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V illa Aujourd’huis historia börjar 
redan på trettiotalet med Mrs 
Audrey Chadwick, en rik ameri-

kanska. Hon lät bygga ett hus i Miami 
Beach i den då moderna stilen Art Déco. 
För att markera, att det var ett modernt 
hus, döpte hon det till Today. 

1938 var det dags att bygga ett andra 
hus, denna gång i Europa, på Cap d’An-
tibes. Mrs Chadwick förvärvade ett ex-
isterande hus vid Port de l’Olivette och 
anlitade den då populära arkitekten 
Barry Dierks, se RN 3/2019. Barry fick 
fria händer att skapa något helt nytt, 

Vad gör man om man är ameri-
kansk filmproducent och behöver 
bo nära filmfestivalen i Cannes 
men vill slippa bo på ett fint ho-
tell?

Jo, man kan göra som Jack War-
ner. Han köpte ”Villa Aujourd’hui” 
vid Port l’Olivette på Cap d’Anti-
bes. Därifrån kunde han lätt ta 
sin båt över till Cannes.

En filmmogul flyttar in
en villa av idag. Det befintliga huset 
på tomten revs för att ge plats åt Barry 
Dierks nya skapelse.   

Tomten som en flygel
Barry Dierks hade vissa besvär med att 
placera in det nya huset han ville skapa 
på det i sammanhanget lilla markområ-
det. ”Tomten är inte större än en flygel”, 
lär han ha muttrat. Men till slut byggdes 
huset direkt mot gatan, utan trädgård 
på framsidan, och med en svängd fa-
sad, anpassad till vägens krökning. Det 
blev en halvmåneformad byggnad, unik 
på Rivieran. Huset öppnade sig i stäl-

let mot trädgården och bukten utanför, 
med utsikt mot Golfe-Juan och Juan-
les-Pins. Ett bra val. 

Till det stora vardagsrummet köpte Mrs 
Chadwick en väggbonad, vävd i Cogo-
lin utanför Saint-Tropez och som varit 
utställd i den franska paviljongen på 
världsutställningen i New York 1939. 
Huset hade fem sovrum, vilket inte var 
mycket på Cap d’Antibes, och inred-
ningen liknade den som fanns i Mia-
mi-villan.

Skulle pendla från Miami
Kanske var det just på grund av likhe-
terna med huset i Miami som Mrs Chad-
wick döpte villan på Rivieran till Villa 
Aujourd’hui, villan av idag. Avsikten var 
att resa fram och tillbaka över Atlanten 
och tillbringa tid i båda villorna, vilket 
dock snart blev omöjligt på grund av an-
dra världskriget. 1949 bestämde sig Mrs 
Chadwick, som då gift om sig, att sälja 
huset på Cap d’Antibes. Köpare blev den 
framgångsrike amerikanske filmprodu-
centen Jack Warner, delägare i Warner 
Brothers.   

Satsade på filmmediet
Jakob, Jack, Warner föddes 1892 i Onta-
rio, Kanada. Föräldrarna var invandrare 
från Polen som tog sig namnet Warner 
när de kom till Amerika. Familjen slog 
sig ner i Youngstown, Ohio, där den unge 
Jack växte upp. Miljön var tuff i stål-
staden Youngstown där några av Jacks 
bröder i början av nittonhundratalet 
började intressera sig för underhållning 
och särskilt det nya filmmediet. Så små-
ningom startade de fyra bröderna, Jack, 
Harry, Albert och Sam, ett samarbete om 
filmproduktion och distribution 1910. 
Detta skulle senare utvecklas till Warner 
Brothers. 

Jazzsångaren, första succén
Brödernas företag hankade sig fram 
under tjugotalet, utan några större 
framgångar. De satsade av ekonomis-
ka skäl på lågbudgetproduktioner. 
När ljudfilmsteknologin blev tillgäng-
lig var de stora etablerade filmpro-
duktionsbolagen ovilliga att ta till sig 
den nya tekniken, man hade ju byggt 
upp ett bra system för stumfilm. Men 
Warner Brothers slog till och pro-
ducerade 1927 filmen Jazzsångaren, 
den första riktiga ljudfilmen. Det blev 
en braksuccé och gav Warner ett start-
kapital som kunde finansiera bolagets 
utveckling.
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Vilken utmaning! Mrs Audrey Chadwick gav arkitekten Barry Dierks i uppdrag att bygga ett modernt hus på en minimal tomt.
Hit flyttade filmproducenten Jack Warner1949.

Skådespelerskorna Bette Davies och Joan Crawford var ständigt osams. 
Här tillsammans med Jack Warner som var känd för att vara en elak typ.

Vägen stryker tätt förbi det vita huset.

Filmen “Jazzsångaren” blev bröderna Warners 
första succé. Världens första ljudfilm.

Under de följande åren producerade 
Warner Brothers en rad filmer. Bland 
de mest kända är Riddarfalken från 
Malta (1941) och Casablanca (1942). 

Jack Warner var inte känd som en vän-
lig person, enligt en kollega var han 
elak, inte bara som många andra för att 
tjäna mer pengar utan för elakhetens 
egen skull. Samarbetet med bröderna 
var kantat av konflikter. Men det kan 
också sägas att Jack Warner var duktig 
på att hitta nya filmtalanger och en hel 
del av dem beundrade honom, som till 
exempel Bette Davies. 

Äktenskapsproblem
1946, när filmfestivalen i Cannes kom 
igång igen efter kriget, blev det en vik-
tig plats för Jack Warner. En annan 
orsak till att hålla sig borta från USA 
var familjeproblem, bland annat hade 
Jack problem i äktenskapet. Till slut 
köpte han Villa Aujourd’hui år 1949 för  
160 000 dollar, i dåtidens penningvärde 
en respektabel summa. Här kunde han 
komma bort från den amerikanska var-
dagen, åtminstone för en tid. 

Det var inte bara film som attraherade 
Jack Warner, han var även en hängiven 
spelare som ofta var gäst på de många 
kasinon som fanns längs kusten. Det var 
också ett kasinobesök som 1958 höll på 
att kosta Jack Warner livet. 

Sjukhus i fyra månader
Han hade just vunnit två miljoner fran-
cs på kasinot i Palm Beach i Cannes när 
han klockan två på natten, på väg i bil 

till sitt hus på Cap d’Antibes, somnade 
vid ratten och krockade med en lastbil. 
Bilen fattade eld, Jack fördes till sjukhu-
set i Cannes där han fick stanna kvar för 
vård under fyra månader.    

Det var vid tiden för olyckan som den 
definitiva brytningen med Jacks familj 
skedde. Enligt Jacks systrar var bil- 
olyckan ett straff för att han hade be-
handlat sin familj illa. När Jacks son, 
Jack jr, kom till sjukbädden i Cannes 
bar det sig inte bättre än att hans utta-
lande till de franska journalisterna tol-
kades som att pappan redan var död. På 
grund av denna incident vägrade Jack 
att träffa sin son igen.

Tillbaka i USA
År 1969 drog sig Jack tillbaka från War-
ner Brothers. Sista decenniet av sitt liv 
besökte han alltmer sällan Villa Au-
jourd’hui. Efter Jack Warners död 1978 
såldes huset och har idag privata ägare. 
Villan är därför inte öppen för besök 
men man kan se den från utsidan om 
man kör Boulevard Maréchal Juin ut 
mot Cap d’Antibes, just den väg där Jack 
krockade 1958. Vid Port de l’Olivette 
syns trädgården och huset på avstånd 
och lite längre fram så stryker vägen tätt 
förbi det fina vita huset.


