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A

γαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τη νέα έκδοση του περιοδικού Rendez-vous En
France για το 2018. Αυτή τη χρονιά επιλέξαμε ως κεντρικό θέμα το savoir-faire. Μία
ολοκληρωμένη έννοια που αποδίδει πλήρως την ποικιλία και τον πλούτο της Γαλλίας ως
προορισμό και τη δημιουργικότητά της σε τελείως διαφορετικούς τομείς.

EDITORIAL

Σκέφτομαι την πολιτιστική κληρονομιά, τη σύγχρονη τέχνη, το design, τη γαστρονομία, τα
ξενοδοχεία, την τέχνη του χειροποίητου. Το savoir-faire στη Γαλλία ήταν πάντα έκδηλο
και ίσως είναι το κλειδί της επιτυχίας της χώρας ως προορισμό για τους ταξιδιώτες από το
εξωτερικό.
Το savoir-faire είναι μία σημαντική έννοια, σχεδόν ένα σήμα κατατεθέν. Μία λέξη που έχει
δύο ψυχές, η καθεμία με ξεχωριστή σημασία: Από τη μία πλευρά, η γνώση που παραπέμπει
στην ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, την εμπειρία που ταξιδεύει στο χρόνο και από
την άλλη, η πράξη που βασίζεται στη συνέπεια, τη δημιουργικότητα, την επιδεξιότητα. Δύο
ψυχές ενωμένες με έναν κοινό στόχο: Να μεταδοθεί και να μοιραστεί η πεμπτουσία της
φιλοξενίας.
Έτσι, υπάρχει το savoir-faire της αριστείας, των μεγάλων προσωπικοτήτων -καλλιτέχνες,
δημιουργοί, διάσημοι σεφ- και το savoir-faire της παράδοσης, που μετουσιώνονται στις
φιγούρες των «meilleurs ouvriers de France» (το σήμα ποιότητας που βραβεύει την
εργατικότητα) και στη «Ζωντανή Κληρονομιά» των εταιριών που εκφράζουν όλη την
καινοτομία και τη δημιουργικότητα του γαλλικού προϊόντος.
Ανάμεσα στα σπουδαία ονόματα, θα σας συστήσουμε έναν οραματιστή όπως ο Ζαν
Μπλεζέ, πρωταγωνιστής του εξωφύλλου μας, ο οποίος επανεφηύρε την πόλη της Νάντης,
τον Ρούντι Ριτσιότι τον αρχιτέκτονα του Μucem της Μασσαλίας, την Αν Σοφί Πικ, τη
μοναδική γυναίκα σεφ στη Γαλλία που έχει βραβευθεί με τρία αστέρια Michelin, τον Φιλίπ
Σταρκ, τον «δημοκρατικό designer» αντικειμένων που έγιναν καλτ.
Κάθε γωνιά της Γαλλίας έχει ένα ειδικό savoir-faire: Στο περιοδικό θα ανακαλύψετε
διαδρομές τέχνης ανάμεσα σε αμπελώνες, τις νέες «cité» της γαστρονομίας, τη μόδα, τα
καλλυντικά, τα αρώματα…
Ακολουθώντας αυτό το θέμα, το περιοδικό Rendez-vous en France θα σας γνωρίσει νέα,
εκδηλώσεις, περίεργα, για πολλούς γαλλικούς προορισμούς για να τους ανακαλύψετε και
να τους ξαναζήσετε. Το savoir-faire είναι το στοιχείο-κλειδί της γοητείας του προορισμού,
σε συνδυασμό με τις άλλες μεγάλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Γαλλία, από
αυτές που θα διεξαχθούν στο μέλλον όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι του 2023,
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, και εκείνες του 2018 όπως το Ryder Cup και το
Grand Prix της Formula 1.
Θέλω να ολοκληρώσω ευχαριστώντας τους Έλληνες τουρίστες και ταξιδιώτες που
συνεχίζουν να αγαπούν και να επιλέγουν τη χώρα μας για διακοπές, μία σύντομη παραμονή,
ένα σαββατοκύριακο. Φυσικά, ευχαριστώ για τη συνεργασία με το περιοδικό τους νομούς,
τις περιοχές, τους θεσμούς, τους παράγοντες του τουρισμού που μαζί με εμάς του Atout
France Italia κάνουν ευρέως γνωστή τη Γαλλία, και όλη την ομάδα του Atout France και
τους συνεργάτες που εργάστηκαν με αφοσίωση για αυτή την έκδοση του Rendez-vous
en France.
Η Γαλλία του savoir-faire σας περιμένει. Και είναι έτοιμη να σας υποδεχθεί και να μοιραστεί
μαζί σας την τέχνη του ζην. Γιατί η υποδοχή και το μοίρασμα ήταν πάντα τα ισχυρά σημεία
μας, το πνεύμα του δικού μας προορισμού.
Καλή ανάγνωση, καλές διακοπές!

Frédéric Meyer
Διευθυντής Atout France για την Ιταλία και την Ελλάδα και
Συντονιστής για την Ευρώπη του Νότου
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Jean Blaise, Le Voyage à Nantes

ένας οραματιστής στη Νάντη
ΕΊΝΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΗ «ΛΕΥΚΉ ΝΎΧΤΑ» ΠΟΥ ΜΕΤΈΤΡΕΨΕ
ΤΗ ΝΆΝΤΗ ΣΕ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ. ΣΥΝΑΝΤΉΣΑΜΕ ΤΟΝ ΖΑΝ ΜΠΛΕΖΈ, ΤΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΟΥ «VOYAGE À NANTES», ΤΟ «ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗ ΝΆΝΤΗ».
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Ζαν Μπλεζέ,

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

I

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Κ

Κύριε Μπλεζέ σας χαρακτηρίζουν «μάγο της
πόλης», διότι προσδίδετε σαγηνευτικό χαρακτήρα
στις πόλεις, όπως τη Νάντη, τη Χάβρη. Πώς μία
πόλη μπορεί/πρέπει να ξαναβρεί την πνοή της;
Η πόλη υπάρχει με την αρχιτεκτονική της, τα μνημεία της, την
κληρονομιά της. Παρ’όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να αναζωογονείται
διαρκώς. Είναι σαν ένας ζωντανός άνθρωπος, όχι μόνο ένας χώρος
όπου κυκλοφορείς, ένας χώρος όπου ζεις. Οι καλλιτέχνες είναι οι
κατάλληλοι άνθρωποι για να αποκαλύψουν τη νέα όψη της πόλης,
να την κάνουν χαρούμενη, ζωηρή, θελκτική. Η ένταξη δημιουργικών
ανθρώπων σε μία πόλη σημαίνει ότι θα αναδείξουν τη γοητεία
τους. Αυτό προσπάθησα να κάνω στη Νάντη και στη Χάβρη όπου
εμπιστεύτηκα σε καλλιτέχνες την ερμηνεία τους και την ανάγνωσή
του. Διότι, όταν ζεις σε έναν τόπο για πολύ καιρό δεν τον βλέπεις πια
και είναι λίγες οι ευκαιρίες για να αλλάξεις διαδρομές, να σε εκπλήξει
μία διαφορετική προοπτική, ένα καινούριο μέρος. Οι καλλιτέχνες είναι
εκεί ακριβώς για αυτό.
Είστε, μεταξύ άλλων, και ο δημιουργός της «Λευκής Νύχτας»…
ένα πνεύμα που παραμένει σύγχρονο ακόμα και σήμερα. Ποιο
είναι το μυστικό της;
Στην πρώτη έκδοση της «Λευκής Νύχτας» στο Παρίσι (2000) το
πρότζεκτ διαρκούσε 12 ώρες. Η νύχτα είναι η στιγμή των μυστικών
και του μυστηρίου. Η εκδήλωση έδινε τη δυνατότητα να βρεθεί στο
επίκεντρο η πρωτεύουσα και να προσφέρει στους κατοίκους έναν νέο
τρόπο για να δουν την πόλη. Η «Λευκή Νύχτα» στέφθηκε με επιτυχία
γιατί ήταν μία πρόσκληση για να ταξιδέψει κανείς στην ίδια του την
πόλη. Από την άλλη, ο Μπερτράν Ντελανοέ, που είχε μόλις εκλεγεί
δήμαρχος εκείνη την εποχή, ήθελε να δείξει ότι το Παρίσι είχε και πάλι

I

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

I

C O V E R

S T O R Y

μία διεθνή καλλιτεχνική διάσταση. Αφού εν μέρει είχε ξεπεραστεί από
τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, το Παρίσι έγινε και πάλι η πόλη των
καλλιτεχνών και υιοθέτησε εκ νέου τον ρόλο της δημιουργικότητας.
Το κλειδί για να ανακαλύψει κανείς τις πόλεις είναι η
δημιουργικότητα;
Ναι, βέβαια. Ένας καλλιτέχνης χαρίζει τη ματιά του, τον τρόπο
που ερμηνεύει την πόλη. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Αυτό του
επιτρέπει να δει αυτό που εμείς δεν βλέπουμε, να δει μακριά. Και
αυτού του είδους τη ματιά τη μοιράζονται οι καλλιτέχνες, μας την
προσφέρουν και εμείς δεν χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Συχνά είναι
μία ματιά προκλητική, άλλοτε επιθετική, αλλά αυτός είναι ο στόχος!
Το γεγονός ότι μας άγγιξε ή ακόμα και μας ενόχλησε μία καλλιτεχνική
ερμηνεία είναι καλό σημάδι. Επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να
θέτουμε ερωτήματα, να ονειρευόμαστε. Ο ρόλος της τέχνης να
τα θέτει όλα υπό συζήτηση και να μεταμορφώνει τα πάντα, είναι
ακριβώς αυτός. Είναι μεγάλη μου χαρά όταν με προκαλεί ένα έργο. Η
πρόκληση ενός έργου είναι καλό σημάδι και από συλλογική πλευρά:
μία δημιουργική πόλη είναι μία ζωντανή πόλη! Όταν περπατάς στη
Νάντη συναντάς περίεργα έργα, όπως το τεράστιο μέτρο του Λιλιάν
Μπουρζό, ή έναν μοναδικό χώρο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται
ο δράκος του Κινία Μαρουγιάμα, ή περίεργες επιγραφές, ή μία
εκπληκτική εγκατάσταση που δεν έχει στηθεί πουθενά αλλού όπως
τα 18 δαχτυλίδια του Ντανιέλ Μπουρέν και του Πατρίκ Μπουσέν.
Είναι η ένδειξη μίας πόλης που εφευρίσκεται, που είναι δημιουργική
και επομένως έξυπνη. Συχνά στις ομιλίες που πραγματοποιώ στη
Γαλλία και το εξωτερικό, κάνω το κοινό να χαμογελάσει δηλώνοντας
επίτηδες ότι η Νάντη είναι μία άσχημη πόλη… Αλλά προσθέτω
αμέσως ότι είναι έξυπνη και αυτό είναι που έχει σημασία! Είναι άσχημη

© Bernard Renoux - LVAN

Τα Δαχτυλίδια των Daniel Bouren και Patrick Bouchein, Νάντη, μόνιμο έργο Estuaire 2007
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Η τέχνη στο δημόσιο χώρο, η τέχνη που βγαίνει από τα μουσεία
και «εισβάλλει» στις πόλεις είναι ένα ποπ και κουλ πρότζεκτ
που μπορεί να εξαχθεί παντού ή αποτελεί αποκλειστικότητα
της Νάντης;
Ναι, η αρχή μας είναι να μπορεί να εξαχθεί παντού. Όλες οι πόλεις
θα έπρεπε να το υιοθετήσουν, αλλά δεν υπάρχει το ίδιο αποτέλεσμα
παντού. Όταν ετοίμασα την πρώτη εκδοχή του «Eté au Havre»
(Καλοκαίρι στη Χάβρη, 2017), φυσικά ακολούθησα την ίδια μέθοδο:
Οι καλλιτέχνες θα αφηγούνταν την πόλη. Αλλά η προσέγγιση ήταν
διαφορετική. Τα καλλιτεχνικά πρότζεκτς ήταν τελείως διαφορετικά
από εκείνα που δημιουργήθηκαν στη Νάντη. Έτσι οι δύο πόλεις
επέβαλαν τον δικό τους τρόπο ύπαρξης, τη δική τους μορφή, τις
δικές τους διαστάσεις. Όταν, μάλιστα, προσκαλώ έναν καλλιτέχνη
να ασχοληθεί με μία πόλη ή με κάποιον άλλο χώρο (για παράδειγμα
το Estuaire Nantes <>Saint-Nazaire), του ζητάω να δουλέψει στο
σημείο και να ερμηνεύσει μία συγκεκριμένη κατάσταση σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο. Όταν εκπρόσωποι άλλων πόλεων έρχονται
στη Νάντη για να την μελετήσουν, τους αποτρέπω να κάνουν το ίδιο.
Τους προσκαλώ ίσως να υιοθετήσουν το πνεύμα μας, αλλά τους
καλώ να μην κάνουν όπως εμείς.
Οι καλλιτέχνες που προσκαλέσατε στο Ταξίδι στη Νάντη (Voyage à Nantes-VAN) μεταμόρφωσαν την πόλη. Μπορούμε να πούμε
ότι η αστική τέχνη μπορεί/πρέπει να είναι ποπ, να εκπλήσσει και
να διασκεδάζει; Είναι ένας τρόπος για να ξαναβρείς τη χαρά να
ξαναζήσεις την πόλη σου;
Είναι έτσι ακριβώς! Το να ικανοποιώ είναι πολύ σημαντικό. Θέλω
να τονίσω ότι βοηθούμε στην διάδοση νέων πρακτικών στην πόλη,
οι οποίες τη μεταμορφώνουν. Η πόλη είναι ολοένα περισσότερο
πράσινη, μετριάζονται τα αυτοκίνητα, οι κάτοικοι περπατούν,
χαλαρώνουν, διασκεδάζουν στην πόλη. Είναι εντυπωσιακό, η πόλη
γίνεται ένας συλλογικός κήπος. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι δεν
αποκλείεται κανείς, αλλά συμμετέχουν όλοι κι ο καθένας είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία του δημόσιου χώρου.
Το Ταξίδι στη Νάντη είναι ένα πρότζεκτ με συνέχεια; Πώς
ανανεώνεται κάθε χρόνο;
Το VAN θα συνεχίσει γιατί έχει αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε για να
ενισχύσει τη γοητεία των πόλεων και νομίζω ότι αυτό επετεύχθη. Τα
νούμερα το επιβεβαιώνουν: 77% επιπλέον στις θερινές κρατήσεις
από το 2011. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, δεν πρέπει να σταματάς
ποτέ. Τα πρότζεκτς έχουν ενδιαφέρον μόνο αν συνεχίζουν και αν
μεταμορφώνονται. Για αυτό οι συνεργάτες μου και εγώ εργαζόμαστε
σε νέα σχέδια, με κορμό το «Ταξίδι στη Νάντη»: Το πρώτο είναι στο Σαιν
Ναζαίρ. Πρόκειται για το ανοιχτό μουσείο Estuaire Nantes <>SaintNazaire. Το δεύτερο επεκτείνεται προς τους αμπελώνες γιατί ακόμα
και το κρασί στη Νάντη (και συγκεκριμένα το Μουσκαντέτ) είναι ένα
στοιχείο έλξης της πόλης. Και τέλος, το τρίτο, το Traversée Moderne
d’un vieux pays που συνδέεται με το Μον-Σαιν-Μισέλ, διασχίζοντας τη
Βρετάνη περνώντας από την Ρεν και το Σαιν-Μαλό. Ο λόγος απλός:
Η γοητεία της Νάντης δεν είναι αρκετή για να έχει απήχηση σε χώρες
6
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© Jean-Dominique Billaud - Nautilus - LVAN

γιατί εν μέρει καταστράφηκε από την ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη
σύγχρονη ιστορία (οι όχθες του Λίγηρα γεμάτες, οι βομβαρδισμοί…).
Είναι έξυπνη γιατί είναι δημιουργική, έχει την αίσθηση του χιούμορ και
της ελαφρότητας!

Nymphea, του Ange Leccia
Canal Saint-Félix, Νάντη, μόνιμο έργο Estuaire 2007

μακρινές (Κίνα, Ιαπωνία, Καναδάς). Θεωρήσαμε, λοιπόν, σωστό να
δημιουργήσουμε έναν διεθνή πόλο έλξης που βρίσκεται γεωγραφικά
και πολιτιστικά στη Νάντη. Επιλέξαμε το Μον-Σαιν-Μισέλ, το οποίο
αποτελεί σημαντικό σταθμό μίας μεγάλης περιοχής, τη Βρετάνη. Και
ακόμα και αν δεν σχετίζεται με την Βρετάνη από άποψη διαχείρισης
(το Μον-Σαιν-Μισέλ βρίσκεται στη Νορμανδία, ενώ η Νάντη ανήκει
στην περιοχή της Χώρας του Λίγηρα) είναι μία συνειδητή επιλογή,
καθώς η Νάντη ιστορικά είναι η Πόλη των Δουκών της Βρετάνης και
συχνά σήμερα αναφέρεται ως τμήμα της Νότιας Βρετάνης (αρκεί
να δει κανείς τη δομή των τουριστικών οδηγών) και το Μον-ΣαινΜισέλ θεωρείται η πόρτα της Βόρειας Βρετάνης. Την ίδια στιγμή, σε
αυτές τις περιοχές τα τοπία είναι παρόμοια. Φανταστήκαμε αυτή τη
διαδρομή στο ίδιο μοτίβο του Ταξιδιού στη Νάντη. Υπάρχουν τοπία,
πολιτιστική κληρονομιά, μνημεία που θέλουμε να παρουσιάσουμε με
έναν καινούριο τρόπο, πιο σύγχρονο, πιο ασυνήθιστο. Έτσι, ζητάμε
καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες να έρθουν και να δώσουν
νέα ώθηση σε ένα τοπίο, ένα μνημείο. Στόχος είναι να κινήσουμε την
περιέργεια του ταξιδιώτη προτείνοντας μία μοναδική προσέγγιση, για
παράδειγμα φτάνοντας στο Μον-Σαιν-Μισέλ ακολουθώντας την ακτή
(εξαιρετική θέα στη στεριά και τον κόλπο) κατά το ηλιοβασίλεμα, όταν
το αββαείο είναι φωτισμένο.
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σας;
Να συνεχίσουμε με το Ταξίδι στη Νάντη, τα σχέδια που προείπα και
να δημιουργήσουμε νέα, που σημαίνει ανανέωση, διαρκή κίνηση. Στο
πλαίσιο των μεγάλων παρεμβάσεων έχουμε άλλα σημαντικά σχέδια
που είναι πολύπλοκα και δύσκολα στην εφαρμογή, καθώς για την
εφαρμογή τους πρέπει να πείσουμε τους κατοίκους. Είναι αδύνατον
να προχωρήσουμε σε ένα δημόσιο χώρο χωρίς να συζητήσουμε με
ένα μεγάλο αριθμό τοπικών παραγόντων. Είναι μία τεράστια και έντονη
δουλειά! Η δημιουργία ενός ασυνήθιστου, τολμηρού έργου απαιτεί
διαπραγμάτευση, διότι η πρόταση ενός καλλιτέχνη θα είναι πάντα εξ
ορισμού λίγο «ενοχλητική». Αλλά πλέον στη Νάντη ξέρουμε πώς να
κινηθούμε. Μέσα σε τρεις δεκαετίες η τέχνη εκδημοκρατίστηκε και η
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Βίλα Cheminée του Tatzu Nishi Cordemais, έργο στη διαδρομή του Estuaire

Ποιος είναι ο Ζαν Μπλεζέ
Γεννημένος το 1951 στο Αλγέρι, ο Ζαν Μπλεζέ πέρασε
τα παιδικά του χρόνια στα προάστια του Παρισιού, στο ΡιΟρανζί. Σπούδασε Λογοτεχνία στο Μπορντό και αμέσως
ασχολήθηκε με τον πολιτισμό. Το 1976, μόλις αποφοίτησε,
έγινε διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου του ΣαινΜεντάρ-αν-Ζαλ, και τα χρόνια που ακολούθησαν κατείχε
διάφορες θέσεις ευθύνης σε περιφέρειες της ηπειρωτικής
Γαλλίας και σε υπερπόντια διαμερίσματα όπως η
Γουαδελούπη. Αλλά στη Νάντη εκφράζεται πλήρως η
δημιουργικότητά του. Το 1982, δημιούργησε το Πολιτιστικό
Κέντρο της Νάντης, δύο χρόνια αργότερα διορίστηκε
διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για την Πολιτιστική
Ανάπτυξη της Νάντης και μεταξύ του 1990 και του 1997
διοργάνωσε σημαντικά γεγονότα, όπως το Φεστιβάλ Allumés και το Φεστιβάλ Fin de Siècle που έδωσαν νέα πνοή
στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το 2000 δημιούργησε στο
πρώην εργοστάσιο μπισκότων LU, το Lieu Unique, (8.000
τ.μ.) αφιερωμένο σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς. Το
2002 έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής μίας εκδήλωσης που
αποτέλεσε σταθμό για όλη την Ευρώπη: η πρώτη «Λευκή
Νύχτα» στο Παρίσι. Το 2007 πραγματοποίησε το Estuaire
Nantes <>Saint-Nazaire, μεγάλο έργο σύγχρονης τέχνης
κατά μήκος των εκβολών του Λίγηρα, στη συνέχεια Το
Ταξίδι στη Νάντη μια καινοτόμο ιδέα, μέσω της οποίας
η τέχνη ξεσηκώνει την πόλη, χαράζοντας μία διαδρομή
ανάμεσα στα στοιχεία της ιστορικής κληρονομιάς που
αναπροσαρμόστηκε χάρη στις εγκαταστάσεις σύγχρονης
τέχνης. Το 2017 συντόνισε το έργο «Eté au Havre» για τα
500 χρόνια της πόλης. Στη Νάντη ο Μπλεζέ κάλεσε τους
μεγαλύτερους καλλιτέχνες -Ντανιέλ Μπουρέν, Κλοντ
Λεβέκ, Φαμπρίς Ιμπέρ, Πιερίκ Σορίν- σχεδιαστές που
έχουν δημιουργήσει έναν νέο αστικό διάκοσμο και έχουν
μετατρέψει καταστήματα σε έργα τέχνης. Και όπως είπε
στη συνέντευξη… το ταξίδι συνεχίζεται.
M A G A Z I N E
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Stellar του Baptiste Debombourg, place du Bouffay,
στο πλαίσιο του Voyage a Nantes 2015

Το κομμάτι που λείπει, του Boris Chouvellon
place du Bouffay, Νάντη - Voyage a Nantes 2017

© Franck Tomps

Γιατί κατά τη γνώμη σας η Γαλλία διαθέτει ένα ιδιαίτερο savoirfaire στη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων;
Γιατί στη Γαλλία, και για τον Αντρέ Μαλρώ (1959), ιδρύθηκε για πρώτη
φορά στον κόσμο ένα υπουργείο Πολιτισμού. Η Γαλλία το δημιούργησε
επειδή θεώρησε τον πολιτισμό τόσο σημαντικό όσο τις Κοινωνικές
Υποθέσεις, την Οικονομία, την Άμυνα ... σε μια εποχή όπου νόμιζαν
ότι ο πολιτισμός βρίσκεται μόνο στο περιθώριο της διακυβέρνησης μίας
χώρας. Όταν ο Μαλρώ ίδρυσε τα Πολιτιστικά Κέντρα τα οραματίστηκε
ανά περιοχή και έτσι κατέγραψε ένα σχέδιο αποκέντρωσης. Από εκείνη
τη στιγμή και έπειτα ο πολιτισμός ήταν προσιτός και στην επαρχία
και όχι μόνο στο Παρίσι και δεν είχαν το προνόμιο μόνο τα μεγάλα
μουσεία. Ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Μεταξύ άλλων, ο
Μαλρώ ήθελε τα κέντρα πολυκλαδικά, ανοιχτά σε όλες τις δημιουργικές
πρωτοβουλίες. Αργότερα, μεταμορφώθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον
κόσμο του θεάτρου. Αλλά αρχικά ήταν περισσότερο ανοιχτά, συγκριτικά
με σήμερα. Η Γαλλία έχει αυτή την ιστορία, αυτή την εμπειρία στην
δημιουργία ενός πολιτιστικού ιστού σε όλη την επικράτεια. Όλα αυτά
ενθάρρυναν την εμφάνιση ενός δικτύου καλλιτεχνών και την υποδοχή
ξένων καλλιτεχνών που δεν βρήκαν τρόπο να εκφραστούν στη χώρα
τους, μια δυναμική που είναι θεμελιώδης και πρέπει να διατηρηθεί.
Έτσι, η Γαλλία απέκτησε ένα savoir-faire στον τομέα του πολιτισμού,
το οποίο αναμφισβήτητα είναι σε θέση να επινοήσει γεγονότα, λαϊκά
και πολιτιστικά. ■

© Philippe Piron - LVAN

ανοχή προς τον πολιτισμό έγινε το χαρακτηριστικό της πόλης.
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Νάντη, Place Royal 2017

Νάντη, πόλη της
δημιουργικότητας και…
πύλη της Βρετάνης

ΓΕΝΈΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΉ ΙΟΥΛΊΟΥ ΒΕΡΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΆΝΗΣ, Η ΝΆΝΤΗ ΣΉΜΕΡΑ ΕΊΝΑΙ
ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΈΣ ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ. Η ΠΟΛΗ ΟΠΟΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ

T

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌ
SAVOIR-FAIRE
ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΎ ΣΤΗ
ΝΆΝΤΗ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ
ΕΚΠΛΉΞΕΙΣ

Η Νάντη προτείνει όλο το χρόνο μία
καλλιτεχνική, αισθητηριακή και ποιητική
διαδρομή σε περίπου 40 διαφορετικούς
σταθμούς. Μια διαδρομή που εμπλουτίζεται
κάθε καλοκαίρι με την εκδήλωση VAN /
Voyage à Νantes, το Ταξίδι στη Νάντη
(αυτή τη χρονιά από τις 30 Ιουνίου ως τις
26 Αυγούστου). Το 2017 η υπάρχουσα
διαδρομή εμπλουτίστηκε με επτά
εγκαταστάσεις, τέσσερις μόνιμες (συνολικά
21 από το 2012) και τρεις που προστίθενται
το καλοκαίρι (όπως το Skate Ô Drome
και άλλες). Οι καινοτομίες του 2018 θα
8

RENDEZ-VOUS EN FRANCE

M A G A Z I N E

αποκαλυφθούν στις 30 Ιουνίου. Κάθε χρόνο
καλλιτέχνες, σχεδιαστές, κηπουροί, σεφ,
DJs και καλλιτέχνες γκράφιτι καλούνται
να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους
σε διάφορες περιοχές, με 50 σταθμούςέκπληξη που συνθέτουν αυτό το ξεχωριστό
πολιτιστικό πρότζεκτ. Υπάρχουν προσωρινές
και μόνιμες εγκαταστάσεις, έργα τέχνης,
εκθέσεις, καλλιτεχνικές επιγραφές
καταστημάτων, τοπικά προϊόντα που
καλλιεργούνται στους λαχανόκηπους
του κέντρου. Μία διαδρομή, η οποία
πραγματοποιείται ακολουθώντας την
πράσινη γραμμή χαραγμένη στο έδαφος.
Πρόκειται για ένα πραγματικό ταξίδι
στον πολιτισμό και το savoir-faire με την
ευρύτερη έννοια: καλλιτεχνική, πολιτιστική,
περιβαλλοντική, βιομηχανική. Η Νάντη είναι
μια «φιλική» πόλη για τον άνθρωπο και

μπορείτε να την ανακαλύψετε εύκολα και
περπατώντας μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.
Μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα
είναι: Το Κάστρο των Δουκών της Βρετάνης
με το μουσείο του, ο καθεδρικός ναός (πιο
ψηλός από την Notre-Dame του Παρισιού!),
το απίστευτο καλλιτεχνικό πρότζεκτ
«Machines de l’île» με τον περίφημο
Μεγάλο Ελέφαντα ύψους 12 μέτρων και
αναρίθμητες εγκαταστάσεις σε όλη την
πόλη, ξεκινώντας από τα Δαχτυλίδια του
Μπουρέν κατά μήκος του Λίγηρα. Αλλά
και η περιοχή της Γκρασλέν με την κλασική
αρχιτεκτονική, η μεσαιωνική συνοικία, τα
100 πάρκα και κήποι, οι υπαίθριες αγορές με
τα φρέσκα τοπικά προϊόντα, τα εξαιρετικά
εστιατόρια… Η Νάντη είναι το γοητευτικό
και χαλαρωτικό σημείο εκκίνησης μίας
τολμηρής και δημιουργικής Γαλλίας! ■
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Νάντη, παιδική χαρά

ΝΈΑ

Η σύγχρονη ματιά
μίας αρχαίας πόλης

Mont Saint-Michel

© F. Tomps

© Charles FREGER

Η μοντέρνα διαδρομή μίας αρχαίας πόλης

Rennes

© F. Tomps

© F. Tomps

Η πόλη είναι το σημείο έναρξης μιας
νέας διαδρομής, ανάμεσα στην τέχνη
και την ιστορία που οδηγεί από την
Ρεν και το Σαιν-Μαλό μέχρι το ΜονΣαιν-Μισέλ. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε
λιγότερο
γνωστούς
θησαυρούς,
μυστικές παραλίες, μεγάλες εκθέσεις,
έργα τέχνης στην καρδιά της πόλης
(τη μεσαιωνική Ντινάν, το ΣαινΜαλό που περιβάλλεται από τείχη)
και ελκυστικούς σταθμούς όπως το
εστιατόριο La Mare aux Oiseaux,
το Château Richeux... Όνειρο και
πραγματικότητα αναμειγνύονται ιδανικά
και ξεδιπλώνονται σε 18 διαφορετικούς
σταθμούς μέχρι το Μον-Σαιν-Μισέλ.
Καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες
θα κληθούν να ερμηνεύσουν μερικά
από τα πιο εμβληματικά τουριστικά
και πολιτιστικά σημεία της πόλης (το
Κάστρο των Δουκών της Βρετάνης,
τα τείχη του Σαιν-Μαλό...) και πολλούς
άλλους λιγότερο γνωστούς και
μοναδικούς χώρους (όπως το κτίριο Le
Mabilay στη Ρεν, οι 11 υδατοφράκτες
του Εντέ-Μπαζούζ...). Πρόκειται για ένα
σύγχρονο ταξίδι σε μία αρχαία πόλη,
την οποία μπορείτε να ανακαλύψετε με
οδηγό το συναίσθημα και την αγάπη για
περιπέτεια.
■ www.nantes-tourisme.com
■ www.levoyageanantes.fr
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Κάστρο του Josselin

Βρετάνη, πέντε
μικρόκοσμοι και ένα
μοναδικό savoir-faire
ΓΗ ΤΩΝ ΘΡΎΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΊΑΣ, ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΏΝ,
ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΕ ΚΆΣΤΡΑ, ΥΦΆΛΟΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΠΌΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΆ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΎΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝ-ΣΑΙΝ-ΜΙΣΈΛ, Η ΒΡΕΤΆΝΗ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΟΥ SAVOIR-FAIRE ΤΩΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΤΗΣ.

1.

ΜΠΡΟΣΕΛΙΆΝΤ,
Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΗΣ
ΒΡΕΤΆΝΗΣ,
ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΕ
ΘΡΎΛΟΥΣ ΚΑΙ… ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ

Ποιος δεν ξέρει το θρύλο του Βασιλιά
Αρθούρου; Γεννήθηκε στο πανέμορφο
δάσος του Μπροσελιάντ, μέσα στο πράσινο
και τις λίμνες. Αρκεί να πει κανείς το όνομά
του και αμέσως ξυπνά ένας υπέροχος
κόσμος, το βασίλειο των νεράιδων και του
μάγου Μέρλιν. Ένα πραγματικά ονειρεμένο
μέρος! Αρκεί να περάσετε από την Πύλη
των Μυστικών που θα σας οδηγήσει στα
μυστικά της ομορφιάς του Μπροσελιάντ.
Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Λα Γκασιγί
όπου γεννήθηκε ο Ίβ Ροσέ, ο δημιουργός
των φυσικών καλλυντικών, και όπου το 2017
άνοιξε ο οίκος της εταιρίας. Ο οίκος La Maison Yves Rocher αφηγείται την ιστορία της
Yves Rocher και ενισχύει τη στενή σχέση
της οικογενειακής επιχείρησης Made in Bretagne με τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Ένα πολυ-αισθητηριακό ταξίδι 45 λεπτών
στον κόσμο της Yves Rocher. Αγνότητα,
ζωντάνια και αξία, όλα συγκεντρώνονται
10
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σε αυτή την μοναδική διαδρομή μέσα από
πέντε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, στις
οποίες μπορείτε να περιηγηθείτε με βοηθό
το σύστημα ακουστικής ξενάγησης.

2. ΓΑΛΛΙΚΉ ΚΟΡΝΟΥΆΛΗ,
ΣΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ SAVOIR-FAIRE

Άγρια και αυθεντική, η γαλλική Κορνουάλη
ανοίγει στους επισκέπτες της τους μεγάλους
φυσικούς χώρους της για να ανακαλύψουν
τις ισχυρές λαϊκές παραδόσεις της. Πολλοί
ζωγράφοι -ο Πολ Γκογκέν είναι ο πιο
γνωστός- έχουν αποτυπώσει με μαεστρία
στον καμβά τα τοπία και την αρχιτεκτονική
της περιοχής. Η τέχνη, σε όλες τις μορφές
της, βρίσκει την έδρα της στην Κορνουάλη.
Στο Κιμπέρ, γνωστό για τα κεραμικά
πλακίδια, σήμα κατατεθέν είναι ένα ντόπιο
ανδρόγυνο που αναπαριστάται μοναδικά
στα παραδοσιακά μπολ με τα έντονα ναΐφ
σχέδια. Το εργοστάσιο Henriot-Quimper
που ιδρύθηκε το 1960 και παράγει πλακίδια
είναι σήμερα ένα από τα δέκα παλαιότερα
της Γαλλίας. Το εργαστήριο, όπου όλα είναι
χειροποίητα είναι ανοιχτό στο κοινό. Στη
Βρετάνη και ιδιαίτερα στο Κιμπέρ, ακόμα

και το ύφασμα είναι μορφή τέχνης και φέρει
το όνομα… Armor Lux. Ιδρύθηκε το 1938
και αποτελεί το σύμβολο του Made in France με τις χαρακτηριστικές μαρινιέρες, τις
ριγέ ναυτικές μπλούζες που εξακολουθούν
να είναι το πιο επιτυχημένο προϊόν της
εταιρίας. Παρά τα περίπου 80 χρόνια
λειτουργίας, η Armor Lux δεν έχει ούτε…
ρυτίδα και συνεχίζει να ντύνει ενήλικες και
παιδιά, ακόμα και το προσωπικό γαλλικών
υπηρεσιών όπως το ταχυδρομείο ή οι
σιδηροδρομικοί σταθμοί της SNCF. Για να
παρακολουθήσετε από κοντά τη δημιουργία
της περίφημης μαρινιέρας, από το κόψιμο
μέχρι την παραγγελία και τη συσκευασία,
επισκεφθείτε το ατελιέ της εταιρίας στο
Κιμπέρ. Από την άλλη, αρκεί μία βόλτα στα
στενάκια της παλιάς πόλης, με τα ξύλινα
σπίτια, τον καθεδρικό του Σαιν-Κορεντέν
για να κατανοήσει κανείς ότι πρόκειται για
μία πόλη τέχνης και ιστορίας!

3. ΤΑ ΝΗΣΙΆ, Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ Η
ΑΠΌΛΑΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΙΔΙΏΝ

Έχετε την στόφα ενός εξερευνητή, ενός
ιππότη ή ενός ναυτικού; Τότε ο προορισμός
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Οστρακοειδή της Βρετάνης

© Ronan Gladu

Quimper

C O V E R

© Yannick le Gal

© Simon Bourcier

Saint-Malo, οι μεγάλες παλίρροιες

4. ΘΗΣΑΥΡΟΊ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ ΣΤΟ
ΜΟΝ-ΣΑΙΝ-ΜΙΣΈΛ

Από το Μον-Σαιν-Μισέλ ως την πόλη των
κουρσάρων το Σαιν-Μαλό, η σμαραγδένια
ακτή
ακολουθεί
το
ρυθμό
των
μεγαλύτερων παλιρροιών της Ευρώπης.
Εκμεταλλευτείτε το για να γεμίσετε τους

πνεύμονές σας με τον ζωτικό άνεμο του
ωκεανού. Από τα τείχη του Σαιν-Μαλό,
μέχρι τον περίβολο, ζει ακόμα η ψυχή
των κουρσάρων που αποτελεί μέρος
της ιστορίας της πόλης. Πιο δυτικά, η
πόλη του Ντινάν, της οποίας το κάστρο
του 14ου αιώνα κυριαρχεί στην κοιλάδα,
έχει μία θέα που κόβει την ανάσα.
Πρόκειται για έναν προορισμό διάσημο
και για το γαστρονομικό savoir-faire. Το
Κανκάλ, γνωστό για τα στρείδια του, σας
προσκαλεί να ζήσετε την εμπειρία ενός
ταξιδιού σε ένα παλιό ιστιοφόρο, πάνω στο
οποίο ένας σεφ θα μαγειρέψει θαλασσινά
(αστακό, καβούρι) προσθέτοντας πινελιές
μπαχαρικών, με την «εποπτεία» του Ολιβιέ
Ρέλινγκερ. Πάντα στο Κανκάλ, θα έχετε
την ευκαιρία να ψήσετε τα περίφημα palets, τα μικρά μπισκότα με το αλατισμένο
βούτυρο της Βρετάνης, ενώ θα σας
υποδεχθούν στο ζαχαροπλαστείο Maison
Guella για ένα γλυκό 100%. Στη Βρετάνη,
το βούτυρο είναι απαραίτητο στοιχείο για
την κουζίνα και στο Σαιν-Μαλό μπορείτε
να ανακαλύψετε τη μοναδική τεχνογνωσία
του Ζαν-Υβ Μπορντιέ, ο οποίος αναβίωσε
την παλιά τεχνική παραγωγής βουτύρου
στην καρδάρα που μετατρέπει το γάλα
σε γαστρονομικό αριστούργημα. Μια
απόλαυση χιλίων αρωμάτων που αποτελεί
αδυναμία των σεφ.

Αλυκές

© Teddy Locquard - Bretagne Plein Sud

για εσάς είναι η Νότια Βρετάνη. Ελάτε να
ανακαλύψετε τους μεγαλίθους του Καρνάκ,
το Κάστρο Σουσινιό, ή το γοητευτικό χωριό
Ροσφόρ-αν-Τέρ που οι Γάλλοι επέλεξαν σαν
το top χωριό για το 2016. Ονειρεύεστε να
ταξιδέψετε στα νησιά πάνω σε ένα αρχαίο
ιστιοφόρο; Η νότια ακτή της Βρετάνης είναι
ένας παράδεισος: Μπελ-Ιλ, Χουάτ ή ακόμα
και τα νησιά του Κόλπου περιβάλλονται
από μία γλυκιά ηρεμία, ανάμεσα σε μικρά
χρωματιστά λιμάνια και εντυπωσιακούς
γκρεμούς. Ο Κόλπος του Μορμπιάν, είναι
γνωστός για το μικροκλίμα του, αλλά και
για τη γαστρονομία του και δη τα στρείδια.
Ζήστε την εμπειρία της Βρετάνης δίπλα
σε έναν εκτροφέα στρειδιών που θα σας
οδηγήσει στο «πάρκο των στρειδιών». Θα
ανακαλύψετε όλες τις τεχνικές και το savoir-faire αυτού του τεχνίτη και θα γευθείτε
τα στρείδια με ένα ποτήρι λευκό κρασί. Μία
πραγματική εμπειρία με άρωμα Βρετάνης!
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© Simon Bourcier

© Emmanuel Berthier

Η κουζίνα των κουρσάρων στο Cancale

Λιμάνι της Belle-Ile
Κόλπος του Morbihan

■ www.brittanytourism.com
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Dinan

Maison Yves Rocher

© Emmanuel Berthier

Νότια της Βρετάνης, στη χερσόνησο του
Γκεράντ βρίσκονται οι βορειότερες αλυκές
της Ευρώπης: 2.000 στρέμματα συνθέτουν
ένα πραγματικό παζλ. Με τη βοήθεια της
παλίρροιας και της φυσικής ενέργειας
-ήλιος, άνεμος, βαρύτητα- οι ειδικοί
συνεχίζουν την παράδοση της συλλογής
άλατος που έχει μείνει ανέπαφη στο χρόνο
χωρίς τη βοήθεια μηχανημάτων. Το αλάτι
που συγκεντρώνεται παραμένει φυσικό, δεν
πλένεται και δεν προστίθενται άλλες ουσίες.
Για να ανακαλύψετε την Βρετάνη, η ιδανική
πύλη στα νότια είναι η Νάντη, η ιστορική
πρωτεύουσα, και σήμερα μία από τις πιο
δυναμικές και δημιουργικές μητροπόλεις
της Γαλλίας. Μία πόλη για τον άνθρωπο,
ιδανική για περιπάτους: Aπό το Κάστρο
των Δουκών της Βρετάνης, τον καθεδρικό
ναό, το «Machines de l’île» τις μοναδικές
φουτουριστικές μηχανές όπως ο περίφημος
Μεγάλος Ελέφαντας 12 μέτρων, μέχρι τις
καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, η πόλη γίνεται
συνώνυμο της δημιουργικότητας.

© Ell Diaphane

5. Ο ΛΕΥΚΌΣ ΧΡΥΣΌΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ
ΜΗΧΑΝΈΣ ΣΤΗ ΝΆΝΤΗ

© Yannick Le Gal

© Emmanuel Berthier

Κόλπος του Morbihan

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

I

L I F E S T Y L E

© Lierac

I

C O V E R

S T O R Y

© Crediti Yves Rocher Italia

I

© Sébastien Gonon

Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Η τεχνογνωσία της
ομορφιάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΆ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ, ΦΥΣΙΚΆ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ: Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ
ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΆΣ ΕΊΝΑΙ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΙΆΣΗΜΕΣ ΜΟΡΦΈΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΎ SAVOIR-FAIRE

Ο

Ι… ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΤΗΣ
ΟΜΟΡΦΙΆΣ

Τα πιο γνωστά ονόματα στον
κόσμο των καλλυντικών υψηλού
επιπέδου συχνά συνδέονται με την τέχνη
της αρωματοποιίας και την υψηλή ραπτική.
Αρκούν μόνο μερικά παραδείγματα, όπως οι
οίκοι Guerlain, Chanel, Dior, Lancôme, Givenchy, Lanvin, Nina Ricci… Η λίστα του
ιστορικού και ξεχωριστού savoir-faire είναι
ατελείωτη.

SAVOIR-FAIRE ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ

Τα
εργαστήρια
Lierac
αποτελούν
παράδειγμα καινοτομίας και έρευνας.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1975 και έκτοτε
βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών για
να τους προσφέρει τις καλύτερες και
καινοτόμες λύσεις των δερμοκαλλυντικών
αιχμής, τα οποία εμπνέονται από την
αισθητική ιατρική. Πρόκειται για προϊόντα
υψηλής ποιότητας που βασίζονται σε ενεργά
συστατικά και συμπυκνώματα, αποτέλεσμα
των τελευταίων επιστημονικών ερευνών
και των συνεργασιών με τα πιο σημαντικά
επιστημονικά κέντρα. Η Orlane είναι μία
ακόμα γαλλική μάρκα (ιταλικής ιδιοκτησίας),

με το όνομά της να εμπνέεται από τον
Προυστ και την ηρωίδα Οριάν ντε Γκερμάντ
του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο».
Από το 1947, έτος ίδρυσής της, η Orlane
πρωτοπορεί στα καλλυντικά της.

ΟΙ ΙΑΜΑΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ, ΈΝΑ
ΜΥΣΤΙΚΌ ΣΥΣΤΑΤΙΚΌ

Οι πολλές ιαματικές πηγές της Γαλλίας
ανοίγουν ένα ακόμα κεφάλαιο στην
τεχνογνωσία της ομορφιάς. Έτσι, γεννιούνται
διάσημες εταιρίες όπως η Vichy που ιδρύθηκε
το 1931 στο Βισύ της Ωβέρνης με το ιαματικό
μεταλλικό νερό, ή η Avène στην καρδιά του
Φυσικού Πάρκου του Οτ Λανγκντόκ, ή η La
Roche-Posay που χρησιμοποιεί το ιαματικό
νερό από το ομώνυμο κέντρο όχι μακριά από
το Πουατιέ γνωστό ήδη από τον 14ο αιώνα
με το ιαματικό κέντρο να έχει χτιστεί από τον
Ναπολέοντα.

ΜΌΝΟ ΕΝΕΡΓΆ ΦΥΣΙΚΆ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Εναρμονισμένες με την οικολογία και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, γεννιούνται εταιρίες
ομορφιάς που «παντρεύουν» την επιστήμη
με τη φύση. Ειδικός στον τομέα είναι ο οίκος

Yves Rocher που πάνω από 50 χρόνια και
απόλυτα εναρμονισμένος με το περιβάλλον
μελετά τις ιδιότητες των φυτών για την
CosmétiqueVégétale®. Από το όραμα
του βοτανολόγου Ιβ Ροσέ στην Λα Γκασιλί
της Βρετάνης, γεννήθηκε η CosmétiqueVégétale® που χρησιμοποιεί περισσότερα
από 250 συστατικά από εκχυλίσματα
φυτών. Καλλυντικά βαθιά οικολογικά που
συνδυάζουν την τεχνογνωσία υψηλού
επιπέδου και το σεβασμό στο δέρμα, τη
φύση και τη βιοποικιλότητα. Στο ίδιο πνεύμα
σεβασμού στη φύση και το περιβάλλον, το
1973 ο Ολιβιέ Μποσόν δημιούργησε στην
Μανόσκ της Προβηγκίας, την L’Occitane με φυσικά καλλυντικά βασισμένα στην
έρευνα και την καινοτομία των αιθέριων
ελαίων των φυτών της περιοχής. Από την
άλλη, το κρασί, πλούσιο σε αντιοξειδωτικές
πολυφαινόλες, και η οινοθεραπεία είναι η
βάση των προϊόντων Caudalie, εταιρία που
δημιουργήθηκε το 1995 ανάμεσα στους
αμπελώνες του Μπορντό. Χρησιμοποιούνται
αποστάγματα μόνο από γαλλικά κρασιά
(μπορντό, σαμπάνια, Βουργουνδίας), νερό
από σταφύλι, αιθέρια έλαια από φυτά και
βούτυρο. ■
M A G A Z I N E
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Χρώματα στην παραλία του Karel Martens

© Hilke Maunder - OTAH

Η Χάβρη

© Ludovic Maisant - OTAH

© Ludovic Maisant - OTAH

Διαμέρισμα Témoin του Auguste Perret

Ένα καλοκαίρι στη Χάβρη
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΧΑΒΡΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΥΣΙ ΓΙΑ ΤΑ 500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ.

T

Ο ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ
ΩΚΕΑΝΟ

Την περασμένη χρονιά στη
Χάβρη, την Πύλη στον Ωκεανό, κατέφθασαν
χιλιάδες επισκεπτών για να παραβρεθούν
στις ειδικές εκδηλώσεις (Géants du Royal
de Luxe, GrandesVoiles…), στις εκθέσεις
(«Pierre et Gilles», «Impression soleil levant,
έκθεση για τον ιμπρεσιονισμό) και για να
ανακαλύψουν την εκπληκτική αρχιτεκτονική
μίας πόλης που έγινε γνωστή γιατί είναι
μοναδική. Μερικά από τα έργα τέχνης στο
κέντρο της πόλης δημιουργήθηκαν για τις
εκδηλώσεις και επομένως είχαν εφήμερο
χαρακτήρα. Εντούτοις, η μεγάλη επιτυχία που
καταγράφηκε και ο ενθουσιασμός του κοινού,
ώθησαν τους αρμοδίους να μετατρέψουν,
για παράδειγμα, την πολύχρωμη Catène
de Containers σε μόνιμη εγκατάσταση, με
αποτέλεσμα να έχει γίνει το νέο σύμβολο της
πόλης και του λιμανιού. Το ίδιο συνέβη και
με το UP3 των Σαμπίνα Λανγκ και Ντάνιελ
14
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Μπάουμαν, η δομή του οποίου είναι κυρίως
ξύλινη και άρα ακατάλληλη για μακρά
παραμονή σε εξωτερικό χώρο. Τώρα, στην
τσιμεντένια εκδοχή του, όμως, το έργο βρήκε
τη μόνιμη θέση του στην παραλία. Άλλωστε,
το τσιμέντο δεν είναι ξένο για τη Χάβρη,
καθώς ο Ωγκύστ Περρέ, ο αρχιτέκτονας
της κατασκευής Le Havre, το οποίο είναι
Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO από το
2000, του έδωσε μεγάλη και ιδιαίτερη αξία.

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Έτσι, το 2018 η Χάβρη σας προσκαλεί να
ανακαλύψετε την αρχιτεκτονική και τα έργα
της. Η ιδανική διαδρομή ξεκινά από την
πλατεία του Hôtel de Ville, την πλατεία του
δημαρχείου, και συνεχίζει στη λεωφόρο Φος
(η αντίστοιχη λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων
της πόλης) ξεδιπλώνοντας την ιστορία των
μεγάλων προσωπικοτήτων που έζησαν στην
περιοχή. Απαραίτητη μία παράκαμψη για να
επισκεφθείτε το Maison du Patrimoine που

αποτελεί «βιτρίνα» του τρόπου ζωής και
των δημιουργικών αρχιτεκτονικών σχεδίων
της δεκαετίας του 1950, ενώ αποτελεί
σταθμό για τις καινοτομίες και το πνεύμα της
αρχιτεκτονικής του Περρέ. Προς το τέλος του
δρόμου υπάρχει η Πύλη του Ωκεανού που
«βλέπει» προς τη θάλασσα και έχει σχεδιαστεί
από τον Περρέ, ο οποίος κατασκεύασε δύο
συμμετρικά κτίρια από τη μία και από την
άλλη πλευρά της λεωφόρου Φος. Από εκεί,
στην παραλία, ξεχωρίζει η λευκή κατασκευή
των Λανγκ και Μπάουμαν, UP3. Στα μισά του
δρόμου, στο ύψος της πλατείας Σαιν-Ροκ, γιατί
να μην κάνετε ένα γαστρονομικό διάλειμμα
στον βραβευμένο σεφ με δύο αστέρια Michelin, Jean-Luc Tartarin (λεωφόρος Foch, 73); Θα
είναι μία σπουδαία εμπειρία γεύσης. Ανάμεσα
στα επιβλητικά κτίρια, διακρίνεται ο πυργίσκος
της εκκλησίας του Σαιν-Ζοζέφ, αριστούργημα
του Περρέ και της καλλιτέχνιδος του βιτρό,
Μαργκερίτ Υρέ. Φτάνοντας στην παραλία, η
λεωφόρος Κλεμανσώ θα σας οδηγήσει στο
MuMa, το Μουσείο Καλών Τεχνών Αντρέ
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Αρχιτεκτονική

MuMa

Μαλρώ. Μπροστά στην είσοδο του λιμανιού,
αυτό το μουσείο από γυαλί και ατσάλι θα
σας παρουσιάσει τα αριστουργήματα του
Ιμπρεσιονισμού με τη μόνιμη και περιοδική
έκθεσή του και με έργα Συμβολισμού,
Εξπρεσιονισμού, Σουρεαλισμού και Τέχνης
του Περιθωρίου. Σε μικρή απόσταση υπάρχει
η περίφημη αλυσίδα των κοντέινερ με τα
έντονα χρώματα που αποτελεί σύμβολο της
δραστηριότητας της Χάβρης, μία κατ’εξοχήν
πόλη-λιμάνι.

Impact του Stéphane Thidet

NEA
Ένα καλοκαίρι στη
Χάβρη, Vol. II
Προβλέπονται μία ή δύο νέες
εγκαταστάσεις και μία μεγάλη
εκδήλωση. Στη θάλασσα, τα ιστιοφόρα
της ρεγκάτας Solitaire du Figaro θα
ζωντανέψουν το bassin Paul Vatine, γοργόνες και άλλα θαλάσσια
όντα θα εισβάλουν στο MuMa και τα
ιστορικά μουσεία θα αποκαλύψουν
τις συλλογές τους. Όλα αυτά, ενώ
οι Κρεμαστοί Κήποι (ως φόρος τιμής
στους ερευνητές και βοτανολόγους
της Χάβρης) θα γιορτάσουν τα δέκα
χρόνια τους. Η φωτογραφική έκθεση
στην παραλία κάνει μία αναδρομή
στην 500η επέτειο από την ίδρυση της
πόλης με λήψεις από την ταλαντούχα
κοινότητα των instagrammers.

© Philippe Bréard - Ville du Havre

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Και στο τέλος της διαδρομής μερικές προτάσεις
για γκουρμέ προορισμούς για μεσημεριανό ή
δείπνο. Πέρα από το γκουρμέ εστιατόριο με
δύο αστέρια Michelin, Jean Luc Tartarin, (www.
jeanluc-tarta rin.com) έχει ανοίξει το σικ αλλά
παράλληλα χαλαρό μπιστρό La Petite Brocante
(στον αριθμό 75 της οδού Λουί Μπριντώ, κοντά
στο παραπάνω βραβευμένο εστιατόριο). Πολύ
ευχάριστο το Le Grignot στον αριθμό 53 της
οδού Ρασίν (www.legrignot.fr) με σπεσιαλιτέ
ψαριών και θαλασσινών, το Le Margote στον
αριθμό 50 της Μισέλ Φερ με εξαιρετική λίστα
κρασιών (www.lemargote.fr), το ρομαντικό και
πολύ κεντρικό Les Enfants Sages (στον αριθμό
20 της οδού Γκυστάβ Λενιέ - www.restaurantlesenfantssages.com) και το Le Lyonnais στον
αριθμό 7 της οδού ντε Μπρετάν που θυμίζει
μπιστρό στη Λυών.
■ www.lehavretourisme.com

©Jean-Luc Tartarin

© Hilke Maunder - OTAH

© Ludovic Maisant - OTAH

© Hilke Maunder - OTAH

UP3 των Lang και Baumann
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Πουατιέ, από την
ρωμανική εποχή
στο μέλλον

Futuroscope

©Futuroscope - Brune-B. Comtesse-Cube Creative.
Calune Prod - Aérophile-D. LAMING, architecte

© Office de tourisme de Grand Poitiers - Sébastien Laval

Εκκλησία της Notre Dame La Grande

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ MARAIS POITEVIN

E

ΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΡΕΚΟΡ

Πόλη τέχνης και ιστορίας, το
Πουατιέ συγκεντρώνει στην
«καρδιά» του μία κληρονομιά 86 μνημείων
κυρίως ρωμανικής εποχής. Αλλά δε
συστήνεται σαν μία αυστηρή πόλη-μουσείο:
Με ένδοξο παρελθόν, το Πουατιέ κοιτάζει
το μέλλον με δυναμισμό και «παντρεύει»
την τέχνη του ζην με τη χαρά του να χάνεις
χρόνο (flânerie) και παρουσιάζει αρκετές
αστικές ψηφιακές εγκαταστάσεις. Μία πόλη
που πρέπει να ανακαλύψετε ελεύθερα,
με παιχνιδιάρικη διάθεση και όρεξη για
διάδραση χάρη στο ηχητικό τουριστικό
πρόγραμμα που μπορείτε να κατεβάσετε
δωρεάν στο κινητό ή το MP3 σας από την
ιστοσελίδα www.ot-poitiers.fr ή από το

Το μέλλον και
οι μεγάλες
συγκινήσεις στο
Futuroscope
Σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από
το Πουατιέ, το Πάρκο Futuroscope
σας προσκαλεί να ζήσετε δυνατές
συγκινήσεις και να ανακαλύψετε τις 25
εγκαταστάσεις του, στις οποίες γίνεται
χρήση της πιο καινοτόμας τεχνολογίας
της εικόνας: Τρισδιάστατες προβολές,
γιγαντοοθόνες και ένα εκπληκτικό
νυχτερινό υπερθέαμα. Πρόκειται για
ένα πραγματικό ταξίδι στο μέλλον!
www.futuroscope.com
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σχετικό τερματικό του Γραφείου Τουρισμού.
Το πρόγραμμα σας οδηγεί σε δρόμους και
πλατείες, από το ένα μνημείο στο άλλο,
καθώς και σε ενημερωτικές επιγραφές που
διευκολύνουν τη διαδρομή και αφηγούνται
την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα
μυστικά κάθε τοποθεσίας.

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Πρώτη από όλες η Νοτρ-Νταμ Λα Γκραντ,
της οποίας η κατασκευή ξεκίνησε τον 11ο
αιώνα και που με την διάσημη σκαλιστή
πρόσοψή της είναι ένα πραγματικό κόσμημα
της ρωμανικής εποχής. Η πρόσοψή της,
μάλιστα, «χρωματίζεται» κάθε βράδυ
τους καλοκαιρινούς μήνες (από τις 21
Ιουνίου μέχρι τον Σεπτέμβριο) και κατά τα
Χριστούγεννα με τα φώτα των Polychromies, το μαγευτικό υπερθέαμα που σε
προσκαλεί να ανακαλύψεις την ρωμανική
τέχνη με κάθε λεπτομέρεια. Μη χάσετε το
Βαπτιστήριο του Σαιν-Ζαν που θεωρείται
μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες της
χριστιανικής Γαλλίας καθώς τοποθετείται
χρονικά στον 5ο αιώνα. Εκτός από το
χώρο τέλεσης του μυστηρίου της βάπτισης,
μπορείτε να θαυμάσετε μία συλλογή από
σαρκοφάγους και όμορφους ρωμανικούς
πίνακες ζωγραφικής. Ο καθεδρικός ναός σε
γοτθικό ρυθμό του Σαιν-Πιερ, η κατασκευή
του οποίου ξεκίνησε την εποχή της
Ελεονώρας της Ακουιτανίας και του Ερρίκου
Β’ των Πλανταγενετών, εντυπωσιάζει με το
επιβλητικό του μέγεθος. Στο εσωτερικό του
βρίσκονται το μεγαλοπρεπές εκκλησιαστικό
όργανο Clicquot, τα βιτρό, τα υπερώα

της χορωδίας του 13ου αιώνα. Το 2016
οι όμορφες τοιχογραφίες του 13ου αιώνα
ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια και αποτελούν
έναν πραγματικό θησαυρό της γοτθικής
τέχνης. Ένα ακόμη ρωμανικό αριστούργημα,
η εκκλησία του Σαιν-Ιλέρ λε Γκραντ, η
οποία έχει αφιερωθεί στον πρώτο επίσκοπο
του Πουατιέ, αποτελεί προορισμό για το
προσκύνημα του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα
και βρίσκεται στον κατάλογο με τα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Μουσείο Σαιν-Κρουά παρουσιάζει
μόνιμες συλλογές που ξεκινούν από τα
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής και
φτάνουν στο τμήμα Καλών Τεχνών με έργα
σημαντικών καλλιτεχνικών κινημάτων από
το τέλος του 18ου αιώνα μέχρι τα μισά του
20ου αιώνα με μία ενότητα αποκλειστικά για
την τέχνη του Πουατού (σ.σ. το γεωγραφικό
διαμέρισμα που έχει ως πρωτεύουσα το
Πουατιέ). Πολύ πλούσια και η ενότητα της
γλυπτικής με έργα του Ωγκύστ Ροντέν και
της Καμίλ Κλοντέλ. Εξάλλου, το μουσείο
διαθέτει την δεύτερη πιο σημαντική συλλογή
του Ροντέν σε όλη τη Γαλλία μετά το Παρίσι.
Το Δικαστικό Μέγαρο κατά τον Μεσαίωνα
ήταν η κατοικία των ισχυρών Κόντηδων του
Πουατού, τους δούκες της Ακουιτανίας.
Αποτελεί, λοιπόν, πολύτιμη μαρτυρία της
αρχιτεκτονικής της εποχής και επαναφέρει
στη μνήμη την εποχή του Ελεονώρας της
Ακουιτανίας, με την αίθουσα των Χαμένων
Βημάτων, δηλαδή το αίθριο που λειτουργεί
ως διαχωριστικό της δικαστικής αίθουσας
σε κάθε δικαστικό μέγαρο. ■
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Αμπελώνες του Bordeaux

Μπορντό:
Να το πιεις
στο ποτήρι!

Bordeaux Fête le Vin

© Vincent Bengold

© Nicolas Duffaure

© Vincent Bengold

Bordeaux, Place de la Bourse

Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ LONELY PLANET ΤΗΝ ΑΝΈΔΕΙΞΕ ΩΣ ΤΗΝ ΠΙΟ TRENDY ΠΌΛΗ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ
ΕΊΝΑΙ ΈΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ. ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΆΛΛΗ ΑΠΌ
ΤΑ ΑΜΠΈΛΙΑ ΤΗΣ, Η ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝΤΌ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΊ ΙΔΑΝΙΚΆ ΤΗΝ ΤΈΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΑΛΆ ΓΑΛΛΙΚΆ.

Τ

ΈΧΝΗ ΖΩΉΣ ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑ

Με
χαρακτηριστικό
το
περίφημο «Port de la Lune»,
το λιμάνι του φεγγαριού εκεί όπου το
ποτάμι σχηματίζει έναν κόλπο σε σχήμα
μισοφέγγαρου, το Μπορντό είναι μία πόλη
όπου η ζωή είναι τέχνη: Ευχάριστο κλίμα,
συναρπαστική αρχιτεκτονική, πεζόδρομοι
και πλατείες, περίπατοι στα πάρκα και
κατά μήκος του ποταμού, δημιουργικοί
σεφ που σας προσκαλούν να ανακαλύψετε
νέες γεύσεις... Μην χάσετε το canelé,
την σπεσιαλιτέ του Μπορντό: ένα μικρό
καραμελωμένο γλυκό με μαλακή καρδιά και
άρωμα από ρούμι και βανίλια. Γευθείτε το
σαν επιδόρπιο μετά το μεσημεριανό σας ή
σαν λαχταριστό σνακ.

ΑΠΌ ΞΗΡΆΣ ΚΑΙ ΑΈΡΟΣ…

Με τρένο ή αεροπλάνο το Μπορντό είναι
εύκολα προσβάσιμο. Είτε από το Παρίσι
με το τρένο υψηλής ταχύτητας (μέσα σε
μόλις δύο ώρες και τέσσερα λεπτά!), είτε
με δεκάδες πτήσεις που το συνδέουν.
Επιπλέον, είναι εύκολο να μετακινηθείς

στην πόλη με το CityPass (24ωρο, 48ωρο
και 72ωρο έναντι 29ευρώ, 39 ευρώ και
46 ευρώ αντίστοιχα) που δίνει δωρεάν
πρόσβαση σε μουσεία και μνημεία, στο Cité
du Vin, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Το Μπορντό περιβάλλεται από ξεχωριστά
μέρη: Tο Μπασέν ντ’Αρκασόν γνωστό για
τα στρείδια, τα αμπέλια του Πεσάκ-Λεονιάν,
η άγρια φύση των ακτών του Ατλαντικού…
Μεγάλες άθικτες περιοχές που προσφέρουν
μία ατμόσφαιρα… Καλιφόρνιας.

Η ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΎ

Με 65 κρασιά ΠΟΠ, οι αμπελώνες του
Μπορντό είναι όνειρο για τους λάτρεις του
είδους: Γευσιγνωσία, κελάρια, εργαστήρια,

τα θρυλικά châteaux ανοίγουν τις πόρτες
τους στους επισκέπτες. Και στην πόλη, το
Cité du Vin προσφέρει ένα θαυμάσιο ταξίδι
στον κόσμο του κρασιού. Από τις 14 έως
τις 18 Ιουνίου 2018, κατά την 20η επέτειο
του Bordeaux Fête le Vin/ Το Μπορντό
Γιορτάζει το Κρασί, τη μεγαλύτερη
οινοτουριστική εκδήλωση στην Ευρώπη, οι
επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν και
να δοκιμάσουν τα κρασιά της περιοχής,
σε μία διαδρομή 3 χιλιομέτρων κατά μήκος
του ποταμού. Με αφορμή την 20η επέτειο,
θα πραγματοποιηθεί και η ρεγκάτα Tall
Ships Regatta, ένας αγώνας στον οποίο
συμμετέχουν τα μεγαλύτερα και πιο όμορφα
ιστιοφόρα πλοία στον κόσμο.
■ www.bordeaux-fete-le-vin.com

Το νέο Μουσείο Θαλάσσης

Το νέο Μουσείο Θαλάσσης θα ανοίξει τις πύλες του στις 15 Ιουνίου 2018 και θα
αναδείξει τη ναυτική κληρονομία του Μπορντό, ανάμεσα σε ιστορία, επιστήμη και
πολιτισμό. Με αφορμή τα εγκαίνια, 41 αριστουργήματα του Κλοντ Μονέ θα εκτίθενται
μέχρι τον Σεπτέμβριο. www.museedelamerbordeaux.fr
■ www.bordeaux-tourisme.com
M A G A Z I N E

RENDEZ-VOUS EN FRANCE

17

L I F E S T Y L E

I

Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α

I

Α Τ Ζ Ε Ν Τ Α

I

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ
P R O M O T I O N

© L. Rousselin, spectacle Spectre Lab pour Amiens Métropole

Chroma

Η Αμιένη «φοράει»
τα γιορτινά της

ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΩΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΙΕΝΗ, ΣΤΗΝ
«ΚΑΡΔΙΑ» ΤΗΣ ΠΙΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΤΟΠΟ

E

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΗ
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τοπικές γιορτές, ένα μοναδικό
στον κόσμο φεστιβάλ σύγχρονης
τέχνης στα εντυπωσιακά κανάλια Les Hortillonnages, περιβόλια και κήποι σε απόσταση
λίγων μέτρων από τον καθεδρικό ναό (τον
πιο μεγάλο της Γαλλίας), το ραντεβού με
το Φεστιβάλ Κόμικς, η αγορά στο νερό, η
χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά… μία
σειρά από εκδηλώσεις που δίνουν νέα ζωή
στην πόλη όλο το χρόνο.

ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

© Gaël Clariana

Η «καρδιά» της Αμιένης είναι καταπράσινη με
έναν μικρό παράδεισο να αποτελεί το ιδανικό
σημείο για ανανέωση μέσα στη φύση. Κήποι
φτιαγμένοι από καλλιτέχνες του είδους, ένας
χώρος με ζώα, ένα πάρκο για οικογένειες, ένα
φυσικό καταφύγιο: Ένας πνεύμονας πρασίνου
για να αναζωογονηθεί το σώμα και να

Φεστιβάλ Τέχνη, πόλη και τοπίο, έργο Hydrophone
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χαλαρώσει το μυαλό. Οι Les Hortillonnages
είναι ένα μικρό θαύμα καθώς εντυπωσιακοί
κήποι και περιβόλια επιπλέουν στο νερό των
καναλιών, με αποτέλεσμα να αποτελούν
μία γωνιά απόλυτης χαλάρωσης. Η βόλτα,
μάλιστα, με τις χαρακτηριστικές βάρκες «à
cornet», μακριές και μυτερές σαν γόνδολες,
είναι μία εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε!
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης ο βαρκάρης
θα σας αποκαλύψει μία πραγματική ζούγκλα,
με πράσινο, φυτά και μελωδικά τιτιβίσματα
πουλιών. Τα ήρεμα νερά πάνω στα οποία
πλέει η βάρκα και η ομορφιά του τοπίου
θα σας γαληνεύσουν. Είναι μία ευκαιρία να
θαυμάσετε τα πολύχρωμα σπιτάκια και τους
μικρούς σιδερένιους διαδρόμους από τους
οποίους οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση στους
μυστικούς κήπους τους.

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σε αυτή τη μοναδική περιοχή διεξάγεται
και το φεστιβάλ «Τέχνη, πόλη και τοπίο».
Από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο οι Les
Hortillonnages μετατρέπονται σε έναν
ανοιχτό εκθεσιακό χώρο. Από το 2010
Ευρωπαίοι καλλιτέχνες προσκαλούνται να
δημιουργήσουν έργα στους κήπους των
Les Hortillonnages. Με τη βοήθεια βάρκας
μπορείτε να περιηγηθείτε ανάμεσα στις
μικρές νησίδες πρασίνου και να ανακαλύψετε
τις διάφορες εγκαταστάσεις. Επιπλέον,

υπάρχει και ένας τηλεφωνικός θάλαμος
όπου μπορείτε να ακούσετε τους ήχους των
ζώων, ενώ θα εντοπίσετε περίεργα όντα να
κρέμονται από τα δέντρα και θα θαυμάσετε
τους κρεμαστούς κήπους… Μία ποιητική
διαδρομή, σε μία Εδέμ φύσης και τέχνης
στην καρδιά της πόλης, που γοητεύει και
μαγεύει τους επισκέπτες. Την ίδια στιγμή,
στην πόλη θα βρείτε 700 καταστήματα για
μόδα και διακόσμηση. Δύο φορές το χρόνο,
μάλιστα, την Άνοιξη και το Φθινόπωρο,
οι δρόμοι του κέντρου μετατρέπονται σε
αντικερί με την «Grande Réderie d’Amiens».
Επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκθέτουν
τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς
τους και χιλιάδες επισκεπτών καταφθάνουν
αναζητώντας κάποιο σπάνιο κομμάτι.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ
ΝΥΧΤΕΣ

Το βράδυ δίνουμε ραντεβού στη συνοικία
του Σαιν-Λε, γνωστή για τα εστιατόρια και
τις καφετέριές του. Αυτό είναι το σωστό
σημείο για να περάσετε μία βραδιά και να
ξενυχτήσετε. Το καλοκαίρι χαλαρώστε στα
μπαλκόνια των μπαρ κοιτώντας τον ποταμό
Σομ ή θαυμάστε τον εντυπωσιακό καθεδρικό
ναό της Νοτρ-Νταμ με την πρόσοψή του να
φωτίζεται κάθε βράδυ με το θέαμα Chroma.
Αριστούργημα!
■ www.amiens-tourisme.com
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Αλανσόν, μία
πόλη και μία
δαντέλα

Βεντάλια στον αργαλειό με βάση από ταρταρούγα,
μπριγιάν σε ασήμι και λινό, δαντέλα με βελονάκι,
πλέξη της Αλανσόν. 1890

Η Halle au blé

© Ville d'Alençon - Cliché: Olivier Héron

© Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon. David Commenchal

Βολάν με σχέδια σταφυλιού, λινό, δαντέλα με βελονάκι,
πλέξη της Αλανσόν, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

© Musée des Beaux-arts et de la Dentelle,
Alençon. David Commenchal

P R O M O T I O N

ΗΤΑΝ ΤΟ 1851 ΟΤΑΝ Η ΔΑΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΑΛΑΝΣΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΤΕΛΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΗΤΑΝ Η ΔΑΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ UNESCO…

M

ΙΑ ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Όλα ξεκίνησαν στα μισά
του 1600 όταν μία πλέκτρια
δαντέλας από την περιοχή, η
Μαρτ Λα Περιέρ, εισήγαγε στην Αλανσόν
μία ιταλική τεχνική πλεξίματος. Η Μαρτ την
τελειοποίησε και δημιούργησε μία δαντέλα
πολύ φινετσάτη που ονομάστηκε «πλέξη
της Γαλλίας» και αργότερα μετονομάστηκε
σε «πλέξη της Αλανσόν». Ένα μοναδικό
στον κόσμο savoir-faire που συνεχίστηκε
με το Εθνικό Ατελιέ και τώρα έχει ενταχθεί
στην Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.

ΔΑΝΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Με έδρα στο αρχαίο κολέγιο των
Ιησουιτών από το 1857, το Μουσείο
Καλών Τεχνών και Δαντέλας της Αλανσόν,
είναι ένα «εγκυκλοπαιδικό» μουσείο.
Συνδυάζει σύγχρονες εκθέσεις, ένα
χώρο αφιερωμένο στη δαντέλα και ειδικά
εκείνη της Αλανσόν, μία πινακοθήκη που
περιλαμβάνει πολύπτυχους πίνακες του
1400, την εκκλησία Σαιν-Σενερί που τη
ζωγράφισε ο Μπερνάρ Μπουφέ και τέλος
μία σπάνια συλλογή τέχνης και αντικειμένων
Χμερ. Η ιδιαιτερότητα της δαντέλας της
Αλανσόν είναι ότι δεν μπορεί να παραχθεί
στη μηχανή: Όλα γίνονται στο χέρι, με
βελονάκι και κλωστή, με μία τεχνογνωσία

πολύ υψηλού επιπέδου και μία διαδικασία
που περιλαμβάνει περίπου δέκα βήματα.
Χρειάζονται το λιγότερο επτά ώρες εργασίας
για την κατασκευή ενός τετραγωνικού
εκατοστού δαντέλας! Μια τεχνική που
εξακολουθεί να υπάρχει από τον 17ο αιώνα,
φυλάσσεται στο Εθνικό Ατελιέ και έχει
χαρακτηριστεί Πολιτιστική Κληρονομιά της
UNESCO. Σήμερα οι πλέκτριες δαντέλας
γνωρίζουν όλη τη διαδικασία παραγωγής
αλλά στα τέλη του 1600 ο Ζαν Μπατίστ
Κολμπέρ δημιούργησε μία βιοτεχνία για τη
δαντέλα, με ξεχωριστό κάθε στάδιο της
κατασκευής της για να διατηρηθεί το μυστικό
της τεχνικής. Το μουσείο παρουσιάζει όλα
τα στάδια επεξεργασίας συγκρίνοντας και
άλλα είδη δαντέλας, σε συνάρτηση με

τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές
αλλαγές των εποχών.

ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Το Μουσείο Καλών Τεχνών συνεργάζεται
με το γειτονικό Εθνικό Ατελιέ της Δαντέλας
της Αλανσόν, όπου ακόμα και σύγχρονοι
καλλιτέχνες καλούνται να εργαστούν.
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι πλέκτριες
παρουσιάζουν την τεχνογνωσία τους
τρεις φορές την εβδομάδα (τον υπόλοιπο
χρόνο μόνο έπειτα από ομαδική κράτηση).
Επιπλέον, είναι δυνατή και η συμμετοχή σε
μαθήματα για αρχάριους για να συνεχιστεί
η παράδοση…
■ www.museedentelle-alencon.fr

Φεστιβάλ και εκθέσεις… sur mesure
Το Φεστιβάλ Κλωστή και Δαντέλα που πραγματοποιείται στην Αλανσόν στις 5, 6, 7
Οκτωβρίου 2018 έχει ως πρωταγωνίστρια τη δαντέλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Εκθέσεις, εργαστήρια, ομιλίες, προβολές, συναυλίες. Από τις 10 Απριλίου ως τις 4
Νοεμβρίου διεξάγεται η έκθεση «Jolies Ornaises» στο Μουσείο Καλών Τεχνών
σε συνεργασία με τον Οίκο Δαντέλας του Αρζαντάν και είναι αφιερωμένη σε δύο
δαντέλες και δύο βελόνες: Η δαντέλα της Αλανσόν και εκείνη του Αρζαντάν, οι δύο
πιο διάσημες δαντέλες του Ορνέ. Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από εκατοντάδες έργα,
μερικά εκ των οποίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά, για να ανακαλύψετε το savoirfaire της Νορμανδίας. www.visitalencon.com
M A G A Z I N E
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Γυναικείο παπούτσι με κεντητό σχέδιο νταμάσκ του 17ου
αιώνα. Συλλογή Jacquemart. Εθνικό Μουσείο του Μεσαίωνα.
Thermes de Cluny, Παρίσι

© Pierre Plattier

© Collection Musee chaussure

Μουσείο της Millau. Το μπαρόκ γάντι,
δημιουργία Guibert-Frères, Millau, δεκαετία 1950

I

Το savoir-faire
πάει στο μουσείο

ΓΆΝΤΙΑ, ΚΑΠΈΛΑ, ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ, ΥΦΆΣΜΑΤΑ… ΠΟΛΛΈΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΚΦΆΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΎ SAVOIR-FAIRE.
ΜΕΡΙΚΈΣ, ΜΆΛΙΣΤΑ, ΈΧΟΥΝ ΤΌΣΟ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΊΑ ΠΟΥ ΑΞΊΖΟΥΝ ΜΊΑ ΘΈΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ. ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΕΊΤΕ
ΔΈΚΑ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ… ΤΟΥΡ ΣΕ ΠΟΛΎ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ ΜΟΥΣΕΊΑ.

1 ΤΑ ΓΆΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΓΙΌ

Η Μιγιό στην Αβεϊρόν είναι η ιστορική
πρωτεύουσα της βυρσοδεψίας και της
παραγωγής γαντιών, μία παράδοση που έχει
τις ρίζες της στον Μεσαίωνα και εκφράζει το
φινετσάτο savoir-faire που αναβιώνει σήμερα
χάρη στις δημιουργίες της υψηλής ραπτικής
από τους οίκους Hermès, Montana, Yves
Saint Laurent. Είναι γάντια τόσο τέλεια που
κατέληξαν στις προθήκες του μουσείου:
Το μουσείο της Μιγιό, ένα κτίριο του 1700,
διαθέτει ένα ξεχωριστό τμήμα που θυμίζει
ατελιέ στο οποίο εκτίθενται εκατοντάδες
διαφορετικά, παλαιότερα αλλά και σύγχρονα,
γάντια. Στην ενότητα «Τα γάντια στον
κινηματογράφο», μάλιστα, προβάλλονται
σκηνές από ταινίες με τον Ζαν Γκαμπέν, Ζαν
Πολ Μπελμοντό, Ρίτα Χέιγουορθ, στις οποίες
συμπρωταγωνιστούν τα… γάντια.
■ www.museedemillau.fr

2 Η ΤΈΧΝΗ ΤΩΝ ΚΑΠΈΛΩΝ

Στην Σαζέλ-σουρ-Λυών η παράδοση των
τσόχινων καπέλων μετρά πολλά χρόνια. Ήδη
από το 1800 στην Σαζέλ, η πιλοποιία σημείωνε
άνθηση, ενώ το 1930 λειτουργούσαν 20
20
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βιοτεχνίες. Με την πάροδο των ετών,
όμως, καταγράφηκε σημαντική πτώση στις
πωλήσεις και το 1998 έκλεισε και η τελευταία
εταιρία κατασκευής καπέλων. Εντούτοις,
το savoir-faire των καπέλων στην Σαζέλ
παραμένει σημείο αναφοράς. Στα ιστορικά
κτίρια της πιλοποιίας, Fléchet, το Atelier Muséedu Chapeau, είναι ένα μουσείο του
καπέλου που επαναφέρει την εποχή των
σπουδαίων πιλοποιών και αναβιώνει πέντε
αιώνες παράδοσης.
■ www.museeduchapeau.com

3 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΆ ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ

Το Διεθνές Μουσείο Υποδημάτων στο
Ρομάν-σουρ-Ιζέρ, το οποίο στεγάζεται σε
μία παλιά μονή, σε ταξιδεύει στον κόσμο του
παπουτσιού. Πρόκειται για μία παράδοση
που ξεκινά από τον Μεσαίωνα στο Ρομάν,
το οποίο στα τέλη του 1800 γίνεται η
πρωτεύουσα των πολυτελών υποδημάτων
(τέτοιου είδους παπούτσια κατασκευάζουν
σήμερα μόλις δέκα βιοτεχνίες). Πρόκειται για
μία μοναδική συλλογή με 20.000 εκθέματα
που διασχίζει τις εποχές και περνάει από την
πιο κλασική στην πιο εξεζητημένη μορφή

υποδήματος, από το πιο παλιό στο πιο
σύγχρονο, ενώ πέρα από τη μόνιμη συλλογή,
υπάρχουν και περιοδικές εκθέσεις.
■ www.ville-romans.fr/decouvrir/le-museede-la-chaussure

4 ΜΠΕΡΈ, ΤΟ ΠΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ
ΚΑΠΈΛΟ

Μαζί με την μπαγκέτα, το μπερέ, το μάλλινο,
στρογγυλό και επίπεδο καπέλο, είναι το
κατ’εξοχήν γαλλικό σύμβολο. Εικάζεται
ότι είναι 2.000 ετών και το επίσημο κέντρο
παραγωγής του είναι το Νέϋ, το οποίο έχει
αναγνωριστεί από τον κόσμο του design και
της μόδας. Έτσι, η εταιρία Blancq-Olibet
που κατασκευάζει μπερέδες από το 1819
(πέντε γενιές) αποφάσισε να του αφιερώσει
ένα μουσείο. Μοναδικό στον κόσμο, το
Μουσείο των Μπερέ του Νέϋ στις όχθες
του ποταμού Γκαβ-ντε-Πω, ανάμεσα στη
Λούρδη και το Πώ, στο Μπέαρν, ξεδιπλώνει
στους επισκέπτες του όλη την ιστορία του
διάσημου μπερέ από τη «γέννησή» του μέχρι
τις σημερινές τάσεις.
■ www.museeduberet.com
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Μουσείο των Κόμικς

5 ΠΟΛΎΤΙΜΑ ΥΦΆΣΜΑΤΑ

Στην Μυλούζ, στην Αλσατία, υπάρχει μία
μοναδική στον κόσμο συλλογή: Το Musée
de l’Impression sur Étoffes, το μουσείο
των τυπωμένων υφασμάτων. Στο μουσείο
πραγματοποιείται μία διαδρομή στην
ιστορία της τεχνικής της εκτύπωσης από
τον 17ο και 18ο αιώνα μέσω εκθέσεων,
επίδειξης
εκτύπωσης,
εργαστηρίων,
ομιλιών, συναυλιών, εκδηλώσεων… Με
περισσότερα από έξι εκατ. δείγματα
υφασμάτων σήμερα το μουσείο θεωρείται
το πιο μεγάλο κέντρο τυπωμένων
υφασμάτων στον κόσμο με ιστορία περίπου
τριών αιώνων από την δημιουργία των
πρώτων υφασμάτων αυτού του είδους, τα
περίφημα indiennes, μέχρι σήμερα.
■ www.musee-impression.com

6 ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΗΣ
ΟΜΠΡΈΛΑΣ

Ένα διαφορετικό μουσείο με μία
ασυνήθιστη ιστορία που συνδέεται με τον
κινηματογράφο είναι αυτό της εταιρίας
κατασκευής ομπρέλας Véritable Cherbourg στο Σερμπούρ (Χερβούργο). Το ομώνυμο
μουσείο ιδρύθηκε το 1986 για να τιμήσει
την ταινία «Les Parapluies de Cherbourg» που κέρδισε στο Φεστιβάλ Καννών το
1964. Περιλαμβάνει πολύτιμες ομπρέλες και
συλλογές που δημιουργήθηκαν για μεγάλους
οίκους και εταιρίες όπως Cartier, Baccarat, Moët&Chandon και Krug. Η εταιρία,
η μπουτίκ και το μουσείο με τη μοναδική
συλλογή του στεγάζονται στο εντυπωσιακό
κτίριο που άλλοτε αποτελούσε έδρα της
Τράπεζας της Γαλλίας.
■ www.parapluiedecherbourg.com

7 ΣΑΠΟΎΝΙ: ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ
ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΊΑΣ

Στη Μασσαλία το σαπούνι είναι… θρησκεία.
Σε κύβο ή μακρόστενο σχήμα, με λαδί ή
λευκό χρώμα, το αυθεντικό σαπούνι της
Μασσαλίας πρέπει να περιέχει μέχρι επτά
φυσικά συστατικά, 72% λάδι και πρέπει
να φέρει τη σφραγίδα γνησιότητας σε
κάθε πλευρά. Σήμερα είναι ένας από
τους βασικούς πρεσβευτές της πόλης σε
παγκόσμιο επίπεδο και είναι συνώνυμο
ποιότητας. Εντός του έτους και σε απόσταση
λίγων λεπτών από το Παλιό Λιμάνι, πρόκειται
να ανοίξει στο κοινό το MuSaMa,το Μουσείο
του Σαπουνιού της Μασσαλίας, για να
αφηγηθεί την ιστορία του savoir-faire ενός
εκλεκτού σαπουνιού. ■ www.musama.fr

8 Η ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΎ
ΣΤΗΝ ΑΛΣΑΤΊΑ

Η φινετσάτη και ντελικάτη τέχνη του Ρενέ
Λαλίκ κυριαρχεί στο ομώνυμο μουσείο
στο Ουανζέν σουρ-Μοντέ, που είναι
περιτριγυρισμένο από το πράσινο των
Βοσγίων του βορρά. Κοντά στο σημείο
παραγωγής Lalique, το Μουσείο Λαλίκ
είναι αφιερωμένο στα διάσημα κοσμήματα
και διακοσμητικά αυτού του οραματιστή
καλλιτέχνη. Επισκεφθείτε τη μόνιμη
έκθεση με τις πιο ξεχωριστές και διάσημες
δημιουργίες του, όπως το περίφημο βάζο με
τις γυναικείες φιγούρες, και ακολουθείστε το
πλούσιο πρόγραμμα με εργαστήρια, ομιλίες,
θεματικές επισκέψεις. Επιπλέον, μπορείτε
να διανυκτερεύσετε στην πολυτελή κατοικία
του Λαλίκ, την Villa Lalique, και να επιλέξετε
για τη διαμονή σας μία από τις έξι υπέροχες
σουίτες. ■ www.musee-lalique.com

9 ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΤΟ

ΚΑΜΑΜΠΈΡ ΈΧΕΙ ΤΟ
ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΟΥ

Το θρυλικό καμαμπέρ γεννιέται στο Μανουάρ
ντε Μπομονσέλ, στην Νορμανδία, το 1791
κατά τη διάρκεια της γαλλικής επανάστασης
όταν ένας ιερέας αποκαλύπτει στην αγρότισσα
Μαρί Αρέλ, η οποία τον βοηθά να ξεφύγει, τη
συνταγή για ένα πολύ ξεχωριστό τυρί. Στο
Μουσείο του Βιμουτιέ, στην καρδιά του Πεΐ
ντ’Ωζ, θα γνωρίσετε όλη την ιστορία και τη
διαδικασία της παραγωγής του, τα υλικά και τα
αντικείμενα, καθώς και μία πλούσια συλλογή
με ετικέτες (περισσότερες από 10.000!).
■ www.museeducamembert.fr

10 ΚΌΜΙΚΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΊ

Στην Ανγκουλέμ και συγκεκριμένα στο
Μουσείο των bande dessinée, δηλαδή των
κόμικς, υπάρχει μία συλλογή μοναδική σε όλη
την Ευρώπη, με περισσότερα από 400 κόμικς,
σχέδια, ιστορικές εκδόσεις, αντικείμενα,
βίντεο, εκθέσεις και εκδηλώσεις. Μία
πραγματική πόλη των κόμικς που στεγάζεται
σε ένα παλιό εργοστάσιο παραγωγής
χαρτιού του 1800, καθώς στην Ανγκουλέμ η
παραγωγή του χαρτιού είναι savoir-faire και
τοποθετείται στο 1500, ενώ από το 1700
μετατράπηκε σε πραγματική βιομηχανία.
■ www.citebd.org
Μουσείο Lalique

© D. Desaleux

© Musée du Béret

© Musée de la Bande Dessinée - La Cité

Μουσείο των Μπερέ
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Antibes Juan-les-Pins

Αντίμπ, η πόλη των
καλλιτεχνών
ΣΤΑ ΣΎΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΎΜΑΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΪΔΕΎΟΥΝ ΑΠΑΛΆ, Η ΑΝΤΊΜΠ, Η ΟΠΟΊΑ
«ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ» ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΈΓΙΝΕ Η ΜΟΎΣΑ ΠΟΛΛΏΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ. ΓΛΎΠΤΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΣΤΈΣ,
ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΎ, ΕΜΠΝΈΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΆ ΤΩΝ ΤΟΠΊΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ.

Ζ

ΩΓΡΆΦΟΙ ΚΑΙ
ΆΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ

Οι
ζωγράφοι
ανέκαθεν
την αγαπούσαν, με πρώτο
τον Πάμπλο Πικάσο, στον οποίο έχει
αφιερωθεί ένα όμορφο μουσείο που
στεγάζεται σε κάστρο. Έπειτα, ο Μαν Ρέι,
ο Μαρκ Σαγκάλ, ο Νικολά ντε Στάλ, αλλά
και συγγραφείς όπως ο Ιούλιος Βερν, ο
Βίκτωρ Ουγκώ και ο Γκυ ντε Μοπασάν…
Το παρελθόν αναμειγνύεται με το παρόν
στο Les Bains Douches: Οι αίθουσες
των πρώην δημοτικών λουτρών έχουν
μετατραπεί σε γκαλερί τέχνης. Στην Αντίμπ
Ζουάν-λε-Πιν, η οποία το 2016 έλαβε το
σήμα Ville et Métiers d'Art που προορίζεται
μόνο στις πόλεις τέχνης, οι καλλιτέχνες
εκφράζονται με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Ξεκινώντας από το ιστορικό Casemates όπου συγκεντρώνονται τα ατελιέ
χαρακτών, γλυπτών και καλλιτεχνών
γυαλιού όπως ο Ντιντιέ Σαμπά, τον μάστερ
του γυαλιού που συνεχίζει την οικογενειακή
παράδοση και δουλεύει με το φυσητό
γυαλί.
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Ο ΠΙΚΆΣΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΊΜΠ

Είναι βαθιά η σχέση του Πικάσο με την
Αντίμπ. Ο καλλιτέχνης ανακαλύπτει την
Κυανή Ακτή μετά τον πόλεμο και η περιοχή
τον φιλοξενεί για μεγάλα διαστήματα κατά
το 1920 και το 1930. Τον Σεπτέμβριο
του 1945, ο Πικάσο προσκαλείται από
τον Ρομουάλντ Ντορ ντε λα Σουσέρ
να χρησιμοποιήσει ένα μέρος του
Κάστρου Γκριμάλντι στην Αντίμπ σαν
ατελιέ. Ενθουσιασμένος, δημιουργεί εκεί
αναρίθμητα έργα και αφήνει στην πόλη
23 πίνακες και 44 σχέδια, εκ των οποίων
το διάσημο «La Joie de vivre», έργα
που αποτελούν το βασικό κορμό του
σύγχρονου Μουσείου Πικάσο. Στην Αντίμπ
και στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτιστικής
εκδήλωσης 2018 Picasso-Méditerranée,
έπειτα από πρωτοβουλία του Μουσείου
Πικάσο του Παρισιού, θα πραγματοποιηθεί
η έκθεση «Οι διακοπές του κυρίου Πάμπλο.
Αντίμπ
Ζουάν-λε-Πιν,
1920-1946».
Πρόκειται για μία σημαντική έκθεση που θα
λάβει χώρα στο Κάστρο Γκριμάλντι από τις
28 Σεπτεμβρίου 2018 ως τις 13 Ιανουαρίου

2019. Επισημαίνουμε ότι στο Μουσείο
Πικάσο θα εκτελούνται έργα μέχρι τον
Ιούνιο του 2018 και οι όροφοι θα είναι
ανοιχτοί ανά διαστήματα. www.antibesjuanlespins.com/culture/ musee-picasso

ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΌ ΤΗΣ ΤΖΑΖ ΚΑΙ
ΌΧΙ ΜΌΝΟ

Από το 1960 το Φεστιβάλ της Τζαζ στο
Ζουάν www.jazzajuan.com είναι ένα από
τα σημαντικότερα ραντεβού του χρόνου.
Το 2018 θα πραγματοποιηθεί από τις
12 έως τις 22 Ιουλίου, στο πευκόδασος
Gould. Μπορεί η τζαζ να είναι το επίσημο
soundtrack της Αντίμπ και το φεστιβάλ
να είναι ένα γεγονός διεθνούς φήμης,
υπάρχει, όμως, και μία ακόμα μεγάλη
γκάμα μουσικών συναντήσεων που
πραγματοποιούνται όλο το χρόνο, σε
διαφορετικούς ρυθμούς. Παραδοσιακές
μουσικές, ιερή μουσική, ποπ, ροκ, ρέγκε,
κλασική μουσική όπως για παράδειγμα το
φεστιβάλ κλασικής μουσικής στο Ζουάν…
κανένας λάτρης της μουσικής δε θα μείνει
ανικανοποίητος. www.jazzajuan.com

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

MARINELAND, ΈΝΑ
ΠΆΡΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Δεν μπορείτε να μην επισκεφθείτε το
θαλάσσιο Πάρκο Marineland της Αντίμπ,
με 3.000 ζώα 40 διαφορετικών ειδών. Ένα
ξεχωριστό μέρος για να ανακαλύψετε πώς
και πού ζουν τα ζώα, πώς επικοινωνούν
και ποιες είναι οι συνήθειές τους
σύμφωνα με την ιεραρχία των κητοειδών.
Το Marineland είναι όλο αυτό, αλλά
και πολλά περισσότερα: η ένωση του
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πάρκου εργάζεται για να προστατεύσει
τη φύση και ορισμένα είδη ζώων που
κινδυνεύουν, καθαρίζοντας μεταξύ άλλων
τις παραλίες, φροντίζοντας τις θαλάσσιες
χελώνες που έχουν τραυματιστεί και
επανατοποθετώντας τις στη θάλασσα.
Επιπλέον, οι ειδικοί συνεργάζονται με
ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο που
έρχονται για να μελετήσουν των πληθυσμό
των δελφινιών και των φαλαινών όρκα,
ώστε να τα προστατεύσουν καλύτερα
στο φυσικό τους περιβάλλον. Το Marineland είναι πραγματικά είναι συναρπαστικό
πάρκο για μεγάλους και παιδιά, όπου
μπορείς να μάθεις διασκεδάζοντας.
www.marineland.fr
Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο τουρισμού της Αντίμπ
■ www.antibesjuanlespins.com

Hotel Les Strélitzias

© Hôtel_Strélitzias

Η Αντίμπ Ζουάν-λε-Πιν προσφέρει ποικίλες
προτάσεις για τη διαμονή σας και για όλα
τα πορτοφόλια. Στην Αντίμπ, το Hôtel La
Place 3 αστέρων στην είσοδο της παλιάς
πόλης, είναι ένα μπουτίκ ξενοδοχείο που
βρίσκεται πέντε λεπτά από το ιστορικό
κέντρο, τα μουσεία, το λιμάνι Βομπάν, τις
παραλίες και τους εμπορικούς δρόμους.
Η Μπερναντέτ και το προσωπικό της σας
υποδέχονται θερμά και σας καλωσορίζουν
στα 14 δωμάτια με κλιματισμό, ηχομόνωση,
με φινετσάτη διακόσμηση και πλήρως
ανακαινισμένα, ενώ σας προσφέρουν
πλούσιο πρωινό. Το Hôtel La Place www.
la-place-hotel.com είναι το ιδανικό σημείο
εκκίνησης για να χαλαρώσετε στην
παραλία, να επισκεφθείτε την Αντίμπ
και όλη τη γύρω περιοχή. Στο Ζουάν-λεΠιν μία ακόμα όμορφη πρόταση είναι
το Hôtel Les Strélitzias www.lesstrelitzias.com, τριών αστέρων. Βρίσκεται σε
απόσταση 300 μέτρων από την παραλία
και το κέντρο και περιβάλλεται από ένα
μεγάλο πάρκο. Σχεδόν όλα τα δωμάτια
διαθέτουν βεράντα με θέα στο πάρκο ή
στον κήπο. Επιπλέον, στη δομή υπάρχει
εστιατόριο με παραδοσιακή κουζίνα και
το μπαρ L'Anis Club, το οποίο προσφέρει
γευσιγνωσία για αψέντι. Στο Ζουάν-λε-Πιν,
το Hôtel Hélios 4 αστέρων www.hotelhelios.fr, είναι κεντρικό, σε απόσταση μόλις
100 μέτρων από τις χρυσές αμμουδιές
και τους πολυσύχναστους δρόμους με τα
καταστήματα και τα μπαρ. Διαθέτει 64
δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με
μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα
για τα δωμάτια deluxe και τις σουίτες, δύο
ιδιωτικές παραλίες και τα εστιατόρια Hélios
Plage και Le Colombier. Είναι πραγματική
απόλαυση να γευματίζεις σε ένα περιβάλλον
με θέα σε έναν από τους ομορφότερους
κόλπους της Κυανής Ακτής.

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

Marineland

Hotel Hélios

© Marineland

ΔΙΑΜΟΝΉ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ

I

© S.Communication-Mairie d'Antibes Juan-les-Pins
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© Hôtel_Hélios
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© Claude Menninger Service de l'Inventaire du Patrimoine Grand Est

Στρασβούργο - Neustadt, Βοτανικός Κήπος

Στην Αλσατία, ανάμεσα
σε πόλεις, γεύσεις,
κρασιά και savoir-faire

Η ΑΛΣΑΤΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ: ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΙΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ. Η ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ… ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ.

T

ΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ

Στρασβούργο,
η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
Είναι το σύμβολο της συμφιλίωσης μεταξύ
των λαών, της διεθνούς συνεργασίας και
η έδρα πολλών ευρωπαϊκών θεσμών. Το
Στρασβούργο διαθέτει μοναδική πολιτιστική
και
αρχιτεκτονική
κληρονομιά.
Μια
πρωτεύουσα που μετρά πάνω από 2.000
χρόνια ιστορίας, με την περιοχή Νεουστάντ,
η οποία αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Unesco, τη Μικρή Γαλλία
την πιο γραφική περιοχή του Στρασβούργου
ή το διάσημο Καθεδρικό Ναό ένα
αριστούργημα του γοτθικού στιλ. Επιπλέον,
το Στρασβούργο είναι πόλη πολιτισμού
24
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χάρη στα πολλά μουσεία και τα σημαντικά
αξιοθέατα όπως η Εθνική Όπερα του Ρήνου,
το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης
Τέχνης και το Μουσείο Τόμι Ουνγκερέρ.
Κολμάρ, η πρωτεύουσα του κρασιού
Γραφική, γοητευτική, με πολλά πρόσωπα,
η Κολμάρ, η πρωτεύουσα των κρασιών της
Αλσατίας, είναι μία πόλη τέχνης και ιστορίας.
Με ένδοξο παρελθόν, κατάφερε να
συντηρήσει την αρχιτεκτονική κληρονομιά
της, διατηρώντας την ανθρώπινη και
φιλόξενη διάστασή της. Πρόκειται για μία
πόλη που μπορείτε να ανακαλύψετε με
τα πόδια και κατά μήκος του Δρόμου των
Κρασιών της Αλσατίας, περπατώντας
στον πεζόδρομο του γραφικού κέντρου
ή επιλέγοντας μία περιήγηση με βάρκα
στα κανάλια της επονομαζόμενης Μικρής

Βενετίας. Χάρη στο διεθνές φεστιβάλ
της Κολμάρ η κλασική μουσική είναι η
αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια. Την ίδια
στιγμή, τα χιλιάδες φώτα που ανάβουν στην
πόλη κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και στη
γιορτή για το τέλος του έτους τονίζουν την
αρχιτεκτονική της κληρονομιά και ενισχύουν
τη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης.
Μυλούζ, η πρωτεύουσα των μουσείων
Η Μυλούζ θεωρείται η πρωτεύουσα
των σημαντικότερων και διασημότερων
τεχνικών μουσείων στην Ευρώπη. Η πόλη
της βιομηχανικής περιπέτειας οφείλει την
επιτυχία της στις καινοτόμες ιδέες των
επιχειρηματιών ανά τους αιώνες, ενώ είναι
επίσης γνωστή για το Διεθνές Καρναβάλι
και το Φεστιβάλ Αυτοκινήτου που διεξάγεται
κάθε καλοκαίρι, όπου σημαντικές μάρκες

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
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Mulhouse

© Ville de Mulhouse

Colmar, Μικρή Βενετία

Εστιατόριο Villa René Lalique

αυτοκινήτων και σπάνια αντικείμενα κάνουν
την καρδιά των φανατικών φίλων της αντίκας
να χτυπά. Το 2008, η Μυλούζ έγινε η πρώτη
πόλη στην Αλσατία που απέκτησε το σήμα
της Πόλης της Τέχνης και της Ιστορίας.
Με μία ευχάριστη βόλτα στην παλιά πόλη
ανακαλύπτεις την κοσμοπολίτικη διάσταση
αυτής της ιστορικής πρωτεύουσας των
υφασμάτων με τη σημαντική κληρονομιά.
Πρόκειται για έναν σταθμό που δεν πρέπει
να παραλείψετε.

© Richard Haughton

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

© Graigue

Εστιατόριο La Maison des Tetes

Το Σπίτι των… Κεφαλών
Στην καρδιά της Κολμάρ, ένα από τα πιο
όμορφα και πιο αντιπροσωπευτικά κτίρια
της πόλης είναι το La Maison des Têtes, το
Σπίτι των Κεφαλών. Χτισμένο το 1609 και
ανακαινισμένο το 2012, είναι ένα όμορφο
κτίριο σε στιλ γερμανικής Αναγέννησης και
παίρνει το όνομά του από τις 106 κεφαλές
που κοσμούν την πλούσια πρόσοψή του. Ένα
ακόμα σημείο αναφοράς του σπιτιού είναι
το γκουρμέ εστιατόριο Girardin που άνοιξε
τις πύλες του τον περασμένο Αύγουστο.
Στοιχηματίζουμε ότι ο Ερίκ Ζεραρντέν με
τη σημαντική συμβολή της συζύγου του
θα καταφέρει να αποκτήσει το δεύτερο
αστέρι Michelin, μετά το πρώτο που έλαβε
για το εστιατόριό του La Casserole στο
Στρασβούργο. Θάλασσα και Ωκεανοί, Ταξίδι

στον κόσμο των λαχανικών ή Γευσιγνωσία:
Ένα παιχνίδι υφών, γεύσεων και αρωμάτων.
Η βίλα Ρενέ Λαλίκ
Στην καρδιά των Βοζ του βορρά, στο
Ουανζέν σουρ-Μοντέ, το ξενοδοχείοεστιατόριο Villa René Lalique αποτίει
φόρο τιμής στην κληρονομιά που άφησε
ο οραματιστής καλλιτέχνης Ρενέ Λαλίκ. Ο
διάσημος καλλιτέχνης του γυαλιού είχε ένα
μότο: «Kαλύτερα να αναζητάς το όμορφο,
παρά να επιδεικνύεις την πολυτέλεια»
και έγινε γνωστός για τις εξαιρετικές
δημιουργίες του σε κοσμήματα, κηροπήγια,
ρολόγια, βάζα, μεταξύ των οποίων και το
γνωστό βάζο με τις γυναικείες φιγούρες
που αποτελεί σήμα κατατεθέν του. Την ίδια
στιγμή, το γκουρμέ εστιατόριο που φέρει την
υπογραφή του Μάριο Μπότα είναι ξεκάθαρα
καινοτόμο, ενώ με τις τέσσερις τζαμαρίες
και την ιδιαίτερη στέγη του ταιριάζει απόλυτα
στο πάρκο των έξι εκταρίων. Στην…
ενορχήστρωση της εκλεπτυσμένης κουζίνας
βρίσκεται ο Ζαν Ζορζ Κλάιν (2 αστέρια Michelin από το 2016), ο οποίος εμπνέεται από
τις παραδόσεις του κόσμου και της περιοχής.
Επιπλέον, διαθέτει μία από τις ομορφότερες
κάβες στην Ευρώπη με περίπου 12.000
μπουκάλια υπό το έμπειρο βλέμμα του
σομελιέ Ρομάν Ιλτί.
Το εστιατόριο Auberge de l’Ill
Σε αυτόν τον ναό της γαστρονομίας
M A G A Z I N E
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Το Auberge de l'Ill

© Lux

Hotel Régent Petite France

Εστιατόριο Le Chambard

της Αλσατίας με την γοητευτική ιστορία,
ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.
Βρίσκεται στο μικρό χωριό Ιλοζέρν στις
όχθες του Ιλ και εδώ και 150 χρόνια
«περνάει» από τα χέρια τεσσάρων γενεών
της οικογένειας Αμπερλίν, από την προγιαγιά
μέχρι τον Μαρκ Αμπερλίν που βραβεύθηκε
με αστέρι Michelin. Το Auberge de l'Ill
έλαβε το πρώτο αστέρι Michelin το 1952,
με επικεφαλής τον Πολ, τον πατέρα του
Μαρκ Αμπερλίν. Το δεύτερο αστέρι έφτασε
το 1957 και το 1967 το τρίτο, το οποίο
διατηρείται μέχρι σήμερα. Η γενναιοδωρία
και το μεγαλείο της ψυχής είναι οι λέξειςκλειδιά του εστιατορίου. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο ίδιος ο Πολ Αμπερλίν έφτιαχνε καφέ
για τους υπαλλήλους του κάθε πρωί και
φρόντιζε για τα γεύματά τους. Το πνεύμα
αυτό κατάφερε να το μεταδώσει στον γιο
του, ο οποίος χαρακτηρίζει την κουζίνα «το
μοίρασμα αυτού που αγαπάς με αυτόν που
αγαπάς».

ΝΥΧΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

© Lukam

Le Chambard
Χάρη στην αγάπη μίας οικογένειας για
την λεπτομέρεια, ένα από τα πιο παλιά
ξενοδοχεία του Κάισερσμπεργκ, ένα
χωριουδάκι βγαλμένο σαν από καρτ-ποστάλ,
το Le Chambard με την πάροδο του
χρόνου απέκτησε τη φήμη που του αξίζει.
Έλαβε το πέμπτο του αστέρι πρόσφατα,
ενώ το εστιατόριό του έχει ήδη αποσπάσει
δύο αστέρια Michelin. Από το πρωί ως το
βράδυ η ατμόσφαιρα είναι παραδεισένια
και οι υπηρεσίες άριστες. Με 32 δωμάτια
και πέντε σουίτες, η καθεμία με το δικό
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της χαρακτήρα, το ξενοδοχείο υποδέχεται
τον ταξιδιώτη και τον κάνει να αισθανθεί
μοναδικός.
Τοιχογραφίες,
χρυσός,
ζεστές αποχρώσεις, όλα συνθέτουν μία
χαρακτηριστική εικόνα που συνδυάζει την
πολυτέλεια με τη φινέτσα και την ζεστασιά.
Έπειτα από μία βόλτα στους αμπελώνες
κάτω από τον ήλιο, το σώμα ζητά τα χάδια
ενός Spa σε ένα χώρο 200 τμ. με πισίνα με
υπερχείλιση, τζακούζι, σάουνα, χαμάμ και
βεράντα.

η βίλα προτείνει στους πελάτες της 38
δωμάτια, τρεις σουίτες με βεράντα, δύο junior σουίτες και τρεις top σουίτες πάνω από
το Nature-Spa, με ιδιωτικό τζακούζι. Το Nature-Spa που απέσπασε το βραβείο Villégiature ως το καλύτερο Spa ξενοδοχείου σε
όλη την Ευρώπη, συνδυάζει τη φύση με την
ηρεμία σε ένα χώρο 2.000 τμ, ενώ διαθέτει
τρεις πισίνες, τέσσερις σάουνες, ένα μεγάλο
χαμάμ, ένα χώρο για μικρο-οξυγόνωση και
ντους με χρωματοθεραπεία.

Hôtel des Berges
Το Hôtel des Berges πέντε αστέρων με
επτά δωμάτια και έξι σουίτες, βρίσκεται στον
κήπο του Auberge de l’Ill στο χωριό Ιλοζέρν.
Ο αρχιτέκτονας Υβ Μπουσαρλά αναβίωσε
το ύφος μίας αγροικίας του 18ου αιώνα με
ξηραντήριο καπνού, χαρακτηριστικό της
περιοχής. Από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο,
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές
συνθήκες, το Hôtel des Berges προσφέρει
ένα πλούσιο και ξεχωριστό πρωινό: Μπάνιο
με ροδοπέταλα και πρόγευμα σε βάρκα. Η
γλυκιά περιήγηση στα κανάλια θυμίζει λίγο
από Βενετία.

ΕΔΩ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ
SAVOR-FAIRE

Hôtel Régent Petite France & Spa
Σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο του
Στρασβούργου και στις όχθες του ποταμού
Ιλ, αυτό το πλούσιο σε ιστορία ξενοδοχείο
ξεχωρίζει για την άνεση και το design.
Το Hôtel Régent Petite France & Spa
προσφέρει στους καλεσμένους του ένα
σκηνικό βγαλμένο από την ιστορία, ενώ
παράλληλα συνδυάζει την εκλεπτυσμένη
σύγχρονη ματιά των εσωτερικών του
χώρων. Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων
αποτελεί σύμβολο της Μικρής Γαλλίας.
Ευρύχωρα, κομψά, άνετα, τα 75 δωμάτιά
του έχουν όλα θέα στην παλιά πόλη που
αποτυπώνεται στη μνήμη των επισκεπτών.
Το ξενοδοχείο διαθέτει και Spa σε χώρο 200
τμ. για στιγμές πραγματικής χαλάρωσης και
απόλαυσης.
Hostellerie La Cheneaudière
& Spa Relais &Châteaux
Στα σύνορα της Αλσατίας, κρυμμένο στο
όμορφο χωριό του Κολρόι-λα-Ρος, το
ξενοδοχείο Hostellerie La Cheneaudière
είναι μία πραγματική όαση γαλήνης που
προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία. Το
ξενοδοχείο πέντε αστέρων που στεγάζεται
σε μία παλιά οικογενειακή βίλα σας περιμένει
για μία διαμονή διαφορετική από τις άλλες.
Στην καρδιά της Κοιλάδας της Μπρυς, αυτή

Το μεγαλείο των υφασμάτων
Στην Αλσατία τα πιο πολύτιμα πράγματα
έχουν ιστορία και το kelsch δεν αποτελεί
εξαίρεση. Αυτό το εμβληματικό ύφασμα
της περιοχής φτιάχνεται από λινάρι ή
κάνναβη, υφαίνεται σε τετράγωνα ή
μερικές φορές και σε ρίγες. Τον Μεσαίωνα
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στα
μοναστήρια των Βοζ και ήταν οι μοναχοί
που έμαθαν στους κατοίκους την τέχνη
της ύφανσής του. Ένας τεχνίτης με
«χρυσά» χέρια, ο Μισέλ Γκαντέρ, συνεχίζει
να υφαίνει το kelsch στο εργαστήριό
του συνεχίζοντας την παράδοση. Στη
Μυλούζ το Musée de l’Impression sur
Étoffes εκθέτει μία μοναδική συλλογή
υφασμάτων και παρουσιάζει την ιστορία
της μεταξοτυπίας από τον 18ο στον 19ο
αιώνα, με επιδείξεις εκτύπωσης με ξύλινα
καλούπια ή μηχανήματα χαλκού, ενώ μικροί
και μεγάλοι μπορούν να πειραματιστούν στα
εργαστήρια, να παρακολουθήσουν ομιλίες,
ακόμα και συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις.
Στο Ριμποβίλ, ο Σαλρ Στάινερ δημιούργησε
το 1838 ένα εργοστάσιο για την καλλιτεχνική
βαφή υφασμάτων πριν το μετατρέψει
σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας για
τα περίφημα χρωματιστά υφάσματα, τα
λεγόμενα indiennes, σημειώνοντας μεγάλη
επιτυχία κυρίως χάρη στη συλλογή του για
εσωτερικούς χώρους επονομαζόμενη «3
rouges». Το Maison Beauvillé που σήμερα
είναι γνωστό ως Manufacture d’Impression sur Étoffes, συνεχίζει να αποτελεί
σημείο αναφοράς για τα υφάσματα υψηλής
ποιότητας.
Ανακαλύπτοντας το pain d’épices
Αναφορές υπάρχουν ακόμα και σε τάφους
της Κοιλάδας των Βασιλέων στην Αίγυπτο,
ενώ ακόμα και ο Όμηρος και ο Βιργίλιος
γράφουν για αυτό. Άλλωστε, το pain d’épi-

I

C O V E R

S T O R Y

Χώρος για χαλάρωση La Cheneaudière

© Jérôme Mondière
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Μουσείο Μεταξοτυπίας της Mulhouse

© AAA Birgé
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Strada dei Vini d’Alsazia

ces, το ψωμί με μπαχαρικά ήταν αγαπητό
στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Τον 13ο αιώνα,
το ψωμί με μέλι μετατρέπεται σε pain d’épices και παράγεται αρχικά σε μοναστήρια. Τα
μπαχαρικά για την παρασκευή του ξεκινούν
από τα ιταλικά λιμάνια και ακολουθώντας
στη συνέχεια τη διαδρομή του Ρήνου για να
φτάσουν στη Βασιλεία, το Στρασβούργο,
τη Φρανκφούρτη διαδίδονται σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Στο Γκαρτβιλέρ, ένα χωριό
της Αλσατίας, το pain d’épices αποτελεί
τοπικό έδεσμα και «τιμάται» στο Palais Du
Pain D'épices του Maison Fortwenger,
δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες
να ανακαλύψουν μέσα σε ένα χώρο 800
τμ. όλα τα μυστικά της παρασκευής του
λαχταριστού αυτού ψωμιού. Την ίδια ώρα,
το μουσείο Musée du Pain d’Épices et
des Douceurs d’Autrefois του Maison LIPS
παρουσιάζει μία εξαιρετική έκθεση για την
παραγωγή του ψωμιού αυτού. Το εύγεστο
αρτοπαρασκεύασμα δε θα μπορούσε να
μη συμπεριλαμβάνεται στις προθήκες της
εκλεπτυσμένης μπουτίκ ψωμιού Mireille Oster
της rue des Dentelles στο Στρασβούργο που
ειδικεύεται στην παρασκευή του.
Η τέχνη της ξυλογραφίας
του Σαρλ Σπιντλέρ
Η ξυλογραφία γίνεται σημείο αναφοράς
στην Αλσατία του 19ου αιώνα με τις
δημιουργίες του Σαρλ Σπιντλέρ, ο
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οποίος επηρεάστηκε από το κίνημα του
συμβολισμού και στη συνέχεια εμπνεύστηκε
από την παραδοσιακή λαϊκή τέχνη. Αυτό
που τον έκανε να ξεχωρίσει ήταν η απόφαση
να δημιουργήσει διακοσμητικά έργα τέχνης
κι όχι μόνο έπιπλα. Σήμερα ο εγγονός του,
Ζαν-Σαρλ Σπιντλέρ, συνεχίζει την παράδοση
σεβόμενος το πρωτοπόρο πνεύμα του
παππού του. Πάνω από έναν αιώνα ο οίκος
Σπιντλέρ έχει έδρα στο πρώην αββαείο
του Αγίου Λεονάρδου στους πρόποδες
του Μον Σαιν-Οντίλ. Μόλις μπεις στο χώρο
σε μεθάει το έντονο και ζεστό άρωμα του
ξύλου, ενώ εντυπωσιάζεσαι από τα χιλιάδες
διαφορετικά είδη ξύλου που έχουν επιλεγεί
βάσει ποιότητας, φυσικού χρώματος
και δομής. Το μουσείο παρουσιάζει ένα
σύνολο έργων που αναπαράγουν τα σημεία
σταθμούς του οίκου Σπιντλέρ, τα οποία
άφησαν το στίγμα τους στην καλλιτεχνική
ζωή της εποχής και βραβεύθηκαν σε
διεθνείς εκθέσεις.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Στους πρόποδες των δασωδών Βοσγίων
Όρων όπου κυριαρχούν μυστηριώδη
κάστρα, τα χωριά του κρασιού της Αλσατίας
γοητεύουν όσους τα επισκεφθούν. Ο Δρόμος
των Κρασιών της Αλσατίας ξεκινά από τον
Βορρά και φτάνει ως τον Νότο και διασχίζει

αμπελώνες για περισσότερα από 170 χλμ.
Στη διαδρομή ανάμεσα σε αμπελώνες,
παραδοσιακά εστιατόρια τα λεγόμενα winstubs και κελάρια, οι ταξιδιώτες καλούνται να
δοκιμάσουν τις επτά ποικιλίες του κρασιού της
Αλσατίας και να βυθιστούν στο πλούσιο άρωμά
του. Οι ατελείωτοι αμπελώνες που τους
χαϊδεύει ο ήλιος, μαρτυρούν το πάθος και τη
φροντίδα των οινοπαραγωγών. Εδώ και δέκα
αιώνες παράγουν το πολύτιμο νέκταρ, αφού
πρώτα οι οινοπαραγωγοί με το savoir-faire
τους έχουν επιλέξει προσεκτικά το κατάλληλο
έδαφος, συνήθως σε πλαγιές και με έκθεση
στο ήλιο. Σήμερα 51 είναι οι αμπελώνες που
συμβαδίζουν με τα αυστηρά γεωλογικά και
κλιματικά κριτήρια και συνθέτουν το ψηφιδωτό
των Μεγάλων Αμπελώνων της Αλσατίας. Για
να ανακαλύψετε την ψυχή και τα μυστικά των
κρασιών της Αλσατίας, πρέπει να αφιερώσετε
χρόνο ώστε να τα γνωρίσετε και να
δοκιμάσετε. Ποιοτικές εταιρίες και οινοποιεία
γνωστά για την ποικιλία των κρασιών τους,
προτείνουν εργαστήρια οινογνωσίας, δοκιμή
στα τυφλά, κουίζ αρωμάτων… ώστε να
παρουσιαστούν τα κρασιά με έναν ευχάριστο
και ασυνήθιστο τρόπο.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018
Τα 30 χρόνια του Διεθνούς
Φεστιβάλ της Κολμάρ
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του θα αποκαλύψει καθαρούς χώρους και
θα ενισχυθεί η μνημειώδης όψη του. Η νέα
μουσειογραφία που δημιουργήθηκε από
το ατελιέ A Kiko et Mosquito θα είναι ένα
συναρπαστικό ταξίδι στην καρδιά των βιβλίων
της ανθρωπιστικής σκέψης. Ραντεβού τον
Ιούνιο του 2018 για τα εγκαίνια.

© Bernard Fruhinsholz

TIPS

Από τις 4 έως τις 14 Ιουλίου 2018 το
Διεθνές Φεστιβάλ της Κολμάρ δίνει και
πάλι ραντεβού με όλους τους λάτρεις
της μουσικής. Το Φεστιβάλ, του οποίου
καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο διάσημος
μαέστρος Βλάντιμιρ Σπιβακόφ, βρίσκεται
ανάμεσα στα δέκα καλύτερα φεστιβάλ του
κόσμου σύμφωνα με τους New York Times.
Το Φεστιβάλ προτείνει κάθε χρόνο ένα
πρόγραμμα που ικανοποιεί όσους αγαπούν
την κλασική μουσική και όπως πάντα
τιμάται και μία σπουδαία προσωπικότητα
του χώρου. Φέτος για την 30η επέτειο του
Φεστιβάλ, ο Σπιβακόφ επέλεξε να τιμήσει
έναν από τους πρώτους καλεσμένους της
μουσικής γιορτής, τον Ρώσο βιρτουόζο
πιανίστα Εβγκένι Κισίν.

Μπεάτους Ρηνάνους που το 2011 εντάχθηκε
στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Η ανακαίνιση
του κτιρίου που ξεκίνησε ανταποκρίνεται
στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και στόχος
είναι να «περάσει» το ανθρωπιστικό μήνυμα
στις επόμενες γενιές. Ο αρχιτέκτονας
Ρούντι Ριτσιότι καταφέρνει να φέρει σε
μία λεπτή ισορροπία την ιστορία και τον
νεωτερισμό. Κομψά διακοσμημένο με ροζ
πέτρα και με μία σειρά στύλων που παίζουν
με το φως, το κτίριο μετά την ανακαίνισή

Η ατμόσφαιρα των Χριστουγεννιάτικων
γιορτών Από τις 25 Νοεμβρίου ως τις 6
Ιανουαρίου
Την πρώτη ημέρα της Μικρής Σαρακοστής,
η Αλσατία φοράει τα γιορτινά της. Οι πόλεις
και τα χωριά στολίζονται, οι καλλιτέχνες στα
ατελιέ τους δίνουν τις τελευταίες πινελιές
στις δημιουργίες τους και οι τεχνίτες της
γεύσης ετοιμάζουν τα χριστουγεννιάτικα
γλυκά και τις σπεσιαλιτέ των γιορτών…
Στην καρδιά της υπαίθριας αγοράς των
Χριστουγέννων ζει κανείς το πνεύμα των
γιορτών, κατακλύζεται από τα αρώματα των
μπαχαρικών και του ζεστού κρασιού, του
περίφημου vin brulé, και προετοιμάζεται για
τη γιορτή του τέλους του έτους. Ιστορικές
υπαίθριες αγορές, γιορτινές πλατείες,
μέρη όπου έχει σταματήσει ο χρόνος, όλα
συμβάλλουν στη μαγευτική ατμόσφαιρα
των
Χριστουγέννων
στην
Αλσατία.
Συνολικά, περισσότερες από 100 είναι οι
χριστουγεννιάτικες αγορές, 70 οι πόλεις
και τα χωριά της Αλσατίας που ξεχωρίζουν
και περίπου χίλιες οι εκδηλώσεις, οι οποίες
χαρίζουν μία γιορτινή αύρα στην περιοχή.
Γραφείο τουρισμού Αλσατίας
■ www.tourisme-alsace.com
Χριστούγεννα στο Στρασβούργο

Εγκαίνια τον Ιούνιο του 2018.
Από τον 14ο αιώνα ένας νέος άνεμος
πνέει στην Ευρώπη. Ανάμεσα στα μεγάλα
πνευματικά κέντρα της Ιταλίας και της
Ολλανδίας, η Σελεστά διαδραματίζει ρόλοκλειδί. Η σχολή της είναι μία από τις πιο
ξακουστές στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
του Γερμανικού Έθνους. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, η Σελεστά διατηρεί
μία μοναδική κληρονομιά: την βιβλιοθήκη
της σχολής και τη βιβλιοθήκη του λόγιου

©AAA - Nis&For

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΉ
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Château d'Arsac

Κρασί και Τέχνη. Ένας
τέλειος συνδυασμός
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ: ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ… ΜΕΘΥΣΤΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΣΕ
ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΡΑΣΙΑ. ΕΝΑΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ SAVOIR-FAIRE.

C

HATEAU LA COSTE,
ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΝ ΖΑΝ
ΝΟΥΒΕΛ ΣΤΟΝ
ΡΕΝΤΖΟ ΠΙΑΝΟ

Ένα σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του
κρασιού, της αρχιτεκτονικής και της τέχνης,
με εκθεσιακούς χώρους για τη σύγχρονη
τέχνη. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους
αμπελώνες κοντά στο μικρό κέντρο της Λε
Πουΐ-Σαιντ-Ρεπαράντ, σε απόσταση λίγων
χιλιομέτρων από την Αιξ-αν-Προβάνς. Το
οινοποιείο το σχεδίασε ο Ζαν Νουβέλ (εδώ
παράγονται κάθε χρόνο 750.000 μπουκάλια
κόκκινο, λευκό και ροζέ κρασί), ο Φρανκ Γκέρι
σχεδίασε το χώρο για τη μουσική του υπαίθριου
θεάτρου και ο Ταντάο Άντο πραγματοποίησε
το Κέντρο Τέχνης, ένα κτίριο που αντανακλά
τα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία του
Ιάπωνα εξπέρ και δημιουργεί μία πραγματικά
εξαιρετική εμπειρία φωτός και χώρου στη
φύση. Όλα είναι απόλυτα ενσωματωμένα
στο περιβάλλον: Μία πισίνα κρύβει το χώρο
στάθμευσης και διαμορφώνει ένα θεαματικό
σκηνικό. Μέσα στο νερό δεσπόζει μία γιγάντια
μπρούτζινη αράχνη που φέρει την υπογραφή
της Λουίζ Μπουρζουά, μία από τους δέκα
σύγχρονους καλλιτέχνες -Κάλντερ, Γκέρι,
Γουέστ, Οτονιέλ- των οποίων τα έργα είναι
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διάσπαρτα στα 123 εκτάρια της έκτασης. Με
επιβλητικά παράθυρα, το κεντρικό κτίριο έχει
σχήμα V: Μία από τις πλευρές του V στεγάζει
τον χώρο υποδοχής και τη βιβλιοθήκη, ενώ
η δεύτερη περιλαμβάνει το εστιατόριο που
εκτείνεται κατά μήκος του νερού και μπροστά
από τα αμπέλια. Οι τοίχοι από σκυρόδεμα του
Ταντάο Άντο είναι γεμάτοι με ανοίγματα σε
κωνικό σχήμα διατεταγμένα σαν ιαπωνικό
τατάμι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
γεωμετρικές γραμμές, αυστηρές προοπτικές
και πολλές αντανακλάσεις οποιαδήποτε
στιγμή της ημέρας. Η αλληλεπίδραση
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
και με τη φύση προσδιορίζεται τέλεια από
την κιονοστοιχία που δίνει την αίσθηση ότι
χάνεται μέσα στους αμπελώνες. Ο Ταντάο
Άντο θέλησε να μεταφέρει το πνεύμα της
σχέσης με τη φύση που διέκρινε τον Σεζάν,
ο οποίος έζησε στην κοντινή Αιξ. Η πιο
πρόσφατη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε
από τον Ρέντζο Πιάνο, ο οποίος δημιούργησε
έναν ημιυπόγειο χώρο για την έκθεση
φωτογραφιών και γλυπτών και τη συντήρηση
του κρασιού. Στο μέλλον θα προστεθούν
νέες εγκαταστάσεις και αρχιτεκτονικά έργα.
Στο Château La Coste οι καλλιτεχνικοί και
αρχιτεκτονικοί περίπατοι πραγματοποιούνται

μέσα από δάση, λόφους, αμπελώνες και
ελαιώνες για να ανακαλύψετε τα διάφορα
έργα που είναι διάσπαρτα γύρω από το κτίριο.
Διάρκεια περίπου 2 ώρες, τιμή 12/15 ευρώ.
Ώρες λειτουργίας: Το καλοκαίρι κάθε μέρα
από τις 10:00 έως 19:00, το χειμώνα μέχρι τις
17:00 τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο
μέχρι τις 19:00. www.chateau-la-coste.com

CHÂTEAU D'ARSAC,
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΘΟΣ

Σε απόσταση 30 χλμ. από το Μπορντό, στην
καρδιά του Μεντόκ, βρίσκεται ένα εκπληκτικό
και πρωτότυπο αμπελουργικό συγκρότημα.
Από τη μία πλευρά το Château d'Arsac
(κρασί ΠΟΠ Haut Médoc Margaux), μία
έκταση 112 εκταρίων. Από την άλλη πλευρά,
η σύγχρονη τέχνη, πάθος του ιδιοκτήτη, Φιλίπ
Ραούξ, ο οποίος το 1986 αγόρασε το ακίνητο
που τοποθετείται χρονικά στον 12ο αιώνα
και αποκατέστησε με καινοτόμο πνεύμα τη
δομή που ήταν εγκαταλειμμένη: Ατσάλι, ξύλο,
γυάλινη οροφή, ανοξείδωτος χάλυβας και το
μπλε του Υβ Κλάιν. Θέλησε να τοποθετήσει
στους αμπελώνες μνημειώδη έργα των
Νίκη ντε Σαιν Φαλ, Μπερνάρ Βενέ, Βενσάν
Μοντιέ, Κλοντ Βιαλά και άλλων. Σε απόσταση
αναπνοής βρίσκεται το οινοποιείο, ένα κτίριο
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Les Visionnaires - Zebra 3

© Gehry Partners et Château La Coste 2016 Andrew Pattman 2016

Château La Coste - Pavillon de Musique

© Tadao Ando et Château La Coste 2016.
Photograph - Andrew Pattman 2016

Château La Coste
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από γυαλί και χάλυβα που σας προσκαλεί να
ανακαλύψετε το κρασί. Και πάλι γιγαντιαία
γλυπτά (Ρόι Λίχτενσταϊν, Μπερνάν Παζέ,
Ουίλιαμ Σουίτλοβ, Μαρκ Ντι Σουβέρο…): H
συλλογή είναι εκπληκτική, με περισσότερα
από 30 έργα και δημιουργεί έναν αυθεντικό
Κήπο Γλυπτών. Έργα σχεδιασμένα μόνο για
το χώρο του κάστρου, σαν να είναι οι ιδανικές
επεκτάσεις της αρχιτεκτονικής του ίδιου του
κτιρίου. Πραγματοποιούνται εκθέσεις, γίνεται
μια εισαγωγή για την ιστορία του κρασιού,
ενώ υπάρχει και ένα κελάρι με χιλιάδες
διαφορετικές ποικιλίες της περιοχής και εκτός:
Το κρασί και η τέχνη πλήρως εναρμονισμένα.
Οι επισκέψεις διοργανώνονται από το Γραφείο
Τουρισμού του Μπορντό, έχουν θέμα το
κρασί και την τέχνη και περιλαμβάνουν μια
επίσκεψη στο «Μπλε κελάρι» και τον Κήπο
Γλυπτικής: Από τις 15 Μαΐου ως τις 15
Οκτωβρίου κάθε Πέμπτη με αναχώρηση
από το Μπορντό στις 10:00. Για να κάνετε
κράτηση επικοινωνήστε με το Γραφείο
Τουρισμού του Μπορντό, σε τιμές που θα
καθοριστούν. Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
στις 10:00 και στις 15:00 με αναχώρηση
απευθείας από το Château d'Arsac, με τιμές
8-10 €, συμπεριλαμβανομένης γευσιγνωσίας.
Το χειμώνα, πραγματοποιούνται επισκέψεις
στο οινοποιείο στις 10:00 από Δευτέρα έως
Παρασκευή, με την ίδια τιμή.
www.chateau-arsac.com

ΤΕΧΝΗ & ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΒΑΡ

Στο Πογιάκ, στις εκβολές της Ζιρόντ,
τα κρασιά Château Lafite Rothschild
ξεχωρίζουν από το 1200 ανάμεσα
στα μπορντωλέζικα κρασιά, αλλά το
απόγειο της επιτυχίας τοποθετείται
χρονικά στα μέσα του 1600. Το
κυκλικό οινοποιείο του Château Lafite
Rothschild
κατασκευάστηκε
από τον αρχιτέκτονα Ρικάρντο
Μποφίλ και εγκαινιάστηκε το 1987.
Είναι σχεδιασμένο για την παλαίωση
των κρασιών από το δεύτερο έτος,
χαρακτηρίζεται από ένα ασυνήθιστο
οκτάγωνο σχήμα και υποστηρίζεται
από 16 κίονες. Έχει χωρητικότητα
2.200 βαρελιών. www.lafite.com/fr/
chateau-lafiterothschild

C O V E R

S T O R Y

Αμπελοκαλλιεργητών της Βαρ (πάνω από
400 μέλη) που κάθε χρόνο από το 1998
υποδέχονται διάσημους καλλιτέχνες, αλλά
και ανερχόμενους νέους ζωγράφους,
γλύπτες, φωτογράφους, στις εκτάσεις και
τα κάστρα της Προβηγκίας, από την Βαρ
στην Μπους-ντυ-Ρον, την Αλπ-Μαριτίμ και
την Άλπ-ντε-Οτ-Προβάνς για επισκέψεις
σε πρωτότυπους, γεμάτο εκπλήξεις και
με εξαιρετική ποιότητα προορισμούς
οινοτουρισμού. Παράλληλα, καθ’ολη τη
διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται
συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές
παραστάσεις, εκθέσεις, συνέδρια, περίπατοι
στους αμπελώνες, πικ-νικ στα οινοποιεία.
Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει ένας ξεχωριστός
συνδετικός κρίκος των εκδηλώσεων τέχνης:
το Tre Colori, ένα τρίπτυχο που το 2016
εστίασε στο ροζέ, το 2017 στο κόκκινο και
φέτος για τα 20 χρόνια του πρότζεκ Art &
Vin (Τέχνη και Κρασί), μία ειδική εκδοχή
του Carnet Blanc που θα ολοκληρώσει
το τρίπτυχο. Θέμα των καλλιτεχνών και
οινοποιών το λευκό, χρώμα του κρασιού και
της απόλυτης φωτεινότητας. Εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται από την άνοιξη σε όλη
τη χώρα, με εκθέσεις στις πόλεις Αιξ-ανΠροβάνς, Μασσαλία, Τουλόν και μία βραδιάέκπληξη τον Ιούνιο, συναντήσεις καθ 'όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού με γλύπτες,
ζωγράφους, σχεδιαστές, φωτογράφους,
δημιουργούς βίντεο τέχνης, σε κελάρια,
βεράντες, πάρκα, κήπους.
www.art-et-vin.net ■

Πρότζεκτ της Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων

Château Lafite
Rothschild,
ο προάγγελος
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Château Faugères, ένας καθεδρικός του
κρασιού

Κατασκευασμένο το 2009 όπως ένας
καθεδρικός ναός από τον αρχιτέκτονα
Μάριο Μπότα, το οινοποιείο του Château
Faugères είναι γνωστό για τον ψηλό πύργο
του που κυριαρχεί στους αμπελώνες και
αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή
του Σαιν-Εμιλιόν. Χτισμένο στο οροπέδιο
μπροστά από τη μονή της Τσερτόζα του
1700, το οινοποιείο συνδυάζεται αρμονικά
με το τοπίο, το οποίο είναι Κληρονομιά
της UNESCO. Έχει, μάλιστα, την όψη
ενός πραγματικού καθεδρικού, σε μια
ιδανική σχέση μεταξύ της ορθολογικής
αρχιτεκτονικής του ανθρώπου και της
αρχιτεκτονικής του φυσικού τοπίου που
εμπλουτίζει το ένα το άλλο, έχοντας
ως στόχο την αναζήτηση της ανώτατης
ποιότητας του κρασιού χάρη στις πιο
καινοτόμες τεχνολογίες.
www.chateau-faugeres.com

Château Faugères

© Twin

Château d'Arsac
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© Photos Anaka La Cité du Vin XTU architects

Cité du Vin στο Bordeaux

Τέσσερις… Cité της
γεύσης και μία του κρασιού
ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΤΑΝ Η UNESCO ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΑΞΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ SAVOIR-FAIRE ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ,
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΝ.

H

ΤΟΥΡ ΚΑΙ Η CITÉ
INTERNATIONALE,
Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΛΙΓΗΡΑ

Από πάντα η ταυτότητα της Τουρ ήταν
συνδεδεμένη με την περιοχή της και την
έρευνα στον τομέα της γαστρονομίας. Με
το Διεθνές Κέντρο Γαστρονομίας, Cité Internationale de la Gastronomie, αναγνωρίζεται
επισήμως η κληρονομιά της περιοχής που
σχετίζεται με το φαγητό και την Κοιλάδα
του Λίγηρα, η οποία με τη σειρά της είναι
Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO και
έχει διακριθεί για το ποιοτικό φαγητό και την
τέχνη του ζην. Η Τουρ είναι μία πόλη όπου
ζεις καλά, τρως καλά και πίνεις καλά. Είναι
η γαστρονομική πρωτεύουσα που προτείνει
αναρίθμητες σπεσιαλιτέ και σπουδαία κρασιά.
Διαθέτει πέντε εστιατόρια με ένα αστέρι Michelin, 18 με Bib Gourmand και 28 maître-restaurateur. Είναι πραγματικά η ιδανική πόλη για
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το νέο Κέντρο της Γαστρονομίας που θα έχει
την έδρα του στη Villa Béranger στην ομώνυμη
λεωφόρο, με εξαιρετικούς «συνεργάτες» το
Πανεπιστήμιο Φρανσουά Ραμπελαί και το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιστορίας των Τροφίμων.
Στόχος να καταστεί η Cité de Tours το κέντρο
του τομέα της γαστρονομίας υπό το πρίσμα
των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
www.toursvaldeloiregastronomie.fr

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ Η CITÉ
DE LA GASTRONOMIE
PARIS-RUNGIS

Θα είναι ένα πραγματικό κέντρο της
γαστρονομίας που θα δημιουργηθεί
στο Ρανζίς, με τρεις μεγάλους πόλους.
Πολιτισμός και ανακαλύψεις: Με βιβλιοθήκη
πολυμέσων και ειδικούς χώρους (κουζίνες,
εργαστήρια ...). Πόροι και κατάρτιση: Στα
θέματα της γαστρονομίας και της αίθουσας
γαστρονομικών θησαυρών, ένας μεγάλος
χώρος για το κοινό με προϊόντα, εστιατόρια

(συμπεριλαμβανομένου και ενός γκουρμέ
εστιατορίου με ένα διακεκριμένο σεφ),
μπαρ, ξενοδοχεία, βιβλιοθήκη πολυμέσων,
αμφιθέατρο, όλα συνδεδεμένα με ένα δίκτυο
«γαστρονομικών κήπων». Ένα νέο κέντρο
τουριστικού ενδιαφέροντος: Η Cité θέλει να
στηρίξει και μία καλλιτεχνική παραγωγή, σε
συνεργασία με το MAC VAL, το βασικό μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης της παρισινής περιφέρειας.
Στα γεωγραφικά όρια της Διεθνούς Αγοράς
του Ρανζίς, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο,
η Cité de la Gastronomie Paris-Rungis, σε
έκταση 7,5 εκταρίων, θα ανοίξει το 2024
πλήρως εναρμονισμένη με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2024. www.tourisme-valdemarne.
com/ gastronomie/cite-gastronomie.html

Η CITÉ ΤΗΣ ΛΥΩΝ, ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η Λυών, παγκόσμια πρωτεύουσα της
γαστρονομίας, θα ανοίξει η Cité Internationale

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

I

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

I

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

© CIG

Villa Rabelais, έδρα της Cité Internationale de la Gastronomie της Tours

© Agence d’Architecture A. Bechu (AAAB) / Eiffage

Cité Internationale της Γαστρονομίας και του Κρασιού της Ντιζόν

de la Gastronomie της το πρώτο εξάμηνο του
2019, στην καρδιά του ιστορικού ξενοδοχείου
Grand Hôtel-Dieu στις όχθες του Ροδανού.
Με περισσότερα από 4.000 εστιατόρια, από
τις παραδοσιακές Bouchon στα βραβευμένα
με αστέρια Michelin (είναι η 4η πόλη με τα
περισσότερα αστέρια στην Ευρώπη, με 19
αστέρια Michelin στον οδηγό του 2017 και
23 αστέρια συνολικά), η Λυών μπορεί να
υπερηφανευτεί για τη γαστρονομική της
υπεροχή και τις γαστρονομικές εκδηλώσεις
παγκόσμιας φήμης, όπως το Bocuse d'Or ή
το νέο φεστιβάλ Lyon Street Festival. Η Cité
de la Gastronomie θέλει να ενισχύσει τη σχέση
ανάμεσα στη διατροφή και την υγεία/ευεξία,
χωρίς να ξεχνάει την απόλαυση της γεύσης!
Αυτό θα είναι το λαϊτμοτίφ της Cité, με ένα
χώρο 3.930 τ.μ. που έχει διοργανωθεί σαν
μια πραγματική εκπαιδευτική και διαδραστική
διαδρομή: Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις,
χώροι παρουσιάσεων, διαδραστικά εργαστήρια,
αυλές, κήποι, γκαλερί. Η δομή θα φιλοξενήσει
και εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα, το
Hotel Intercontinental 5 αστέρων, γραφεία και
καταλύματα. Ένα κέντρο ανοιχτό σε όλους,
στο κοινό, τους παραγωγούς, τους σεφ, τους
επιχειρηματίες του χώρου και, φυσικά, πάνω

απ 'όλα, στους λάτρεις της γκουρμέ γεύσης!
www.grand-hotel-dieu.com - www.lyon-france.
com/Decouvrir-Lyon/ Gastronomie/La-CiteInternationale-de-laGastronomie

ΝΤΙΖΟΝ, ΚΑΙ Η CITÉ
INTERNATIONALE ΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ

Θα λειτουργήσει το 2020 και θα είναι μια πόλη
μέσα στην πόλη: Μια νέα γειτονιά στο κέντρο
της Ντιζόν, με πολιτιστικούς και τουριστικούς
χώρους, καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ,
κινηματογράφο και μια οικολογική γωνιά σε
ένα καταπράσινο περιβάλλον. Η καρδιά της
Cité θα χτυπά στο νοσοκομείο της περιοχής
που δημιουργήθηκε το 1204 και το οποίο
για οκτώ αιώνες ήταν το Γενικό Νοσοκομείο
της Ντιζόν. Τα ιστορικά κτίρια -το εκκλησάκι
Σαιν-Κρουά ντε Ζερουζαλέμ (1459) και το
φαρμακείο του 1600- θα ανακαινιστούν
για να υποδεχθούν την Cité σε μία έκταση
1.700 τ.μ. Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις,
αίθουσες συνεδριάσεων, χώροι εκπαίδευσης
και μία εκκλησία αφιερωμένη στα Climats της
Βουργουνδίας, τους αμπελώνες της περιοχής
που συγκαταλέγονται στην Πολιτιστική
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Μποκούζ, ο σεφ
του αιώνα
Τον χαρακτήρισαν πάπα της κουζίνας,
αυτοκράτορα της γαστρονομίας,
μάγειρα του αιώνα. Γεννημένος στις 11
Φεβρουαρίου του 1926 στην ΚολόνζΟ-Μόν-ντ'Ορ, δίπλα στη Λυών, ο Πολ
Μποκούζ πέθανε στη γενέτειρά του
στις 20 Ιανουαρίου του 2018 λίγο
πριν κλείσει τα 92 του χρόνια. Ήταν
ο μόνος σεφ που για 53 χρόνια χωρίς
καμία διακοπή από το 1965 ως το 2018
είχε διατηρήσει τα 3 αστέρια Michelin του. Πρωτοπόρος της nouvelle
cuisine, ο Μποκούζ έδωσε πνοή σε
μία πραγματική διεθνή αυτοκρατορία
της γαστρονομίας, ενώ έδινε μεγάλη
σημασία στην κατάρτιση με το
Ινστιτούτο και το Ίδρυμα Πολ Μποκούζ
για νέα ταλέντα που ίδρυσε. Το 1987
δημιούργησε το Bocuse d’Or τον
διεθνή διαγωνισμό μαγειρικής κύρους.
Κληρονομιά της UNESCO από το 2015.
Αρκετά πολυτελή ξενοδοχεία 4 αστέρων με
125 δωμάτια στα ιστορικά κτίρια του 17ου
και 18ου αιώνα και 90 διαμερίσματα σε
ανακαινισμένες ιστορικές δομές. Ένας χώρος
θα αφιερωθεί στο Κέντρο για την Ερμηνεία
της Αρχιτεκτονικής και της Κληρονομιάς
(CIAP), μια ιδανική εισαγωγή στην ανακάλυψη
της πόλης και της κληρονομιάς της UNESCO.
http://citedelagastronomie-dijon.fr/

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟ

Μία πραγματική πόλη του κρασιού, μία
μοναδική πολιτιστική δομή στον κόσμο από
όπου εμπνέεται η ψυχή του κρασιού, μέσω μίας
αισθητηριακής και εμβληματικής προσέγγισης,
στην καρδιά της επιβλητικής αρχιτεκτονικής.
Η Cité du Vin παρουσιάζει το κρασί μέσα
από τις εποχές, τους πολιτισμούς, και την
κουλτούρα, σε ένα ζεστό περιβάλλον: 3.000
τ.μ., 19 θεματικές αίθουσες οι περισσότερες
διαδραστικές, εργαστήρια γευσιγνωσίας, ένας
πολυαισθητηριακός χώρος για ένα ταξίδι στα
κρασιά του κόσμου, δύο μεγάλες σύγχρονες
εκθέσεις το χρόνο και ένα πλούσιο πρόγραμμα
με συναντήσεις, θεάματα, εκδηλώσεις, ο κήπος
στις όχθες του Γαρούνα, εστιατόριο, μπουτίκ,
αίθουσα ανάγνωσης. Εκπληκτική η θέα από τον
8ο όροφο και σε ύψος 35 μέτρων από όπου
μπορείτε να ανακαλύψετε την πόλη και τις
γύρω περιοχές από ψηλά, δοκιμάζοντας ένα
ποτήρι κρασί από τους καλύτερους αμπελώνες
του κόσμου. www.laciteduvin.com ■
M A G A Z I N E
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Berlingots με κατσικίσιο τυρί

© Ginko

© Stephane de Bourgies

Anne-Sophie Pic

Αν-Σοφί Πικ, η ακροβάτις
των γεύσεων
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕΦ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ MICHELIN ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2011 ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η «ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕΦ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΗΣ ΣΕΦ, ΑΛΛΑ ΜΕ… ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

Μ

ΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

Μοιάζει παράδοξο, αλλά η ΑνΣοφί Πικ είναι αυτοδίδακτη παρότι κουβαλάει
το φορτίο των μαγειρικών γνώσεων της
οικογένειάς της που άφησε το στίγμα της
στη γαλλική γαστρονομία. Όλα ξεκινούν με την
προγιαγιά, Σοφί, η οποία ανοίγει το εστιατόριο
Aubergedu Pin στο δρόμο για το Σαιν-Περαί
στο Αρντές. Στη συνέχεια, ο γιος της, Αντρέ,
το 1934 λαμβάνει 3 αστέρια Michelin και το
1936 μεταφέρει το εστιατόριο στην Route
Nationale 7 στην Βαλένς, όπου παραμένει
ακόμα το γκουρμέ εστιατόριο Maison Pic. Τον
διαδέχεται ο Ζακ το 1956 που επιβεβαιώνει
τα τρία αστέρια. Το 1969 γεννιέται η Αν-Σοφί
που μοιάζει να μην θέλει να ακολουθήσει τον
δρόμο της μαγειρικής, καθώς πραγματοποιεί
εμπορικές σπουδές και θέλει να εργαστεί
στον κόσμο των πολυτελών ειδών. Αλλά
στη συνέχεια, το πάθος της οικογένειας για
34
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την κουζίνα υπερισχύει. Το 1992 η Αν-Σοφί
Πικ μπαίνει στο εστιατόριο της οικογένειας
και ξεκινά μία λαμπρή διαδρομή που θα την
οδηγήσει να λάβει τρία αστέρια Michelin το
2007 και να δημιουργήσει μία αυτοκρατορία
γεύσεων που ξεκινά από το Bistro 7 το
Dame de Pic Paris (1 αστέρι Michelin) και
«ταξιδεύει» μέχρι τη σχολή μαγειρικής, την
«cantine gourmande» DailyPic, το Epicerie
το εστιατόριο στο ξενοδοχείο Beau Rivage
της Λωζάνης, το εστιατόριο André στη
Βαλένς, μέχρι το πιο «φρέσκο» δημιούργημα
του 2017 το La Dame de Pic Londres στη
Μεγάλη Βρετανία, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει
το πρώτο του αστέρι. Ζητήσαμε από την κυρία
Πικ να μας περιγράψει τι σημαίνει να είσαι η
μοναδική γυναίκα σεφ με τρία αστέρια στη
Γαλλία.
Φτάσατε στην κορυφή του κόσμου της
κουζίνας, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στα
χέρια των ανδρών… Πώς τα καταφέρατε;

Με πάθος και θέληση. Είχα πάντα έναν
δυνατό χαρακτήρα και μία δόση επιμονής
που με βοήθησαν να επιβληθώ στον κόσμο
της κουζίνας, ο οποίος είναι σίγουρα
ανδροκρατούμενος. Πιστεύω ότι έπαιξε
ρόλο και το γεγονός ότι είμαι αυτοδίδακτη.
Με καθοδήγησαν η γεύση και η όσφρηση.
Εισέπνευσα από μικρή τα αρώματα της
κουζίνας. Δημιούργησα τα πιάτα μου
ακολουθώντας το ένστικτο και το συναίσθημα.
Η τεχνική ήρθε σιγά-σιγά με την καθημερινή
πρακτική, η οποία με έκανε να είμαι πολύ πιο
ελεύθερη στο συνδυασμό των γεύσεων, στη
δημιουργία του στυλ μου και στην αναζήτηση
της ισορροπίας μου στην κουζίνα.
Πόσο ρόλο έπαιξε στις επιλογές και την
επιτυχία σας το γεγονός ότι γεννηθήκατε
σε μία οικογένεια μαγείρων;
Το ότι είμαι μέλος μίας οικογένειας μαγείρων
τεσσάρων γενεών είναι σίγουρα σημαντικό.
Αλλά χρειάστηκε να απομακρυνθώ από
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© Serge Chapuis

Εστιατόριο Anne-Sophie Pic στην Valence

την Βαλένς, να σπουδάσω στο εξωτερικό
για να αντιληφθώ ότι η ζωή μου ήταν στην
κουζίνα. Έπρεπε να φύγω για να επιστρέψω.
Χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να αποκτήσω
το δικό μου τρίτο αστέρι που είναι κατά
κάποιο τρόπο το σήμα κατατεθέν της
οικογένειας. Επιπλέον, έπρεπε να περάσουν
δέκα ακόμα χρόνια για να δημιουργήσω τη
δική μου μαγειρική ταυτότητα. Όπως έλεγε
ο πατέρας μου, πρέπει να δουλέψεις για να
δημιουργήσεις, η εμπειρία δεν αγοράζεται και
δεν κληροδοτείται.
Καινοτομία και παράδοση μπορούν να
συνυπάρξουν; Πόσο μετράει η μία και
πόσο η άλλη; Πόση παράδοση και πόση
καινοτομία υπάρχουν στις συνταγές σας;
Πιστεύω ότι η απάντηση δίνεται με το τελευταίο
εστιατόριο που άνοιξα στην Βαλένς, το 2016,
το André. Αντρέ είναι το όνομα του παππού
μου και με αυτόν τον τρόπο θέλησα να τιμήσω
την ιστορία της οικογένειας. Έπειτα από 20
χρόνια εξακολουθώ να εξερευνώ, να αναζητώ
συνδυασμούς γεύσεων και την πολυπλοκότητα
των αρωμάτων, συγκεκριμένα αυτήν την πικρή
γεύση που είναι δύσκολη να συλλάβει κανείς και
για εμένα είναι πολύ σημαντική. Αλλά θέλησα
να δώσω αξία και στην κουζίνα της οικογένειάς
μου. Δεν ξεχνώ τις ρίζες μου. Η καινοτομία
και η δημιουργικότητα δεν εχθρεύονται
την παράδοση, αλλά τη συμπληρώνουν. Η
αρμονία είναι η ισορροπία των αντιθέσεων.
Στα πιάτα à la carte του André, υπάρχει η
ιστορία όλης της οικογένειας Πικ με την κάθε

γενιά να έχει δημιουργήσει το δικό της στυλ
εκφράζοντας τη δημιουργικότητά της. Αν
μπορώ να παίξω με τις λέξεις, φτιάξαμε το
όνομά μας παραμένοντας πιστοί στο επίθετό
μας. Στο μενού à la carte υπάρχουν θρυλικά
πιάτα της γαλλικής κουζίνας και της Πικ, από
το περιστέρι σε κρούστα από φουντούκια, στο
γλυκό île flottante (το νησί που επιπλέει) με
ροζ πραλίνα… Πιάτα που άφησαν εποχή και
θέλησα να τους δώσω και πάλι αξία.
Η κουζίνα σας είναι ιδιαίτερα προσεκτική
στις πρώτες ύλες, στα τοπικά
οπωροκηπευτικά προϊόντα, όπως το
αγαπημένο σας παντζάρι.
Ναι, το παντζάρι είναι πάθος μου μαζί με
άλλα λαχανικά που έχουν ξεχαστεί, όπως
τα γογγύλια ή το λάχανο. Έπειτα, αγαπώ τα
αρωματικά φυτά, τη βερβένα, την γλυκόριζα,
το τσάι macha, το σαφράν… Μου αρέσει
να ανακαλύπτω όλες τις δυνατότητες ενός
προϊόντος στην κουζίνα και κάθε συστατικό
συμβάλλει στην αρωματική πολυπλοκότητα
ενός πιάτου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώ τον
φλοιό της καρύδας σαν φυσικό σκεύος για να
μαγειρέψω γεμιστά χτένια. Χρησιμοποιώ καφέ,
τσάι, κόκκους κακάο σαν καρύκευμα. Το πιάτο
είναι ένα ζωντανό υλικό, κάθε μπουκιά πρέπει να
προσφέρει μια διαφορετική γευστική αίσθηση,
έντονη, ντελικάτη και πικρή… Η γευσιγνωσία δεν
πρέπει ποτέ να είναι μία γραμμική διαδικασία,
αλλά ένα παιχνίδι έλξης και αντιθέσεων. Για αυτό
αναζητώ πάντα ασυνήθιστους και περίπλοκους
συνδυασμούς γεύσεων.
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Δεν είναι τυχαίο ότι το παντζάρι είναι ένα
από τα δέκα χαρακτηριστικά πιάτα σας,
σωστά;
Ναι, το «betterave plurielle», δηλαδή
κρεμώδεις υφές κίτρινων και κόκκινων
παντζαριών με καφέ Blue Mountain και
φραγκοστάφυλο των οποίων τα μικρά κόκκινα
φρούτα έχουν μια τέλεια όξινη γεύση.
Την κουζίνα σας την αφηγείστε: Γράψατε
διάφορα βιβλία και το τελευταίο το έχετε
αφιερώσει στα εσπεριδοειδή.
Το βιβλίο «Agrumes» κυκλοφόρησε τον
Οκτώβριο και είναι ένας τόμος (480 σελίδων)
που γεννήθηκε έπειτα από συνεργασία
με το Conservatoire d'Agrumes στο
Σαν Τζουλιάνο της Κορσικής. Εδώ και
χρόνια με τους ερευνητές του Ινστιτούτου
Αγροτικών Ερευνών της Γαλλίας (INRA) και
του Διεθνούς Κέντρου Συνεργασίας στην
Αγρονομική Έρευνα (CIRAD), ερευνούμε και
δοκιμάζουμε την ανθρώπινη και γαστρονομική
κληρονομιά των οπωρώνων. Αυτό το βιβλίο
παρουσιάζει τα είδη εσπεριδοειδών του Σαν
Τζουλιάνο και τις ιδιαίτερες ποικιλίες τους
(συνολικά περιγράφονται 130) ενισχύοντας
την κληρονομιά του νησιού. Πρόκειται για μία
ιστορία εσπεριδοειδών, από το πορτοκάλι στο
λεμόνι, το κίτρο, το σουντάτσι, περνώντας
στο γιόζου, την κλημεντίνη, το μπεργαμόντο,
και μία ιστορία για την αξία τους στην υψηλή
γαστρονομία. Μαζί με εμένα υπάρχουν
τεχνίτες, παραγωγοί, σπουδαία ονόματα της
γαστρονομίας, από τον Γιανίκ Αλενό στον Πιερ
Ερμέ, για αναφέρω μόνο δύο ονόματα, 18
αστέρια συνολικά, 80 συνταγές, κλασικοί και πιο
τολμηροί συνδυασμοί, πάντα δημιουργικοί. ■

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ,
ΤΗΣ «DAME» ΠΙΚ.
La Dame de Pic

© Maison Pic
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Γευσιγνωσία κονιάκ

Calvados

Pineau de Charentes

© CRT PC

© CRT PC - Bourg Charente

© L. Durand -Calvados Tourisme

Armagnac

Λικέρ και αποστάγματα,
ένα ταξίδι στα δέκα πιο
διάσημα ποτά της Γαλλίας
ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΟΣ SAVOIR-FAIRE ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΙΩΝΕΣ, ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ ΠΟΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ MADE IN FRANCE. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΜΑΡΝΙΕ ΚΑΙ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΝΙΑΚ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΟΥΑΝΤΡΟ… ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ TOP TEN ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ. SANTE!

Α

ΡΜΑΝΙΑΚ, ΤΟ ΠΙΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

Σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς
είναι το αρχαιότερο απόσταγμα
στον κόσμο και «γεννήθηκε» πριν επτά αιώνες
στην Γασκώνη, μία ιστορική περιοχή της
νοτιοδυτικής Γαλλίας. Τα πιο παλιά επίσημα
έγγραφα τοποθετούνται χρονικά στον 14ο
αιώνα και το όνομα του αποστάγματος
προέρχεται από την αρχαία επαρχία του
Αρμανιάκ που αντιστοιχεί στην σημερινή
περιοχή παραγωγής του. Η ταυτότητά του
είναι μοναδική, αφού προέρχεται από την
απόσταξη ξηρών λευκών οίνων και μετά
παλαιώνεται σε δρύινα βαρέλια χάρη στα
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οποία διαμορφώνει το χαρακτήρα του και τη
δύναμή του, αμφότερα ρουστίκ και αυθεντικά.

ΚΟΝΙΑΚ, ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟ

Στην Κοιλάδα του Σαράντ, στο Κονιάκ,
τη γενέτειρα του βασιλιά Φραγκίσκου Α’,
«γεννιέται» το κονιάκ, το πιο διάσημο λικέρ.
Λικέρ των θεών, όπως το είχε χαρακτηρίσει
ο Βίκτωρ Ουγκώ. Η πρώτη απόσταξη κονιάκ
εντοπίζεται στο 1549, στις αρχές του 1600
ξεκινά η διπλή απόσταξη και το 1800 το
κονιάκ σημειώνει τη μεγαλύτερη επιτυχία του.
Παλαιωμένο στα βαρέλια για να αποκτήσει
το μοναδικό του χρώμα και τη γεύση, το
κονιάκ ΠΟΠ (η περιοχή παραγωγής είναι

οριοθετημένη από το 1909 και χωρίζεται σε 6
αμπελώνες) περιβάλλεται από μυστήριο. Αρκεί
να θυμηθεί κανείς το «part des anges», το
μερίδιο των αγγέλων, όπου το 2% του λικέρ
εξατμίζεται φυσικά και… μεθάει με το άρωμα
και το χρώμα του τα κελάρια.

ΚΑΛΒΑΝΤΟΣ, ΤΟ ΠΙΟ
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ

Ασυνήθιστο γιατί το Καλβά, όπως το λένε όσοι
το απολαμβάνουν συχνά, δεν παράγεται από
σταφύλι, αλλά από μηλίτη (ή από απόσταγμα
αχλαδιών) και είναι κατ’εξοχήν το λικέρ της
Νορμανδίας. Η πρώτη καταγεγραμμένη
απόσταξη χρονολογείται το 1554, ακόμα και

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΠΙΝΟ ΝΤΕ ΣΑΡΑΝΤ, ΤΟ
ΞΑΔΕΡΦΑΚΙ ΤΟΥ ΚΟΝΙΑΚ

Στην περιοχή του Κονιάκ, γεννιέται -μάλλον
από λάθος- το πιο ελαφρύ Πινό. Λέγεται
πως το 1589 ένας οινοποιός συνέθλιψε μία
ποικιλία σταφυλιών μοντίλ και κατά λάθος
τοποθέτησε τον μούστο σε ένα βαρέλι για
κονιάκ. Η ζύμωση σταμάτησε και ο οινοποιός
άφησε το βαρέλι στην άκρη νομίζοντας ότι είχε
κάνει λάθος. Χρόνια αργότερα, λόγω μιας πολύ
πλούσιας συγκομιδής, ο οινοποιός έπρεπε να
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα βαρέλια,
συμπεριλαμβανομένου του παλιού ξεχασμένου
βαρελιού του κονιάκ που είχε τον λάθος
μούστο. Το λικέρ που βρήκε στο εσωτερικό του
ήταν εξαιρετικό. Μπορεί να πρόκειται για μύθο,
αλλά σίγουρα το Πινό ντε Σαράντ γεννήθηκε
σαν ένα σπιτικό ποτό, μόνο με σταφύλια από
την Σαράντ, την Σαράντ Μαριτίμ και έναν
θύλακα της Ντορντόν, όπως προβλέπεται από
τους κανόνες για τα προϊόντα ΠΟΠ.

ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤΙΝ, ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Η ιστορία του Μπενεντικτίν ξεκινά την
Αναγέννηση όταν ένας μοναχός από τη
Βενετία, ο Ντον Μπερνάρντο Βιντσέλι,
δημιουργεί με μία μυστική συνταγή στην
Νορμανδία στο αββαείο του Φεκάμπ ένα
ελιξίριο για μακροζωία βασισμένο σε βότανα
και ανατολίτικα μπαχαρικά. Η συνταγή χάθηκε
κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης
και την ξαναβρήκε (ή την επανεφηύρε) το
1863 ένας έμπορος κρασιού, ο Αλεξάντρ
Λεγκράν, ο οποίος λάνσαρε και πάλι το ποτό.
Η επιτυχία ήταν σίγουρη, οι απομιμήσεις
ατελείωτες, η συνταγή του πραγματικού
Μπενεντικτίν παραμένει αυστηρά μυστική.
Σήμερα υπάρχουν τρία αντίγραφα, καθένα
βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σημείο του
κόσμου, αυστηρά μυστικό και αυτό.

ΛΑ ΣΑΡΤΡΕΖ, 71°!

Σύμφωνα με την παράδοση, η Σαρτρέζ

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

γεννήθηκε το 1605 όταν οι μοναχοί της μονής
του Βωβέρ στο Παρίσι (που βρισκόταν στη θέση
του σημερινού Κήπου του Λουξεμβούργου)
έλαβαν ένα μυστηριώδες χειρόγραφο με τη
συνταγή ενός ελιξιρίου μακροζωίας. Η συνταγή
ήταν πολύπλοκη και ο Ζερόμ Μομπέκ, ένας
μοναχός από το μοναστήρι της Grande Chartreuse στην Γκρενόμπλ, την επεξεργάστηκε.
Το 1737 το μοναστήρι αρχίζει να παράγει
αυτό το ελιξίριο, το οποίο μέχρι σήμερα φέρει
το όνομα Élixir Végétal de la Grande Chartreuse και αποτελείται από 130 διαφορετικά
φυτά που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε αλκοόλ,
σύμφωνα με την αρχική συνταγή του 1605.
Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ σήμερα είναι
69 °, αλλά μέχρι το 2010 ήταν 71 °, κατόπιν
μειώθηκε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
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ΠΑΣΤΙΣ, Η ΓΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ

Το απεριτίφ των Μέσων Πυρηναίων και
ειδικά της Μασσαλίας έχει στη βάση του
γλυκάνισο, βανίλια, κανέλα και οινόπνευμα.
Δημιουργήθηκε το 1915 από τον Πολ Ρικάρ,
ο οποίος ακολούθησε μία μυστική συνταγή
με σκοπό να αντικατασταθεί η «πράσινη
νεράιδα», το αψέντι, που απαγορευόταν για
τις επιπτώσεις στην υγεία. Το Παστίς πίνεται με
δροσερό νερό (χωρίς πάγο), απλό ή με σιρόπι
μέντας (και μετατρέπεται σε perroquet), με
γρεναδίνη (tomate), με σουμάδα (mauresque), ακόμα και με Κόκα Κόλα (mazout). ■
Αποστακτήριο της Chartreuse

ΚΟΥΑΝΤΡΟ, ΜΙΑ… ΙΔΕΑ ΑΠΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Το Κουαντρό είναι ένα λικέρ που βασίζεται στις
φλούδες γλυκών και πικρών πορτοκαλιών και
δημιουργήθηκε το 1875 σε μία εταιρία που
ιδρύθηκε το 1849 από τους αδελφούς Αντόλφ
και Εντουάρ-Ζαν Κουαντρό. Στις αρχές του
1900 το εξήγαγαν σε όλο τον κόσμο με το
Κουαντρό να βρίσκεται στα χαρακτηριστικά
τετράγωνα μπουκάλια με το κεχριμπαρένιο
χρώμα που σχεδιάστηκαν το 1875 και με
την επιγραφή Κουαντρό ζωγραφισμένη σε
μία διπλωμένη κορδέλα. Το σημερινό logo
έχει πορτοκαλί χρώμα και είναι περισσότερο
στιλιζαρισμένο.

ΓΚΡΑΝ ΜΑΡΝΙΕ, ΦΙΝΕΤΣΑΤΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Ένα από τα πιο διάσημα λικέρ στον κόσμο που
δημιουργήθηκε το 1880 στο Νοφλ-λε-Σατό
(Υβελίν) από τον Λουί-Αλεξάντρ ΜαρνιέΛαποστόλ για την εταιρία Μαρνιέ Λαποστόλ.
Είναι ένα μείγμα επιλεγμένων παλαιωμένων
κονιάκ με πικρά πορτοκάλια Citrus Bigaradia,
μια πολύτιμη εξωτική ποικιλία. Και είναι επίσης
το βασικό συστατικό για τις κρέπες Suzette!

ΡΟΥΜΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΑ

Το λικέρ της εξωτικής Γαλλίας: Γουαδελούπη,
Μαρτινίκα, Σαιν-Μαρτέν, Ρεϋνιόν, Γαλλική
Γουιάνα, Ταϊτή. Στα εδάφη της Υπερπόντιας
Γαλλίας «σπεσιαλιτέ» είναι το αγροτικό ρούμι,
το λευκό ρούμι με το έντονο άρωμα που
αποτελεί βάση του γνωστού κοκτέιλ ti-punch.
Η παραδοσιακή συνταγή αναφέρει ότι σε ένα
μικρό σέικερ τοποθετείται πάγος, λευκό ρούμι,
σιρόπι από μαύρη ζάχαρη και χυμός λάιμ.
Ένα τέλειο κοκτέιλ που συνδυάζεται με την
κρεολική κουζίνα.

© Chartreuse Diffusion

αν η πρακτική της απόσταξης μηλίτη είναι
σίγουρα μεσαιωνική. Με προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από το 1942,
το Καλβαντός είναι η βάση του παραδοσιακού
«trou Normand» της «νορμανδικής τρύπας»,
δηλαδή ένα σφηνάκι Καλβαντός ανάμεσα
στα διάφορα πιάτα ενός πλουσιοπάροχου
γεύματος για να βοηθήσει την πέψη και να
κάνει χώρο για τα άλλα πιάτα. Πρόκειται για μία
παράδοση στην οποία έχουν κάνει αναφορά
ο Φλωμπέρ και ο Μωπασάν, ενώ σήμερα η
νορμανδική τρύπα αντικαθίσταται από ένα
σορμπέ με γεύση Καλβαντός.

I

Βαρελοποιοί

© Charente Tourisme
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© John Faier John Faier / Federation of Gay Games – Paris 2018

Gay Games

Παρίσι, η πρωτεύουσα
του savoir-faire

ΣΤΟ ΠΑΡΊΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΑΥΤΌ, ΤΟ SAVOIR-FAIRE ΈΧΕΙ ΠΟΛΛΆ ΠΡΌΣΩΠΑ: ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ,
ΦΕΣΤΙΒΆΛ, ΕΚΘΈΣΕΙΣ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ ΜΟΥΣΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΉΘΙΣΤΑ ΜΈΡΗ. ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΘΑ ΜΆΘΕΤΕ ΌΛΑ ΌΣΑ
ΣΥΜΒΑΊΝΟΥΝ ΤΟ 2018 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΉ ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ.

Φ

ΕΣΤΙΒΆΛ,
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
στην πρωτεύουσα και στις γύρω περιοχές
είναι πάντα πολύ πλούσιο. Μπορεί το Ryder
Cup (θα μιλήσουμε για αυτό στις επόμενες
σελίδες) να είναι ένα από τα κορυφαία
γεγονότα της σεζόν, αλλά από τις 4 μέχρι τις
12 Αυγούστου θα διεξαχθούν και τα Gay Games, τα οποία διοργανώνονται κάθε τέσσερα
χρόνια εδώ και μία τριακονταετία, ως ένδειξη
της ανοικτής κοινωνίας που στοχεύει στο
σεβασμό της διαφορετικότητας, την ισότητα,
την αλληλεγγύη και το μοίρασμα. Η φετινή θα
είναι η 10η χρονιά που πραγματοποιούνται
και αναμένονται περισσότεροι από 15.000
συμμετέχοντες από 70 χώρες. Την ίδια
στιγμή, πάντα συναρπαστικά είναι τα
θεάματα στα κάστρα: Aπό τις 31 Μαρτίου
ως τις 28 Οκτωβρίου τα κλασικά Grandes
eaux musicales των Βερσαλλιών με τα
φαντασμαγορικά παιχνίδια του νερού στα
σιντριβάνια και από τις 5 Μαΐου ως τις 6
Οκτωβρίου οι μαγικές βραδιές υπό το φως
38
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των κεριών στο ανάκτορο Βο-Λε-Βικόντ.
Έπειτα, είναι η ώρα του design με την
εβδομάδα του Paris Design το Σεπτέμβριο,
η στιγμή της οικολογίας με το We Love Green
Festival τον Ιούνιο, η γιορτή της μουσικής
με το Barrière Enghien Jazz Festival από
τα τέλη Ιουνίου ως τα τέλη Ιουλίου και το
Rock en Seine στο πάρκο Domaine National de Saint-Cloud από τις 24 έως τις 26
Αυγούστου. Δεν παραλείπουμε βέβαια και τις
θερινές εκπτώσεις που πραγματοποιούνται
από τις 27 Ιουνίου ως τις 7 Αυγούστου.

ΟΙ ΜΕΓΆΛΕΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ
ΤΟΥ 2018

Ζαν-Μπατίστ Καμίλ Κορό: Ο ζωγράφος
και τα μοντέλα του
Στο Μουσείο Μαρμοτάν Μονέ μέχρι τις 8
Ιουλίου. Πρόκειται για την πρώτη παρισινή
έκθεση αφιερωμένη στον καλλιτέχνη μετά
την ρετροσπεκτίβα του 1996 στο Γκραν
Παλαί. Έργα από μεγάλα μουσεία και
αριστουργήματα όπως το «Femme à la
perle», το «La Dame en bleu», το «Italienne», μαζί με λιγότερο γνωστά έργα του.

Μαρτέν Μαρζελά: Margiela / Galliera,
1989-2009
Στο Μουσείο της μόδας Γκαλιερά μέχρι
τις 15 Ιουλίου. Για πρώτη φορά στη Γαλλία
μία εξαιρετική αναδρομή αφιερωμένη στον
σχεδιαστή Μαρτέν Μαρζελά, μία εμβληματική
φιγούρα της πρωτοποριακής μόδας με
περισσότερες από 100 δημιουργίες.
Τιντορέτο: Η γέννηση μία ιδιοφυίας
Στο Μουσείο του Λουξεμβούργου μέχρι
την 1η Ιουλίου. Μία μεγάλη έκθεση για τα
500 χρόνια από τη γέννηση του Γιάκοπο
Ρομπούστι, γνωστός ως Τιντορέτο,
αφιερωμένη στα νεανικά του χρόνια. Με
έργα και άλλων καλλιτεχνών της εποχής
από τον Αντρέα Σκιαβόνε στον Μπονιφάτσιο
Βερονέζε, τον Πάρις Μπορντόνε, τον
Τιτσιάνο…
Μαίρη Κάσατ: Μία Αμερικανίδα
ιμπρεσιονίστρια στο Παρίσι
Στο Μουσείο Ζακμάρ Αντρέ μέχρι τις 23
Ιουλίου. Η πρώτη ρετροσπεκτίβα εδώ
και έναν αιώνα για την καλλιτέχνιδα.

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
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Αίθουσες για συναυλίες και μεγάλες εκδηλώσεις

Παρουσιάζονται περί τα 60 έργα που
αφηγούνται την ιστορία μίας φίλης και
μαθήτριας του Ντεγκά.
Eugène Delacroix
Ευγένιος Ντελακρουά: Στο Λούβρο από τις
28 Μαρτίου ως τις 23 Ιουλίου μία έκθεση με
περισσότερα από 180 έργα.
Ωγκύστ Ροντέν και ο χορός
Στο Μουσείο Ροντέν από τις 7 Απριλίου
ως τις 22 Ιουλίου η διάσημη σειρά έργων
«Χορευτικές Κινήσεις» και μαζί μία συλλογή
γλυπτών, φωτογραφιών, σχεδίων για ένα
ταξίδι στον κόσμο της χάρης και της ποίησης.
Και μέχρι το τέλος του έτους
Καραβάτζο στη Ρώμη: Στο Μουσείο ΖακμάρΑντρέ από τις 21 Σεπτεμβρίου ως τις 28
Ιανουαρίου 2019. Ζουάν Μιρό: Μία μεγάλη
έκθεση για τον Μιρό στο Γκραν Παλαί από
τον Οκτώβριο ως το Φεβρουάριο 2019.

ΜΟΥΣΕΊΑ ΚΑΙ SAVOIR-FAIRE

Εμβληματικά μουσεία που πρέπει να
επισκεφθείτε.
Το Μουσείο των διακοσμητικών τεχνών,
Musée des Arts Décoratifs, με μία από
τις πιο σημαντικές συλλογές στον κόσμο,
περιοδικές εκθέσεις, βιβλιοθήκη και το
εστιατόριο Λουλού.
Το Νομισματοκοπείο του Παρισιού, είναι
ένας μοναδικός χώρος, ένα περιβάλλον
που κυριαρχεί το μέταλλο και το savoir-faire.
Εκθέσεις, ατελιέ, εστιατόριο, καφετέρια,
μπαρ και μπουτίκ. Εργαστήρια χαρακτικής,
κοσμήματα, κοπή νομισμάτων…

© A.Gelot / CRT Paris Ile-de-France

Scène Musicale

ΑΣΥΝΉΘΙΣΤΑ ΜΈΡΗ

Ground Control: Στον αριθμό 81 της rue du
Charolais, στο 12ο διαμέρισμα, είναι ανοιχτός
από το Φεβρουάριο αυτός ο πολυδιάστατος
χώρος με ζώνη food, μπαρ για κρασί και
κοκτέιλ, γκαλερί, εκθέσεις και ατελιέ.
Mob Hotel: Στην υπαίθρια αγορά του
Σαιν Ουέν, την πιο μεγάλη του κόσμου, το
ξενοδοχείο Mob Hotel είναι ξεχωριστό.
Ανοιχτό από το 2017, διαθέτει εστιατόριομπαρ, μία αγορά με βιολογικά προϊόντα,
food trucks, περιβόλια, εκδηλώσεις, θερινό
κινηματογράφο, ατελιέ…

…ΚΑΙ ΑΣΥΝΉΘΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ

Στη διεθνή υπαίθρια αγορά Rungis με το
Cultival: Η πιο μεγάλη αγορά για φρέσκα
προϊόντα στον κόσμο μπορεί να είναι ανοιχτή
μόνο για εμπόρους, όμως, τώρα μπορείτε
να την επισκεφθείτε με ξεναγό αρκεί να
ξυπνήσετε πολύ νωρίς το πρωί.
Στο Μουσείο Μαρμοτάν, για ένα μάθημα…
ιμπρεσιονιστικής κουζίνας. Πρώτα θα
επισκεφθείτε το Μουσείο Μαρμοτάν Μονέ
με έναν ξεναγό για να θαυμάσετε τα έργα
του Κλοντ Μονέ, αλλά και έργα της Μπερτ
Μοριζό, καθώς και πίνακες του Κορό, του
Μανέ, του Καγιεμπότ, του Πισαρό… Μετά
την επίσκεψη, σας περιμένει ένα μάθημα
ζαχαροπλαστικής διάρκειας δύο ωρών, πριν
το απογευματινό τσάι, για να μάθετε να
παρασκευάζετε γλυκά εμπνευσμένα από
τις συνταγές του Μονέ.
■ Ακολουθείστε το Γραφείου Τουρισμού
του Παρισιού στο Facebook Paris Tourisme

Brasserie Printemps Haussmann

© Van Biesen / Ooshot / CRT Paris Ile-de-France

Κάστρο του Vaux-le-Vicomte

To U Arena: Δύο φορές μεγαλύτερο από
τα ευρωπαϊκά στάδια, το U Arena με την
χαρακτηριστική μορφή του και την εξαιρετική
ακουστική, καθώς και την τεχνογνωσία
του Moment Factory που αποτελεί σημείο
αναφοράς στη διοργάνωση διεθνών
εκδηλώσεων (NBA, Super Bowl, συναυλίες
της Μαντόνα...), σας περιμένει. Το πολιτιστικό
κέντρο Seine Musicale: Μία πολιτιστική
δομή μοναδική στην Ευρώπη, για μουσική
υψηλού επιπέδου. Φιλοξενεί συναυλίες,
μιούζικαλ, οne-man/woman show, μπαλέτο,
επιχειρηματικές εκδηλώσεις… Καινοτόμος
εξοπλισμός, χωρητικότητα 6.000 θεατών
για μία ξεχωριστή εμπειρία. Στην ατζέντα:
Τα Καλοκαίρια του Χορού τον Ιούνιο και τον
Ιούλιο, το Holiday on ice και το Festival Chorus.

Παρισινό savoir-faire
και στην κουζίνα

Θέλετε να ανακαλύψετε την μπύρα
100% Made in Paris; Λέγεται Bapbap
και γεννιέται σε μία brasserie στην καρδιά
του Oberkampf. Από την επεξεργασία
της βύνης στην εμφιάλωση, θα μάθετε
τα πάντα για την μπύρα του Παρισιού.
Από φέτος είναι ανοιχτός και ο χώρος
της
γαστρονομίας
των
μεγάλων
καταστημάτων Printemps. Το Printemps du Goût βρίσκεται στους τελευταίους
ορόφους του καταστήματος Printemps
de l’Homme.
M A G A Z I N E
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ
P R O M O T I O N

© Disney

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

Disneyland® Paris,
ας ξεκινήσει η μαγεία

ΣΕ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΌΛΙΣ 35 ΛΕΠΤΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΊΣΙ, Η ΜΑΓΕΊΑ ΤΗΣ DISNEYLAND® PARIS ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΆΛΟΥΣ. ΕΚΕΊ ΌΠΟΥ Η ΓΙΟΡΤΉ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΌΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ…

E

ΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ

© Disney

Συνεχίζεται μέχρι τις 9
Σεπτεμβρίου 2018 η μεγάλη
γιορτή για την 25η επέτειο της Disneyland
Paris. Με ειδικές εκδηλώσεις: Από τις 10
Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου απολαύστε
συναρπαστικές περιπέτειες μαζί με τους
σούπερ ήρωες της Marvel. Το πάρκο Walt Disney Studios πλαισιώνει τον κόσμο της Marvel
και σας επιτρέπει να συναντήσετε τον Captain America, να χορέψετε με τους Φύλακες
του Γαλαξία και να βρεθείτε στο κέντρο των
επικών μαχών των σούπερ ηρώων όπως ο
Thor, ο Iron Man, η Black Widow, ο Doctor
Strange, ο Black Panther και ο Spider-Man.
Ειδικά εφέ, ήχοι και φως μεταμορφώνουν
το σκηνικό. Μπορείτε να ανακαλύψετε
πώς ο κάθε ήρωας έμαθε να χρησιμοποιεί
τις δυνάμεις του, θα ζήσετε την εικονική
πραγματικότητα σε ένα διαδραστικό ζωντανό
θέαμα και θα δείτε τον Spider-Man να φτάνει
από τον ουρανό! Μυθική η συνάντηση με τον
ήρωα των ηρώων, τον Captain America, ο
οποίος θα περιμένει μικρούς και μεγάλους για
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να βγάλουν φωτογραφίες και να υπογράψει
αυτόγραφα. Χάρη στα σχετικά hashtag
μπορείτε να μοιραστείτε τις εικόνες αυτής
της μοναδικής συνάντησης με φίλους και
συγγενείς. Πού; Σε μία τοποθεσία top secret
στο πάρκο Walt Disney Studios. Χωρίς λίγο
μυστήριο τι περιπέτεια θα ήταν, άλλωστε; ■

Oh-la-la… Disneyland
και Παρίσι!

Ένα limited edition πακέτο με
ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για να
επισκεφθείτε την Disneyland Paris και
την Ville Lumière. Το πακέτο Signature
περιλαμβάνει: μία διαμονή στο Hotel
Disney® και εισιτήρια για τα πάρκα Disney®, μία ξενάγηση με λεωφορείο στο
Παρίσι για να θαυμάσετε τα δέκα πιο
διάσημα αξιοθέατα της πόλης, από τον
Πύργο του Άιφελ, στην Νοτρ-Νταμ, στο
Λούβρο. Και τέλος, ένα Disney PhotoPassTM για να καταγράψετε κάθε
στιγμή. Μία έξτρα δόση μαγείας!
Πληροφορίες και κρατήσεις:
■ www.disneylandparis.com
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C O V E R

S T O R Y

Το savoir-faire της
γαλλικής φιλοξενίας

© Roméo Balancourt

Le Bristol

© Roméo Balancourt

Luca Allegri

I

ΑΠΌ ΤΑ CHAMBRES D’HÔTES, ΔΗΛΑΔΉ ΤΑ BED AND BREAKFAST, ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ BOUTIQUES DE CHARME, ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ
ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ PALACE, Η ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΙΣΧΥΡΆ ΧΑΡΤΙΆ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ. ΤΟ SAVOIR-FAIRE,
ΌΜΩΣ, ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΆΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ, ΌΠΩΣ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΚΑΜΠΑΡΈ.

Η

ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ
PALACE

Τα ξενοδοχεία Palace -μία
κατηγορία των πιο exclusive ξενοδοχείων
πέντε αστέρων που δημιουργήθηκε το
2010- είναι εξαιρετικά και υπάρχουν σχεδόν
σε ολόκληρη τη Γαλλία, από το Παρίσι ως
την Κυανή Ακτή. Υπέροχοι χώροι, συνήθως
σε ιστορικά κτίρια, ανώτατη ποιότητα στις
υπηρεσίες, άψογο προσωπικό που επί 24
ώρες το 24ωρο φροντίζει τον επισκέπτη με
ευγένεια και ζεστασιά, ξακουστά εστιατόρια,
εκπληκτικά Spa. Με λίγα λόγια, η απόλυτη
τέχνη της ζωής αλά γαλλικά. Σήμερα,
υπάρχουν 24 ξενοδοχεία που φέρουν τον τίτλο
Palace, επιβεβαιώνοντας το μοναδικό γαλλικό
savoir-faire. Μιλήσαμε με τον 50χρονο Λούκα
Αλέγκρι, ο οποίος έχει επαγγελματική εμπειρία
στα πιο exclusive ξενοδοχεία και σήμερα είναι
Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ενός από
τα Palace κύρους στο Παρίσι, το Bristol.
Τα πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Bristol,
είναι μέρος του γαλλικού savoir-faire.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα στοιχείακλειδιά που καθιστούν το ξενοδοχείο σας
τόσο ξεχωριστό;
Το Le Bristol Paris σήμερα είναι σημείο
αναφοράς για το savoir-faire αλά γαλλικά,
χάρη στις πολλές υπηρεσίες και εμπειρίες που
προσφέρει: Μοναδική τοποθεσία, στη διάσημη

Rue du Faubourg St Honoré στην καρδιά του
Παρισιού, με 190 δωμάτια και σουίτες, η καθεμία
με ξεχωριστό design ώστε οι επισκέπτες μας
να νιώσουν οικεία. Ο σεφ μας, Ερίκ Φρεσόν,
στοχεύει πάντα στην τελειότητα: Στο Epicure
(3 αστέρια Michelin), στην πολυτελή μπρασερί
114 Faubourg (1 αστέρι Michelin) και στο Café
Antonia. Το καλοκαίρι, είναι ιδανικό το Le Jardin
Français για ένα χαλαρό γεύμα και το βράδυ
το Le Bar du Bristol. Το Spa Le Bristol by La
Prairie διαθέτει προϊόντα από esclusive εταιρίες
όπως La Prairie, KOS Paris, και τώρα από την
αμερικανική εταιρία με φυσικά προϊόντα Tata
Harper. Η exclusive πισίνα του 6ου ορόφου
με ξύλο τικ δίνει την αίσθηση ότι κολυμπάς
σε ένα ιστιοφόρο στη Μεσόγειο. Αλλά αυτό
κυρίως που κάνει να ξεχωρίζει το Le Bristol
Paris είναι το ανώτατο επίπεδο υπηρεσιών του
που παρέχονται καθημερινά από το 600μελές
προσωπικό μας.
Είστε Ιταλός και έχετε μεγάλη εμπειρία
στον πολυτελή τρόπο ζωής και τη Γαλλία.
Ποια στοιχεία του γαλλικού savoir-faire
προσελκύουν τους πελάτες;
Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρία στοιχεία
που εκπροσωπούν το γαλλικό know-how.
Πρώτον, το savoir-être και το savoir-faire:
η αριστεία αναγνωρίζεται από τον θεσμό
των «Meilleurs Ouvriers de France». Εμείς
έχουμε την τιμή να έχουμε στο ξενοδοχείο Le
Bristol τρεις που φέρουν αυτόν τον τίτλο, τον
σεφ Ερίκ Φρεσόν, τον δεύτερο κατά σειρά

Φρανκ Λερουά και τον υποδιευθυντή της
εστίασης, Φρεντερίκ Κάιζερ. Η γαστρονομία
και η τελειότητα στην υπηρεσία, η ευγένεια
και η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητα κυρίως
στον κόσμο της πολυτέλειας! Το δεύτερο
στοιχείο είναι η γαλλική κουζίνα. Ο σεφ μας
Ερίκ Φρεσόν έχει 4 αστέρια Michelin (3 για
το Epicure και 1 για το 114 Faubourg) και
ο Ζουλιέν Αλβάρεζ, πρωταθλητής στον
κόσμο της ζαχαροπλαστικής, είναι ο σεφ
ζαχαροπλάστης στο Bristol. Το τρίτο στοιχείο
είναι η ιστορία. Το ξενοδοχείο ιδρύθηκε το
1925 και συνεχίζει να επιδεικνύει savoir-faire
και γαλλική πολυτέλεια. www.oetkercollection.
com/fr/destinations/ le-bristol-paris
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία για ένα
ξενοδοχείο Palace και ένα Palace στο
Παρίσι;
Το Le Bristol Paris, είναι ένα κόσμημα της
Oetker Collection και έχει μία μακρά και
όμορφη ιστορία σχεδόν ενός αιώνα: Mία
οικογενειακή ιστορία, μία ιστορία στυλ και
μοναδικής υπεροχής. Η ικανοποίηση των
καλεσμένων μας, η τελειότητα της υπηρεσίας
και ο γαλλικός τρόπος ζωής είναι τα βασικά
στοιχεία της επιτυχίας μας και έτσι ένα
παρισινό ξενοδοχείο με πλούσια ιστορία γίνεται
ένα επικό Palace.
■ https://www.oetkercollection.com/
destinations/le-bristol-paris/
■ https://www.france.fr/en/news/article/
discover-24-palaces-france-1
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Paradis Latin

ΤΟ ΚΑΜΠΑΡΈ, Η ΤΈΧΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ

Αρχικά, υπήρχε κάποιου είδους καπηλειό
όπου μπορούσες να τραγουδήσεις, ένα
σημείο συνάντησης καλλιτεχνών. Τον 16ο
αιώνα συγγραφείς όπως ο Λα Φονταίν, ο
Μολιέρος, ο Ρασίν σύχναζαν στο Mouton
Blanc στην rue du Vieux-Colombier και
μετά στο Croix de Lorraine, στη σημερινή
rue Bourg-Tibourg. Προς τα τέλη του 1700
ζωγράφοι, ποιητές και μουσικοί σύχναζαν
στο Le Caveau, καμπαρέ της rue de Buci.
Τα πραγματικά μοντέρνα καμπαρέ, όμως,
εμφανίστηκαν από το 1800 και έπειτα. Το
Les Folies Bergère ξεκινά τη λειτουργία
του το 1869 στην rue Richer, το Le Chat
Noir ανοίγει στην Μονμάρτη το 1881 και
στη συνέχεια ανοίγουν το Le Paradis Latin,
το Le Lido, το Le Crazy Horse. Ένα από
τα πιο διάσημα ακόμα και σήμερα είναι το
Moulin Rouge, το οποίο ιδρύθηκε το 1889
στην Μονμάρτη και αποτελεί τον ναό του
γαλλικού καν-καν και πηγή έμπνευσης του
Τουλούζ-Λωτρέκ.
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Το Lido, παράσταση Paris Merveilles

I

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Moulin Rouge, γαλλικό καν-καν

Α Τ Ζ Ε Ν Τ Α

σεφ ζαχαροπλάστη Ερίκ Μπαρνιερά. Αλλά
το Moulin Rouge ενισχύει και το savoir-faire
των τοπικών ατελιέ, καθώς τα εντυπωσιακά
κοστούμια δημιουργούνται από ιστορικές
εταιρίες της περιοχής. Το ατελιέ Maison
Clairvoy, στην rue Fontaine στο Παρίσι, από
το 1945 δημιουργεί χειροποίητα υποδήματα
για τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες, ένα
savoir-faire που περνάει από γενιά σε
γενιά. Οι χορεύτριες του Moulin Rouge
γνωρίζουν ότι τα μποτάκια του καν-καν
είναι της Maison Clairvoy και διασφαλίζουν
απόλυτη σταθερότητα. Για την κατασκευή
ενός μόνο ζευγαριού χρειάζονται 30 ώρες
εργασίας. Το ατελιέ La Maison Février
στην rue Lepic επεξεργάζεται φτερά από
το 1929: Κοστούμια, μποά, βεντάλιες,
αξεσουάρ για τα πιο μεγάλα καμπαρέ και

παραστάσεις όπως η Opéra Garnier, το
Cirque du Soleil, για οίκους μόδας όπως
ο Yves Saint Laurent, ο Dior, η Louis Vuitton και τις πιο διάσημες καλλιτέχνιδες από
την Μιστενγκέτ, στην Ζοζεφίν Μπέικερ, την
Ντίτα Φον Τιζ… Το ατελιέ La Maison Valentin ειδικεύεται στο κέντημα και διακοσμεί τα
κοστούμια των καλλιτεχνών για την Opéra,
το Τσίρκο του Χειμώνα, την Disneyland
Paris, Givenchy. Στο ατελιέ Création του
Moulin Rouge δέκα μοδίστρες και μόδιστροι
εργάζονται με πάθος για να τελειοποιήσουν
τα κοστούμια των χορευτριών και χορευτών.
Τα κοστούμια για την παράσταση Féerie
απαιτούν από 10 με 280 ώρες εργασίας
σύμφωνα με το κάθε σχέδιο.
■ www.moulinrouge.com
Moulin Rouge

© Moulin Rouge - J. Habas

ΤΟ SAVOIR-FAIRE ΤΟΥ
MOULIN ROUGE

Το Moulin Rouge είναι μυθικό, με την
αίθουσα που θυμίζει Belle Epoque, τις
αφίσες και τις ξεχωριστές τοιχογραφίες
του. Εκεί η κάθε βραδιά είναι ονειρική για
τους επισκέπτες, οι οποίοι καταφθάνουν
από ολόκληρο τον κόσμο για το μοναδικό
θέαμα. Η ζεστασιά και η προσοχή στην
λεπτομέρεια από τον μετρ, τον σεφ, τους
σερβιτόρους, οι οποίοι είναι όλοι ντυμένοι
με σμόκιν, κάνουν την εμπειρία ακόμα
πιο ξεχωριστή: Κόκκινα λαμπατέρ στα
τραπέζια, 60 καλλιτέχνες κάθε νύχτα, 100
κοστούμια με φτερά, στρας και παγιέτες, η
κουζίνα του σεφ Νταβίντ Λε Κελέκ και του

I

© Moulin Rouge - Sandie Bertrand
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© Stéphane Cardinale
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Caffè Stern

© Jumbo Tsui

Philippe Starck

STORY

Ο Σταρκ και το design

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ 99% ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΕΡΙΤΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ Ο
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ DESIGN, Ο ΣΤΑΡ ΤΟΥ POP DESIGN, ΚΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΠΩΣ
«ΤΟ DESIGN ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ».

Π

Προέβλεψε ότι είμαστε
προορισμένοι να ζούμε σε
χώρους ολοένα πιο άδειους.
«Αν πρέπει να φανταστώ πώς
θα είμαστε -δήλωσε σε μία
συνέντευξη- σκέφτομαι γυμνά όντα σε μία
λευκή φούσκα που περιβάλλονται από τις
απαραίτητες ανέσεις». Ο Φιλίπ Σταρκ ήταν
πάντα ένας αουτσάιντερ, ρεαλιστής και
ανατρεπτικός που κινείτο εκτός πλαισίου.
Εφευρέτης, δημιουργικός, designer: Ένας
τέλειος διάδοχος των καλλιτεχνών της
Αναγέννησης. Και, όμως, επαναλαμβάνει
ότι ξυπνάει κάθε πρωί με το ίδιο άγχος που
ένιωθε στις αρχές της καριέρας του. Μία
καριέρα πραγματικά εκπληκτική. Γεννημένος
στο Παρίσι το 1949, δεν είναι ακόμη 20
ετών όταν ξεκινάει το 1968 να δημιουργεί
φουσκωτά αντικείμενα, εξευγενίζοντας το
πλαστικό. Στα 30 του, το 1979, ιδρύει την
εταιρία Starck Products για να εμπορευτεί
τις δημιουργίες του που σύντομα γίνονται
αντικείμενα cult. Τα αντικείμενά του είναι
καλοφτιαγμένα και χρήσιμα πέρα από
όμορφα: Aπό τον στίφτη Juicy Salif που
σχεδιάστηκε το 1988 για την Alessi, στις
καρέκλες Victoria Ghost και Louis Ghost για
την Kartell (η καρέκλα με τις περισσότερες

πωλήσεις στον κόσμο), στους λαμπτήρες
Flos. Και έπειτα, οι εσωτερικοί χώροι των
ξενοδοχείων (απο τα πιο πρόσφατα το
Mama Shelter για το οποίο μιλάμε αμέσως
μετά), εστιατόρια (όπως το Caffè Stern στο
Παρίσι), μουσεία, το γιοτ του Στιβ Τζομπς,
smartphones και αρώματα. Περισσότερες
από 10.000 δημιουργίες μέσα σε 50 χρόνια,
με μέσο όρο 200 projects το χρόνο. Δικό
του και το concept του «democratic design» ή pop design, ακόμα και αν δεν
θεωρεί τον εαυτό του designer 100%. «Δεν
έχω ακόμα καταλάβει γιατί επέλεξα αυτό
το επάγγελμα, ίσως γιατί ήταν το μοναδικό
πράγμα που ξέρω να κάνω». Σήμερα ο
Φιλίπ Σταρκ, ο οποίος θα κλείσει τα 70
τον ερχόμενο Ιανουάριο, με πέντε παιδιά
και τέσσερις γάμους, ζει μεταξύ Παρισιού
και του ιταλικού νησιού Μπουράνο (όπου
έχει σπίτι περισσότερα από 35 χρόνια),
αλλά και ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον
κόσμο, ενώ στοχεύει στη δημοκρατική
οικολογία στη δουλειά του, αξιοποιώντας και
χρησιμοποιώντας το ξύλο, για παράδειγμα
σε ένα προκατασκευασμένο, βιοκλιματικό
σπίτι ή σε σκάφη που θα κινούνται με ηλιακή
ενέργεια. Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα
πρότζεκτ του, τα μετάλλια που σχεδίασε για

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που θα
διεξαχθούν στη Γαλλία.
Εκείνος είχε σχεδιάσει τη δάδα για τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αλμπερτβίλ του 1992 και τώρα του
ανατέθηκε ο σχεδιασμός των μεταλλίων
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Δημιούργησε ένα πολύ ξεχωριστό μετάλλιο
που μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα
επιμέρους κομμάτια για να τα μοιραστούν
οι αθλητές με τους συγγενείς, τους φίλους,
τους προπονητές τους… Διότι η νίκη δεν
είναι αποτέλεσμα μόνο ατομικό, επομένως
το βραβείο μοιράζεται ισομερώς. «Σήμερα
περισσότερο από ποτέ -δήλωσε ο Σταρκ
παρουσιάζοντας το πρότζεκτ- δεν κερδίζεις
τίποτα μόνος σου και ήθελα το μετάλλιο
των Ολυμπιακών να εκφράζει αυτή την
πραγματικότητα. Αν ο νικητής θέλει να
το μοιραστεί, μπορεί να το κάνει. Είναι το
πραγματικό πνεύμα της ομαδικότητας».
Το καινοτόμο design θα επιτρέψει στους
ολυμπιονίκες να μοιραστούν για πρώτη φορά
με χειροπιαστό τρόπο την επιτυχία τους. Για
έναν σχεδιαστή που υποστηρίζει ότι «ήταν το
design που επέλεξε εμένα, όχι το αντίθετο»
ήταν μία ακόμα πρόκληση. Την οποία έφερε
εις πέρας και αυτή τη φορά. ■
M A G A Z I N E
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Νέος αέρας
πνέει στα
ξενοδοχεία
M

AMA SHELTER:
ΣΤΗΝ… ΑΓΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ!

Πρόκειται για μία καινοτόμα
ιδέα φιλοξενίας. Το πρώτο ξενοδοχείο
άνοιξε στο Παρίσι το 2008 και τώρα, δέκα
χρόνια μετά, το Mama Shelter μετρά 677
δωμάτια, έξι εστιατόρια, 450 εργαζομένους,
δραστηριοποιείται σε τρεις χώρες και
διευρύνεται διαρκώς. Η στρατηγική είναι
σαφής: Στην πόλη, αλλά όχι απαραίτητα στο
κέντρο, χώροι ζεστοί και χαλαροί, μοντέρνα
και ποπ αστικά καταφύγια για relax χωρίς
προβλήματα. Πέντε διαφορετικοί τύποι
δωματίων -small, medium, large, XL και
XXL σαν να πρόκειται για t-shirt που πρέπει
να ταιριάξει στο διαφορετικό σώμα- υπό τη
δημιουργική ματιά του Φιλίπ Σταρκ, με μενού
από τον βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin,
Γκι Σαβόι, κοκτέιλ, πάρα πολύ πλούσιο πρωινό,
brunch, πίτσα, δείπνο. Όλα θα τα βρείτε στο
Mama Shelter σε προσιτές τιμές, ένα επιπλέον
στοιχείο-κλειδί της επιτυχίας. Κάθε Mama
είναι συνδεδεμένο με την ιστορία και την
ατμόσφαιρα της πόλης στην οποία βρίσκεται:
Η δημιουργικότητα του Παρισιού, όπου το
Mama έχει έδρα σε μία περιοχή καλλιτεχνών
και έχει ένα rooftop που το περσινό καλοκαίρι
ψηφίστηκε ως το καλύτερο, τα μεσογειακά
χρώματα της Μασσαλίας, η γαστρονομία
στη Λυών, το κρασί στο Μπορντό. Φέτος
θα ανοίξει το Mama στην Τουλούζη. Από τη
Γαλλία στον κόσμο: Μετά το Λος Άντζελες και
το Ρίο ντε Τζανέιρο, τον Μάρτιο στο Βελιγράδι
και την Άνοιξη στην Πράγα.
■ www.mamashelter.com

SŌZŌ HÔTEL, ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΝΤΗ

Στην καρδιά της Νάντης. Ένα μπουτίκ
ξενοδοχείο 4 αστέρων με μοναδική
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ατμόσφαιρα: Το Sōzō Hôtel δημιουργήθηκε σε
ένα παρεκκλήσι που χρονολογείται στα τέλη του
1800, της Νοτρ-Νταμ-ντε-Ανζέ, και στεγάζει
24 δωμάτια και σουίτες για εξατομικευμένη
εξυπηρέτηση, με προσεγμένο design και
ιστορική αρχιτεκτονική. Σικ, μινιμαλιστική
και υψηλής αισθητικής ατμόσφαιρα, με ένα
αποκλειστικό κέντρο ευεξίας (σάουνα, χαμάμ,
ice room και ντους για υδροθεραπεία), στο
Sōzō με τη γοητεία της πέτρας και των
παραθύρων που προϋπήρχαν στο παλιό κτίριο,
προστίθεται και η σύγχρονη διακόσμηση με
έπιπλα σχεδιασμένα από τους μεγαλύτερους
σχεδιαστές . ■ www.sozohotel.fr

MACHEFERT HOTELS
COLLECTION, Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Το συγκρότημα Les Hotels de Paris ιδρύθηκε
το 1992 με μία απλή ιδέα: Να προσφέρει στους
επισκέπτες τη δυνατότητα να νιώσουν την
ψυχή της πρωτεύουσας. Πλέον, υπάρχουν 22
δομές πλήρως ανακαινισμένες, εκ των οποίων
οι 20 στο Παρίσι που αποτελεί «καρδιά» του
πρότζεκτ. Στοιχεία-κλειδιά είναι η καινοτόμος
τεχνολογία, η εξαιρετική γαστρονομία και το
concept bar. Τα ξενοδοχεία φέρουν πλέον
το οικογενειακό όνομα των ιδρυτών τους,
Machefert Hotels, είναι τριών και τεσσάρων
αστέρων και βρίσκονται σε ολόκληρο το
Παρίσι από την Οπερά μέχρι το Μονπαρνάς, το
Λούβρο, τη Λατινική συνοικία, στο Μαραί. Για
παράδειγμα, το 1K που υιοθετεί τη νέα τάση
της περουβιανής κουζίνας με mezcaleria και
pisco bar, το Kube Hotel τεσσάρων αστέρων
με design σκανδιναβικής ατμόσφαιρας, με
ένα νέο εστιατόριο το Le Après και την
αποκλειστικότητα ενός ice bar, ενός μπαρ
από πάγο όπου μπορείτε να δοκιμάσετε
κοκτέιλ με βότκα στους -18 βαθμούς Κελσίου.
■ www.mhc.travel

© Mama Shelter

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ HOSTELS.

OKKO HOTELS, ΤΕΣΣΕΡΑ
ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ…
ΣΥΝΝΕΦΟ!

Είναι επτά ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων
υψηλής ποιότητας, βιοκλιματικά και με τη
σωστή τιμή. Ξενοδοχεία στην καρδιά της
πόλης που εστιάζουν στην αισθητική και τη
λειτουργικότητα, όμορφα και προσιτά, με
προσοχή στη λεπτομέρεια… Μία τεχνολογία
εύχρηστη, μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών
24 ώρες το 24ωρο, θερμή υποδοχή και
ξεκάθαρες τιμές. Πού βρίσκονται τα Okko;
Στη Νάντη, στην Γκρενόμπλ, στις Κάννες, στην
Μπαγιόν, στο Στρασβούργο και στο Παρίσι με
δύο ξενοδοχεία (το 2019 θα ανοίξουν άλλα
δυο, το Okko Hotel Paris Gare de l’Est, και
το Okko Hotel Paris Montparnasse), ενώ
στην Τουλόν, το 2019, πρόκειται να ανοίξει
το Okko Hotel Toulon Liberté. Το σλόγκαν
τους; Τέσσερα αστέρια, ούτε ένα σύννεφο!
■ www.okkohotels.com

GENERATOR HOSTEL: ΈΝΑ
HOSTEL… TRÈS CHARMANT

Πρόκειται για μία νέα γενιά hostel που
συνδυάζει γοητεία και νεωτερισμό στις
πιο μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η
φιλοσοφία: Άνεση σε καλές τιμές, χώροι
χαλάρωσης, μπαρ, καφετέρια, design
εσωτερικών χώρων, εκδηλώσεις, εξαιρετική
εστίαση και δωμάτια για κάθε πορτοφόλι.
Στο Παρίσι υπάρχει το πιο μεγάλο hostel, 917
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Δωμάτιο Okko Hotel Grenoble

© Jérôme Galland

Mama Shelter Παρίσι

C O V E R

κρεβάτια σε 199 δωμάτια κοντά στο Κανάλ
Σαιν-Μαρτέν, σε μία cool περιοχή με γκαλερί,
μπουτίκ, παλιά καφέ. Δύο εστιατόρια στο
ισόγειο και στον 9ο όροφο το Rooftop, ένα από
τα πιο όμορφα της γαλλικής πρωτεύουσας,
με παραμυθένια θέα στη Σακρ Κερ και στη
Μονμάρτη. ■ www.generatorhostels.com

© Ice Kube Bar

MOB HOTEL, ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Λέγονται MOB HOTEL of the People και
είναι ένας νέος τρόπος φιλοξενίας, ποπ και
Δωμάτιο Tentation Sōzō Hôtel

© David-Emmanuel COHEN

© David-Emmanuel COHEN

Sōzō Hôtel

δημιουργικός, όπου ο καθένας -που ταξιδεύει
για δουλειά ή έχει νομαδικό πνεύμα- μπορεί
να νιώσει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο
ότι ένας από τους συνεταίρους είναι ο Φιλίπ
Σταρκ. Το 2017 άνοιξαν στο Παρίσι και τη
Λυών Κονφλουένς, το 2019 θα εγκαινιαστεί
το πρώτο MOB House, ένα συγκρότημα
κατοικιών σχεδιασμένο από τον Σταρκ στο
Σαιν-Ουέν, το 2020 το MOΒ HOTEL Paris
Gare de l’Est και το 2021 στο Μπορντό,
μπροστά από την Cité du Vin: Όλοι χώροι με
χαρακτηριστικό design σχεδιασμένοι από τον
Σταρκ. ■ www.mobhotel.com
Rooftop Okko Hotel Bayonne

© Jérôme Galland

Ice Bar του Kube Hotel
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Άρωμα, η πεμπτουσία του
γαλλικού savoir-faire
Η ιστορία του αρώματος έχει τις ρίζες της
στην Αίγυπτο των Φαραώ, την αρχαία Ελλάδα,
την Ανατολή… Για τη Γαλλία η ιστορία της
αρωματοποιίας ξεκινά κατά την Αναγέννηση,
όταν η Αικατερίνη των Μεδίκων φτάνει στη
χώρα για να παντρευτεί τον Δούκα ντ’Ορλεάν,
τον μετέπειτα βασιλιά Ερρίκο Β’, και παίρνει
μαζί της από την Ιταλία τον αρωματοποιό
της, τον Ρενάτο Μπιάνκο (την εποχή εκείνη
οι μεγαλύτεροι αρωματοποιοί ήταν Ιταλοί).
Ο Μπιάνκο αφού αλλάξει το όνομά του σε
Ρενέ Λε Φλορεντίν, ανοίγει ένα κατάστημα
αρωμάτων στο Παρίσι, το οποίο λατρεύεται
αμέσως από την αριστοκρατία. Το 1600
γεννιέται η μόδα του αρώματος στα δερμάτινα
αντικείμενα -συνδεδεμένη και με την ανάγκη
να καλυφθεί η μυρωδιά από τη βυρσοδεψίαμε αποτέλεσμα γιλέκα, ζώνες και γάντια να
εμποτίζονται σε άρωμα. Ξεκινά έτσι η ιστορία
των κατασκευαστών γαντιών με άρωμα στην
Γκρας που υπό το βασίλειο του Βασιλιά Ήλιου
Λουδοβίκου ΙΔ’ γίνονται διάσημα, ξεκινώντας
από τον Γκαλιμάρ που πρώτος επεξεργάστηκε
το δέρμα με πολύτιμα αρώματα.

ΤΑ ΜΕΓΆΛΑ ΟΝΌΜΑΤΑ

Γκρας και Παρίσι, οι δύο πρέσβειρες του
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αρώματος: Στην Γκρας η τέχνη του αρώματος
γεννιέται τον 18ο αιώνα με τα τρία μεγάλα
ονόματα της αρωματοποιίας, Galimard
(1747), Molinard (1849) και Fragonard
(1926). Στην πόλη της γαλλικής Ριβιέρας
καλλιεργούνται μέχρι σήμερα λουλούδια για
την αρωματοποιία. Εμβληματική και ιστορική
περίπτωση αυτή του οίκου Guerlain που
ιδρύθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα το 1828.
Το 1853 ο Πιερ Φρανσουά Πασκάλ Γκερλαίν,
ο ιδρυτής, δημιουργεί για την αυτοκράτειρα
Ευγενία το Eau de Cologne Impériale,
για το γάμο της με τον Ναπολέοντα Γ’ και
διακοσμεί το μπουκάλι με μέλισσες, σύμβολο
της αυτοκρατορίας. Έκτοτε, οι μέλισσες και ο
οίκος Guerlain συνδέονται για πάντα. Η Guerlain φέρει τον τίτλο Entreprise du Patrimoine
Vivant για το savoir-faire της τεχνογνωσίας
της. Ένα ακόμα σημαντικό όνομα, είναι αυτό
της Coty, εταιρία που ιδρύθηκε στο Παρίσι το
1904 από τον αρωματοποιό με καταγωγή από
την Κορσική, Φρανσουά Σποτούρνο, ο οποίος
ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε μπουκάλι
από κρύσταλλο κατασκευασμένο αποκλειστικά
από την Λαλίκ και το Μπακαρά. Θρυλικό και το
Chanel N.5, το άρωμα που δημιουργήθηκε το
1921 από την Mademoiselle Coco, η οποία
την ίδια χρονιά λάνσαρε και το cult ρούχο της,
το περίφημο «μικρό μαύρο φόρεμα». Το Chanel N.5 ήταν καινοτομία για την εποχή, καθώς
συνδύαζε φυσικά και συνθετικά αρώματα.

Μουσείο του Αρώματος στο Παρίσι
Ο κήπος των οσμών

© Irène de Rosen

Α

ΠΌ ΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΑ, ΤΟ…
ΝΤΕΜΠΟΎΤΟ ΤΗΣ
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΊΑΣ

© Isabelle Chapuis & Alexis Pichot

ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΎ SAVOIR-FAIRE: ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΌ ΆΡΩΜΑ ΕΊΝΑΙ ΚΛΑΣΙΚΌ, ΕΝΏ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΈΣ
ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ, ΤΗΝ ΤΈΧΝΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ.
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Μουσείο του Αρώματος στο Παρίσι
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Διεθνές Μουσείο του Αρώματος στην Grasse

Διεθνές Μουσείο του Αρώματος στην Grasse

Ντιόρ να δηλώνει: «Δημιούργησα αυτό το
άρωμα για να ντύσω κάθε γυναίκα με μια
αφύπνιση της επιθυμίας και να δω όλα τα
ρούχα μου να βγαίνουν από το μπουκάλι».
Στο δρόμο μεταξύ μόδας και αρώματος
θυμόμαστε και τον Givenchy που το 1957
δημιουργεί το άρωμα L’Interdit και για πρώτη
φορά χρησιμοποιεί σαν εκπρόσωπό του μία
ηθοποιό. Ήταν η Όντρεϊ Χέπμπορν. Έπειτα,
ακολουθούν το Arpège του Lanvin (1927),
το Joy του Jean Patou (1929), ο Hermès που
τη δεκαετία του 1960 κάνει το ντεμπούτο του
στον κόσμο του αρώματος και την Nina Ricci
με το l’Air duTemps (1948). Διαχρονικά και
κλασικά του γαλλικού savoir-faire.

Διεθνές Μουσείο του Αρώματος στην Grasse

ΤΑΞΊΔΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΊΑ ΤΟΥ
ΑΡΏΜΑΤΟΣ

Μουσείο του Αρώματος στο Παρίσι

I

© Carlo Barbiero

Από τα δέκα δείγματα αρώματος που μύρισε
η Κοκό Σανέλ από τον αρωματοποιό της,
επέλεξε το μπουκάλι με τον αριθμό 5 και έτσι
«γεννήθηκε» το θρυλικό άρωμα, ενώ ακόμα
και η ημέρα που λανσαρίστηκε ήταν η 5/5. Το
N.5 έγινε ανάρπαστο όταν η Μέριλιν Μονρόε
δήλωσε ότι κοιμάται φορώντας μόνο δύο
σταγόνες από το άρωμα. Στην καρδιά του
Παρισιού, στο νούμερο 29 της Faubourg
Saint Honoré, ο Αρμάντ Πετιζάν ανοίγει το
1935 την Lancôme, τον οίκο αρωμάτων
και καλλυντικών και λανσάρει στην Διεθνή
Έκθεση εκείνης της χρονιάς στις Βρυξέλλες
πέντε αρώματα: Tropiques, TendresNuits,
Kypre, Bocages και Conquête. Ένας ακόμα
μύθος της αρωματοποιίας, ο Κριστιάν Ντιόρ,
δημιουργεί το 1947 το «New Look» με τη
χαρακτηριστική γραμμή του, αλλά και το
πρώτο του άρωμα, το Miss Dior, για το οποίο
εμπνεύστηκε από τους κήπους του σπιτιού του
στην Γκρανβίλ της Νορμανδίας (εκεί ανθίζει
μία ποικιλία τριανταφυλλιών που πλέον φέρει
το όνομα Miss Dior). Ο κόσμος της μόδας
με εκείνον του αρώματος ενώνονται, με τον
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© Carlo Barbiero
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Βρίσκονται στην Γκρας και το Παρίσι τα δύο
μεγάλα γαλλικά μουσεία του αρώματος. Το
Grand Musée du Parfum που άνοιξε στα τέλη
του 2016 στο Παρίσι σε ένα κτίριο 1.400 τμ.
με τέσσερις ορόφους και κήπο, στον αριθμό
73 της Faubourg Saint-Honoré, στην καρδιά
της γαλλικής πρωτεύουσας. Ένα καινοτόμο
και διαδραστικό σκηνικό με την πιο προηγμένη
τεχνολογία για μία επίσκεψη σε πολλές
γλώσσες που αναπτύσσεται σε τρία στάδια.
Αρχικά, η ιστορία των αρωμάτων, από την
αρχαιότητα έως τη σύγχρονη αρωματοποιία:
ήθη, ιστορίες και μύθοι, προσωπικότητες,
περίεργα. Στη συνέχεια, σειρά έχουν οι
αισθήσεις με διαδραστικά πειράματα για
να αφυπνίσουν την όσφρηση, με δοκιμές
αρωμάτων στα τυφλά και ένα τεστ στον κήπο
των αρωμάτων σε μία έκταση 1.200 τμ. Τέλος,
η Τέχνη του Αρωματοποιού, αφιερωμένη στη
δημιουργία αρωμάτων με τη Βιβλιοθήκη των
οσμών που βασίζεται στην οσφρητική μνήμη
των μεγαλύτερων δημιουργών αρωμάτων.
Στο εργαστήριο μπορείτε να μάθετε πώς
δημιουργείται ένα άρωμα, ενώ υπάρχει
και χώρος για εκδηλώσεις, εργαστήρια,

βιβλιοπωλείο, concept store και εκθέσεις.
www.grandmuseeduparfum.fr
Στην Γκρας, το Διεθνές Μουσείο
Αρωματοποιίας που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο
του 1989 αναβιώνει την τέχνη της
αρωματοποιίας για την οποία η πόλη παραμένει
σημείο αναφοράς στον κόσμο. Οι εργασίες
επέκτασης και ανακαίνισης ξεκίνησαν το 2006,
διπλασιάζοντας το χώρο. Το μουσείο άνοιξε
και πάλι τις πύλες του το 2008, ακριβώς πριν
10 χρόνια, έχει έκταση 3.500 τμ. και είναι
αποκλειστικά αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές
της αρωματοποιίας: ιστορία αρωμάτων,
πρώτες ύλες, σχεδιασμός, αντικείμενα τέχνης,
διακόσμηση, υφάσματα... Είναι η πρώτη
κρατική συλλογή στον κόσμο αφιερωμένη
στο άρωμα από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, στις πέντε ηπείρους. Παράλληλα,
το μουσείο παρουσιάζει στους επισκέπτες
και μια καλλιτεχνική οπτική του κόσμου της
αρωματοποιίας, με διεθνώς αναγνωρισμένους
καλλιτέχνες να έχουν δημιουργήσει μερικούς
από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους του μουσείου. Από την άλλη, χώροισύμβολο της Γκρας με τεράστια γοητεία είναι
και η είσοδος της ιστορικής αρωματοποιίας
Hugues-Aîné του 19ου αιώνα και τα ερείπια
του μοναστηριού των Δομινικανών του 14ου
αιώνα, το Palazzo Pontevès με την αυλή
του, το αρχαίο κτίριο Pélissier, οι κήποι και οι
βεράντες.
www.museesdegrasse.com ■
M A G A Z I N E
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Patio - La Mamounia

© Eric Sander

© La Mamounia

Jacques Garcia

Ζακ Γκαρσία,
η ζωή σαν έργο τέχνης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ 70 (ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1947 ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ),
ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΑΣ ΕΣΤΕΤ, ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΞΥΜΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Π

Περίπου 40 είναι οι χώροι στο
Παρίσι, το Métropole στο Μόντε
Κάρλο, το Hotel Victor στο Μαϊάμι,
το La Réserve στη Γενεύη, το La
Mamounia στο Μαρακές, το Danieli στη Βενετία, το Hotel Des Indes στη Χάγη,
το NoMad στη Νέα Υόρκη, το εστιατόριο Casa
Coppelle στη Ρώμη: Η δημιουργικότητα του
Ζακ Γκαρσία συναντάται σε μερικούς από τους
πιο σημαντικούς χώρους του κόσμου, με τον
ίδιο να έχει μεριμνήσει ώστε να αποπνέουν, στο
σύνολό τους, αίσθηση φιλοξενίας και ζεστασιάς.
«Αυτό που απεχθάνομαι περισσότερο από
καθετί, είναι ακριβώς αυτός ο σύγχρονος
τρόπος διακόσμησης -έχει δηλώσει- τα έπιπλα
χωρίς ψυχή, χωρίς ζωή, χωρίς ρίζες. Η δουλειά
μου έχει να κάνει με τη συνεχή επιστροφή στις
ρίζες, χωρίς να προσπαθώ να τις επανεφεύρω.
Αντιθέτως, επιθυμώ να ανακτήσω τις τέλειες
αναλογίες που οι αρχαίοι μας κληροδότησαν».
Έτσι, δημιούργησε ορισμένα από τα σημεία
αναφοράς της παρισινής φιλοξενίας, με πρώτο
από όλα το ξενοδοχείο Costes στον αριθμό
239 της rue Saint Honoré, το οποίο αποτελεί
σύμβολο του φινετσάτου στιλ του με το οποίο
ερμηνεύει το παρελθόν με μία πιο φρέσκια
ματιά, με υφάσματα μπροκάρ και νταμάσκ,
πολύτιμα διακοσμητικά, αντικέ πινελιές και
48
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μεγάλους καθρέπτες.
Επιμελήθηκε το ξενοδοχείο Majestic στις
Κάννες, το La Réserve Paris, το Le Fouquet’s
στο Σανζ Ελιζέ, το ξενοδοχείο Hotel des BeauxArts, ιστορική παρισινή κατοικία του Όσκαρ
Ουάιλντ, και το παλάτι του σουλτάνου του
Μπρουνέι στην Place Vendôme. Όλα αυτά,
συνδυάζοντας τον μινιμαλισμό, το νεογοτθικό
στυλ, το εξωτικό στυλ και το στυλ του
Ναπολέοντα Γ’ που είναι κατά κάποιο τρόπο το
ύφος που τον χαρακτηρίζει. Από την άλλη, όταν
ήταν μικρός ο πατέρας του τον πήγαινε στις
υπαίθριες αγορές της Βανβ και της Μοντρέιγ:
Από εκεί προέρχεται το πάθος του για τις
αντίκες και τα συλλεκτικά αντικείμενα. Έτσι, ο
Γκαρσία αναζητά παντού έπιπλα και αντικείμενα
των βασιλικών αυλών που διασκορπίστηκαν
κατά τη γαλλική επανάσταση. Όντας ειδικός
συνεργάστηκε για δέκα χρόνια με τους
συντηρητές του Ανακτόρου των Βερσαλλιών
για να διακοσμήσει εκ νέου τα βασιλικά
διαμερίσματα και δαπάνησε πέντε χρόνια στο
μουσείο του Λούβρου για την αναπαραγωγή
των αιθουσών που είναι αφιερωμένες στην
τέχνη της γαλλικής διακόσμησης του 17ου και
18ου αιώνα. Του έχουν απονεμηθεί σημαντικοί
τίτλοι: το 1994 τιμήθηκε με το μετάλλιο της
Πόλης του Παρισιού, είναι Διοικητής του

Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων,
από το 1995 είναι Ιππότης της Λεγεώνας
της Τιμής και στις 31 Δεκεμβρίου του 2017
ανακηρύχθηκε σε Διοικητή της Λεγεώνας
της Τιμής. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της
επαγγελματικής του ζωής σε ένα από τα πιο
μεγαλοπρεπή έργα του, το Le Château du
Champ de Bataille www.lechateauduchampdebataille.com, ένα μαγευτικό κάστρο του
1600 στην Νορμανδία, περιτριγυρισμένο από
πράσινο, το οποίο ο Γκαρσία απέκτησε το 1992
και «αφύπνισε» την παλιά λάμψη του έπειτα
από χρόνια εργασιών αποκατάστασης. Σήμερα,
λειτουργεί ως μουσείο με τα υπέροχα σαλόνια
του Λουδοβίκου 13ου, του Λουδοβίκου 14ου
και του Λουδοβίκου 15ου, ενώ διαθέτει τους
μεγαλύτερους ιδιωτικούς κήπους σε όλη τη
Γαλλία, με 30.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.
www.lechateauduchampdebataille.com
Ένα κόσμημα, όπως η άλλη κατοικία του Ζακ
Γκαρσία, στη Νότο, την πρωτεύουσα του
μπαρόκ της Σικελίας, με ένα συγκρότημα από
βίλλες μέσα σε καταπράσινους, εξωτικούς
κήπους. www.jacquesgarcianoto.com
Τα μεγάλα πάθη του Ζακ Γκαρσία διασχίζουν
τους τόπους και τις εποχές: Τα πάθη μιας
ζωής που ο ίδιος βιώνει πραγματικά σαν έργο
τέχνης! ■
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© Sophie et Jacques Rougeri

Θέαμα του Ωκεανού

Nausicaa, ένα ταξίδι στα
μυστικά της θάλασσας

ΣΤΙΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2018 ΔΟΘΗΚΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ NAUSICAA. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΩΝΗ, ΣΤΟ ΝΟΡ-ΠΑ ΝΤΕ ΚΑΛΑΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

E

ΝΑ ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΣΑΛΑΧΙ

Μία δεξαμενή 10.000 κυβικών
μέτρων για ένα ξεχωριστό ταξίδι
στην αναζήτηση των μυστικών
της θάλασσας, με περισσότερα από 60.000
θαλάσσια όντα σε ένα χώρο 15.000 τμ. με
22.000 νέα εκθέματα που προστίθενται στα
πολλά εντυπωσιακά είδη. Αλλά η NAUSICAA είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό
ενυδρείο. Είναι ένα κέντρο όπου μπορείς
να ανακαλύψεις το μοναδικό θαλάσσιο
περιβάλλον, έχει διδακτικό, επιστημονικό
αλλά και διασκεδαστικό χαρακτήρα
και εστιάζει στη σχέση ανθρώπου και
θάλασσας. Αν και είναι ασυνήθιστο, ας
ξεκινήσουμε από την αρχιτεκτονική του:
Το νέο πρότζεκτ που σχεδιάστηκε από τον
Ζακ Ρουζερί, έχει τη φόρμα ενός γιγάντιου
σαλαχιού που «αγκαλιάζει» όλη τη δομή.
Είναι μία αποστολή για να ευαισθητοποιηθεί
το κοινό για την καλύτερη διαχείριση των
ωκεανών. Δεν είναι τυχαίο ότι η NAUSICAA, που σε 25 χρόνια λειτουργίας έχει
υποδεχθεί περισσότερους από 15 εκατ.
επισκεπτών, είναι κέντρο της UNESCO
χάρη στις δράσεις ευαισθητοποίησης που
πραγματοποιεί.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η NAUSICAA με τη μεγάλη δεξαμενή της
αναπαριστά το οικοσύστημα των ωκεανών,
μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις του
21ου αιώνα. Ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται
την τεράστια έκταση του ωκεανού με
μία εγκατάσταση που θυμίζει το νησί του
Μαλπέλο, ανοιχτά της Κολομβίας. Ένα έργο
εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων, μία πρόκληση
σε αρχιτεκτονικό και τεχνικό επίπεδο που
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη!
Μία δεξαμενή όπου κολυμπούν καρχαρίες,
σαλάχια και πολλά ακόμα ψάρια, ένα διάφανο
τούνελ 18 μέτρων και γιγάντιες γυάλινες
προσόψεις. Η πιο εντυπωσιακή είναι η γυάλινη
πρόσοψη με μάκρος 20 μέτρων, ύψος πέντε
μέτρων και έκταση συνολικά 100 τμ. Ζυγίζει
54 τόνους και έφτασε την Μπουλόν-Συρ-Μερ
από την Ιταλία όπου κατασκευάστηκε. Ένα
πραγματικό αριστούργημα της τέχνης του
γυαλιού.

Η ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Εκθέσεις και θεάματα εμπλουτίζουν τις
προτάσεις της NAUSICAA, όπως το Des Rivages et des Hommes με το οποίο ανακαλύπτεις

το οικοσύστημα με περίπου 5.000 τμ.
αφιερωμένα στη διαχείριση των παράκτιων
χώρων. Επισημαίνεται ότι η NAUSICAA το
1998 έγινε το μοναδικό κέντρο στην Ευρώπη
που παρουσίασε στο κοινό εκπαιδευτικό υλικό
για τους θαλάσσιους ελέφαντες και σήμερα
παραμένει σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σχετικά με αυτά τα θαλάσσια
θηλαστικά και την σωματική και ψυχολογική
τους υγεία.

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Τρεις διαδραστικοί χώροι με προβολές στην
καρδιά της NAUSICAA, το φόρουμ της Blue
Society, εκείνο του Des Rivages et des Hommes και εκείνο των Ωκεανών, προσφέρουν μία
νέα εμπειρία στους επισκέπτες. Η εκπαιδευτική
διάσταση της NAUSICAA ενισχύεται από τα
θέματα που θέτει η Blue Society μόλις ο
επισκέπτης μπει στο χώρο. Η Blue Society
είναι μία κοινωνία βασισμένη στην υπεύθυνη
χρήση των θαλάσσιων πόρων, στην ανάπτυξη
καινοτόμων τεχνολογιών και νέων προϊόντων
που εξασφαλίζουν οικονομικούς πόρους και
θέσεις εργασίας. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο
για να δει κανείς με άλλη ματιά τη θάλασσα
και τις δυνατότητές της. ■ www.nausicaa.fr
M A G A Z I N E
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Μουσείο Yves Saint Laurent

Η μόδα σύμβολο του
αυθεντικού γαλλικού
πνεύματος

«Η ΜΌΔΑ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΊΑ Ό, ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΟΡΥΧΕΊΑ ΧΡΥΣΟΎ ΤΟΥ ΠΕΡΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ»: ΕΊΧΕ ΔΗΛΏΣΕΙ Ο
ΖΑΝ ΜΠΑΤΊΣΤ ΚΟΛΜΠΈΡ, ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΆ ΉΛΙΟΥ» ΛΟΥΔΟΒΊΚΟΥ ΙΔ’, «ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΣ» ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΣΕ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΥΜΝΏΝΤΑΣ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΉ ΜΌΔΑ ΉΔΗ ΑΠΌ ΤΟΝ 17Ο ΑΙΏΝΑ.

Αρχικά, η μόδα ήταν προνόμιο των
αριστοκρατών, αποτελούσε σύμβολο
τάξης. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους
μεγαλύτερους εκπροσώπους της ήταν ο
Βασιλιάς Ήλιος, ο Λουδοβίκος ΙΔ’, ο οποίος
επέβαλε στυλ και συμπεριφορές σε όλους
τους ευγενείς: παπούτσια με τακούνι (κόκκινα
μόνο για τον βασιλιά), το λεγόμενο «habit à
la française» που αντιγράφηκε σε όλη την
Ευρώπη, ενώ οι κυρίες φορούσαν το «panier», ένα μισοφόρι που έδινε στο φόρεμα μία
επίπεδη και ωοειδή μορφή και αργότερα το
«robe à la française» με τον μακρύ μανδύα.
Πριν την επανάσταση η Μαρία Αντουανέτα
επέλεξε τη μοδίστρα Ροζ Μπερτέν ως
υπουργό Μόδας. Αλλά πρέπει να φτάσουμε
στο 1800 για μία πραγματική επανάσταση με
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τον πατέρα της υψηλής ραπτικής, Τσαρλς
Φρεντερίκ Γουόρθ, έναν Βρετανό που έζησε

στο Παρίσι και έγινε ο προσωπικός ράφτης
της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Το Chambre

Yves Saint Laurent, μία ζωή για τη μόδα και την τέχνη

Δεν ήταν ούτε 20 ετών όταν το 1955 έγινε βοηθός του Christian Dior και σε ηλικία μόλις 21
ετών, μετά το θάνατο του σχεδιαστή, ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Dior.
Η πρώτη του κολεξιόν, Trapezio, σημείωσε τεράστια επιτυχία. Ο λόγος για τον σπουδαίο
Yves Saint Laurent, ο οποίος το 1958 συνάντησε τον σύντροφο της ζωής του, Pierre Bergé,
και την ίδια χρονιά αποφάσισε να ανοίξει τον δικό του οίκο. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και
1970, ο Saint Laurent έφερε την επανάσταση στη
γυναικεία μόδα, δημιουργώντας ρούχα για ντίβες του
Ο Yves Saint Laurent στο γραφείο του
κινηματογράφου, από την Ζαν Μορό, στην Κατρίν
Ντενέβ και συλλογές αφιερωμένες σε σημαντικούς
καλλιτέχνες όπως ο Μοντριάν, ο Πικάσο, ο Βαν
Γκογκ. Εμπνεύστηκε από το Μαρόκο, την Ιαπωνία,
την Ινδία, τη Ρωσία, την Κίνα. Το 1974 άνοιξε τον
οίκο της avenue Marceau που λειτούργησε μέχρι το
2002, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί. Το 2004
άνοιξαν οι πύλες του Ιδρύματος Pierre Bergé-Yves
Saint Laurent που φιλοξενεί εκθέσεις. Το 2007
έλαβε τον τίτλο του Διοικητή της Λεγεώνας της
Τιμής. Πέθανε την 1η Ιουνίου του 2008.

© Museo Yves Saint Laurent

Α

ΠΌ ΤΟΥΣ ΡΆΦΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΥΛΉΣ, ΣΤΗΝ
HAUTE COUTURE ΚΑΙ
ΤΟ PRÊT-À-PORTER
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ΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ YSL ΣΤΟ ΠΑΡΊΣΙ

Στον αριθμό 5 της Avenue Marceau, στο
κτίριο που υπήρξε η ιστορική έδρα του ατελιέ
του Yves Saint Laurent, άνοιξε το Μουσείο
YSL. Πρόκειται για ένα μουσείο που διατηρεί
το πνεύμα του δημιουργικού γραφείου
του στιλίστα Saint Laurent, του ατελιέ που
περνούσε τις ημέρες του ετοιμάζοντας
συλλογές. Ζούσε ανάμεσα σε σχέδια, τόπια
υφασμάτων, συρτάρια γεμάτα με πέρλες και
δαντέλες, αλλά και πρωτότυπα έπιπλα και μια
μοναδική συλλογή στον κόσμο της υψηλής
ραπτικής: 5.000 φορέματα υψηλής ραπτικής,
15.000 αξεσουάρ, χιλιάδες σχέδια, κάρτες,
φωτογραφίες, αντικείμενα. Η ρετροσπεκτίβα

που μπορείτε να επισκεφθείτε ως τον
Σεπτέμβριο του 2018 παρουσιάζει περίπου
πενήντα εμβληματικά μοντέλα, με αξεσουάρ,
φωτογραφίες και βίντεο. Θα έχετε την ευκαιρία
να επισκεφθείτε και το ατελιέ του Yves Saint
Laurent, την «καρδιά» της δημιουργικής
διαδικασίας, για να βιώσετε πλήρως την
ατμόσφαιρα ενός οίκου υψηλής ραπτικής. Από
τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο του 2019 θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη περιοδική θεματική
έκθεση, αφιερωμένη στην Ασία όπως την
ονειρεύτηκε ο Yves Saint Laurent. Στη
συνέχεια, θα διεξάγονται περιοδικές εκθέσεις
από το Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ η
ρετροσπεκτίβα από τον Φεβρουάριο έως τον
Σεπτέμβριο. www.museeyslparis.com

ΔΕΡΜΆΤΙΝΑ ΕΊΔΗ, ΤΟ
SAVOIR-FAIRE ΑΠΌ ΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΌΝ

Από το 1500 το δέρμα αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της μόδας και ένα απαραίτητο
αξεσουάρ, ένδειξη ομορφιάς και κύρους.
Στα μέσα του 1700 δημιουργείται στη Γαλλία
η Βασιλική Βιομηχανία Δέρματος και το 1835
«γεννιέται» ο όρος «maroquinerie» κάνοντας
σαφή αναφορά στην παράδοση επεξεργασίας
του δέρματος στο Μαρόκο. Κατά τη διάρκεια
του 1800 η τέχνη της πολυτέλειας διευρύνεται
και δημιουργούνται μεγάλοι οίκοι μόδας. Για
παράδειγμα ο Hermès, ο οποίος ιδρύεται το
1837, υιοθετεί την τεχνογνωσία που συνδέεται
με τον κόσμο της ιππασίας, αλλά και ο Louis
Vuitton που το 1854 ανοίγει την πρώτη
βιοτεχνία παραγωγής για πολυτελείς βαλίτσες
για την αριστοκρατία που ανακάλυπτε τον
τουρισμό. Το 1948 δημιουργείται μία ακόμα
σημαντική εταιρία, αυτή της Longchamp

με ιδρυτή τον Ζαν Κασεγκράν, ο οποίος με
τη σύζυγό του διατηρούσε στο Παρίσι ένα
κατάστημα με πίπες και δερμάτινες θήκες. Ο
τομέας του δέρματος αναπτύσσεται σταδιακά
και ο Κασεγκράν αποφασίζει να ιδρύσει την
δική του εταιρία δίνοντάς της το όνομα του
παρισινού ιπποδρόμου του Longchamp, με
σήμα ένα άλογο που καλπάζει. Οι βαλίτσες
και πάνω από όλα οι τσάντες αποτελούν το
δυνατό σημείο της εταιρείας, με τη μεγάλη
επιτυχία της σειράς Le Pliage, τις τσάντες
που διπλώνουν, οι οποίες έχουν καταγράψει
τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο. Η
Longchamp εξακολουθεί να διευθύνεται
από την ίδια οικογένεια, που τώρα βρίσκεται
στην τρίτη της γενιά ακολουθώντας πιστά το
savoir-faire των προγόνων της. ■

Τσάντες για γυναίκες
και άνδρες

Η καινοτομία του οίκου Longchamp για
το καλοκαίρι 2018 είναι η τσάντα Mademoiselle Longchamp σε XS έκδοση.
Μία σικ μικρή τσάντα που μπορεί να
κρατηθεί χιαστί ή στον ώμο και η Zanzibar για τον άνδρα που μπορεί να
φορεθεί χιαστί σε μαύρο ή στο χρώμα
του κονιάκ.

© Longchamp

Syndicale de la Couture et de la Confection pour Dames που ιδρύθηκε το 1868
επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του Παρισιού
και της Γαλλίας στον κόσμο της μόδας. Ακόμη
και το διεθνές λεξιλόγιο της μόδας είναι στα
γαλλικά: haute-couture, prêt-à-porter… Το
1900 οι νέοι μόδιστροι αλλάζουν ριζικά τη
μόδα: Ο Dior με το «New Look», η Chanel με
το «μικρό μαύρο φόρεμα», τα θρυλικά ταγέρ,
τα δίχρωμα παπούτσια, ο Lanvin, ο Jean Paul
Gaultier, ο Pierre Cardin, ο Azzedine Alaïa,
ο Christian Lacroix… Θα σας αφηγηθούμε,
όμως, την ιστορία του Yves Saint Laurent
(φέτος κλείνουν δέκα χρόνια από το θάνατό
του). Καλλιεργημένος, παθιασμένος με την
τέχνη, με πλούσια φαντασία, ήταν ίσως ο
μεγαλύτερος πρωτοπόρος της γυναικείας
μόδας. Έντυσε γυναίκες με ρούχα ως επί
το πλείστον ανδρικά, όπως το σμόκιν, η
καμπαρντίνα, το κοστούμι, είχε το βλέμμα
στραμμένο στο φολκλόρ και τον κόσμο της
τέχνης, την ποπ, τον κυβισμό, τον φωβισμό.

© StockSnap

© Alexandre Guirkinger

Φόρεμα προς τιμήν του Piet Mondrian
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Ρούντι Ριτσιότι,
ο επαναστάτης

© Eric Dulière

© Rene Habermacher

Rudy Ricciotti

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, ΔΥΝΑΤΗ, «ΘΗΛΥΚΗ» ΟΠΩΣ ΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΤΩΧΑ ΥΛΙΚΑ
(ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ.

Ε

ΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η πορεία του Ριτσιότι είναι ποικίλα
και ενδιαφέρουσα: Από τον συναυλιακό χώρο
Stadium στην Βιτρόλ ένα είδος τσιμεντένιου
μπούνκερ, το οποίο κατασκευάστηκε το 1990
σε ένα σημείο όπου κάποτε λειτουργούσε
χωματερή, και που τον έκανε διάσημο
διεθνώς, στο MuCem, το Μουσείο Πολιτισμών
της Ευρώπης και της Μεσογείου, στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης στην Αβινιόν, το Pavillon
Noir στην Αιξ-αν-Προβάνς, τη Γέφυρα της
Ειρήνης στη Σεούλ, το συναυλιακό χώρο
Nikolaisaal στο Πότσνταμ, το τμήμα Ισλαμικών
Τεχνών στο Λούβρο, το Μουσείο Cocteau
της Menton... Ο Ρούντι Ριτσιότι αγαπά τη
θάλασσα, το ευ ζην, πιστεύει στη δουλειά
των μαστόρων του από την οποία λέει ότι έχει
μάθει τα πάντα, είναι ενάντια στα πρότυπα
της παγκοσμιοποίησης και είναι προκλητικός,
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ποιητικός, οραματιστής, όπως σε αυτή τη
συνέντευξη...
Σας έχουν χαρακτηρίσει «λαμπρό,
καινοτόμο, επαναστάτη, αντάρτη,
προκλητικό, μεσογειακό» αρχιτέκτονα…
Σε ποιον ή ποιους από αυτούς τους
χαρακτηρισμούς αναγνωρίζετε
περισσότερο τον εαυτό σας;
Στον χαρακτηριστικό «μεσογειακός».
Για αυτό το λόγο, παρότι εργάζεστε σε
ολόκληρο τον κόσμο, συνεχίζετε να ζείτε
στην Προβηγκία… Τι αγαπάτε περισσότερο
στη Μεσόγειο και τα Μέσα Πυρηναία;
Ζω σε ένα ξύλινο σπιτάκι ανάμεσα σε ένα
ακρωτήριο και έναν ορμίσκο. Είμαι σε
διακοπές, δουλεύω και πάνω απ 'όλα ζω
στον καθαρό αέρα που έχει γεύση από αλάτι.
Εδώ θα ήθελα να ζήσω για πάντα με ένα
μπάρμπεκιου για το καλοκαίρι και ένα τζάκι για
το χειμώνα, μία βάρκα για το φθινόπωρο για

να μην ξεχάσω ότι οι νέοι ορίζοντες είναι αυτοί
που «χτίζουν» τον άνθρωπο. Δε με ενδιαφέρει
όλος ο κόσμος. Πρέπει να σταματήσουμε με
τις ανθρωπολογικές πεποιθήσεις του 19ου
αιώνα. Ο Ζακ Τατί έκανε τον απολογισμό του
μοντερνισμού στην ταινία «Playtime».
Πριν μερικά χρόνια το μουσείο Πόλη της
Αρχιτεκτονικής και της Κληρονομιάς στο
Παρίσι σας αφιέρωσε μία μονογραφική
έκθεση, ένα είδος αναγνώρισης του
ρόλου σας ως αρχιτέκτονας και της
πορείας σας και βραβευθήκατε με το
εθνικό βραβείο Grand Prix national de l'architecture. Ποια είναι τα έργα με τα οποία
νιώθετε περισσότερο συνδεδεμένος και
γιατί;
Με το MuCem γιατί ήθελα κάτι αισθητηριακό,
ρευστό, όπως τα μαλλιά μίας γυναίκας.
Εδώ σχεδίασα απίστευτες παραλλαγές
εμπνευσμένες από την Ανατολή, γεωμετρικές,
αφηρημένες… Είναι μια φανταστική διάσταση

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

I

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

I

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

Μουσείο Jean-Cocteau Mentone

I

C O V E R

S T O R Y

όνομά μου στο ξενοδοχείο Petit Nice [σ.σ.
το πολυτελές ξενοδοχείο του σεφ Ζεράλντ
Πασεντά όπου βρίσκεται το εστιατόριό του].
Το MuCem ξετρυπώνει μέσα από τα πορώδη
βράχια της Μασσαλίας και προτείνει μία νέα
τρυφερότητα. Την ίδια τρυφερότητα που
νιώθεις για τον Κουασιμόδο όταν ανακαλύπτεις
την ευαισθησία του… αλλά είναι πολύ αργά.
Ας μιλήσουμε για τη φιλοσοφία σας
στην αρχιτεκτονική: Ο τίτλος ενός
φυλλαδίου σας είναι εμβληματικός «Η
αρχιτεκτονική είναι μία πολεμική τέχνη».
Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πολεμάει
η αρχιτεκτονική σήμερα;
Η αρχιτεκτονική είναι ένα επάγγελμα το οποίο
θα σε τιμήσει και θα σε σεβαστεί εφόσον το
έχεις τιμήσει και σεβαστεί ο ίδιος πρώτα.
Ποια είναι τα στοιχεία που κατά τη
γνώμη σας έχουν καθορίσει το γαλλικό
savoir-faire στην αρχιτεκτονική;
Οι Γάλλοι μαζί με τους Ισπανούς και
τους Πορτογάλους είναι οι καλύτεροι
αρχιτέκτονες της Ευρώπης. Η γαλλική
ιδιαιτερότητα είναι η ικανότητα με την οποία
φέρουν εις πέρας τις πολλές ευθύνες.

στην οποία κινούμαστε, υπάρχουν ράμπες που
σε οδηγούν σε ένα ταξίδι ανύψωσης, το οποίο
σε πηγαίνει από τη γη στον ουρανό.
Νομίζετε ότι η προσωπική σας ιστορία
(και εκείνη ενός αρχιτέκτονα εν γένει)
επηρεάζει το όραμα και τις αρχιτεκτονικές
δημιουργίες σας; Το MuCem, απαραίτητο
πλέον στοιχείο στη Μασσαλία, αποτελεί
και έκφραση των διδαχών της ζωής;
Ο ορίζοντας της Μασσαλίας είναι μεταφυσικός
προκαλώντας υπαρξιακό άγχος με το έντονο
χρώμα της θάλασσας, το μπλε του Υβ
Κλάιν, το γκρι του ατσαλιού, το κόκκινο του
ηλιοβασιλέματος… Μια πόλη με φανταστικές

πληγές που δεν επουλώνονται ποτέ! Η
Μασσαλία αντιστέκεται στον μοντερνισμό,
στο μποέμ της μπουρζουαζίας [σ.σ bourgeoisbohème] το bobo όπως το λέμε στη Γαλλία,
σε εκείνη την ιδέα του ναίφ-εμπορικού της
street-art… Η Μασσαλία «είναι» ο δρόμος.
Στη Μασσαλία μου αρέσει να δειπνώ στο
Passédat, εστιατόριο 3 αστέρων, ή στο
εστιατόριο Le Mole στην οροφή του MuCem
ή στο Baie des Singes [σ.σ. παραθαλάσσιο
εστιατόριο στο Καπ Κρουαζέτ, στον ορμίσκο],
ή να τρώω κάτι ανάμεσα σε βράχια, να πίνω
ένα ποτήρι στον Antoine στο Μαλμούσκ [σ.σ.
παραθαλάσσια περιοχή της Μασσαλίας] ή να
μεθώ με συντροφιά στη σουίτα που φέρει το

© Lisa Ricciotti

Mucem

Η Ανθρωπιστική Βιβλιοθήκη του Σελεστά
στην Αλσατία, την αποκατάσταση
της οποίας επιμεληθήκατε εσείς, θα
εγκαινιαστεί τον Ιούνιο του 2018. Θέλετε
να μας μιλήσετε για αυτό το μοναδικό
πρότζεκτ και να μας πείτε πάνω σε ποια
άλλα σχέδια δουλεύετε αυτή τη στιγμή;
Το τσιμέντο και η πέτρα είναι αδέλφια. Η
Ανθρωπιστική Βιβλιοθήκη του Σελεστά είναι
μια υποδειγματική δουλειά σε αρχιτεκτονικό
επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο savoir-faire
όσων εργάζονται εκεί. Τα άλλα σχέδια είναι
το Maison de la Mode για την Chanel στο
Παρίσι που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα και
στη συνέχεια ο σταθμός TGV στη Νάντη, ο
μεγάλος εκθεσιακός χώρος στο Μπορντό
που μόλις εγκαινιάστηκε, ο πύργος στο Σπίτι
των Λαών στο Κλισί.
Υπάρχει ένα όνειρο, αρχιτεκτονικό ή μη,
που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε;
Θα ήθελα να είμαι μέλος του Εθνικού
Ναυτικού [σ.σ. το Γαλλικό Πολεμικό
Ναυτικό], στο πυροβολικό, για να βλέπω
μέσα από κιάλια και να ρίχνω κανονιές.
Και πραγματικά θέλω να αγοράσω
κάποιον νόμιμο εξοπλισμό: ένα κανόνι
που εκτοξεύει κατεψυγμένα κοτόπουλα.
*[σ.σ. προσομοιωτής αντοχής υλικών σε
πρόσκρουση πτηνών] ■
M A G A Z I N E
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© Brunot Trouillet

Αββαείο του Jumièges

Στο δρόμο της
πνευματικότητας

© Jonathan - Fotolia.com

© Michel Dehaye

Chartres

ΜΕ 50.000 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ ΚΤΊΡΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΤΑ 10.000 ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΊ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΜΝΗΜΕΊΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΆ ΣΥΓΚΑΤΑΛΈΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΤΗΣ UNESCO (ΣΑΡΤΡ,
ΜΟΝ ΣΑΙΝ-ΜΙΣΈΛ, ΡΟΚΑΜΑΝΤΟΎΡ, ΒΕΖΕΛΈ), Η ΓΑΛΛΊΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΧΏΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΥΣ
ΧΏΡΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉΣ ΛΑΤΡΕΊΑΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΊ ΣΤΟ ΚΟΙΝΌ.

Γ

ια τους προσκυνητές, τους
πεζοπόρους, τους λάτρεις
της ρωμανικής τέχνης, η
Γαλλία διαθέτει 163 ιερά,
από τον πιο διάσημο καθεδρικό ναό έως
το μικρότερο παρεκκλήσι και δίνει τη
δυνατότητα για τουλάχιστον πέντε διαδρομές
προσκυνήματος προς το Σαντιάγο ντε
Κομποστέλα. Είτε αναζητάτε έντονες
συγκινήσεις και πνευματικότητα, είτε έχετε
ανάγκη ανανέωσης ή απλά θέλετε να
ανακαλύψετε την κληρονομιά της Γαλλίας,
εδώ θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.

ΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΝΤΙΆΓΟ
ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΈΛΑ: 20
ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΤΗΣ UNESCO

Ήταν το 1998 όταν το προσκύνημα στο
Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, μία εκπληκτική
διαδρομή θρησκευτικότητας και κουλτούρας,
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εντάχθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Με πολλές
εκδηλώσεις καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου
γιορτάζεται αυτό το αυθεντικό κεφάλαιο
τέχνης, ιστορίας και αφοσίωσης που
«διασχίζει» τους αιώνες. Κατά μήκος της
διαδρομής του Αγίου Ιακώβου βρίσκονται
πνευματικές τοποθεσίες που δεν πρέπει να
χάσετε όπως το Ροκαμαντούρ και το Λε Πουί
εν Βελαί, αλλά και πολλές ακόμα:
Νεβέρ, πόλη τέχνης, ιστορίας και
θρησκευτικότητας
Στις όχθες του Λίγηρα, η Νεβέρ, πόλη
τέχνης και ιστορίας με πλούσια ιστορική
και θρησκευτική κληρονομιά, αποτελεί ένα
σημαντικό σταθμό για το προσκύνημα προς
το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Η Μπερναντέτ
Σουμπιρού, γεννημένη στη Λούρδη, ήταν 14
ετών όταν στη σπηλιά της Μασαμπιέλ είδε
την Παναγία. Από τη Λούρδη, η Μπερναντέτ

έφτασε στη μονή του Σαιν-Ζιλντάρ και έγινε
μοναχή, όπου και παρέμεινε για 13 χρόνια.
Μία ειδική εκδήλωση διεξάγεται κάθε χρόνο
στις 7 Ιουλίου για να εορταστεί η άφιξη της
Αγίας Μπερναντέτ στη Νεβέρ, ενώ στις 8
Δεκεμβρίου για τον εορτασμό της άμωμης
σύλληψης τελείται λειτουργία.
Το αββαείο του Σαιν-Ζιλ στην καρδιά
της Καμάργκ
Στην Καμάργκ, μεταξύ της Αρλ και της Νιμ,
βρίσκεται το αββαείο του Σαιν-Ζιλ, το οποίο
συγκαταλέγεται στην Πολιτιστική Κληρονομιά
της UNESCO ως σταθμός για το προσκύνημα
προς το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Η
πρόσοψη αναπαριστά την Παλαιά και την
Καινή Διαθήκη, η ζωοφόρος αποτυπώνει
τα Πάθη του Χριστού, ενώ εντυπωσιάζουν η
κρύπτη, η σπειροειδής σκάλα και ο τάφος του
Σαιν-Ζιλ (άγιος Αιγίδιος). Πρόκειται για έναν
σταθμό βαθειάς θρησκευτικότητας στην
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La Salette

© Malenko Bros

Saint Gilles

καρδιά μίας περιοχής μεγάλων παραδόσεων
και εντυπωσιακών τοπίων που έχει λάβει
τιμητικό τίτλο και βρίσκεται ανάμεσα στους
αμπελώνες όπου παράγεται το κρασί ΠΟΠ
Costières de Nîmes. Την 1η Σεπτεμβρίου
πραγματοποιείται και μία ιδιαίτερη εκδήλωση,
το προσκύνημα του Σαιν-Ζιλ.
Στην Προβηγκία, εκεί όπου ξεκινούν
τα προσκυνήματα για το Σαντιάγο ντε
Κομποστέλα
Το περιβάλλον της Προβηγκίας είναι πλούσιο
και διαφορετικό, ένα καταπράσινο σκηνικό
από όπου μπορεί κανείς να ξεκινήσει για το
προσκύνημα στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα
και να συναντήσει στην πορεία σημαντικούς
σταθμούς. Αρχικά η Αβινιόν με το παπικό
παλάτι της, το οποίο είναι το πιο σημαντικό
γοτθικό κτίριο στον κόσμο, και τη γέφυρά
της που συγκαταλέγονται στον κατάλογο
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Στη συνέχεια, η Κοτινιάκ, ένα παραδοσιακό
χωριό που βρίσκεται στην καρδιά της
καταπράσινης Προβήγκιας και φέρει τον τίτλο
της Πόλης Τέχνης και Ιστορίας. Η Κοτινιάκ
είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου

Mont Saint-Michel

© Frederic Prochasson

© Thieury - Fotolia.com

Rocamadour

υπάρχουν μαρτυρίες για την εμφάνιση του
Ιωσήφ, της Παναγίας και του Ιησού. Δεκάδες
είναι τα… ραντεβού με τη θρησκεία: Το
προσκύνημα της Μητρός στις 29 Ιουνίου
και την 1η Ιουλίου, η γιορτή της εμφάνισης
της Παρθένου στις 10 και 11 Αυγούστου και
το προσκύνημα των ζευγών στις 21 και 23
Σεπτεμβρίου. Το Σαιν-Μαξιμίν-λα-Σαιν-Μπομ,
με τη Βασιλική όπου βρίσκεται το λείψανο
της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής είναι η πιο
μεγάλη γοτθική εκκλησία της Προβηγκίας και
αποτελεί σημαντικό σημείο προσκυνήματος,
μαζί με την σπηλιά του Σαιν-Μπομ στο Πλαν
ντ’Οπς, όπου η Μαρία Μαγδαληνή λέγεται
ότι αποσύρθηκε τις τελευταίες 30 ημέρες
της ζωής της. Το προσκύνημα ονομάζεται
και Διαδρομή του Βασιλιά καθώς από εκεί
πέρασαν περίπου 40 ηγεμόνες από τον άγιο
Λουδοβίκο ως τον Λουδοβίκο ΙΔ’ και σήμερα
αποτελεί μέρος του Grande Randonnée.

ΈΞΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΊ
ΣΤΑΘΜΟΊ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ

Η Σαρτρ που είναι γνωστή για τη Βασιλική
της και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο

της UNESCO γίνεται ακόμα πιο μαγική τα
βράδια από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο
με το θεαματικό φωτισμό της Chartres en
Lumières. Εδώ γεννήθηκε το περίφημο
μπλε της Σαρτρ που έχει χρωματίσει βιτρό
γνωστά σε όλο τον κόσμο. Μη χάσετε το
Centre International du Vitrail, το μοναδικό
μουσείο στη Γαλλία αφιερωμένο στην
τέχνη του βιτρό. Μία εκδήλωση που αξίζει
να παρακολουθήσετε είναι το 44ο Διεθνές
Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο.

ΤΑ ΜΕΓΆΛΑ ΑΒΒΑΕΊΑ ΤΗΣ
ΝΟΡΜΑΝΔΊΑΣ

Στην Νορμανδία τα αββαεία βρίσκονται
παντού, στη θάλασσα, στην καρδιά της
πόλης, σε ασυνήθιστα σημεία… Αυτά είναι
όσα πρέπει να επισκεφθείτε:
Το αββαείο του Μον Σαιν-Μισέλ που
έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO και είναι ένα
από τα πιο εντυπωσιακά της Γαλλίας.
Στην καρδιά ενός τεράστιου κόλπου που
αποκαλύπτεται σε κάθε παλίρροια, το
Μον Σαιν-Μισέλ αποτελεί προορισμό για
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παράδειγμα ρωμανικής νορμανδικής τέχνης.
Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Γουλιέλμου. Το
αββαείο των ανδρών διασώθηκε χάρη στους
μοναχούς του Σαιντ-Μορ στα τέλη του 1600,
γλίτωσε από τους βομβαρδισμούς του 1944
και αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που
δεν πρέπει να χάσετε.

© Galoyer

ΓΚΕΜΠΒΙΛΈΡ,
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ
ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΊΑΣ

Saint Gervais Mont Blanc

τους τουρίστες όλο τον χρόνο. Άλλωστε,
η παράδοση της φιλοξενίας «ζει» ανά τους
αιώνες στο αββαείο. Ιστορία, αρχιτεκτονική,
πνευματικότητα είναι τα στοιχεία που συναντά
κανείς στο ιστορικό μνημείο που ιδρύθηκε
από τον επίσκοπο Ωμπέρ ντ'Αβράνς.
Το αββαείο της Ζουμιέζ εντυπωσιάζει τους
επισκέπτες που μπορούν να το θαυμάσουν
από το ποτάμι ή από το μονοπάτι, ενώ ακόμα
και ο Βίκτωρ Ουγκώ έγραψε για αυτό. Η
εκκλησία είναι ένα ρωμανικό στολίδι με τους
δύο πύργους να υψώνονται στον ουρανό και
τον ναό δίχως στέγη που την καθιστά ακόμα
πιο εντυπωσιακή. Η μικρή εκκλησία του ΣαινΠιερ που βρίσκεται σε ένα αγγλικό πάρκο

15 εκταρίων, διαθέτει σπάνια ευρήματα της
εποχής του Καρλομάγνου, ενώ ένα μικρό
κάστρο του 1600 που άνοιξε και πάλι τις
πύλες του πρόσφατα δίνει τη δυνατότητα
να θαυμάσετε μία συλλογή σύγχρονης
τέχνης, καθώς και μία σειρά από επιτύμβιες
στήλες. Το πάρκο φιλοξενεί και μία μπιενάλε
περιβαλλοντικής τέχνης.
Το αββαείο των ανδρών, στην Καέν. Δύο
στολίδια της Καέν είναι το αββαείο των ανδρών
και το αββαείο των γυναικών που ιδρύθηκαν
γύρω στο 1060 από τον Γουλιέλμο τον
Κατακτητή και από τη σύζυγό του. Η εκκλησία
του Σαιν-Ετιέν, παρότι ανακαινίστηκε κατά
τη γοτθική περίοδο, παραμένει ένα λαμπρό

Η περιοχή της Γκεμπβιλέρ βρίσκεται στη
συμβολή τριών σημαντικών τουριστικών
δρόμων της Αλσατίας: το δρόμο των
κρασιών, τον δρόμο των κορυφογραμμών
και τον ρωμανικό δρόμο. Το αββαείο του
Μυρμπάχ είναι ένα από τα πιο σημαντικά
στην κοιλάδα του Ρήνου, η αρχαία εκκλησία
του Σαιν Λεζέρ παρουσιάζει μία παραδοσιακή
αρχιτεκτονική ρωμανικού ρυθμού και σε
λίγα χιλιόμετρα από εκεί, η Βασιλική του
Τιρανμπάχ είναι αφιερωμένη στην Παρθένο
και είναι σε στυλ μπαρόκ.

ΣΑΙΝ-ΖΕΡΒΈ ΜΟΝ ΜΠΛΑΝ

Στους πρόποδες του Λευκού Όρους, ο δήμος
διαθέτει δεκάδες καλλιτεχνικούς χώρους και
σημεία ιερής αρχιτεκτονικής από την εποχή
μπαρόκ που έχουν ανακαινισθεί πλήρως. Το
Σαιν-Ζερβέ διαθέτει πλούσιο παρελθόν και
έχει πολλά διαφορετικά σημεία θρησκευτικής
τέχνης, εκ των οποίων και η μπαρόκ εκκλησία
του Σαιν-Νικολά ντε Βερός. ■
Lourdes

Λούρδη: 160 χρόνια έντονης πνευματικότητας
© P. Vincent – OT Lourdes

Στη Λούρδη φτάνουν άνδρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν ιστορίες,
να συναντηθούν με άλλους πιστούς και να βιώσουν έντονα συναισθήματα. Η σπηλιά της
εμφάνισης της Παναγίας εκφράζει μία πνευματικότητα που δεν συναντάται σε κανένα άλλο
μέρος. Το 2018 για τη Λούρδη είναι ξεχωριστή χρονιά λόγω των δεκάδων εκδηλώσεων για
τις οποίες θα μιλήσουμε στις επόμενες σελίδες.
■ www.lourdes160ans.com
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Με την CroisiEurope σε
ποτάμια και κανάλια

© Goetten

MS Loire Princesse

Η ΓΑΛΛΊΑ, Η ΟΠΟΊΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΦΙΛΈΣΤΕΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΊ ΤΗΝ
ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ ΜΕ ΤΗΝ CROISIEUROPE, ΗΓΈΤΙΔΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΕΣ ΠΟΤΑΜΏΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, ΚΑΙ ΤΗ
ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 40 ΧΡΌΝΙΑ.

A

ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική,
γαστρονομία… Για μία
κρουαζιέρα κατά μήκος του
Ρήνου, του Σηκουάνα, του Λίγηρα, του Ροδανού
και των εκβολών του Ζιρόν, οι επιβάτες
μπορούν να επιβιβαστούν στα ποταμόπλοια
από τα κέντρα μεγάλων πόλεων της Γαλλίας.
Το Στρασβούργο, το Παρίσι, η Νάντη, η Λυών,
το Μπορντό είναι πόλεις στενά συνδεδεμένες
με τους ποταμούς που τις διασχίζουν,
αποτελώντας στοιχείο-κλειδί της τέχνης
του ζην. Μία τέχνη που αποτυπώνεται στα
πολυτελή ποταμόπλοια, τα οποία αναχωρούν
για να ανακαλύψουν τα πιο όμορφα μνημεία,
μουσεία, αμπελώνες και την τεράστια ποικιλία
του γαλλικού τοπίου. Η εταιρία CroisiEurope
έχει έδρα στο Στρασβούργο, στην Αλσατία,
και ιδρύθηκε το 1976 από έναν κάτοικο της
περιοχής, τον Ζεράρ Σμιτέρ, που έδωσε πνοή
στον τουρισμό με ποταμόπλοια χάρη στο
πάθος του για τα ταξίδια. Ο πρωτοπόρος
Σμιτέρ ξεκίνησε να ταξιδεύει στον Ρήνο,
ποτάμι-έμβλημα για την εταιρία. Από το 2000
οι διάδοχοί του ανέπτυξαν τη δραστηριότητα
της CroisiEurope στην Ευρώπη και τον κόσμο

με κομψά πλοιάρια χωρητικότητας 100-200
ατόμων, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
sur mesure από την οικογενειακή αυτή εταιρία
που μετρά τρεις γενιές και ξεχωρίζει για τη
σχέση ποιότητας-τιμής με μία πραγματική
συμφέρουσα all inclusive προσφορά.

ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΟΛΟΣ

Με 1.600 υπαλλήλους και περισσότερα
από 50 πλοιάρια που ξεκινούν από όλο
τον κόσμο, η CroisiEurope έχει αποκτήσει
διεθνή φήμη. Τα πλοία της με σύγχρονη και
εκλεπτυσμένη διακόσμηση, παρέχουν απόλυτη
άνεση με καμπίνες πλήρως εξοπλισμένες
με θέα, πανοραμικά σαλόνια μπαρ και
άνετα καταστρώματα για χαλάρωση και
ηλιοθεραπεία. Η υποδοχή είναι θερμή και
το προσωπικό είναι πάντα πρόθυμο να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών,
δημιουργώντας ένα οικογενειακό κλίμα που
είναι το λαϊτμοτίφ της εταιρίας.

ΕΝ ΠΛΩ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

Η γαστρονομία εν πλω αποτελεί must. Υπό τις
εντολές ενός σπουδαίου σεφ, οι δημιουργίες
τιμούν την εκλεκτή γαλλική κουζίνα. Ευρηματική

και κλασική μερικές φορές, η κουζίνα
αναδεικνύει τα φρέσκα εποχικά προϊόντα και
«παντρεύει» τις γεύσεις για να ικανοποιήσει τη
διεθνή πελατεία. Την ίδια στιγμή, η απόλαυση
των γεύσεων κορυφώνεται σε συνδυασμό
με τα κρασιά Μπορντό, Βουργουνδίας ή
Μποζολέ. Η ευχαρίστηση εν πλω δε σταματά
ούτε στιγμή. Όσοι αποζητούν την απόλυτη
ηρεμία θα εκτιμήσουν τον αργό ρυθμό
των περίφημων péniches, των πλοιαρίων,
στα γαλλικά κανάλια. Με χωρητικότητα 22
επιβατών, αυτά τα μικρά κοσμήματα της
πλοήγησης με το έμπειρο προσωπικό τους
σας περιμένουν για μία βαρκάδα στα κανάλια.
Μακριά από το θόρυβο σας προσκαλούν να
ανακαλύψετε τους θησαυρούς της Γαλλίας και
να γευθείτε τη γλυκιά χαρά του ζην. Μπορείτε,
επιπλέον, να νοικιάσετε ποδήλατα και να
ακολουθήσετε τη διαδρομή των πλοιαρίων
από το έδαφος εισπνέοντας καθαρό αέρα
της εξοχής. Με την CroisiEurope μπορείτε να
ταξιδέψετε μόνοι, με την οικογένεια, με τους
φίλους, με τη βεβαιότητα ότι θα περάσετε
μοναδικές στιγμές σε ένα γαλήνιο περιβάλλον.
■ www.croisieurope.travel
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Κάστρο της Λούρδης

Λούρδη, 160 χρόνια
συγκινήσεων

ΑΠΟ ΤΟ 1858 Η ΛΟΥΡΔΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ, ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.

Π

ΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

Ενέργεια,
γαλήνη,
πνευματικότητα… Είτε πρόκειται
για πολυήμερη παραμονή, είτε για σύντομη,
η Λούρδη μας προσκαλεί να βιώσουμε
βαθιά συναισθήματα, ειδικά φέτος που είναι
η 160η επέτειος από την πρώτη εμφάνιση
της Παρθένου. Για τον σκοπό αυτό έχουν
προγραμματιστεί πολλές εκδηλώσεις. Για το
πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε
το www.lourdes160ans.com, αλλά εδώ
αναφέρουμε μία τις πιο σημαντικές: Από την
1η Απριλίου έως τις 28 Οκτωβρίου 2018 η
συναρπαστική πομπή με αναμμένες λαμπάδες
στο ιερό της Νοτρ-Νταμ κάθε βράδυ στις
9μ.μ. Είναι πραγματικά η πιο συγκινητική στιγμή
που δε χάνει κανείς από τους προσκυνητές και
επισκέπτες της Λούρδης.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
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Αναζωογονηθείτε στη Λούρδη
Στη Λούρδη το νερό βρίσκεται παντού όπως
αυτό που ρέει στον ποταμό Γκαβ-ντε-Πω.
Όμως, το νερό που φέρει το πραγματικό
μήνυμα του εξαγνισμού δεν είναι άλλο από
εκείνο της πηγής που ανακάλυψε στις 25
Φεβρουαρίου του 1858 η Μπερναντέτ
Σουμπιρού. Σύμβολο του προσκυνήματος
στη Λούρδη, η βύθιση στο νερό είναι μία
πνευματική εμπειρία που αφήνει το στίγμα
της, ενώ η πομπή με τις αναμμένες δάδες
προκαλεί έντονα συναισθήματα ακόμα και
σε όσους δεν πιστεύουν. Ο κόσμος είναι
ενωμένος, η ατμόσφαιρα χαρμόσυνη και η
ενέργεια διάχυτη. Πρόκειται για μία μοναδική
εμπειρία!
Ανακαλύπτοντας τη γη των θρύλων
Είτε πρόκειται για την Μπερναντέτ, είτε για
τους κόμητες του Μπιγκόρ, η ιστορία έχει

αφήσει το στίγμα της στην πόλη αυτή. Για
να νιώσετε, λοιπόν, πλήρως το πνεύμα της
Λούρδης μπορείτε να… μεταμορφωθείτε σε
μεσαιωνικό ιππότη με μία βόλτα στο παλιό
φρούριο ή να ακολουθήσετε τα βήματα
της νεαρής Μπερναντέτ κάνοντας έναν
περίπατο που θα σας δώσει την ευκαιρία να
ανακαλύψετε και άλλες γωνιές της πόλης.
Για τους λάτρεις της φύσης
Με πλούσια φυσική κληρονομιά η Λούρδη είναι
ο ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν
τους ανοιχτούς χώρους. Πολλές είναι οι
προτάσεις για τους λάτρεις της φύσης και
του αθλητισμού: mountain-bike στο Πικ Ντου
Ζερ, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο
UCI Downhill, δραστηριότητες στη λίμνη ή
το ποτάμι Γκαβ-ντε-Πω, ποδήλατο στο όρος
Μπέουτ, γκολφ… Σε απόσταση μόλις λίγων
λεπτών από το κέντρο της πόλης βρίσκεται
η πανέμορφη λίμνη της Λούρδης που

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πολλές είναι οι λιχουδιές της τοπικής κουζίνας,
όμως, ξεχωρίζουμε το προσούτο μαύρου
χοίρου του Μπιγκόρ, τα φασόλια της Ταρμπ,
το παραδοσιακό γλυκό gâteau à la broche, το
οποίο για να ψηθεί το… σουβλίζουν, το τυρί τόμα
των Πυρηναίων και άλλα τυριά. Αξίζει και μία
βόλτα στην αγορά του Λεζ Αλ για να δοκιμάσετε
προϊόντα τοπικών παραγωγών και φυσικά σας
περιμένουν τα εστιατόρια της πόλης.

Πομπή με λαμπάδες
στο esplanade du Rosaire
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Τι συμβαίνει όταν μία νυχτερινή βόλτα
συνδυάζεται με λίγη περιπέτεια;
Δημιουργείται
το
ξεχωριστό
Φεστιβάλ NightScapades που είναι
η πρώτη διεθνής γιορτή για την
αστρονομία, το νυχτερινό τοπίο και
την αστροφωτογραφία στη Γαλλία.
Πρόκειται για ένα επιστημονικό,
καλλιτεχνικό και πολιτιστικό φεστιβάλ
που είναι ανοιχτό σε όλους και
περιλαμβάνει φωτογραφίες, timelapse, σπάνιες εικόνες από ιδιωτικά
και δημόσια αστεροσκοπεία, αλλά και
λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική, street
art, αφηγήσεις, αρχιτεκτονική… Όλα
μέχρι τις 3 Ιουνίου.

Στο προσκύνημα του Σαντιάγο ντι Κομποστέλα

© P. Vincent-OT Lourdes

Tour de France

Το Tour de France
70 χρόνια μετά

© CRT P. Thebault

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΛΟΥΡΔΗ

Για τη διαμονή σας υπάρχουν πολλές επιλογές:
Ξενοδοχεία, πανσιόν, b&b, ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα. Μπορείτε να κάνετε την
κράτησή σας μέσω του Γραφείου Τουρισμού
της Λούρδης στην ιστοσελίδα reservation.
lourdes-infotourisme.com
■ www.lourdes-infotourisme.com

I

NightScapades,
ένα ξεχωριστό
φεστιβάλ

Ράφτινγκ στο Gave de Pau

Η ΛΟΥΡΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ

Σε λιγότερο από μία ώρα από τη Λούρδη
βρίσκονται οι hot προορισμοί των Πυρηναίων
με κυριότερο το Πικ ντι Μιντί με υψόμετρο
2.877 μέτρων. Εκεί, στην καρδιά της
προστατευόμενης περιοχής της Σιελ
Ετουάλ, βρίσκεται το αστεροσκοπείο, στο
οποίο μπορείτε να φτάσετε με το τελεφερίκ
μέσα σε μόλις 15 λεπτά και να απολαύσετε
τη θέα που κόβει την ανάσα. Επιπλέον, όσοι
δεν έχουν υψοφοβία μπορούν να δοκιμάσουν
να περπατήσουν στη μεταλλική πασαρέλα
μήκους δέκα μέτρων. Θα νιώσουν ότι πετάνε!
Απαραίτητη, όμως, είναι κι η πεζοπορία στο
Cirque de Gavarnie, το οποίο αναγνωρίστηκε
από την UNESCO μαζί με το Εθνικό Πάρκο της
Ορδέσα και το Κοτερέτ-Ποντ ντ'Εσπάν στην
καρδιά του Εθνικού Πάρκου των Πυρηναίων
που περιτριγυρίζεται από πίστες για σκι και Spa
με ιαματικές πηγές. Ένα μοναδικό στον κόσμο
τοπίο στα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας.

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

© P. Vincent-OT Lourdes

σχηματίζεται από παγετώνα. Εκεί μπορείτε
να περπατήσετε, να κάνετε ποδήλατο, να
ψαρέψετε, να παίξετε γκολφ, ακόμα και να
κάνετε κωπηλασία με σανίδα. Όσο για το
Πικ Ντου Ζερ δεν είναι κατάλληλο μόνο για
mountain-bike, αλλά είναι γνωστό και για
την εντυπωσιακή θέα του. Μία βόλτα με το
τελεφερίκ είναι ό,τι πρέπει για να θαυμάσετε
από ύψος 1.000 μέτρων την μαγευτική
Λούρδη. Την ίδια στιγμή, ακόμα και τα σπήλαια
ενδείκνυνται για επίσκεψη, ενώ μετά την
περιήγηση σε αυτά μπορείτε να ολοκληρώσετε
τις δραστηριότητες με μία βόλτα με ποδήλατο
κατά μήκος καταπράσινων μονοπατιών.

I

© Presse-Sport

I

© P. Vincent-OT Lourdes

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Εβδομήντα χρόνια μετά τον Ποδηλατικό
Γύρο του 1948, φέτος και συγκεκριμένα
την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 οι
ποδηλάτες θα περάσουν και πάλι από
το ιερό της Νοτρ-Νταμ της Λούρδης
για να προσεγγίσουν την Λαράνς κατά
το 19ο ετάπ, όπου θα αγωνιστούν για
200χμ. στο βουνό.
M A G A Z I N E
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@ G. Mathieu

Αββαείο του Montmajour

Στη νότιο Γαλλία με τους
θησαυρούς του Κέντρου
Εθνικών Μνημείων
ΕΚΑΤΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (CMN) ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ. ΤΡΕΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018. Η ΤΕΛΕΙΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ.

Σ

ΤΟ ΑΒΒΑΕΙΟ ΤΟΥ
ΜΟΝΜΑΖΟΥΡ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΙΚΑΣΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΑΡ

Λίγα χιλιόμετρα από την Αρλ, το αββαείο του
Μονμαζούρ τιμά δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες
που επηρέασαν με αποφασιστικό τρόπο το
χώρο τους. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη
Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, σπουδαίο πρωταγωνιστή
της γαλλικής Νουβέλ Βαγκ, δημιουργό
κινηματογραφικών ταινιών που άφησαν το
στίγμα τους όπως η ταινία «Με κομμένη
την ανάσα» και «Η περιφρόνηση», και από
την άλλη ο θεμελιωτής του κινήματος του
Κυβισμού, Πάμπλο Πικάσο. Οι δύο σπουδαίες
καλλιτεχνικές προσωπικότητες συναντώνται
στην έκθεση «Picasso - Godard: Lumières
uniques de la coïncidence» από τις 3
Ιουλίου ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα από
αποσπάσματα, ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις,
κολάζ από τις ταινίες του Γκοντάρ, έργα του
Πικάσο και πολλά έγγραφα, η έκθεση στοχεύει
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να παρουσιάσει τη σχέση και τις συμπτώσεις
ανάμεσα στο έργο του ζωγράφου και εκείνο
του κινηματογραφιστή. Πράγματι, ο Γκοντάρ
που έθεσε τους δικούς του όρους στον
κινηματογράφο, είναι αδιαμφισβήτητα για την
έβδομη τέχνη ότι ο Πικάσο για τη ζωγραφική,
ο οποίος έφερε την επανάσταση. Οι δύο
καλλιτέχνες συνυπήρξαν χρονικά για αρκετές
δεκαετίες και οι πρώτες ταινίες του Γκοντάρ,
μέχρι τον «Τρελό Πιερό», έχουν πολλές
αναφορές στο έργο του Πικάσο.
www.abbaye-montmajour.fr

ΑΙΓΚ-ΜΟΡΤ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ
ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙΧΗ

Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο να δει
κανείς τους πύργους και προμαχώνες της
Αιγκ-Μορτ, την οχυρωμένη πόλη στο γαλλικό
διαμέρισμα Γκαρντ, η οποία χτίστηκε στα μέσα
του 1200 από τον βασιλιά Λουδοβίκο Θ’ (Άγιο
Λουδοβίκο) που από εκεί αναχώρησε για τις
Σταυροφορίες στους Αγίους Τόπους. Τα τείχη

των ιστορικών κτιρίων της Αιγκ-Μορτ φέρουν
την ιστορία των προτεσταντών κρατουμένων,
τους οποίους θα τιμήσει η έκθεση «REGISTER, de Martin Luther à Marie Durand,
500 ans de protestantisme à Aigues-Mortes». Βασικό πρόσωπο της έκθεσης θα είναι
η πιο γνωστή εκ των φυλακισμένων, η Μαρί
Ντουράντ, της οποίας η 250η επέτειος από
την απελευθέρωσή της γιορτάζεται φέτος.
Η έκθεση θα «αναβιώσει» τα σκαλισμένα
σε πέτρες μηνύματα χιλιάδων ανδρών και
γυναικών κρατουμένων με το γνωστό «Register» («Αντισταθείτε» στην τοπική διάλεκτο),
το σύνθημα εξέγερσης και το κάλεσμα
για αντίσταση που διατηρήθηκε ανά τους
αιώνες. Μία εισαγωγική ταινία θα μεταφέρει
στην οθόνη την ιστορία της Αιγκ-Μορτ μέσα
από τα σκαλισμένα συνθήματα. Σε τέσσερα
αφηγηματικά στάδια θα παρουσιαστούν οι
φάσεις της ίδρυσης της πόλης, η εποχή των
Σταυροφοριών όταν τα πλοία αναχωρούσαν
για την Εγγύς Ανατολή, οι θρησκευτικοί πόλεμοι
και τέλος η σύγχρονη περίοδος. Επιπλέον, μία

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Γιατί να μην εκμεταλλευτείτε ένα
σαββατοκύριακο στην Κυανή Ακτή για να
ανακαλύψετε δύο ξεχωριστές βίλες και
έναν εκπληκτικό σύγχρονο τρόπο ζωής; Λίγα
χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ιταλία, στο
Ροκμπρίν Καπ-Μαρτέν, η βίλα E-1027 είναι το
απόλυτο σύμβολο μοντέρνας αρχιτεκτονικής.
Πρόκειται για την πρώτη δημιουργία της Αϊλίν
Γκρέι, αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια από
την Ιρλανδία, που θεωρείται μία πραγματική
πρωτοπόρος του design της δεκαετίας του
1920. Η βίλα αντικατοπτρίζει την προσεκτική
ματιά της για το design και την λεπτομέρεια.
Πρόκειται για ένα είδος μανιφέστου για
την αρχιτεκτονική και για τη διακόσμηση:
Σταθερά έπιπλα που λειτουργούν ως τοίχοι και
διαχωριστικά, καρέκλες, τραπεζάκια, φώτα,
διακοσμητικά, χαλιά, όλα δημιουργήθηκαν
για τη βίλα και είναι αναπόσπαστα κομμάτια
του χώρου. Για την Γκρέι καθένας «πρέπει
να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος» σε
μία κατοικία και να τακτοποιεί τα πάντα
σε ελάχιστο χώρο. Για αυτό το λόγο,
κατασκεύασε έπιπλα κομψά και λειτουργικά
για τα οποία φρόντισε κάθε λεπτομέρεια. Η
βίλα E-1017 ολοκληρώνεται από τον χώρο
του εστιατορίου L’Étoile de mer, από τις
καμπάνες και τους χώρους για κάμπινγκ,
όλα σχεδιασμένα από τον Λε Κορμπυζιέ που
δημιούργησε και τις τοιχογραφίες, οι οποίες
είναι ακόμα εμφανείς. Από τη βίλα της Αϊλίν
Γκρέι σε μισή ώρα μπορείτε να φτάσετε σε
μία άλλη βίλα: Τη βίλα Kérylos στην Μπολιέ-

I

C O V E R

S T O R Y

Πύργοι και οχυρά του Aigues Mortes

συρ-Μερ. Και αυτή είναι χτισμένη τον 20ο
αιώνα, αλλά έχει τελείως διαφορετικό ύφος.
Σχεδιάστηκε ακολουθώντας το μοντέλο των
αριστοκρατικών κατοικιών της Δήλου τον 2ο
αιώνα π.Χ. όχι, όμως, σαν απλή αντιγραφή,
αλλά σε μία προσπάθεια αναβίωσης του ύφους
της αρχαίας Ελλάδας. Την αποστολή έφεραν
εις πέρας ο ιδιοκτήτης αρχαιολόγος και
ελληνιστής Τεοντόρ Ρενάκ και ο αρχιτέκτονας
Εμμανουέλ Ποντρεμολί. Η βίλα Kérylos είναι
μία πρόσκληση σε ένα ταξίδι στην καρδιά του
ελληνικού πολιτισμού. Η κατοικία συνδυάζει
με σπάνια αρμονία την αρχαία πολυτέλεια με
την κλασική αισθητική και τη μοντέρνα άνεση
όπως στις βίλες της Μπελ Επόκ. Για την
κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν πολύτιμα
υλικά: Γυψομάρμαρο όπως στην αρχαιότητα,
μάρμαρα από την Καράρα και εξωτικό ξύλο
για την επίπλωση. Η διακόσμηση είναι πλούσια
με μωσαϊκά και τοιχογραφίες εμπνευσμένα
από την αρχαία Ελλάδα και αφηγούνται
διάσημους μύθους θεών και κλασικών ηρώων.
http://capmoderne.com/en/lieu/la-villa-e-1027/
www.villakerylos.fr
■ www.tourisme.monumentsnationaux.fr

@ C. Clier - CMN

ΔΥΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΒΙΛΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ, Η ΜΙΑ
ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

Villa Kerylos
Villa E-2017

@ C. Clier - CMN

έκθεση φωτογραφίας θα παρουσιάσει και θα
δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στα συνθήματα
που είναι χαραγμένα στην πέτρα.
www.aigues-mortes-monument.fr

I

© Manuel Bougot
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Villa Kerylos
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Κάστρο του Amboise

Η Κοιλάδα του Λίγηρα
και τα 500 χρόνια της
Αναγέννησης
Η ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΟΥ ΛΊΓΗΡΑ ΕΤΟΙΜΆΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΉΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΤΗΣ

Η

ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ

Το 2019 θα είναι το έτοςκλειδί για την Κοιλάδα του Λίγηρα, καθώς
σημειώνονται 500 χρόνια από το θάνατο του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο κάστρο του Κλο
Λυσέ δίπλα στο βασιλικό πύργο του Αμπουάζ,
500 χρόνια από τη γέννηση της Αικατερίνης
των Μεδίκων στη Φλωρεντία και άλλα τόσα
από την έναρξη της κατασκευής του βασιλικού
πύργου του Σαμπόρ. Η Κοιλάδα των τεχνών και
της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, επιθυμεί
να κάνει διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον και να παρουσιάσει στον
κόσμο την λαμπρή και καινοτόμα τέχνη της
αναγεννησιακής εποχής.

ΣΠΟΥΔΑΊΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ,
ΙΔΈΕΣ, ΓΝΏΣΕΙΣ ΚΑΙ
SAVOIR-FAIRE
Η Κοιλάδα του Λίγηρα άνοιξε την αγκαλιά της
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στα πιο δημιουργικά πνεύματα της ιστορίας,
των τεχνών και των επιστημών, σε λόγιους και
διάσημους ουμανιστές όπως ο Λεονάρντο
Ντα Βίντσι, ο οποίος έζησε στο κάστρο του
Κλο Λυσέ. Πυρήνας της πολιτικής ζωής υπό τη
βασιλεία του Φραγκίσκου Α’ της Γαλλίας, όλη η
Κοιλάδα του Λίγηρα είναι το πνευματικό κέντρο
στο οποίο αναπτύχθηκαν ο Ουμανισμός και
η Μεταρρύθμιση. Καλβίνος, Έρασμος του
Ρότερνταμ, Φρανσουά Ραμπελαί, Ρονσάρ, ο
νομικός Αντρέα Αλτσάτο, ο ποιητής Κλεμάν
Μαρό, ο γλύπτης Μπενβενούτο Τσελίνι…
Ο πολιτιστικός αναβρασμός επέτρεψε την
δημιουργία πολλών κάστρων, όπως το κάστρο
του Σαμπόρ, του Κλο Λυσέ, τα βασιλικά
κάστρα της Αμπουάζ και της Μπλουά, το
κάστρο του Σενονσώ, του Αζαί-λε-Ριντώ, του
Βαλανσαί, του Σωμόν-συρ-Λουάρ, του Ανζέ,
του Λος και την ανάπτυξη πόλεων όπως η
Μπούρζ, η Τουρ, η Ρομοροντάν-Λαντενέ.
Η Αναγέννηση αναβιώνει χάρη σε χώρους
σύγχρονης τέχνης όπως το Κέντρο Σύγχρονης
Δημιουργίας Ολιβιέ Ντεμπρέ στην Τουρ, το

Κέντρο Πειραματικής Τέχνης Τρανσπαλέτ
στην Μπρουζ, το Ίδρυμα Ντουτ, το Κέντρο
Τέχνης και Φύσης Σομόν και το Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης του Ορλεάν.

ΟΙ ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΌ
ΤΩΝ 500 ΕΤΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ

Μία γαλλο-ιταλική συνεργασία, ένα σπουδαίο
λαϊκό θέαμα δρόμου, υπέροχες εκθέσεις…
Δίνουμε ραντεβού το 2019 για μία εξαιρετική
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@ D. Lépissier

Βασιλικό κάστρο του Blois, δωμάτιο της βασίλισσας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΆ ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΤΆ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΣΤΟ
ΚΆΣΤΡΟ ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΆ

Κατά την Αναγέννηση το βασιλικό κάστρο του
Μπλουά, το οποίο είναι ένα αριστούργημα
τέχνης και ιστορίας, ήταν η βασική κατοικία
των βασιλέων της Γαλλίας, αλλά και το
πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο.
Εκεί πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια οι
διάδοχοι των βασιλέων, όχι μόνο εκείνοι της
Αικατερίνης των Μεδίκων, αλλά και εκείνοι
της Άννας της Μεγάλης Βρετανίας και της
Κλαυδίας της Γαλλίας. Για αυτό, το κάστρο
επέλεξε το θέμα των παιδικών χρόνων στην
Αναγέννηση για να γιορτάσει την επέτειο των
500 χρόνων με την έκθεση Enfants de la
Renaissance/ Παιδιά της Αναγέννησης (από
τις 25/5 ως τη 1/9/2019), δίνοντας μία πλήρη
εικόνα για το πώς ζούσαν τα παιδιά πέντε
αιώνες πριν.

ΒΑΣΙΛΙΚΈΣ ΓΙΟΡΤΈΣ ΣΤΟ
ΚΆΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥΆΖ

Το 1518 στο κάστρο του Αμπουάζ
πραγματοποιούνταν μεγάλες γιορτές,
οι οποίες θα αναβιώσουν όλο το 2018
χάρη στη μεγάλη εκδήλωση «500 χρόνια
βασιλικών γιορτών». Τον Ιούλιο θα διεξαχθεί
αναγεννησιακός χορός, στα μέσα του
ίδιου μήνα θα εορταστούν οι Βασιλικές
Ημέρες με ιστορικές αναπαραγωγές και θα
πραγματοποιηθούν θεάματα και συναυλίες.
Όλα αυτά, θα δώσουν μία μικρή γεύση για
όσα θα ακολουθήσουν το 2019 για την 500η

επέτειο από το θάνατο του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι και από την έναρξη της Αναγέννησης
στη Γαλλία. Στο Αμπουάζ, όπου πέθανε ο Ντα
Βίντσι, ετοιμάζεται ένα ξεχωριστό πρόγραμμα
με μία μεγάλη έκθεση, η οποία θα αποτελέσει
ευκαιρία για να παρουσιαστεί η βαθιά σχέση
του Ιταλού καλλιτέχνη με τον βασιλιά της
Γαλλίας.

Ο ΛΕΟΝΆΡΝΤΟ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΉΣ ΣΤΟ ΚΛΟ
ΛΥΣΈ

Το κάστρο του Κλο Λυσέ υπήρξε κατοικία του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, όπου και πέθανε στις
2 Μαΐου το 1519. Για την 500η επέτειο από
το θάνατό του προγραμματίζεται η λειτουργία
(2018/2019) ενός νέου μουσείου αφιερωμένο
στον ζωγράφο και αρχιτέκτονα Λεονάρντο και
μία μεγάλη έκθεση με τίτλο «Ο Λεονάρντο Ντα
Βίντσι, οι μαθητές του, ο Μυστικός Δείπνος και
ο Φραγκίσκος Α’ της Γαλλίας» (από την 1η
Ιουνίου στις 2 Σεπτεμβρίου 2019). Στο χώρο
θα εκτίθεται και μία ταπισερί με τον Μυστικό
Δείπνο που ζωγράφισε έπειτα από παραγγελία
του Φραγκίσκου Α΄ της Γαλλίας και φυλάσσεται
στα μουσεία του Βατικανού. Τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο θα διοργανωθούν βραδιές στο Κλο
Λυσέ με αναγεννησιακή κουζίνα, μουσική και
ζωγραφική και τον Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Αναγεννησιακής Μουσικής.

ΣΕΝΟΝΣΏ, ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΔΊΚΩΝ

Στολίδι της Αναγέννησης και μνημείο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το
κάστρο του Σενονσώ είναι σύμβολο μοναδικής

αρχιτεκτονικής. Η βασίλισσα Αικατερίνη των
Μεδίκων, η 500η επέτειος από τη γέννηση
της οποίας θα εορταστεί το 2019, θέλησε να
τιμήσει τη γενέτειρά της Φλωρεντία και δη το
Πόντε Βέκιο της πόλης κατασκευάζοντας τη
διάσημη σκεπαστή γέφυρα στον ποταμό Σερ.
Υπέροχες συλλογές κοσμημάτων, θεαματικοί
κήποι, το γκουρμέ εστιατόριο Orangerie… το
κάστρο Σενονσώ προτείνει βραδινές βόλτες
στους κήπους υπό το φως των κεριών, ενώ
τον Ιούνιο ανοίγει και πάλι ο κήπος του προς
τιμήν του αρχιτέκτονα Ράσελ Πέιτζ.

ΟΙ ΚΉΠΟΙ ΤΗΣ ΣΚΈΨΗΣ ΣΤΟ
ΣΟΜΌΝ

Το Φεστιβάλ των Κήπων στο κάστρο του
Σομόν, το οποίο αποτελεί αναγεννησιακό
στολίδι και κατοικία της Αικατερίνης των
Μεδίκων, θα κινείται στο ρυθμό της 500ης
επετείου της Αναγέννησης. Στο μεταξύ,
μπορείτε να ανακαλύψετε τη συλλογή του
2018, η οποία είναι αφιερωμένη στους
κήπους της σκέψης, που έχουν αποτελέσει
πηγή έμπνευσης για λόγιους, καλώντας στην
περισυλλογή, την προσευχή και το όνειρο. ■
Κάστρο του Chenonceau

© Marc Jauneaud

χρονιά αφιερωμένη στην Αναγέννηση! www.
valledellaloira-francia.it
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Παραλία της Ostriconi

Η αυθεντική Κορσική
8.680 χιλιόμετρα μαγευτικού τοπίου

ΦΎΣΗ ΆΘΙΚΤΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΠΆΡΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ, 1.000 ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΏΝ ΑΚΤΏΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ,
ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΊΑ, ΕΥΕΞΊΑ ΚΑΙ ΈΝΑ ΑΡΧΑΊΟ SAVOIR-FAIRE: Η ΚΟΡΣΙΚΉ ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΈΝΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΌ ΝΗΣΊ.

Θ

ΕΑΜΑΤΙΚΉ ΦΎΣΗ

H Κορσική είχε μαγέψει τους
αρχαίους Έλληνες σε τέτοιο
βαθμό που την ονόμασαν
«Καλλίστη», δηλαδή «η πιο όμορφη». Το νησί
είναι σχεδόν μία ήπειρος σε μικρογραφία με
τις παραλίες της που θυμίζουν Καραϊβική,
τα βουνά που παραπέμπουν στις Άλπεις,
τα κόκκινα βράχια της δυτικής ακτής που
έχουν λίγο από αμερικανικό φαράγγι, κάποια
σημεία του Καπ Κορς που φέρνουν στο νου
την Παταγονία. Είναι ένα νησί αντιθέσεων, ένα
βουνό στη θάλασσα.

ΟΙ ΑΚΤΈΣ, ΜΊΑ ΔΙΑΡΚΉΣ
ΑΝΑΚΆΛΥΨΗ

Μία βόλτα κατά μήκος της ακτογραμμής,
από τους ασβεστολιθικούς βράχους του
Μπονιφάτσιο στα νότια του νησιού, μέχρι
τα λιμανάκια του Καπ, περνώντας από τις
παραλίες της ανατολικής και δυτικής ακτής,
θα αποκαλύψει τη διαφορετική ομορφιά το
τόπου, αλλά και κάποιες κρυφές άγριες
γωνιές. Η υπέροχη και εύθραυστη φύση εδώ
προστατεύεται με πέντε φυσικά καταφύγια να
θωρακίζουν την μοναδική χλωρίδα και πανίδα
του νησιού: Τα νησιά Σερμπικάλ όπου ζουν οι
κορμοράνοι με λοφίο, τα νησιά Λαβέτζι που
θυμίζουν τις Σεϋχέλλες με τα βράχια και τη
λευκή άμμο (η πιο λεπτή σε όλη τη Μεσόγειο!)
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και τα 68 διαφορετική είδη ψαριών, τα
πανέμορφα νησιά Φινοκιαρόλα, η Σκαντολά
που είναι το πρώτο φυσικό καταφύγιο της
Γαλλίας και η λιμνοθάλασσα της Μπιγκουλιά
νότια της Μπαστιά, όπου ζουν πάνω από
230 είδη θαλάσσιων πουλιών. Στη συνέχεια
υπάρχουν τα θαλάσσια πάρκα, όπως το
Διεθνές Πάρκο του Μπονιφάτσιο σε έκταση
800 χλμ., το Εθνικό Πάρκο της Κορσικής στη
Ρεβελάτα νότια του Κάλβι στον κόλπο του
Πόρτο. Ο κόλπος του Πόρτο με τον Όρμο
του Πιανά και το καταφύγιο της Σκαντολά
είναι το πιο εντυπωσιακό σημείο του νησιού και
αποτελεί περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Ο κόκκινος γρανίτης και οι
καλά κρυμμένοι κολπίσκοι δίνουν την αίσθηση
μίας μικρής Εδέμ, όπου φωλιάζουν σπάνια
πουλιά από τον θαλασσαετό ως τον ψαραετό.

ΤΟ ΠΡΆΣΙΝΟ ΝΗΣΊ

Υπάρχει, όμως, και η… άλλη Κορσική, η
εσωτερική με την πράσινη δασώδη καρδιά της
γεμάτη με τη μαύρη πεύκη, τις σμαραγδένιες
λίμνες και τις 120 βουνοκορφές που φτάνουν
τα 2.000 μέτρα υψόμετρο. Πρόκειται για
ένα πραγματικό βουνό στη θάλασσα, με
περισσότερα από τα 2/3 του να αποτελούν
μέρος του Εθνικού Πάρκου, το οποίο
«αγγίζει» 145 μικρούς δήμους. Μπορείτε

να το ανακαλύψετε με αυτοκίνητο, μηχανή
ή περπατώντας στα μονοπάτια ξεκινώντας
από τη πιο διάσημη διαδρομή την GR20 που
διασχίζει διαγώνια όλο το νησί, ή τις λιγότερο
δύσκολες όπως την «Θάλασσα και Βουνά»
και «Θάλασσα και Θάλασσα». Βέβαια υπάρχει
και η πιο ξεκούραστη λύση όπως αυτή του
τρένου, του διάσημου Τρινικέλου, που περνάει
από το κέντρο του νησιού. Στην καρδιά του
νησιού, θα συναντήσετε το Όρος Σίντο, το
οποίο «σκεπάζει» με την ψηλότερη κορυφή
του την Κορσική και θα βρεθείτε μπροστά
σε λίμνες, ρυάκια, φυσικές πισίνες. Κι έπειτα,
υπάρχει το Μόντε ντ’Όρο με το πευκόδασός
του, το Μόντε Ροτόντο με τα 2.622 μέτρα
του και τις εννιά λίμνες του, οι κορυφές της
Πάλια Όρμπα με τα 2.225 μέτρα υψόμετρο.
Ένα πραγματικό υπερθέαμα!

Η μοναδική έρημος
στην Ευρώπη:
Ντεζέρ Ντεζ Αγκριά
Η εκπληκτική φύση της Κορσικής
συμπεριλαμβάνει και μία έρημο με
θαμνώδεις εκτάσεις και βράχους! Μπορείτε
να την ανακαλύψετε από το μονοπάτι του
Ιλ-Ρους και Σαιν Φλοράν ή με 4x4.
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Calanques de Piana
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Καταρράκτης των Άγγλων

Ένας παράδεισος για όσους αγαπούν τον αθλητισμό
ΜΕ MOUNTAIN BIKE ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΥΚΝΌΦΥΤΑ ΔΆΣΗ, ΜΕ ΆΛΟΓΟ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ ΤΩΝ 2.000 ΧΛΜ., ΚΟΛΥΜΠΏΝΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΛΆΣΣΙΟ ΠΛΟΎΤΟ, ΠΟΛΛΈΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ Η ΚΟΡΣΙΚΉ ΣΕ ΌΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΎΝ
ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΎΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ.

Θ

ΆΛΑΣΣΑ Ή ΒΟΥΝΌ;

Η επιλογή δική σας: Στην Κορσική
μέσα σε μία ημέρα μπορείτε να
περάσετε από το jet ski, στο funbord ή τις καταδύσεις, το rafting ή το κανό, το
παραπέντε, την αναρρίχηση. Όλα είναι δυνατά
στην Κορσική.

ΑΝ ΠΡΟΤΙΜΆΤΕ ΤΗ
ΘΆΛΑΣΣΑ…

Με καταμαράν και ιστιοφόρα με σκίπερ ή
χωρίς από τα μεγάλα λιμάνια του νησιού
(Αζαξιό ή Αιάκειο, Μπαστιά, Προπριανό,
Μπονιφάτσιο και Πόρτο Βέκιο) ανακαλύψτε
τις ακτές. Υπάρχουν παραλίες που μπορείτε
να προσεγγίσετε μόνο δια θαλάσσης, από τη
Σαλεσιά στους κολπίσκους της Κάλα Λόνγκα

© Tom Bayer - Fotolia.com

Ποδηλατικός τουρισμός στην Κορσική

και την Κάλα ντ’Αγκουλιά, ενώ διαφορετικοί
ναυτικοί σύλλογοι προτείνουν μαθήματα
ιστιοπλοΐας για αρχάριους και περιπέτειες
όπως η… αναζήτηση μυστήριων πλασμάτων
στο βυθό της θάλασσας. Και φυσικά υπάρχει
το surf, το windsurf, το kite surf, η κωπηλασία
σε σανίδα, το θαλάσσιο καγιάκ, το funboard, οι
καταδύσεις, το ψάρεμα: με 1.000 χλμ. ακτών
οι επιλογές είναι πάρα πολλές!

ΜΉΠΩΣ ΑΓΑΠΆΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΤΟ ΒΟΥΝΌ;

Το νησί μετρά 1.500 χλμ. μονοπατιού σε όλα τα
επίπεδα του Εθνικού Πάρκου, με αποτέλεσμα
οι επιλογές να είναι και σε αυτή την περίπτωση
πολλές: Από την πιο απαιτητική διαδρομή,
το GR20 που «προσκαλεί» έμπειρους

πεζοπόρους με συνολικά 200 χλμ. έκταση,
από την Καλενζανά στην Μπαλάν, την Κόνκα
στα νότια, μέχρι τη διαδρομή «Θάλασσα και
Θάλασσα» από το Πόρτο Βέκιο στο Προπριανό
περνώντας από αρχαία μονοπάτια και τη
διαδρομή «Θάλασσα και Βουνά» από την
Καλενζανά στην Καρζέζ για όποιον αγαπά το
trekking. Το χειμώνα μπορείτε να κάνετε και
σκι στο Γκιζόνι και στην Βαλ ντ’Εζέ, σε μία ώρα
απόσταση από το Αζαξιό. Την ίδια στιγμή, πολλοί
είναι και οι ποδηλατόδρομοι για mountain-bike,
αλλά και για ηλεκτρικά ποδήλατα. Για όσους
αγαπούν την περιπέτεια υπάρχουν διαφορετικά
επίπεδα για canyoning για έμπειρους, αλλά και
οικογένειες, ενώ ιδανικό είναι το νησί για βόλτες
με άλογα που μπορείτε να προγραμματίσετε
για μία ώρα, μία ημέρα ή μία εβδομάδα.

Βόλτες με ποδήλατο, το must στο νησί
Ο 100ος ποδηλατικός γύρος, το περίφημο Tour de France, ξεκίνησε το 2013 από την Κορσική,
καθιστώντας τις δραστηριότητες με ποδήλατο το must για το νησί. Χάρη στη γεωγραφική
ιδιομορφία του νησιού οι έμπειροι ποδηλάτες μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους σπορ.
Καταλληλότερη περίοδος είναι από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο και από τον Σεπτέμβριο ως τον
Οκτώβριο, όταν το κλίμα είναι ήπιο, οι θερμοκρασίες όχι πολύ υψηλές και οι δρόμοι ήσυχοι. Θα
μπορούσατε να ακολουθήσετε και το Route des Sens Authentiques για να ανακαλύψετε την
περιοχή, τους τεχνίτες της και τους ντόπιους παραγωγούς.
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Τυριά Κορσικής
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Το savoir-faire και η τέχνη του ζην στην Κορσική

ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΗΤΕΙΑ, ΜΥΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ SAVOIR-FAIRE ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ.

Α

ΝΆΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ

Η επίσκεψη στις ιστορικές
πρωτεύουσες είναι ιδιαίτερα ευχάριστη: η
Κόρτε, η Μπαστιά, το Αζαξιό, η Σαρτέν, η
Αλέρια… αλλά και οι πόλεις όπως το Κάλβι
και το Μπονιφάτσιο και τα διάσπαρτα χωριά
του νησιού, από τη Νόντζα στο Μουράτο, από
το Σαιν Φλορέν στην Πίνια και την Καρζέζ.

ΤΟ SAVOIR-FAIRE ΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ

Η παραδοσιακή κουζίνα της Κορσικής δεν
είναι χαρακτηριστική ενός νησιού, καθώς
υπερισχύουν το κυνήγι, το χοιρινό, το αρνί,

το κατσίκι, το μοσχάρι. Αυτό συμβαίνει γιατί
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα οι ακτές
ήταν αραιοκατοικημένες και το νησί είναι
περισσότερο ορεινό. Φυσικά υπάρχουν και
τα ψάρια και τα οστρακοειδή, ενώ τα πιο
ξακουστά εστιατόρια βρίσκονται δίπλα στη
θάλασσα. Ανάμεσα σε αυτά οκτώ έχουν
αστέρια Michelin: το Casadelmar στο Πόρτο
Βέκιο, το Le Lido στο Προπριανό, το I Salti
στην Μπελγκοντέρ, το Le Palm Beach - A
Rena d'Oro στo Αζαξιό, το La Table by La
Villa στο Κάλβι, το La Roya στο Σαιν Φλορέν
και τα δύο new entry της χρονιάς La Table de
la Ferme στο Μούρτολι και το U Santa Marina

στο Πόρτο Βέκιο. Ένα από αυτά, μάλιστα, έχει
δύο αστέρια, το Casadelmar στο Πόρτο Βέκιο
με τον Ιταλό σεφ Φάμπιο Μπραγκανιόλο και τη
μεσογειακή κουζίνα του. Δοκιμάστε τα εννέα
διαφορετικά ΠΟΠ ξακουστά κρασιά, με το
Patrimonio να είναι το πιο γνωστό από αυτά.

ΟΙ ΤΕΧΝΊΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
SAVOIR-FAIRE

Η Κορσική μπορεί να υπερηφανευτεί για μία
μακρά παράδοση στην τέχνη του χειροποίητου
που συνδυάζει το αρχαίο savoir-faire με τη
δημιουργικότητα και τη φρεσκάδα του σήμερα
και ποικίλει από τα ξύλινα αντικείμενα, στα
Άγαλμα του Ναπολέοντα

Ο Ναπολέων γεννήθηκε στο Αζαξιό στις 15 Αυγούστου του 1769 και στην πόλη υπάρχουν
πολλές σχετικές αναφορές, από το Maison Napoléon, το σπίτι που γεννήθηκε και έγινε εθνικό
μουσείο, μέχρι τα αγάλματα στις πλατείες, και το σαλόνι του Ναπολέοντα στο Hotel de Ville.
Στο Μουσείο Φες με την πιο σημαντική συλλογή έργων Ιταλών καλλιτεχνών μετά το Λούβρο,
εκτίθεται το μοναδικό έργο του Σάντρο Μποτιτσέλι που συνδέεται με τον Ναπολέοντα καθώς
το παρήγγειλε ο Καρδινάλιος Ζοζέφ Φες, θείος του αυτοκράτορα και μεγάλος συλλέκτης
έργων τέχνης.
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Ο Ναπολέων στο Αζαξιό
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Χαλάρωση στην Κορσική

© Julien Bastide - Fotolia.com

Αμπελώνες του Saint-Antoninu

C O V E R

Creazione, ένα
νέο φεστιβάλ
αφιερωμένο στο
savoir-faire

Από τις 15 ως τις 17 Ιουνίου του 2018
στην Μπαστιά διεξάγεται ένα νέο
φεστιβάλ, το Creazione (Δημιουργία), που
είναι το πρώτο μεσογειακό φεστιβάλ της
μόδας και του design. Είναι μία εκδήλωση
που πραγματοποιείται για την ενίσχυση
του savoir-faire και της καινοτομίας στο
νησί, αλλά και για να κάνει γνωστούς
τους νέους σχεδιαστές της Κορσικής.
Μία λαμπερή και σικ εκδήλωση που
επιτρέπει σε 50 σχεδιαστές και στιλίστες
να παρουσιάσουν στους επισκέπτες
και τους ειδικούς τις δημιουργίες τους.
Μπλόγκερς, influencers, δημοσιογράφοι,
προσωπικότητες της μόδας της τέχνης
και του design θα βρίσκονται εκεί. http://
creazione.corsica

Χαλάρωση και ευεξία

Η ΚΟΡΣΙΚΉ ΕΊΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΉ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΛΑΡΏΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΝΙΏΣΕΤΕ: ΜΠΆΝΙΟ ΣΤΗ
ΘΆΛΑΣΣΑ, ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑ, SPA ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΉ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ, ΚΑΘΑΡΌΣ
ΑΈΡΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΌ…

Ο

Ι ΙΑΜΑΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΉ

Δεν το γνωρίζουν όλοι, αλλά η
Κορσική έχει πολλές ιαματικές
πηγές, ιδανικές για να γεμίσετε τις μπαταρίες
σας. Σε μικρή απόσταση από την Σαρτέν,
κοντά στην Σάντα Λουτσία του Ταλάνο, οι
πηγές του Καλντάν συνδυάζουν μοναδικά
τη θάλασσα και το βουνό. Μία μικρή όαση
γαλήνης σε υψόμετρο 200 μέτρων και με
ξενοδοχείο www.hotelresidence-caldane.com
Την πηγή της Καλντάν τη χρησιμοποιούσαν
στο παρελθόν οι κάτοικοι της περιοχής σαν
ιαματικό λουτρό. Το νερό είναι ελαφρώς
θειούχο, αναβλύζει σε θερμοκρασία που
κυμαίνεται στους 37°/38° βαθμούς Κελσίου,
ενώ έχει θεραπευτικές και χαλαρωτικές
ιδιότητες και είναι ιδανικό για ελαφρά δερματικά
προβλήματα και διάφορους ερεθισμούς. Πέρα
από τα θερμά λουτρά, υπάρχει η αίθουσα
γυμναστικής, η σάουνα, το τζακούζι, αλλά
και προγράμματα για την ομορφιά και την
ευεξία. Στην δυτική ακτή, στο Ολμέτο, μία
ώρα από το Αζαξιό, οι ιαματικές πηγές του
Μπαράτσι είναι ένα ακόμα κέντρο ευεξίας σε
ένα υπέροχο φυσικό χώρο με ανοιχτή πισίνα

Ιαματικά λουτρά του Baracci

© ATC

γούρια όπως το μάτι της Αγίας Λουκίας (ή μάτι
του Σίβα) μέχρι τα αρώματα… Μη χάσετε την
Route des Sens, τον δρόμο των αισθήσεων,
που διασχίζει οκτώ μικρές περιοχές. Περίπου
400 παραγωγοί και τεχνίτες θα σας ανοίξουν
τις πόρτες των εταιριών και των ατελιέ τους
για να γνωρίσετε τα γαστρονομικά προϊόντα,
τα έργα από ξύλο και σίδερο, το παραδοσιακό
μαχαίρι της Κορσικής και τα πήλινα αντικείμενα,
τα υφάσματα από πρόβειο μαλλί, τα έργα από
γυαλί, τα κοσμήματα, τα καλαθάκια από ψάθα,
τα καλλυντικά και τα αρώματα…

με θειούχο νερό και θέα που κόβει την ανάσα,
αλλά και κλειστή πισίνα με θειούχο νερό στους
37° βαθμούς Κελσίου. Το νερό των πηγών του
Μπαράτσι έχει εκπληκτικές ιδιότητες για την
αρθρίτιδα, τους ρευματισμούς, τη νευραλγία,
τη δερματοπάθεια, τους τραυματισμούς.
Το νερό είναι ευεργετικό για την υγεία, τη
χαλάρωση και την ευεξία, ενώ υπάρχει
υδρομασάζ, πισίνα, ντους με πίεση, σάουνα,
τζακούζι, χαμάμ και μασάζ με αιθέρια έλαια.
www.bainsdebaracci.com
Τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο είναι ανοιχτά και
το Les bains και το Pietrapola στην περιοχή
του Φιουμόρμπου, στην ανατολική ακτή με
πισίνα που έχει θειούχο νερό και αναβλύζει
σε θερμοκρασία 56° βαθμούς Κελσίου,
ενώ μπορείτε να κάνετε και πολλές κούρες
ομορφιάς www.pietrapolalesbains.fr
■ www.visit-corsica.com
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Το Παρίσι στο ρυθμό
της Τέχνης

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Η 45Η FIAC ΣΤΟ GRAND ΚΑΙ ΣΤΟ PETIT PALAIS ΚΑΙ ΤΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ATELIER DES LUMIÈRES, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Η FIAC, ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η

45η έκδοση της FIAC, η Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης
Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21
Οκτωβρίου, δίνοντας ραντεβού με τις σημαντικότερες
γκαλερί σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Η FIAC που
ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1974 συγκεντρώνει όλες τις μορφές τέχνης:
Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, βίντεο, performances, ψηφιακή τέχνη. Σχεδόν 200 θα είναι οι γκαλερί τέχνης από
περισσότερες από 30 χώρες (Ευρώπη, Βραζιλία, Κίνα, Ιαπωνία) που
θα συμμετάσχουν στο Grand Palais, όπου θα υπάρχει ειδική ενότητα
για το design του 20ου και 21ου αιώνα, καθώς και η ενότητα On
Site, με γλυπτά και εγκαταστάσεις στο Petit Palais και τη λεωφόρο
Ουίνστον Τσώρτσιλ που θα πεζοδρομηθεί για την περίσταση. Επιπλέον,
ένα φεστιβάλ με performances, Parades for FIAC, στο Palais de la
Découverte. Όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί «λευκή επιταγή» σε έναν
καλλιτέχνη για μία εγκατάσταση στο μαγικό περιβάλλον της Place
Vendôme. Ακόμα, το Hors les Murs με ελεύθερη είσοδο που επιτρέπει
σε γκαλερί και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν γλυπτά, εγκαταστάσεις,
παραστάσεις, βίντεο και ηχητικά έργα σε αστικούς και δημόσιους
χώρους και παριζιάνικους θεσμούς. Η FIAC θα λάβει χώρα στο Grand
Palais έως και το 2020. Οι εργασίες ανακαίνισης θα αρχίσουν στα τέλη
του 2020 και θα διαρκέσουν δύο χρόνια, αλλά θα συνεχίσει η συνεργασία
με το Petit Palais για την ενότητα On Site, ακόμη και κατά τη διάρκεια
των εργασιών. Η FIAC θα επιστρέψει στο Grand Palais το 2023 όπου
θα έχει έναν διευρυμένο εκθεσιακό χώρο: Έναν αποκλειστικό ιστορικό
χώρο για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. ■ www.fiac.com
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Atelier des Lumières - Αναπαράσταση εγκατάστασης Κλιμτ

© Culturespaces / Nuit de Chine

© Marc Domage

FIAC 2017 la Grand Palais

ATELIER DES LUMIÈRES, Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

E

γκαινιάζεται την Άνοιξη το Atelier des Lumières, το Κέντρο
της Ψηφιακής Τέχνης, ένα πρότζεκτ που φέρει την
υπογραφή της Culturespaces, η οποία δραστηριοποιείται
εδώ και χρόνια στη διαχείριση και αξιοποίηση μνημείων,
μουσείων και κέντρων τέχνης και το 2012 δημιούργησε το Carrières
de Lumières στο Λε Μπω-ντε-Προβάνς, την πιο σημαντική σταθερή
εγκατάσταση πολυμέσων στον κόσμο. Τώρα, αυτό το πρότζεκτ φτάνει
στην πρωτεύουσα, στο πρώην χυτήριο του Plichon του 1835, στη
διεύθυνση 38 rue Saint-Maur, με μνημειώδης εκθέσεις. 120 προβολείς
βίντεο, με έναν ιδιαίτερο ήχο, μια μοναδική έκθεση πολυμέσων στο είδος
της, 3.300 τ.μ. από το δάπεδο μέχρι την οροφή, με τοίχους μέχρι 10
μέτρα και πάνω από 3.000 κινούμενες εικόνες, σύμφωνα με τη μέθοδο
AMIEX®, δηλαδή Art & Music Immersive Experience που αναπτύχθηκε
από την Culturespaces. Μια συναισθηματική προσέγγιση που μπορεί να
προσελκύσει ένα ευρύτερο και νεότερο κοινό συγκριτικά με εκείνο των
κλασικών μουσείων. Το Atelier des Lumières υποδέχεται τους επισκέπτες
σε δύο χώρους: La Halle, 1.500 τ.μ. και Le Studio, 160 τ.μ. Στο Halle
ένας κύκλος ψηφιακών προβολών χωρίς διακοπή, με ένα μακροσκελές
πρόγραμμα για τις μεγάλες μορφές της ιστορίας της τέχνης και ένα
σύντομο πρόγραμμα, πιο σύγχρονο. Για τα εγκαίνια το μακροσκελές
πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στους Γκούσταφ Κλιμτ και Έγκον Σιελ. Το
σύντομο πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε έναν άλλο Βιεννέζο καλλιτέχνη,
τον Φριντενσράιχ Χουντερτβάσερ (1928-2000). «Είναι ένας τρόπος για
να βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο με τις εμβληματικές μορφές των
έργων ζωγραφικής», εξηγούν τρεις Ιταλοί δημιουργοί και σχεδιαστές
Τζιανφράνκο Ιανούτζι, Ρενάτο Γκάτο και Μασιλιμιάνο Σικάρντι. Το Studio είναι χώρος για τη σύγχρονη δημιουργία και είναι ανοιχτό στους
ψηφιακούς καλλιτέχνες. ■ www.atelier-lumieres.com
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Παίζοντας γκολφ
στο Παρίσι…
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ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΩΣ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΘΡΥΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ: ΤΟ RYDER CUP ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ ΔΥΟ 12ΜΕΛΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΕΝΤΕ MATCHPLAY.

Λ

ΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Ryder Cup είναι ένα από
τα πιο σημαντικά αθλητικά
γεγονότα του κόσμου. Κάθε δύο
χρόνια 24 από τους καλύτερους παίκτες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ δοκιμάζονται σε έναν
αγώνα γεμάτο σασπένς και συναίσθημα, σε
ένα κλίμα φιλίας και fair play. Πρόκειται για
έναν διαγωνισμό, τον οποίο παρακολουθούν
εκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον
κόσμο, και που διατηρεί το πνεύμα του ιδρυτή
του, Σάμουελ Ράιντερ. Ο Ράιντερ ήταν ένας
Βρετανός έμπορος μπαχαρικών με πάθος
για το γκολφ, ο οποίος διετέλεσε χορηγός
σε κάποια από τα τουρνουά της δεκαετίας
του 1920, μεταξύ αυτών και τον αγώνα ΗΠΑΕυρώπης (αρχικά ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο),
εξασφαλίζοντας στους νικητές ένα χρυσό
τρόπαιο αξίας 100 γκινέων. Το τουρνουά
διεξαγόταν όπως σήμερα, κάθε δύο χρόνια,
και πραγματοποιείται αδιάκοπα από το 1927:
Προς τιμήν του ιδρυτή δημιουργήθηκε το
Ryder Cup. Οι ΗΠΑ μέχρι σήμερα έχουν
σημειώσει 26 νίκες (και κέρδισαν το τελευταίο
του 2016), ενώ η Ευρώπη 13.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΓΚΟΛΦ

Στο Παρίσι το Ryder Cup θα διεξαχθεί στο
γήπεδο Golf National, το οποίο σχεδιάστηκε

από τον Ουμπέρ Σεσνώ το 1985 και
εγκαινιάστηκε στις 5 Οκτωβρίου 1990. Η ιδέα
ενός μόνιμου τόπου για το Όπεν της Γαλλίας
γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Αρχικά, είχαν σκεφτεί να βρουν ένα σημείο
στα νοτιοδυτικά του Παρισιού και ο Σεσνώ,
ο οποίος είχε δημιουργήσει την ville nouvelle
του Σαιν-Κεντέν-εν-Υβελίν με ένα γήπεδο
γκολφ 36 τρυπών, ετοίμασε ένα σχέδιο που
περιελάμβανε δύο διαδρομές με 18 τρύπες,
ένα γκριν για εξάσκηση, ένα ξενοδοχείο (το
Novotel στο Μανί-λε-Αμώ) και την έδρα του
FFGolf στο Γκιανκούρ (όλοι γειτονικοί δήμοι).
Το γήπεδο Golf National δημιουργήθηκε σε
ένα εντελώς επίπεδο έδαφος και σχεδιάστηκε
για να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες με τις
καλύτερες συνθήκες ορατότητας για τους
θεατές και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
ειδικά την τηλεόραση. Σε αντίθεση με τα
περισσότερα γήπεδα γκολφ που σχεδιάστηκαν
σε φυσικό έδαφος, ο αρχιτέκτονας προτίμησε
να διαμορφώσει την έκταση ταυτόχρονα με τη
διαδρομή ώστε να δημιουργήσει εξέδρες και
σκαλοπάτια. Και για να γίνει αυτό χρειαζόταν
ένας «λευκός καμβάς»: ένας χώρος επίπεδος
και γυμνός. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια
για να δημιουργήσει, σε συνεργασία με
τον Ρόμπερτ βον Χαγκ και το Studio Πιερ
Τεβενίν, μία μεγάλη διαδρομή για την οποία

χρειάστηκαν τρία χρόνια εργασιών από το
1987 ως το 1990, 400 φορτηγά χώματος
ημερησίως, εκσκαφές για τις λιμνούλες,
συνολικά 2,2 εκατ. κυβικά μέτρα χώματος για
να διαμορφώσει το ανάγλυφο του εδάφους
και στη συνέχεια την εγκατάσταση φυσικού
χλοοτάπητα. Το γήπεδο εγκαινιάστηκε στις 5
Οκτωβρίου 1990. Έπειτα από 28 χρόνια, το
Ryder Cup του 2018 έρχεται στο Golf National.
■ www.rydercup.com

Ryder Cup Junior
Όπως υπάρχει το Ryder Cup έτσι υπάρχει
και το Ryder Cup Junior, δηλαδή ο διετής
διαγωνισμός που φέρνει αντιμέτωπη την
Ευρώπη με τις ΗΠΑ, με δύο ομάδες έξι
κοριτσιών και έξι αγοριών κάτω των 18: Τα
αυριανά αστέρια του γκολφ. Πρόκειται για
μία ιδέα που γεννήθηκε το 1995, με τον
πρώτο αγώνα να έχει διεξαχθεί το 1997.
Φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 24 και
25 Σεπτεμβρίου στο Golf Disneyland,
στην Disneyland® Paris που για πρώτη
φορά φιλοξενεί το Ryder Cup Junior. Μία
ενδιαφέρουσα διαδρομή που απέχει 60
χλμ. από το Golf National του Ryder Cup
2018. http://www.rydercup.com/newsmedia/europe/junior-ryder-cup-2018
M A G A Z I N E

RENDEZ-VOUS EN FRANCE

69

Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

I

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

I

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

I

C O V E R

Σιρκουί Paul Ricard
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Σιρκουί Paul Ricard

S T O R Y

Ένα θρυλικό
Grand Prix

© Jean Francois Galeron

© M. Mathurin

Σιρκουί Paul Ricard

TO GRAND PRIX ΤΗΣ FORMULA 1 ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΙΡΚΟΥΙ: ΤΟ «ΣΙΡΚΟΥΙ ΠΟΛ ΡΙΚΑΡ» ΠΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 1970. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

M

ΊΑ ΜΑΚΡΆ ΙΣΤΟΡΊΑ…
ΜΉΚΟΥΣ 5,8 ΧΛΜ!

Το πρώτο γαλλικό Grand Prix της
Formula 1 πραγματοποιήθηκε το
1971 και στη συνέχεια ακολούθησε το Moto
Grand Prix της Γαλλίας το 1973. Σύντομα,
όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα έκαναν μία…
στάση εδώ στη Βαρ, στο Λε Καστελέ, μέχρι
το 14ο και τελευταίο Grand Prix της Formula
1 το 1990. Στη συνέχεια το αναλαμβάνει ο
Μπέρνι Έκλεστον, ο οποίος θέλει να κάνει ένα
high-tech σιρκουί που προορίζεται για δοκιμές
και επικοινωνιακές λειτουργίες. Δύο χρόνια
αργότερα, η διάταξη του σιρκουί αλλάζει και
το 2002 το High Tech Test Track του Πολ
Ρικάρ, χάρη σε κάποιες καινοτομίες, γίνεται
σημείο αναφοράς για την ασφάλεια σε τέτοιο
βαθμό που το 2007 χαρακτηρίζεται First Center of Excellence από το Ινστιτούτο FIA για την
ασφάλεια στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το
2009 ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο κοινό.
Επιτέλους, από το 2018 το Grand Prix de
France επιστρέφει στο «σιρκουί Πολ Ρικάρ».
Με μήκος 5,8 χλμ. το σιρκουί του Πολ Ρικάρ
είναι ένα από τα πιο μακριά που προτείνει
το ημερολόγιο της Formula 1, το οποίο
σημαίνει ποικιλία, ευχαρίστηση και θέαμα για
τους πιλότους και τους φανατικούς φίλους.
Επιπλέον, έχει γίνει σημείο αναφοράς και σε
επίπεδο τεχνολογίας και ασφάλειας. Χωρίς
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να αλλοιωθεί η αρχική διαδρομή, το στήσιμο
της πίστας έχει γίνει πιο ενδιαφέρον χάρη
σε νέες στροφές. Έπειτα από πρωτοβουλία
του Ζαν Αλεζί, πρεσβευτή του «Σιρκουί
Πολ Ρικάρ», η διαδρομή παρουσιάστηκε σε
πολλούς πιλότους όπως ο Σεμπάστιαν Φέτελ,
Φερνάντο Αλόνσο, Κίμι Ράικονεν, οι οποίοι
δήλωσαν ενθουσιασμένοι με την προοπτική
των αγώνων στο «σιρκουί Πολ Ρικάρ».

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Το «Σιρκουί Πολ Ρικάρ» προετοιμάζεται για
τέσσερις ημέρες γιορτής, από τις 21 ως τις
24 Ιουνίου του 2018. Στις 21 Ιουνίου οι ομάδες
έχουν στήσει τα box τους και το σιρκουί
είναι επισήμως έτοιμο, με τους τεχνικούς
και τους μηχανικούς. Οι πιλότοι εκτελούν το
παραδοσιακό Track Walk της πίστας για να
ελέγξουν όλες τις λεπτομέρειες. Ο πυρετός
του αγώνα αρχίζει να ανεβαίνει, οι μηχανικοί

φέρνουν τα μονοθέσια στον τεχνικό έλεγχο.
Είσοδος μόνο για τους κατόχους του τριήμερου
Pass. Στις 22 Ιουνίου οι μηχανές αρχίζουν
να βρυχώνται! Πρώτη ημέρα ελεύθερων
δοκιμών από τις 10:00 ως τις 11:30 και από
τις 14:00 ως τις 15:30. Οι πιλότοι ελέγχουν
τις αποδόσεις των ελαστικών και αναλύουν
τη συμπεριφορά τους πριν τον αγώνα. Το
Σάββατο 23 Ιουνίου, η τρίτη ελεύθερη δοκιμή
από τις 11:00 ως τις 12:00 και στη συνέχεια
η δοκιμή σε τρία προκαταρκτικά στάδια, από
τις 14:00 ως τις 15:00 που θα καθορίσει τη
σειρά εκκίνησης για την πολυπόθητη pole position. Και επιτέλους την Κυριακή 24 Ιουνίου,
η ένταση χτυπάει κόκκινο: Οι πιλότοι φτάνουν
στο σιρκουί γύρω στις 12:30 και στις 14:00
η εκκίνηση! Πολλές ακόμα εκδηλώσεις θα
εμπλουτίσουν το πρόγραμμα.
■ www.gpfrance.com

Πρωταγωνιστής και στο τραπέζι
Το Λε Καστελέ είναι ένα σημείο cult όχι μόνο για τους λάτρεις του αυτοκινήτου, αλλά και για
όσους αγαπούν τη σπουδαία γαστρονομία. Εδώ διατηρεί το εστιατόριό του ο Κριστόφ Μπακιέ,
σεφ που μόλις απέκτησε το τρίτο του αστέρι στον οδηγό Michelin του 2018. Στα 45 του,
από την Κορσική, με μία κουζίνα «προβενσάλ» που εστιάζει στη θάλασσα και τις γεύσεις της
Μεσογείου (εκσυγχρονίζει και το κλασικό αγιολί), ο Μπακιέ «ιερουργεί» στο υπέροχο Relais &
Château Hotel du Castellet πέντε αστέρων, με εκπληκτική θέα, γκολφ και Spa. www.hotelducastellet.net

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ...
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟ 2018.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ ΜΠΟΡΝΤΟ

Bordeaux S.O Good
Πρόκειται για ένα σημαντικό
φεστιβάλ γαστρονομίας που
μέσα σε λίγα χρόνια έγινε
σταθερό σημείο αναφοράς για
όλους τους λάτρεις της κουζίνας.
Το 5ο φεστιβάλ θα διεξαχθεί
από τις 16 ως τις 18 Νοεμβρίου:
Τρεις ημέρες με περισσότερους
από 100 σεφ, θεματικά
περίπτερα, αγορά προϊόντων
από τοπικούς παραγωγούς, το
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Τροφίμων, η Νύχτα του Φαγητού
με περίπου τριάντα δείπνα σε
επιλεγμένα σημεία της πόλης.
■ www.bordeauxsogood.fr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗ

Στη Νιμ ανοίγει το μεγάλο
Μουσείο της Ρωμαϊκής
Εποχής
Μπροστά στην αρένα, ένα
αρχαιολογικό αριστούργημα
της πόλης, σε ένα καινοτόμο
σκηνικό πραγματοποιείται
ένα πραγματικό ταξίδι στην
αρχαιότητα. Το πρότζεκτ των
Elizabeth και Christian de
Portzamparc είναι αρχιτεκτονικό
και αστικό, απόλυτα σύγχρονο,
σχεδιασμένο με διαφάνειες και
ελαφρότητα. Σε μία επιφάνεια
περισσότερων από 3.500 τ.μ.
θα εκτίθενται 5.000 έργα για
να ανασυνθέσουν την ιστορία
της πόλης που μετρά πάνω από
22 αιώνες! Για την παρουσίαση
ολόκληρης της εκπληκτικής
έκθεσης που απαρτίζεται από

Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Α Τ Ζ Ε Ν Τ Α

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ

"Parade", Πάμπλο Πικάσο, 1916-1917, Παρίσι και Ρώμη, ακουαρέλα και
μολύβι, Εθνικό Μουσείο Πικάσο-Παρίσι

θεαματικά έργα, υπάρχουν
περισσότερα από 65 συσκευές
πολυμέσων διασκεδαστικές
και εκπαιδευτικές που θα
προσκαλούν τον επισκέπτη
στην αλληλεπίδραση καθ’όλη τη
διαδρομή. Τέλος, στο ισόγειο,
ένας ειδικά διαμορφωμένος
χώρος θα επιτρέπει την
πρόσβαση στον αρχαιολογικό
κήπο που είναι ανοιχτός πλέον στο
κοινό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται
στο rooftop που προσφέρει θέα
360 μοιρών στην πόλη. Έναρξη:
2 Ιουνίου 2018 με μία μεγάλη
έκθεση στους μονομάχους της
Ιταλίας.
■ www.museeromanite.fr

Ο ΠΙΚΑΣΟ ΚΑΙ Η
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Υπό τη διοργάνωση του Μουσείου
Πικάσο στο Παρίσι, ένα πλούσιο
πρόγραμμα εκθέσεων μέχρι το
2019 σε ιδρύματα και μουσεία,
κυρίως στη νότια Γαλλία, αλλά και
στο Μιλάνο
Ο Πικάσο στο Montepelier
Από τις 15 Ιουνίου ως τις 23
Σεπτεμβρίου στο Μουσείο
Fabre του Montpellier θα
πραγματοποιείται η έκθεση
«Donner à voir», γύρω από 15
έργα του Πικάσο που αποτελούν
σημεία-κλειδιά για τη ζωή του.
Θα εκτεθούν έργα από την
προσωπική του συλλογή που
δώρισε στο κράτος.

Τέχνης στη Νιμ, με έργα από
το 1937 και τα πρώτα έτη του
1950 (από τις 18/10/2018 ως
τις 24/2/2019) και «Πικάσο/
Ντομινγκουίν» (σ.σ. Λουίς
Μιγκέλ Ντομινγκουίν, διάσημος
ταυρομάχος) (από τις 17/5
ως τις 16/9) στο Μουσείο της
Παλιάς Νιμ και του Πολιτισμού
της Ταυρομαχίας: Κεραμικά,
επιγραφές, σχέδια.
Στην Αιξ-αν-Προβάνς ο
Πικάσο και ο Πικαμπιά
Στο Μουσείο Γκρανέ από
τις 9/6 ως τις 23/9 η έκθεση
«Πικάσο-Πικαμπιά, Μία ιστορία
ζωγραφικής» που εστιάζει στα 50
χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Στην Αρλ η έκθεση «Soleil
Chaud, Soleil Tardif»
Από τις 21/4 ως τις 28/10 στο
Ίδρυμα Τέχνης Βίνσεντ Βαν
Γκογκ η συλλογική έκθεση «Soleil Chaud, Soleil Tardif» θέτει
υπό σύγκριση για πρώτη φορά
τα έργα του Βαν Γκογκ και του
Πικάσο.

Ο Πικάσο και η εξορία στην
Τουλούζη
Από τις 14 Μαρτίου ως τις 25
Αυγούστου 2019, στο Musée des
Abattoirs, το Μουσείο Μοντέρνας
και Σύγχρονης Τέχνης, έκθεση για
τη θυελλώδη σχέση του Πικάσο
με τη χώρα του.
■ www.picasso-mediterranee.
org

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

105° Tour de France
Από το Σάββατο 7 Ιουλίου ως
την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 θα
διεξαχθεί το 105ο Tour de France
που περιλαμβάνει 21 ετάπ (εκ
των οποίων έξι στο βουνό, τρία
σε υψόμετρο - Rosière, Alpe
d’Huez, Saint-Lary-Soulan col
de Portet- και 25 ανάμεσα σε
λόφους: 11 στις Αλπεις, 4 στο
Μασίφ Σαντράλ και 10 στα
Πυρηναία). Συνολικά 3.329 χλμ.,
ουσιαστικά θα διασχίσουν όλη
τη Γαλλία, 36 διαμερίσματα,
συμπεριλαμβανομένης και της
Γαλλικής Χώρας των Βάσκων
από όπου ο γύρος της Γαλλίας
δεν περνούσε από το 2006 (και
μία μικρή παράκαμψη 15 χλμ.
στην Ισπανία στο ετάπ Carcassonne > Bagnères-deLuchon).
Δε μπορεί να λείψει το κλασικό
9ο ετάπ Arras > Roubaix, με
21,7 χλμ. παβέ. Καθεμία από
τις 22 ομάδες που συμμετέχουν
αποτελείται από 8 ποδηλάτες:
Συνολικά θα είναι 176 ποδηλάτες
στην εκκίνηση από την Βαντέ,
στη Χώρα του Λίγηρα. Και όπως
πάντα φινάλε στο Παρίσι.
■ www.letour.fr

Tour de France

© Photo by Robert Calin on Unsplash
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© RMN-Grand Palais (Museo Nazionale PicassoParigi) / Thierry Le Mage © Succession Picasso
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Ο Πικάσο μεταξύ πολιτικής και
ταυρομαχιών στη Νιμ
«Ο πολιτικός Πικάσο» στο Carré
d’Art, το Μουσείο Σύγχρονης
M A G A Z I N E
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Bassin Minier

Πρακτικές πληροφορίες:
http://france.fr/fr/dispatch/informations-pratiques

Αμιένη

ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

ΣΗ

Λε Μον-Σαιν-Μισέλ

ΒΡΕΤΑΝΗ

ΚΟ

Ρενς

ΥΑ

ΝΑ

Ρεν

Σ
Sites Le Corbusier
Chartres

Provins

Ορλεάνη

Νάντη

ΠΕΪ ΝΤΕ
ΛΑ ΛΟΥΑΡ

ΛΙ

ΓΗ

ΡΑ

Σ

Τουρ

Πουατιέ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΟΙΛΑΔΑ
ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ

Saint-Savin-sur-Gartempe

Λιμόζ

Chapelle
Notre-Dame-du-Haut
di Ronchamp
Ντιζόν Vauban Μπεζανσόν

ΓΙΟΥΡΑ

Salins-les-Bains
Arc-et-Senans

Sites palafittiques préhistoriques
autour des Alpesi

Λυών

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Σαιντ-Ετιέν
ΡΟΔΑ

ΩΒΕΡΝΗ
ΡΟΝ-ΑΛΠΕΙΣ

Vallée de la Vézère

ΝΕΑ ΑΚΟΥΙΤΑΝΙΑ

ΝΟΣ

Γκρενόμπλ
Maison de la Culture
de Firminy

Μπορντό

Pont d’Arc

ΟΞΙΤΑΝΗ
ΓΑ

Causses e Cévennes

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ
(ΜΟΝ ΜΠΛΑΝ)

Orange
Αβινιόν

Pont du Gard
Νιμ

Albi

ΡΟ
ΑΣ

ΥΝ

Μπιαρίτζ

Μυλούζ

Les Climats du
vignoble de Bourgogne

ΜΑΣΙΦ ΣΑΝΤΡΑΛ

Saint-Émilion

Κολμάρ
Neuf-Brisach

Fontenay

Κλερμόν-Φεράν

Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

ΓΚΡΑΝΤ ΕΣΤ

ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑ
ΦΡΑΝΣ-ΚΟΝΤΕ

Bourges

Στρασβούργο

ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑ-ΑΡΔΕΝΕΣ - ΛΩΡΡΑΙΝΗ

Vézelay

Saint-Martin-de-Ré

Cité Frugès

Coteaux, maisons et
caves de Champagne
Νανσύ

Βερσαλλίες

Fontainebleau
Châteaux de la Loire

Λε Μαν

Μετς

Σαλόν-εν-Σαμπάνι

Παρίσι

ÎLE-DEFRANCE

Ανζέ

Longwy

Ρουέν

Καέν

Βρέστη

Ω-ΝΤΕ-ΦΡΑΝΣ

Χάβρη

Σ

Saint-Vaast-la-Hougue

Arras

ΡΗ
ΝΟ

Παγκόσμια κληρονομιά της
UNESCO

Camaret-sur-Mer

Beffrois

Λιλ

Τουλούζη

Νίκαια

Αιξ-αν-Προβάνς

Μασσαλία

Unité d'habitation

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

Mont-Dauphin

ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
ΑΛΠΕΙΣ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Cabanon Le Corbusier

Αρλ

Μονπελιέ

(CAPITALE)

Briançon

Tolone

Σαιν-Τροπέ

Κανάλι του Μιντί

Λούρδη
Pic du Midi de Bigorre

Καρκασσόν

Λ'Ιλ-Ρους

Περπινιάν

Mont Perdu
Mont-Louis

Καλβί

Villefranche-de-Conflent

Golfe de Porto

Μπαστιά

ΚΟΡΣΙΚΗ
Αιάκειο
Πόρτο Βέκιο
Μπονιφάτσιο

ΓΑΛΛΙΚΈΣ ΑΠΟΙΚΊΕΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΓΟΥΙΑΝΑ

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ

Πουάντ-α-Πιτρ

Φορ-ντε-Φρανς

Καγιέν

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΓΙΟΤ
Lagons de Nouvelle-Calédonie

Νουμεά

Pitons, cirques et remparts

ΝΕΑ
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

ΡΕΫΝΙΟΝ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ

Ταπουταπουατέα

Παπεέτε

Μαριγκό
Γουσταβία

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

Τζαουτζί

Σαιν-Ντενί

Σαιν Πιερ

ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ ΚΑΙ
ΜΙΚΕΛΟΝ

Μάτα Ούτου

ΤΑΪΤΗ
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