
To więcej niż reportaż 
i więcej niż przewodnik. 

To zaskakująca opowieść  
o miejscu, w którym  
bladoróżowe wiśnie  
i współcześni samurajowie  
spotykają się z neonami  
miasta, najnowszymi  
technologiami  
i instagramowymi pozami.



9 dzielnic, 40 opowieści, 
dziesiątki rozmów, zdjęć  
i ciekawostek. 

Poznaj Tokio, największe 
i najbardziej zaskakujące 
miasto świata.

Co kryją luksusowe torebki 
tokijskich księgowych?

Dlaczego narodowym trunkiem 
Japonii stała się kawa i co mia-
ły z tym wspólnego ekskluzyw-
ne prostytutki?

Jak żyją współcześni młodzi 
Japończycy i dlaczego wybrali 
inny styl życia niż pokolenie 
ich rodziców?

Autorka odpowiada na te i inne 
pytania, pokazując Japonię, 
jakiej nie znamy. Zdradza DNA 
najbardziej zaskakującego mia-
sta świata. Prowadząc nas przez 
kolejne dzielnice, opowiada  
o biznesie, sztuce, kuchni, bio-
technologii i przemianie, jaką 
przeszło Tokio w ostatniej de-
kadzie. Rozmawia z kreatorami 
trendów, które niebawem do-
trą do Europy, i uczy japońskie-
go DIY, dzięki któremu możemy 
czerpać z tamtejszej tradycji. 

Aby poznać przyszłość, 
warto spoglądać 
na wschód.



(ur. 1994) – podróżniczka, ba-
daczka trendów, pasjonatka 
kultury współczesnej Japo-
nii.  Od lat związana z bran-
żą kreatywną, pracowała nad 
projektami dla londyńskich  
i barcelońskich agencji. Zdo-
bywała doświadczenie z za-
kresu promocji marek luksu-
sowych w tokijskiej agencji 
RCKT, gdzie asystowała przy 
produkcjach dla „Vogue Ja-
pan”, Tokyo Fashion Week  
i domów towarowych Parco  
i Tokyo Midtown. Na co dzień 
mieszka i pracuje w Tokio, 
tworzy strategie łączące świat 
designu, technologii i komu-
nikacji wizualnej. 

aleksandra
janiec



czy wiesz, że...
Chryzantemy to symbol Japonii, 
oznaczający radość.

Chyba najbardziej znany na 
świecie tokijski bar – uwiecz-
niony w filmie Między słowami – 
mieści się na pięćdziesiątym 
pierwszym piętrze hotelu Park 
Hyatt Tokyo.

W Shinjuku znajduje się naj-
większa stacja kolejowa na 
świecie - codziennie przez jego 
perony przewija się ponad  
5 milionów ludzi.

Tokyo Love Story to wyprodu-
kowany w latach 90. serial opo-

wiadający o kiełkującej miłości 
między pracownikami tokijskiej 
korporacji. Świetnie obrazuje 
specyfikę relacji międzyludzkich 
i kultury pracy w Japonii końca 
ubiegłego wieku.

Salarymani to  ubrani w białe 
koszule i garnitury pracownicy 
okolicznych biur.

Tokijska sonata  to dramat    
z 2008 roku przedstawiający hi-
storię tradycyjnej rodziny. Pew-
nego dnia jej jedyny żywiciel 
nagle zostaje wyrzucony z pra-
cy. Przerażony utratą twarzy, 
zataja ten fakt przed rodziną.  
Z dnia na dzień nowe frustracje  
i niewyjaśnione sprawy sprzed 
lat wypływają na światło dzien-
ne.

Onigiri to ryżowe „kanapki”  
z nadzieniem, które są stałym 
elementem codziennej diety Ja-
pończyków.





Szymon Machnikowski, „Vogue Polska”

Autorka Tokyo Lifestyle Book Aleksan-
dra Janiec pokazuje prawdziwe oblicze 
współczesnego Tokio, zazwyczaj dostępne 
tylko dla wtajemniczonych. To dzięki niej 
byłem w prawdopodobnie najmniejszym 
barze świata, poczułem atmosferę niczym  
z Między słowami Sofii Coppoli i zrozu-
miałem, jak poruszać się po tym zaska-
kującym mieście, żeby zobaczyć coś więcej 
niż obrazy znane z tysiąca przewodników  
i programów telewizyjnych. 



Instagramerka, specjalistka do spraw 
mediów społecznościowych i gastrono-
mii. Od 2014 roku na swoim koncie in-
stagramowym dostarcza inspiracji do 
przyrządzania dań z sezonowych skład-
ników. Poza pracą w branży kompute-
rowej aktywnie edukuje Japończyków 
w zakresie kreowania wizerunku on-
line. Coco przygotowała dla czytelni-
ków książki przepisy na zaprezentowane  
w niej potrawy, a także pomagała w wy-
borze polecanych restauracji.Odpowiadał za przygotowanie zdjęć 

do książki Tokyo Lifestyle Book.

Jeden z najważniejszych fotografów 
mody młodego pokolenia. Na co dzień 
mieszka w Tokio, gdzie realizuje projekty 
z pogranicza mediów i reklamy. Jego pra-
ce wystawiane były między innymi w Por-
tland (Unusual Usual, 2014), Tokio (abo-
ut:blank, 2018) i Warszawie (Inside Out, 
2016). Wśród klientów artysty znajdują się 
m.in. Numego, Nylon, i-D Poland, Louis 
Vuitton, Adidas i Gap.

Kisshomaru Shimamura Coco Kontasu
fotograf konsultantka 

do spraw gastronomii
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