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TYDZIEŃ MODY W PARYŻU

LA GUERRE DU N°5
Wtorek 26 września o 18.40
N°5 de Chanel, legendarne perfumy. Coco Chanel na nowo wymyśliła perfumy, tak jak
zrewolucjonizowała modę, nadające im powiew nowoczesności, odwagi i wolności. Ale N°5,
to także prawdziwa wojna pomiędzy mademoiselle Chanel i jej wspólnikami, braćmi
Wertheimer...
Reżyseria: Stéphane Benhamou (Francja, 2017)

© Siècle productions / 2017

DEMO DE MODE
Od poniedziałku do piątku o 15.45 (od 26 września do 6 października)
Viviane Blassel zaprasza kreatorów mody na ich własne, paryskie pokazy kolekcji à-porter
i haute couture, aby na żywo komentowali prezentowane modele, w przyjaznej i « domowej »
atmosferze. Dzięki temu wspólnie odkrywamy proces kreacji…

© Astrolab 2017

NOUVELLE COUTURE, LE LUXE REVISITÉ
W czwartki o 18.40 od 26 września
Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Manish Arora... Ci wielcy kreatorzy
otwierają podwoje swoich pracowni. Krok po kroku śledzimy ich pracę nad nową kolekcją
oraz pracę współpracujących z nimi rzemieślników o niespotykanych umiejętnościach. Od
pierwszych szkiców aż do pokazów mody.
Reżyseria: Véronique Legendre (Francja, 2010)

© MC4 & Looping Productions

Najbardziej prestiżowe wydarzenie na planecie mody od 26 września do 3 października 2017. Sekrety
wielkich domów mody i kolekcji, spotkania  z modnymi kreatorami i historia legendarnych perfum Chanel n°5:
spotkanie z trendami à la française w TV5MONDE.
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CZY WIECIE, ŻE ?
•

•

•

LE TEMPS SUSPENDU, 
LES HÉROS DISCRETS 
DE LA HAUTE COUTURE
W czwartki o 18.40 od 26 września
Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Alexis
Mabille, Manish Arora... Ci wielcy kreatorzy
otwierają podwoje swoich pracowni. Krok po
kroku śledzimy ich pracę nad nową kolekcją
oraz pracę współpracujących z nimi rzemieśl-
ników o niespotykanych umiejętnościach. Od
pierwszych szkiców aż do pokazów mody.
Reżyseria: Véronique Legendre (Francja, 2010)
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TENDANCE XXI
Wtorek 26 września o 19.30
Dans cet épisode spécial Mode, « Tendance
XXI » met en valeur le savoir-faire et le dy-
namisme de la création française qui sait se
réinventer pour rester dans l’air du temps,
voire le devancer.

#VERSIONFRANÇAISE
wtorek 26 września o 20.00
Paryżanka par excellence, ta, której styl chcą
naśladować wszystkie kobiety. Spotkanie z
Inès de La Fressange, dawniej muzą Chanel,
dziś szykowną i na luzie stylistką. 

VISITES PRIVÉES
Cztery specjalne odcinki poświęcone modzie.
Środa 27 września
14.00: Bijoux de rêves
15.00: Petits secrets de toilette
Środa 4 października
14.00: En quête de parfums
15.00: Les rois de la mode

Pierwsze wydanie Tygodnia Mody w Paryżu , zorganizowane przez Francuską

Federację Wysokiego Krawiectwa i Mody odbyło się w Pałacu wersalskim w

1973 roku. 

Tydzień Mody w Paryżu (nazywany również Paris Fashion Week) należy do « Big

Four », to znaczy 4 tygodni mody organizowanych na świecie w: Nowym Jorku,

Londynie, Mediolanie i Paryżu. 

W Paryżu sześć tygodni w roku jest poświęcone modzie: wysokie krawiectwo

(styczeń i lipiec), Moda Męska (styczeń i czerwiec) i Prêt-à-porter (marzec i

wrzesień).

NAUKA FRANCUSKIEGO:
MODA
Uczcie się francuskiego przez historię 
francuskiej mody i przy pomocy naszych
ćwiczeń « Les Petites Histoires ».
Wybierz swój poziom :

Średniozaawansowany      Zaawansowany 
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Pobierz zdjęcia do programów 

http://www.mediafire.com/file/1buwpdm2ue1p1vu/SEPTEMBER_IMAGES.zip
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire?tid=371-les-petites-histoires&sort_by=field_date_programmation_value
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b2-avance?tid=371-les-petites-histoires
http://europe.tv5monde.com/fr

