


Monet był słynnym malarzem,
który miał zaczarowaną kotkę o imieniu Chika.

Była wykonana z delikatnej porcelany
i leżała sobie nieruchomo na poduszce, aż pewnego dnia…



…w swoim obrazie.
 

Chika! – zawołał Monet. – Wychodź stamtąd!
Ale Chika nie słuchała. 

– Och! – westchnął malarz. – No i się zaczyna.



– Och, nie! Tylko nie to! – westchnął.
Spóźnił się. Chika była już w kolejnym obrazie.
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Postać Chiki, zaczarowanej kotki, została zainspirowana prawdziwą ceramiczną figurką kota, 
którą Monet dostał w prezencie. Porcelanowa kotka spędziła wiele lat zwinięta 

na poduszce w domu Moneta w Giverny, we Francji.

Następnie widziano ją w domu Michela, drugiego syna Moneta. 
Po jego śmierci figurka zniknęła. Później okazało się, że Michel podarował kota swojej córce, 

Rolande Verneiges, wraz z wieloma obrazami ojca.

Nikt nie widział figurki przez wiele lat i myślano już, że zaginęła na zawsze. 
Jednak w 2018 roku pewien ekspert z Christie’s, brytyjskiego domu aukcyjnego, odwiedził córkę Rolande 

w jej mieszkaniu. Wtedy właśnie zauważył na pianinie białego, porcelanowego kotka.

Japoński kolekcjoner sztuki odkupił tę figurkę i podarował ją Fundacji Claude’a Moneta, 
która opiekuje się domem malarza w Giverny, udostępniając go odwiedzającym.

Dziś porcelanowy kot Moneta jest już z powrotem w Giverny i śpi spokojnie 
na swojej poduszce w jadalni. Być może śni o kolejnej przygodzie…
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