Atelier

––– af Yvonne Christensen

Monaco
grandprix
– glitter og glamour i overhalingsbanen
Verdens mest prestigefyldte racerløb skal igen skydes i gang i kapitalisternes
højborg Monaco. Her vejer bekymringer om finansiel krise og religionskrig ikke
særlig tungt, og hele ’festen’ forventes at blive gennemført i den sædvanlige
luksuriøse og til tider dekadente stil. Luxury Aficionados var selvfølgelig på
pletten under dette års grandprix.

Motorerne

Den tidligere
racerkører skotten
Jackie Stewart
med kælenavnet
’Flying Scot’ er
nem at spotte i sine
velkendte ternede
bukser. Han deltog
selv – og vandt tre
verdensmesterskaber
– i formel 1 i årene
fra 1965 til 1973.

er allerede oppe i omdrejninger, inden løbet er i gang. Motorer i private superbiler, lystyachter og jet, som bringer bilentusiaster fra
hele verden til det lille fyrstedømme på Côte d’Azur,
til dette års formel 1-grandprix. Jeg tog selv turen
fra Danmark til Monaco, som repræsentant for min
egen Club Supercar, i en karavane af superbiler. Turen ned over Europa gennem de små, billedskønne
landsbyer og over de majestætiske Alper er noget
helt særligt bag rattet i en rød Ferrari, hvor hvert
lille sving er en nydelse.
Uanset hvordan din entré til Monaco foregår,
bliver du budt velkommen af glamourøse rammer.
De store, pompøse villaer ned til vandet, de mange
lystyachter i havnen og det berømte Casino de Monte-Carlo udgør velkomstkomitéen. Monaco kan tage
pusten fra selv den mest forkælede luxury aficionado, som helt naturligt drages mod Monte Carlodistriktet. Lige siden 1867, hvor det blev muligt at
komme til Monaco med tog, har stedet været legeplads for Europas jetsettere, og Monaco grandprix
er blot en af mange anledninger til – eller skulle
man sige undskyldninger for – at drage til Monaco
og nyde ligesindedes selskab.

Luksuriøst skatteparadis

Monaco grandprix foregår på en bane, der er anlagt på
offentlig vej, og efter de i alt 78 omgange har kørerne
tilbagelagt 260 kilometer. Dette års vinder, Mark Webber,
havde en gennemsnitsfart på 147 km/t.

Grimaldi-familien har regeret fyrstedømmet Monaco siden 1297, og landet, som er det næstmindste
i verden, er i manges øjne et eventyrland. Her blev
bl.a. den amerikanske filmstjerne Grace Kelly til
prinsesse Grace, og landet som sådan slås ikke med
de helt almindelige problemer, som præger det meste af verden den dag i dag. Landet er nemlig et skatteparadis, som tiltrækker kapitalstærke personer
og firmaer fra hele verden, og det giver jo et boost
til landets økonomi, som andre lande må misunde.
Rigdommen materialiseres gennem et imponerende
opbud af luksusboliger, designerbutikker, lystyachter og ikoniske steder som Casino de Monte-Carlo,
og det er ikke svært at forstå, hvorfor Ian Fleming
valgte netop Monaco og kasinoet som kulisse for sin
første James Bond-roman, ’Casino Royale’. Og for at
sætte hele denne kulisse i perspektiv er landet, på
trods af at det huser 30.000 indbyggere, ikke større
end Central Park i New York. Antallet af mennesker
i Monaco eksploderer dog i dagene under Monaco
grandprix, og priserne på hotelværelser bliver decideret ublu.

Elektrisk stemning
Atmosfæren i denne weekend er både festlig og
elektrisk på samme tid. En parade af superbiler passerer pladsen foran kasinoet til stor jubel fra menneskemasserne, der har indtaget de mange caféer
og samtlige fortove. Flotte kvinder i couturekjoler
konkurrerer med superbilerne om opmærksomhed,
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og da alt her er koncentreret på så lille et område,
er det nemt at bevæge sig rundt i området til de forskellige events – selv i stiletter.
Under grandprixet er det mest eksklusive hotel i
Monaco, Hôtel Hermitage, selvfølgelig totalt booket,
og det vel at mærke til priser, der er tredoblet og
som sådan tilpasset celebrities, der har råd til det.
Og har man den helt store pengepung med, er det
muligt at leje en lystyacht og på den måde sidde på
første række, når racerbilerne passerer lige forbi.
Men selv de dyreste lystyachter er ofte lejet ud lang
tid i forvejen, og om bord på yachterne holder racerteam og eventfirmaer fester, som mange mennesker
kun kan drømme om. De mest populære klubber
i byen er Jimmy’z, The Billionaire Club og Amber
Lounge, hvor racerkørerne oftest holder deres afterparties, som varer ved til den lyse morgen.

Royal bevågenhed
Fyrst Albert 2. og prinsesse Charlene af Monaco åbner ved en officiel ceremoni årets grandprix, og dette års vinder, Mark Webber fra Red Bull-teamet, fik
efter sin velfortjente sejr æren af at trykke det royale
par i hånden. Parret er meget dedikerede omkring
Monaco grandprix og deltager selvfølgelig i den
pompøse fest Gala de L’Automobile Club de Monaco.
Hele denne pomp og pragt er med til at gøre dette racerløb til verdens mest eksklusive af slagsen, og det
er ikke underligt, at sceneriet tiltrækker i tusindvis
af tilskuere fra hele verden, som alle håber på at få
et glimt af de royale, de kendte og racerkørerne – og
selvfølgelig se de imponerende racerbiler.
At være her i Monaco en weekend under formel 1-grandprixet er ét langt adrenalinkick. Jeg
var med i paraden af superbiler, der ankom til
kasinopladsen, jeg var omgivet af folk i high-endmodetøj konstant, og jeg spiste og morede mig i én
uendelighed, kun afbrudt af shopping i de lækreste
butikker og en sejltur langs kysten. Monaco er indbegrebet af luksus denne weekend, og ’festen’ er så
smittende, at man ikke kan lade være at blive revet
med af stemningen. Man føler sig helt naturligt som
en vinder, selvom man ikke personligt har deltaget
i racerløbet, og Monaco grandprix kan absolut anbefales …
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