. 
Publiczność ma swoich idoli w zasięgu 
ręki, niektórzy przyjeżdżają tu z całymi 
rodzinami w kamperach, by na czas 
wyścigu osiedlić się przy drodze i czekać 
na przejazd słynnej Caravane du Tour, 
składającej się ze wszystkich pojazdów, 
które towarzyszą kolarzom Tour de 
France: od mediów po sponsorów.

sp  rt

Tour de France to 
nie tylko bardzo 
dynamiczne zwiedzanie 
kraju, to także 
wizytówka francuskiego 
know-how.

krążąc dookoła 
Wielka Pętla 
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park rozrywki

Gdyby próbować uchwycić naturalne piękno, 
to Park Mercantour byłby jego doskonałym 
ucieleśnieniem. Zaledwie godzinę drogi od Nicei, 
na granicy z Włochami, ten rezerwat przyrody 
oferuje biegaczom przyjemną letnią temperaturę 
i wspaniałą scenerię z małymi wioskami położonymi 
na wzgórzach oraz historycznymi i archeologicznymi 
skarbami kultury.
Jest to dość urozmaicona trasa górska, 
z jeziorami takimi jak Trécolpas leżącym 
u podnóża góry Pelagos, czy jezioro Allos, które jest 
największym wysokogórskim jeziorem w Europie. 

Na niekończących się zakrętach znajdują się 
miasteczka, na przykład takie jak Roubion, wspaniała 
prowansalska wioska, charakterystyczna dla 
alpejskich dolin, umiejscowiona na zboczu góry. 
Zachowała się tam również naturalna fauna i flora 
i trzeba wiedzieć, że nigdzie w parku nie można 
biwakować z kamperem. 
Każdego roku przybywa tu ponad 800 000 
zwiedzających, nie tylko z powodu Wielkiej Pętli,  
ale także na wędrówki, narty, wspinaczkę górską 
oraz by fotografować ptaki i zwierzęta.

Parc du Mercantour

sp  rt
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francuski kanion

Potrzeba cierpliwości, by zapoznać się z wąwozami Verdon, w których 
znajduje się około 40 wiosek. Od Saint-André-les-Alpes, przez La Garde lub 
Castellane... Turystom nie zabraknie ciekawych prowansalskich miasteczek! 
Niektóre z nich, jak Bauduen czy Esparron de Verdon, leżą w wąwozach nad 
brzegiem jednego z pięciu jezior.

Wąwóz Verdon

Thomas Geraint kończący 
etap wyścigu

Wszyscy zgadzają się, że Tour de France 
jest instytucją. A w tych zakątkach Francji, 
gdzie tradycje i zwyczaje są zachowane 
wbrew upływowi czasu, Tour de France 
zrzesza publiczność, która jest mu bardzo 
przychylna.
Przełom Verdon położony jest pomiędzy 
gminami Castellane i Moustiers Sainte 
Marie i oferuje zapierające 
dech w piersiach widoki 
oraz wspaniałe panoramy, 
a bogactwo historyczne 
miejscowych wiosek 
wydaje się nieskończone. 
Znajdują się tu również 
parki tematyczne, muzea, 
szlaki turystyczne, bazy 
sportów wodnych; można 
tu uprawiać rafting, 
kanioning, paralotniarstwo, wspinaczkę, a 
nawet latać balonem. I oczywiście jeździć na 
rowerze.
Odwiedzający powinni zwiedzać miasteczka 
przemieszczając się z jednego do drugiego 
wolnym krokiem, bez narzuconego rytmu, 

ponieważ otoczenie jest wręcz stworzone 
do spacerów... i do podziwiania!
Jak moglibyśmy nie polecić wycieczki 
do Point Sublime, gdzie ujrzeć można 
zapierający dech w piersiach widok, lub 
szlaku Martel i wąwozu Samsona będącego 
początkiem wąwozu Verdon? 
Jeśli pogoda sprzyja uprawianiu sportów 

wodnych, można też 
wypożyczyć rowery 
wodne, aby zagłębić 
się w wąwozy kilkaset 
metrów od jeziora 
Lac-de-Sainte-Croix.
Wielu kibiców przyjeżdża 
tu na jeden lub dwa 
dni przed Tour de 
France, aby zobaczyć 
kolejne etapy trasy i 

wiwatować, gdy przejeżdża Caravane du 
Tour.
Warto wracać do przełomu rzeki Verdon, 
by mieć czas na odkrycie go we właściwym 
rytmie: w rytmie natury.

Przyjeżdżamy tu, 
by zaznać spokoju 
i pięknych tradycji. 
Ale zgiełk Tour de 
France jest także 
mile widziany.

sp  rt

Jak sama nazwa 
wskazuje, to właśnie 

rzeka Verdon wyrzeźbiła 
wąwozy tworzące 
granicę pomiędzy 

regionami Alpes-de-
Haute-Provence 

i Alpes-Côte-d'Azur.
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wyspa perfum

Wyspa Oléron jest najbardziej wysuniętą na południe wyspą 
francuskiego wybrzeża Atlantyku, dzięki czemu jest bardziej 
nasłoneczniona niż reszta kraju, co jest dla wielu obiektem 
zazdrości. Dzięki tym korzystnym warunkom klimatycznym, 
a także prądom Oceanu Atlantyckiego, wyspa jest bogata 
w wyjątkową południową roślinność. Drzewa laurowe, 
eukaliptusy, mimozy, czystek, drzewa figowe, pomarańcze... 
Te właśnie aromatyczne rośliny sprawiły, że francuski pisarz 
i oficer marynarki wojennej, Pierre Loti, określił Oléron jako 
„wyspę perfum”. 
Równomierna i dość gęsta populacja jest rozmieszczona  
pomiędzy niewielkimi portami rybackimi, małymi przystaniami 
jachtowymi, kurortami nadmorskimi i większymi miastami 
w głębi lądu.
Wyspa oferuje dość dużą różnorodność krajobrazu turystom, 
którzy chcą spędzić na niej kilka dni. Mogą oni wybrać pomiędzy 
ośmioma gminami, w tym Saint-Pierre d'Oléron, miastem, 
które jest uważane za stolicę wyspy, zwłaszcza ze względu na 
jego centralne położenie geograficzne i dynamiczny rozwój 
urbanistyczny.

Oléron

Wyspa jest połączona ze stałym lądem wiaduktem, który 
był najdłuższym we Francji do 1974 roku, kiedy to most 
Saint-Nazaire odebrał mu ten tytuł.
Mimo tego, ten górujący nad morzem wiadukt o długości 
ponad trzech kilometrów jest nadal architektonicznym cudem, 
który oprócz turystów i Tour de France przynosi mieszkańcom 
wyspy wodę pitną, prąd i łączność telefoniczną. Jest to również 
najstarszy most we Francji, który łączy stały ląd z wyspą.
Jego najwyższy punkt znajduje się na wysokości 23 metrów 
nad poziomem morza, a oglądane z niego zachody słońca 
są spektakularne. Gastronomia i lokalne rzemiosło, ściśle 
związane z nadmorskim położeniem wyspy, są same w sobie 
doskonałym powodem, aby odwiedzić Oléron, lecz nie należy 
zapominać o wspaniałych piaszczystych plażach, ścieżkach 
rowerowych w przepięknym otoczeniu i wybrzeżu, na którym 
można łowić ryby. Na piechotę lub na rowerze, Oléron jest 
idealnym miejscem na spacery zarówno latem, jak i zimą, 
dzięki łagodnemu klimatowi. 
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stolica galów 
Lyon

Leżący nad 
Rodanem Lyon jest 
otoczony pasmami 
górskimi pośrodku 
majestatycznej 
równiny Lyońskiej.

Peleton dociera do 
Lyonu w towarzystwie 
konwoju organizatorów 
i maskotek Banku 
Lyońskiego.

sp  rt

Dzięki dużemu nasłonecznieniu w południowo-wschodniej części kraju, Lyon 
cieszy się gorącym i burzliwym latem oraz mroźną i suchą zimą. Jest to 
miasto ukierunkowane na technologię i kulturę, a rada miejska dynamicznie 
rozwija lokalną politykę.

Metro, tramwaj, trolejbus i bezpłatne rowery miejskie to powody, aby 
pozbyć się tu samochodu.
Każda dzielnica miasta ma swoją specyfikę. Piąta jest dzielnicą 
turystyczną: tu znajduje się Stare Miasto i wzgórze, na którym stoi 
bazylika Notre-Dame de Fourvière. Miasto było niegdyś stolicą Galii 
i było świadkiem głębokich zmian na przestrzeni wieków. Dzisiaj Lyon 
jest uważany za jedno z najbardziej aktywnych kulturalnie miast, 
w szczególności ze względu na festiwal teatralny Nuits de Fourvière, 
tradycyjny Festiwal Świateł, festiwal muzyki elektronicznej Nuits 
Sonores i rozmaite Biennale tańca i sztuki współczesnej.

©
A.

S.
O

./P
au

lin
e 

Ba
lle

t



MAGAZYN FRENCH TOUCH
1 5 7

śpiący wulkan 

Górujący nad pasmem górskim Chaîne des Puys, ten pradawny 
wulkan oferuje raj na Ziemi wszystkim miłośnikom sportów na 
świeżym powietrzu, i oczywiście wszystkim miłośnikom roweru, 
zwanego we Francji „małą królową”.
Surowa rzeźba terenu, a także wielkie złoża żelaza odgrywają 
ważną rolę w ostrych przejściach klimatycznych, które 
wstrząsają tym terytorium, czyniąc je jednym z najbardziej 
narażonych na burze regionów Francji. 
Jako wiejski obszar, na którym kwitnie przemysł rolno-
spożywczy, jest jednym z głównych ośrodków zatrudnienia 
i gospodarki kraju. W Puy de Dôme znajduje się także sześć 
z dziesięciu francuskich uzdrowisk termalnych 
Owernii. W 2002 roku utworzono tu wielki park 
Vulcania, który oferuje lepsze zrozumienie historii 
i funkcjonowania wulkanów. Wszechobecne jeziora 
umożliwiają wędkowanie i pływanie, a także 
wszelkiego rodzaju sporty wodne. Zaś liczne, 
na przykład dwieście pięćdziesiąt kościołów 
romańskich czy średniowieczne zamki, muzea, 
a także parki, uzdrowiska czy kurorty oferują 
możliwość uprawiania sportów zarówno w zimie 
jak i w lecie oraz pozwalają na organizację 
międzynarodowych imprez...

Szczyt Puy-de-Dôme

Kibice ustawieni 
po obu stronach 
drogi, najczęściej na 
górskich zakrętach, 
dają wsparcie 
kolarzom, którzy 
są całkowicie 
skoncentrowani 
na swoim zadaniu 
i pozwalają się 
prowadzić tłumowi.
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Od 1975 roku finisz Tour de France na Polach Elizejskich jest tradycją, 
którą ogląda prawie cały świat. Karawana rowerzystów przejeżdża 
aleją kilkukrotnie w tę i z powrotem, po czym gorączkowo walczy o 
finał w rytm oklasków podekscytowanego tłumu. Widzowie z ponad stu 
pięćdziesięciu krajów oglądają na żywo ten prestiżowy finisz, o którym 
marzą wszyscy kolarze na świecie.

najpiękniejsza meta na świecie 
Pola Elizejskie

LILY BÉRANGER
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Z
anim turniej otrzymał nazwisko Rolanda Garossa, był 
znany jako Mistrzostwa Francji i rozgrywano go na 
kortach drużyny rugby Stade Français. W 1927 roku 
wybudowano stadion Roland Garros, na którym odbyły 
się utworzone w 1891 roku Mistrzostwa Francji, które 

następnie przyjęły nazwę stadionu. Od 1968 roku, jest on nazywany 
przez anglojęzyczny świat tenisa French Open.

Turniej gwiazd 

Roland
Garros

Stadion Roland Garros znajduje się w Paryżu 
na skraju Lasku Bulońskiego, w  pobliżu ogrodu 

botanicznego Serres d'Auteuil. 
Co roku gości on jeden z czterech 
turniejów tenisowych Wielkiego 
Szlema (obok mistrzostw Australii, 
Anglii i Stanów Zjednoczonych). 
Przez dwa tygodnie światowe 
gwiazdy tenisa grają na 24 
słynnych kortach w kolorze ochry, 
w tym na korcie centralnym 
Philippe'a Chatriera i korcie 
Suzanne Lenglen.
W 1968 roku, który zapoczątkował 
tak zwaną erę Open, kiedy 
to zarówno amatorzy, jak 

i profesjonaliści mogli wziąć udział w turnieju, 
turniej Rolanda Garossa przyjął formę, 

którą ma do dziś, ponad pięćdziesiąt lat 
później. Od tego czasu, choć wielu młodych 
zawodników zapisało się na kartach historii, 
w kategorii męskiej zachowały się dwa nazwiska: 
Björn Borg, który przez bardzo długi czas 
pozostawał rekordzistą z sześcioma trofeami, 
i oczywiście Rafael Nadal, niekwestionowany 
najlepszy tenisista w historii. Otrzymał on 
„Puchar Muszkieterów” aż 12 razy. 
Z kolei w kategorii żeńskiej triumfowała 
Chris Evert, siedmiokrotna zdobywczyni 
kobiecego trofeum między rokiem 1974 
a 1986, która tym samym pokonała Francuzkę 
Suzanne Lenglen (z sześcioma zwycięstwami od 
1920 do 1926 roku), której imię nadano jednemu 
z kortów stadionu Roland Garros. 

Nazwa stadionu 
pochodzi od 
nazwiska pioniera 
lotnictwa, 
Rolanda Garrosa, 
który zginął 
w powietrznej 
bitwie w 1918 roku.
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rené lacoste, 
krokodyl kortów

René Lacoste był jednym z najlepszych tenisistów pod koniec lat dwudziestych. 
Nauczył się grać obserwując innych graczy i notując wszystko w swoim 
tajemniczym notesie. Raz za razem zdobywał tytuły, ale jego kruche zdrowie 
zmusiło go do porzucenia sportu w wieku 24 lat.
Wybrał zatem biznes. Amerykańska prasa nazwała go Krokodylem po zakładzie 
z kapitanem francuskiej drużyny Pucharu Davisa, który za wygraną w ważnym 
meczu ze Stanami Zjednoczonym obiecał mu walizkę ze skóry krokodyla. Jeden 
z jego przyjaciół narysował wtedy krokodyla, który René Lacoste wyhaftował 
na swojej marynarce. Ten zielony krokodyl stał się symbolem jego firmy. 
Reszta należy do historii.

polska zostaje zauważona 

Rok 2020 był przełomowym rokiem dla polskiego tenisa. A szczególnie 
dla tenisa kobiecego z niesamowitą ambasadorką: Igą Świątek, 
która zdobyła najważniejszy tytuł.
W wieku 19 lat doświadczyła uczucia zmiażdżenia konkurencji, by 
zdobyć swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema. Iga Świątek nie jest 
nowicjuszką, dotarła do ósmej rundy turnieju Roland Garros już 
w 2019 roku, a rok wcześniej zyskała rozgłos dzięki wygranej w turnieju 
juniorów na Wimbledonie.
Zanim pojechała jesienią do Paryża, została sklasyfikowana na 54. 
miejscu na świecie. Ale już od pierwszej rundy od razu wiadomo było, 
że czeka nas niesamowity turniej. Po godzinie i 4 minutach meczu, 
w trzech setach bez wahania rozłożyła na łopatki finalistkę z 2019 
roku, Marketę Vondrousovą. Następnie zmiotła Su-Wei Hsieh 
i Eugénie Bouchard, dzięki czemu znalazła się w eliminacjach, 
gdzie czekała na nią faworytka turnieju, Simona Halep. 
Rumunka rozgromiła ją w poprzednim roku z wyraźną przewagą 
(6-1, 6-0), ale tym razem to Polka całkowicie ją pokonała w dwóch setach. 
Następnie z łatwością wysłała Martinę Trevisan do domu, potem 
ograła Nadię Podoroską w półfinale, a na koniec Sofię Kenin, która 
z kontuzją uda została kompletnie zmiażdżona przez młodą Polkę. 
Iga Świątek była nie do zatrzymania.

sp  rt

W wieku 19 lat Iga Świątek została 
najmłodszą zwyciężczynią od czasów 
Moniki Seles w 1992 roku i pierwszą polską 
zwyciężczynią Wielkiego Szlema.

5 czerwca 1983 roku 
Yannick Noah uszczęśliwił 
całą Francję podczas 
finału French Open, 
pokonując Szweda Matsa 
Wilandera. 
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J
est takie francuskie wyrażenie, które mówi „dobra krew nie 
umie kłamać”. W istocie, wydaje się, że potomkowie wielkich 
gwiazd muzyki, kina, a nawet sportu, stworzą nowe genialne 
pokolenie. Mając już sławne nazwisko, ich główne wyzwanie 
polega na tym, żeby wyrobić sobie... własne imię! Wielu z nich 

udaje się to zrobić, i to z sukcesem.

Jak wyrobić sobie własne imię

Dzieci 
wychowane 
wśród gwiazd

Show biznes mają w genach. Wprawdzie rzadko 
się zdarza, żeby przełomu dokonał ktoś, kto 
rozpoczyna karierę w świetle reflektorów,  
jednak ci artyści rozpoczynają  
z pewną przewagą, jaką jest 
noszenie słynnego nazwiska, 
które nie może pozostawić 
obojętnym i od razu budzi 
ciekawość publiczności. Widzimy 
ich wszędzie. W magazynach, 
w telewizji, na podiach... Niektóre 
„córki i synowie”, którzy zdobyli 
sławę w dziedzinie kina, kultury, 
piosenki, sportu czy mody, 
mają ugruntowaną karierę 
i wiele kontraktów na swoim 
koncie. „Synowie i córki” są 
oczywiście znani dzięki sławie swoich rodziców, ale 
większości z nich udało się wyrobić własne imię  
i wyróżnić się w swojej dziedzinie. Bo nikt nie rodzi  

się aktorem, piosenkarzem czy sportowcem, 
ale się nim staje. Nawet jeśli nazywa się Delon, 
Zidane lub Hallyday, i nawet jeśli niektóre drzwi 

otwierają się przed nim trochę 
łatwiej. Ale niezależnie od 
tego, czy podkreślają swoje 
pokrewieństwo, czy starają się 
od niego odciąć za wszelką cenę, 
nie można nie śledzić ich kariery! 
Urodzili się i dorastali wśród 
celebrytów. 
Czasami bywali nawet na 
imprezach towarzyskich i mają 
znajomych wśród wielu gwiazd. 
Dziś przyszła ich kolej, by światło 
reflektorów skupiło się na nich i 
by ujrzeli swoje imię błyszczące 

u góry plakatu. Ich rodzice mogą być spokojni. 
Następne pokolenie wydaje się być zdolne i pewne 
siebie.

Wychowani w cieniu 
wielkich artystów, 
muszą udowodnić 
publiczności, że 
mają wystarczający 
talent, by 
wyemancypować się 
od swojej rodziny.
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jazz spirit

Syn kultowej pary francuskiej piosenki, 
Françoise Hardy i Jacques'a Dutronc'a, 
Thomas Dutronc, który po ojcu odziedziczył 
flegmatyczną elegancję, zdołał uwolnić się od 
sławy swoich rodziców, tworząc własny styl 
inspirowany cygańskim jazzem.

Nie należy zapominać, że zanim zaczął uczyć się 
śpiewu, Thomas Dutronc był najpierw jazzowym 
gitarzystą. Pomijając element cygańskiego 
ducha jazzu, historia jego ojca powtórzyła 
się: Jacques Dutronc już w 1961 roku był 
gitarzystą rockowym w zespołach El Toro 
i Les Cyclones. Ale Thomas postanowił wytyczyć 
swoje własne ścieżki. W wieku osiemnastu 
lat zakochał się w muzyce romskiego 
gitarzysty Django Reinhardta. Pewnego dnia 
przypadkowo poznał go w słynnej restauracji 
„Chope des Puces” znajdującej się przy paryskim 

pchlim targu Saint-Ouen. 
W ten sposób Reinhardt 
został jego nauczycielem 
i mentorem. Potem w 
2002 roku koncertował w 
Wiedniu w towarzystwie 
takich muzyków jak Romane, 
Tchavolo czy Dorado 
w ramach projektu Biréliego 
Lagrène „Gypsy Project”. 
Zdeterminowany, by osiągnąć 
niezależność, młody Thomas 
wydał w 2007 roku pierwszą 
płytę jako wokalista, który swinguje: jak Cygan 
bez gitary. Sukces był natychmiastowy! Od 
tego czasu wydał kolejne albumy, na których 
jego wokal, zbliżony do barwy głosu ojca, 
harmonizuje z oryginalnym stylem muzycznym, 
który pomógł mu zaistnieć.

Thomas Dutronc

Françoise Hardy i Jacques Dutronc 
podczas nagrań

Od czasu 
niezaprzeczalnego 
sukcesu jego 
debiutanckiego 
albumu „Comme 
un manouche sans 
guitare” w 2007 roku, 
Thomas Dutronc 
stał się jedną 
z wiodących figur 
na francuskiej scenie 
muzycznej.
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kultura pop

Godny następca wokalistki Sylvie Vartan i gwiazdy rocka „made in 
France” Johnny'ego Hallydaya, David spędził młodość w Kalifornii, 
dokąd w latach 70. przeprowadzili się jego rodzice. Dzięki temu 
wychował się na styku dwóch kultur, co wpłynęło na jego popowe 
kompozycje, w których słychać jego nieprzeciętny talent do 
układania melodii. 

David Halliday w bardzo młodym wieku rozwinął pasję do 
muzyki, najpierw grając na perkusji, a następnie na pianinie 
i gitarze. Gdy miał 15 lat, jego rodzice się rozwiedli, a on wyjechał 
z matką do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył zespół z 
przyjaciółmi. Swoją karierę rozpoczął od zagrania w komedii  
„On jest moją dziewczyną”, do której napisał piosenkę, która 
szybko znalazła się na amerykańskich listach przebojów.

David Halliday

Jako że jego nazwisko było już znane, gdy wydał swój 
pierwszy album „True Cool”, od razu zdobył złotą płytę! 
W tym samym czasie pisał piosenki dla swoich rodziców. 
Próbował, uczył się i strzelił w dziesiątkę. „Mirador”, 
piosenka napisana dla jego ojca, stała się hitem i sprzedała 
się w ponad milionie egzemplarzy. Podczas gdy jego muzyka 
trafiała na listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, 
David Hollyday pozostawał zupełnie nieznany we Francji. 
Z czasem i to się zmieniło, i dziś każde nowe każdy wydany 
przez niego album jest sukcesem. Warto wspomnieć także 
o jego współpracy z Anggun, Florent Pagny i zespołem 
Grand Corps Malade, co pokazuje różnorodność jego 
talentu.

David Hallyday, który 
nigdy nie zapomniał, że 
jest przede wszystkim 
perkusistą; wielokrotnie 
grał na bębnach 
towarzysząc ojcu 
w trasach koncertowych.
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z wyjątkowym charakterem

Córka aktorki Nathalie Baye i Johnny'ego Hallydaya, Laura Smet, 
urodziła się 15 listopada 1983 roku w Neuilly-sur-Seine. Nie zwracając 
uwagi na jej nazwisko, jej talent dostrzegł reżyser Olivier Assayas, 
który polecił ją Xavierowi Giannoli, dzięki czemu udało jej się zagrać 
główną rolę w jego filmie fabularnym „Les Corps Impatients”.

Talent aktorski Laury Smet został doceniony od jej 
pierwszego pojawienia się na dużym ekranie, za które 
zdobyła nagrodę Romy Schneider oraz nominację do Cezara  
w kategorii Nadzieja Kina. Nadzieja Kina en italique. Wkroczyła 
w świat kina z hukiem. Następnie wystąpiła w filmach 
„Żona Gillesa” i „Druchna” Claude'a Chabrola, „Passager de l'été”, 
a także „Ultrafiolet” i „Godzina zero”.

Laura Smet

W 2018 roku Laura Smet 
rozpoczęła produkcję 
krótkometrażowego filmu 
„Thomas” i wyreżyserowała 
teledysk swojego brata 
Davida Hallydaya do 
piosenki „Ma dernière 
lettre” („Mój ostatni list”), 
będącej hołdem dla ich ojca.

Laura Smet przyznaje, że do ojca żywi „bezwarunkową 
miłość, to dla mnie najważniejsza osoba na świecie”.  
Ze swoją matką, aktorką Nathalie Baye, której jest jedyną 
córką, zawsze miała bliską i porozumiewawczą relację, którą 
odtworzyły prześmiewczo w serialu „Gdzie jest mój agent?”. 
Laura Smet mówi z wielką szczerością o swojej rodzinie: 
„To trudne, gdy jest się tak zwanym „sławnym dzieckiem". 
Obawiamy się komentarzy, że nie jesteśmy jak matka czy 
ojciec. I to jest coś, co paradoksalnie daje ci siłę, bo musisz 
się od tego odciąć. Często słyszymy: «Skoro jest jej córką, to 
jest jej łatwiej». Nie. Chyba jest trudniej.”

Nathalie Baye i Johnny Hallyday 
podczas rozdania Cezarów  
w 1983 roku.

Matthieu Chédid, syn piosenkarza Louisa 
Chédida i wnuk Andrée Chedida, pisarza 
libańskiego pochodzenia, zapałał miłością do 
muzyki w bardzo młodym wieku.  
Zaczął śpiewać i złapał gitarowego bakcyla, 
słuchając kompozycji swojego ojca i Jimmy'ego 
Hendrixa. Pod pseudonimem M ujawnia swoje 
różnorodne talenty: kompozytora muzyki, 
autora tekstówi piosenkarza.

talent przez duże t
Matthieu Chédid, czyli M
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nieśmiale zuchwała 

Charlotte Gainsbourg, urodzona 21 lipca 1971 roku w Londynie, 
jest córką legendarnej pary celebrytów: Serge'a Gainsburga 
i Jane Birkin. Od dziecka przebywała w otoczeniu sztuki i stawiała 
pierwsze kroki w filmie oraz muzyce z rodzicami. Ale dopiero 
Claude Miller odkrył jej subtelność i wdzięk, przydzielając jej w wieku 
13 lat tytułową rolę w „Złośnicy”.

Charlotte już jako dziecko nauczyła się grać na pianinie 
i malować – zapewne odziedziczyła naturalny talent po rodzicach. 
W wieku zaledwie 12 lat zadebiutowała przed obiektywem 
kamery w filmie „Paroles et musique d'Elie Chouraqui”, gdzie 
wcieliła się w rolę córki postaci granej przez słynną Catherine 
Deneuve. W międzyczasie nagrała w duecie z ojcem piosenkę 
„Lemon Incest”: ona śpiewając miękkim, dziecięcym głosem, 
on niskim, zachrypniętym. Charlotte miała tylko 14 lat, a już 
błyszczała na scenie… Film za filmem, Charlotte Gainsbourg 
udowadnia, że nie jest sławna dzięki swojej rodzinie, a dzięki 
naturalnemu wdziękowi i talentowi aktorskiemu. 

Charlotte 
Gainsbourg

p  rtrety

Po pokazaniu talentu 
aktorskiego, Charlotte 
udowodniła, że potrafi 
także rozśmieszać 
publiczność.  
Dziś domagają się tego 
zarówno widzowie, jak 
i fachowcy z branży 
filmowej. Jest jedną 
z najbardziej znanych 
francuskich aktorek 
na skalę światową.
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powołanie, które przeszło długą drogę

Chiara Mastroianni, córka ikonicznych aktorów Marcello 
Mastroianniego i Catherine Deneuve, spędziła dzieciństwo na 
planach filmowych, gdzie pracowali jej rodzice. Niewiele było 
potrzeba, by obudzić w niej pragnienie, by pójść w ich ślady.
W wieku 7 lat pojawiła się w filmie „We dwoje” Claude'a 
Leloucha, w którym główną rolę grała jej matka. Kilka lat 
później pojawiła się z ojcem na plakacie do filmu „Czarne oczy” 
Nikity Michałkowa. Poza tymi dwoma występami spędziła spokojne 
dzieciństwo, odseparowana od medialnego szumu, marząc 
o zawodzie tłumaczki, z dala od wszelkich planów filmowych.

Chiara Mastroianni

Chiara Mastroiani 
szokuje, gdy wyznaje: 
„Gdybym nie była jej 
córką i powiedziano mi: 
Będziesz grać z Deneuve, 
zemdlałabym”.

Los zdecydował jednak inaczej, gdyż w 1993 roku, podczas 
studiów na Uniwersytecie Censiera, jej dobry przyjaciel Melvil 
Poupaud przekonał ją do przyjęcia oferty reżysera André 
Téchiné by zagrać w filmie „Moja ulubiona pora roku”. Ten 
występ przyniósł jej nominację do Cezara w kategorii Nadzieja 
Kina, co stanowiło punkt zwrotny w jej karierze i zachęciło  ją 
do kontynuowania tej właśnie drogi. Wymagająca, najczęściej 
wybiera kino autorskie i reżyserskie debiuty. Zarówno  
w dramatach, jak i w komediach dzięki zmysłowej grze 
potrafi zaprezentować niesamowitą gamę emocji. Dziś Chiara 
Mastroianni, której nie spieszyło się do pozycji wielkiej 
gwiazdy, zajmuje wyjątkowe miejsce we francuskim kinie.

Chiara Mastroianni również 
śpiewa. Nagrała dwa albumy 
z Benjaminem Biolayem: 
„Home” i „Volver”.

delon znaczy nadzieja

Jego ojcem jest nikt inny jak słynny Alain Delon, a matką Rosalie 
Van Breeman, modelka holenderskiego pochodzenia. Naturalnie, 
Alain Fabien Delon dorastał pomiędzy wybiegiem modowym 
a planem filmowym, gdzie jego talent powoli stawał się coraz 
bardziej rozpoznawalny i pożądany.

Choć dorastał w cieniu ikony kina, Alain Fabien Delon zdołał 
jednak zaznaczyć swoją odrębność. Kiedy miał zaledwie 
osiem lat, zagrał swoją pierwszą rolę u boku ojca w serialu 
„Komisarz Montale”. Potem wyznał, że woli role tragiczne od 
komediowych. Idąc za przykładem ojca, po którym odziedziczył 
ciemne oczy, Alain-Fabien Delon naprawdę odnalazł swoją drogę 
i może w końcu wyjść z cienia ojca-supergwiazdy.

Alain Fabien Delon

Podobnie jak jego wybitny 
ojciec, Alain-Fabien Delon 
również został wybrany na 
twarz marki kosmetyków 
Dior.

p  rtrety
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jaka matka, taka córka

Lily-Rose, córka Johnny'ego Deppa i Vanessy 
Paradis, urodziła się 27 maja 1999 roku 
w rodzinie artystów. Choć rodzice trzymali ją 
z dala od show biznesu tak długo, jak to możliwe, 
jej pierwsze publiczne wystąpienia sprawiły, 
że zakochali się w niej reżyserzy i projektanci 
mody. W 2016 roku została nową muzą Chanel, 
dokładnie tak jak jej matka, kiedy była w tym 
samym wieku!

Lily-Rose Depp stawiała pierwsze kroki na 
dużym ekranie w filmie „Kieł” Kevina Smitha, 
który zaproponował jej także rolę w filmie 
„Yoga Hosers” w 2016 roku, w którym grała 
obok swojej najlepszej przyjaciółki, Harley Quinn 
Smith, córki reżysera. Pomimo drugorzędnej 
roli, została zauważona i w kolejnym roku 
zagrała w „Planetarium” Rebeki Złotowskiej. 
Film opowiada historię dwóch młodych 

wróżek podróżujących 
po świecie pod koniec 
lat trzydziestych: Kate 
i Laury Barlow, granych 
przez Lily-Rose i Natalie 
Portman. Plany filmowe 
pojawiają się jeden po 
drugim dla młodej aktorki, 
która dopiero zaczyna 
panować nad sterem 
kariery. Rola Isadory Duncan w filmie 
„Tancerka” z Gaspardem Ullielem i Mélanie 
Thierry w 2016 roku przyniosła jej nominację 
do Cezara w kategorii Nadzieja kina. W tym 
samym czasie Lily Rose została również muzą 
Chanel, podobnie jak jej matka. W grudniu 
tego samego roku pojawiła się na okładce  
Vogue Paris u boku Karla Lagerfelda.  
To dopiero wyróżnienie!

Lily Rose Depp

Oprócz aktorstwa, Lily-Rose angażuje się w inicjatywy społeczne. 
Jest, między innymi, członkiem Kolektywu 50/50, którego celem 
jest promowanie parytetu między kobietami 
i mężczyznami w świecie filmu.

Lily-Rose Depp 
pojawi się w obsadzie 
dwóch filmów 
zaplanowanych na 
2021 rok: „Krainy snów” 
Nicholasa Jareckiego 
i „Voyagers” 
Neila Burgera, obok 
Colina Farrella.
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talent niejedno ma imię

Najstarszy syn Yannicka Noego i byłej modelki Cécili Rhode, 
wybranej w 1978 roku na Miss Szwecji, odziedziczył po ojcu pasję 
do sportu. W przeciwieństwie do Yannicka, uwiódł go nie tenis, 
ale koszykówka, i to gdy miał zaledwie trzy lata, i to gdy miał 
zaledwie trzy lata. To wtedy rodzice zapisali go do juniorów 
paryskiej drużyny Paris-Levallois Basket. Dziś gra w słynnych 
Chicago Bulls, należących do NBA.
W wieku trzynastu lat Joakim Noah wrócił do Stanów 
Zjednoczonych. W 2004 roku, w wieku 19 lat, ten ponad 
dwumetrowy młodzieniec zapisał się na Uniwersytet Florydy 
i dołączył do koszykarskiej drużyny Gators. W 2007 roku jego 
talent i duch walki zapewnił mu miejsce w rekrutacji NBA, dzięki 
której stał się jej członkiem. 

Joakim Noah

Joakim kieruje się nie tylko pasją do sportu: z dyplomem 
z antropologii, biegle posługuje się trzema językami 
(angielskim, francuskim, szwedzkim). Podobnie jak jego 
matka i młodsza siostra Jelena, angażuje się w akcje 
charytatywne. Posunął się nawet do założenia własnego 
stowarzyszenia, Noah’s Arc Foundation, które ma pomagać 
młodym ludziom w osiąganiu niezależności poprzez naukę, 
sport i sztukę. Dziś, w wieku 35 lat, po osiągnięciu licznych 
sukcesów i udanych występach w Chicago, Joakim Noah 
przygotowuje się do zakończenia kariery. Nie ma wątpliwości, 
że nadal będziemy o nim słyszeć w świecie sportu, a może 
i w środowisku sztuki, do której miłość odziedziczył po ojcu. 

Joakim Noah spędził 13 lat 
w NBA i może pochwalić się 
bardzo udaną karierą 
w wieku zaledwie 35 lat.
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Na początku swojej kariery grał pod 
nazwiskiem matki jako Enzo Fernández, 
ale i tak powszechnie określało się go 
jako syna swojego ojca. Bo to właśnie 
na boisku piłkarskim młody Enzo dumnie 
poszedł w ślady Zinedine’a.

Gdy miał 25 lat, kariera Enzo Zidane'a 
przybrała nieprzewidywalny obrót! 
Zaczynał w Realu Madryt pod okiem 
ojca, potem zbierał doświadczenie 
w hiszpańskiej pierwszej l idze pod 
barwami Deportivo Alaves oraz 
w Lausanne Sport w Szwajcarii , 

a następnie spędził sezon w drugoligowym 
Rayo Majadahonda. Chociaż urodził się 
w Bordeaux, grał również w portugalskim 
CD Aves, a stamtąd powrócił do 
występów drugoligowych w Almerii. 
Dzisiaj mówi się, że jako pomocnik mógłby 
przenieść się do Maroka, aby tam 
kontynuować swoją karierę lub dołączyć 
do niemieckiego klubu drugiej ligi. Tak czy 
inaczej, Enzo nie jest jedynym Zidanem, 
który biega za piłką. Wszyscy czterej 
chłopcy Zizou, szkoleni w Realu Madryt, 
również mają nadzieję na spełnienie 
piłkarskich marzeń.

Miał 16 lat, gdy w 2016 
roku José Mourinho 
zaprosił go na treningi 
zawodowej drużyny.  
Dwa lata później Enzo 
Zidane podpisał swój 
pierwszy kontrakt.

geny zwycięstwa

Enzo Zidane

p  rtrety
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Wejdź na stronę sklepu internetowego
www.labiosthetique.pl i przy zakupach wpisz

hasło LABIO20, aby odebrać zniżkę 20%
na nasze produkty. Wśród nich znajdują się 

profesjonalne kosmetyki do włosów i skóry głowy – 
stworzone z naturalnych składników

i pozbawione silikonów!

Kupon ze zniżką jest ważny od 16 października
do 30 listopada 2021. Zapraszamy!

LABIOSTHETIQUE_LABELLEVIE_KUPON_60x55.indd   2LABIOSTHETIQUE_LABELLEVIE_KUPON_60x55.indd   2 31/08/2021   09:4731/08/2021   09:47

KUPONY FRENCH TOUCH

Dobre okazje 
z French Touch!



REZERWAC JA: FRENCHTOUCHLABELLEVIE.PL

BARBARA PRAVI  |  CARLA BRUNI  |  CLEO  |  DAWID KWIATKOWSKI  |  IMANY  |  KENDJI GIRAC
MARION MOTIN  |  PARADIS LATIN  |  RAFAŁ BRZOZOWSKI  |  RENI JUSIS  |  ROKSANA WEGIEL

28 PAZDZIERNIKA 2021   |   TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA
GODZ. 20:45


