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ZÁHADNÝ ÚSMEV
Usmieva sa smutne, alebo šťastne? 
Túto otázku si kladú ľudia pri pohľade 
na Monu Lisu, najslávnejšiu maľbu 
na svete. Pred vyše 500 rokmi ju 
vytvoril taliansky umelec Leonardo 
da Vinci a priviezol do Francúzska. 
Nedávne výskumy ukázali, že 
pod výslednou maľbou sa skrývajú tri 
ďalšie verzie. Na jednej z nich nemá 
žena ruky pred sebou, ale zviera 
nimi opierky stoličky.

OBªÚBIL 
SOM SI JU!

Dielo lásky
Na Mone Lise pracoval 
da Vinci niekoľko rokov. 
Aby skryl ťahy štetca 
a dosiahol hladký, 
hmlistý efekt, nanášal 
tenučké vrstvy 
olejových farieb 
a glazúry. Maľba bola 
kedysi žiarivejšia, 
no časom zožltla.

i Mona Lisa
  1503 – 1505, 

Leonardo da Vinci

Roku 2005 poãítaã 

so softvérom 

na rozpoznávanie 

emócií do‰iel k záveru, 

Ïe Mona je 

na 83 percent ‰Èastná.
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Davy obdivovateľov
Každý rok príde do Louvru asi šesť 
miliónov ľudí, aby na vlastné oči uvideli 
nemenný úsmev Mony Lisy. Uchovávajú 
ju v schránke z nepriestrelného skla, 
ktorá má vlastný klimatizačný systém. Budí pozornosť

Oproti Mone Lise, ktorá je dosť malá 
a jednoduchá, visí obrovská a vzrušujúca 
maľba Svadba v Káne Galilejskej od Paola 
Veroneseho. Meria 6,8 krát 9,9 metra 
a je najväčším obrazom v Louvri.

Mona Lisa je taká slávna, 

Ïe kaÏd˘ t˘ÏdeÀ dostáva 

listy od svojich 

obdivovateºov.

BERIEM 
JU SPÄË 

DO TALIANSKA!
MONA ZMIZLA
Keď jednej noci roku 1911 Vincenzo Peruggia dokončil 

prácu v Louvri, vytiahol Monu Lisu z rámu a vzal si ju 
domov. Potom ju celé roky nikto nevidel. Zločin 

zostal neobjasnený až do chvíle, keď sa Peruggia 
pokúsil predať maľbu istej talianskej galérii. 

Odvtedy dielo pozorne strážia.

KEDY BUDE 
OBED≈AJ·IA 
PRESTÁVKA?

i Svadba v Káne Galilejskej
 1562 – 1563, Paolo Veronese

PREâO MA 
NEPOZVALI?

POHNITE 
SA!

Múzeum Louvre – www.louvre.fr

VIAC 
INFO?
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SLIMÁKY NA VEČERU
Skús si predstaviť slimáky nie ako malé tvory, ktoré sa 
pomaly plazia, zanechávajú za sebou slizkú striebristú 
stopu, a keď ich vystrašíš, stiahnu sa do ulity. Mysli 
na ne ako na večeru. Francúzi sú najväčší konzumenti 
slimákov na svete. Na jedenie sú dobré najmä escargot 
de Bourgogne (slimák záhradný) či petit gris (slimák 
južanský).

AKO CHCE·, 
ABY ËA UVARILI?

NA MASLE, 
S PETRÎLENOM 
A CESNAKOM.

Dáš si žabu?
Kedysi sa žabie stehienka 
zjavovali na parížskych stoloch 
častejšie. Dnes sú však žaby 
vo Francúzsku chránené a dová-
žané stehienka sa tešia menšej 
obľube.

Dlhá príprava
Na slimákoch si nemôžeš po-
chutiť hneď. Najskôr ich musíš 
dva týždne nechať hladovať,
aby sa zbavili črevného obsahu. 
Prešla ťa chuť?

POMOC!
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Crêpe
Väčšina krajín pozná plochú, 
tenkú palacinku. V Mexiku sa 
nazýva tortilla, v Indii dosa 
a vo Francúzsku crêpe.

GALETTE DES ROIS
Kráľovský koláč sa pečie každý 
rok na Zjavenie Pána (Sviatok 
troch kráľov), teda 
6. januára. Vnútri sa 
vždy skrýva une fève, 
zvyčajne drobná 
keramická figúrka. 
Toho, kto ju nájde 
vo svojom reze, korunujú 
papierovou zlatou korunou, 
ktorá patrí ku koláču.

Aromatický syr
Existuje asi 500 druhov francúzskych 
syrov. Tie najlepšie chráni zákon, aby 
sa nedali napodobniť. Francúzske deti 
si po jedle zvyčajne doprajú rez syra 
osobitej vône.

Croissant
Toto kosákovité pečivo raňajkujú 
mnohí Parížania. Každý obľubuje 
iný druh – maslovitejší, lístkovitejší, 
slanší, tvrdší...

Bageta
Toto dlhé tenké pečivo sa stalo 
symbolom Francúzska. Jeho dĺžka, 
šírka a hmotnosť sa líšia v závislosti 
od pekára a regiónu. Pôvodné 
parížske baguettes často 
dosahovali dĺžku 
dva metre.

Mousse au chocolat
Mousse znamená 
pena. Vzniká šľahaním 
bielkov. Ak ju zamie-
šaš do roztopenej 
čokolády, získaš 
mousse au chocolat.

SOM KRÁª 
SVETA!

V stredoveku sa slimáky niekedy nazývali stenové ryby.

VIAC 
INFO?
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ŠOKUJÚC A MÓDA
Popredná dáma ranej parížskej módy Coco 
Chanelová odložila korzet, v ktorom sa jej ťažko hýbalo 
a dýchalo. Ženy obliekla do nohavíc a poradila im, aby 
rozmýšľali samy za seba. Šokujúce! Dnes sa každý rok 
objaví na móle čosi šokujúce. Neočakáva sa, že modely 
bude niekto naozaj nosiť, ovplyvňujú však módne 
trendy na celom svete.

,,NAJVÄâ·IU ODVAHU 
PREJAVÍTE VTEDY, KEë 

BUDETE ROZMÝ·ªAË SAMY 
ZA SEBA.“ 

Gabrielle (Coco) 

Chanelová

OBETE MÓDY
Návrhy od Coco Chanelovej 
mali za cieľ uľahčiť ženám 
pohyb a tým im poskytnúť 
voľnosť. Korzet bol totiž jej 
pravý opak. Keď ho žena 
pevne stiahla, jej telo 
nadobudlo neprirodzený 
tvar. Navyše sa jej 
v ňom ťažko 
dýchalo.

NEMÔÎEM DÝCHAË, 
NIE TO E·TE 
ROZPRÁVAË!

Dlhé a viacvrstvové
Predtým, ako sa zjavili modely 
chanel, nosili ženy nielen korzet 
a dlhé luxusné šaty, ale aj 
košieľku, dlhé spodné nohavice 
a niekoľko vrstiev spodničiek. 
Dobrý výzor si mohli dovoliť 
iba veľmi bohaté dámy.

Klasický vzhľad
Coco Chanelová chcela dopriať 
voľnosť všetkým ženám. Preto 
vytvorila kostým, ktorý sa dnes 
pokladá za klasický dámsky odevný 
štýl, nazývaný chanel, vyznačujúci 
sa jednoduchosťou a eleganciou.

Chanel

Zaãiatok 20. storoãia
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V·ETKO ZÁVISÍ 
OD TA·KY, V KTOREJ 

DOSTANEM ·ATY!

Módne prehliadky
V Paríži sa každý 
rok konajú dve 
významné módne 
prehliadky. 
Vyvolávacia cena 
za jedny šaty je 
30 000 dolárov. 
Azda aj preto 
kupuje odevy 
z parížskych mól 
iba okolo 500 ľudí 
z celého sveta.

Najskôr navrhni, potom 
nakresli
Povrávalo sa, že Coco Cha-
nelová svoje návrhy nikdy 
nekreslila. Najskôr ich vytvo-
rila na modeli, až potom ich 
výtvarník načrtol na papieri.

Vládnuca móda
Najexkluzívnejšie oblečenie 
na svete je známe ako haute 
couture (vznešené šitie). Tento 
pojem vo Francúzsku chráni 
zákon.

Sukne pre mužov
Istého času nikto 
neveril, že ženy budú 
nosiť nohavice alebo 
šortky. To, čo dnes 
vídame na móle, si 
možno raz každodenne 
budú obliekať muži.

Jean-Paul Gaultier

Givenchy

Pierre Cardin

Roku 1910 si Coco Chanelová otvorila klobučníctvo, čím odštartovala svoju kariéru.

VIAC 
INFO?


