
dialogue vêtements 5 

1. har du köpt en ny tröja? 

2. ja, jag hittade den på Zadig och Voltaire 

3. oj, det är ett dyrt märke! 

4. ja, det grundades den 15:e september 1997 av Thierry Gillier 

5. han som är gift med Bönström 

6. ja, den svenska mannekängen som nu är chef för den konstnärliga avdelningen på Zadig 

7. ja, Cécilia Bönström, men hon har skiljt sig från Thierry Gillier, idag är hennes tvillingsyster gift med honom 

8. varifrån kommer namnet Zadig och Voltaire? 

9. Zadig är en känd roman av François-Marie Arouet, dvs Voltaire 

10. François-Marie Arouet föddes den 21 :a november 1694 i Paris och dog den 

30 :e maj 1778 

11. och Zadig är huvudperson i romanen, han har karisma, mod och 

modernitet 

12. Zadig och Voltaire är särskilt kända för sina kläder i kashmir och många stickade kläder 

13. de är ofta kritiserade för att sälja sina kläder väldigt dyrt 

14. de började sälja kläder till kvinnor, sedan till män och sist till barn 

15. trots de dyra kläderna så har deras personliga t-shirtar med tunisisk krage blivit 

väldigt populära 

16. många älskar också deras teddystövlar och små rockhandväskor (pochette) 

17. 2008 grundade man lyxmärket Deluxe 

18. eftersom att grundaren älskar musik så säljer man mycket kläder med rockmärken 

19. ett annat känt franskt klädesmärke är ”Det är Voltaires fel” 

20. det är ett barnklädesmärke som Christelle Martin grundade 2011 

21. Rousseau och Voltaire är två av Frankrikes mest kända filosofer och författare 

22. Jean-Jacques Rousseau föddes den 28 :e juni 1712 i Genève och dog den 2 :a juli 1778 i 

Ermenonville 

23. efter den franska revolutionen tyckte kyrkan och kungatrogna att allt var deras fel 

24. den 9:e februari 1817 börjar man använda uttrycket att det är Voltaires fel 

25. den kända författaren Victor Hugo låter sin hjälte Gavroche sjunga sången om 

Voltaires fel i hans roman ”Samhällets olycksbarn” 

26. Gavroche var klädd i långa byxor, en slags keps och en enkel tröja 

27. grundaren till detta märke är inspirerad av Gavroche, gamla teveserier från 

hennes barndom och hennes 15 år i Vietnam 

28. ”Voltaires fel” försöker skapa barnkläder gjorda för att kunna återanvändas och 

inte bara slängas 

29. den första klädfabriken grundades i Vietnam och det var unga mammor som 

arbetade med att tillverka kläderna 

 


