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Witamy Was gorąco we wrześniowym numerze!  

 

Dla niektórych z Was zaczął się już rok szkolny, więc na samym wstępie chcielibyśmy 

Wam życzyd powodzenia! Trzymamy za Was mocno kciuki, szczególnie za maturzystów 

- jesteśmy pewni, że dacie sobie świetnie radę i dostaniecie się na wymarzone studia. 

Jak mogliście już dojrzed na okładce, w tym numerze przeczytacie o pojawieniu się 

Beyoncé na wrześniowej okładce magazynu Vogue! Zdecydowaliśmy się nawet 

przetłumaczyd specjalnie dla Was 

artykuł, który się w nim znalazł! 

Znajdziecie tutaj również informacje 

o festiwalu Made In America oraz 

obszerny artykuł o drugim solowym 

albumie Beyoncé, „B’DAY” i jej 

urodzinach, które miały miejsce 4 

września, a także informacje o 

najnowszym zapachu „Heat Kissed”, 

który właśnie pojawił się na 

sklepowym półkach w Polsce!  

Zdecydowaliśmy się również 

pójśd tropem magazynu VOGUE i 

ten wrześniowy numer ma również 

najwięcej stron. Urodziny Beyoncé 

są dla BeyHive specjalnym dniem, 

więc postanowiliśmy, że cały nasz 

wrześniowy numer musi się czymś 

wyróżniad  

Poza wyżej wspomnianymi 

artykułami znajdziecie też masę 

newsów i plotek oraz diary czy 

throwback miesiąca!  

Życzymy Wam miłej lektury,  

 

Beyoncé Polska Team  
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Wrzesieo to nie tylko miesiąc, w którym trzeba wrócid do szkoły. Dla świata mody 

oznacza zupełnie coś innego. Wtedy zaczyna się nowy sezon, dlatego też wrześniowy 

VOGUE jest najważniejszym numerem w roku (poza tym pierwszy numer VOGUE 

również wyszedł we wrześniu). Zaszczytem jest znaleźd się w tym konkretnym miesiącu 

na okładce, w koocu udało się to Beyoncé! Jest pierwszą czarnoskórą piosenkarką, 

która dostąpiła tego zaszczytu, oraz trzecią czarnoskórą kobietą, która pojawiła się na 

tej okładce sama.  



 
 

 

 

 

Autorem sesji jest genialny Mario 

Testino. Włosami artystki zajęła się 

Kim Kimble, makijażem Francesca 

Tolot a paznokciami Lisa Logan. 

Artystka ma na sobie kreacje od 

Givenchy, Marca Jacobsa, Atelier 

Versace oraz Stelli McCartney. Co 

ciekawe, piosenkarka nie 

zdecydowała się udzielid wywiadu, co 

media podchwyciły i uznały za kolejne 

genialne posunięcie Queen B. 

Oczywiście znaleźli się tacy, którzy 

odebrali to zupełnie inaczej. Pojawiła 

się w Internecie masa negatywnych 

opinii o tym, że mniemanie Beyoncé o 

samej sobie już przekroczyło 

jakąkolwiek skalę. Dziennikarka i 

krytyk kultury współczesnej, Kathy 

Landoli, w wywiadzie 

przeprowadzonym przez Huffpost powiedziała, że mnóstwo ludzi zakłada, że Beyoncé 

kłamie w swoich wywiadach, dlaczego więc krytykują ją też za to, że go nie udzieliła?   

Kevin Allred, który jest wykładowcą na kursie ‘Politicizing Beyoncé’, uznał, że tym 

milczeniem pokazała jaka jest genialna, ponieważ tak czy inaczej jest niezwykle 

krytykowaną osobą, a w swoim dokumencie „Life Is But A Dream” jasno i wyraźnie dała 

do zrozumienia, że chce byd widziana jako artystka tylko przez pryzmat muzyki jaką 

tworzy, a nie jej życia prywatnego.  

Beyoncé latami swojej pracy zasłużyła sobie na swój obecny status i możliwośd 

podejmowania takich kroków jak nieudzielanie wywiadów. Niektórzy mogą twierdzid, 

że Beyoncé milczy, jednak mówi głośno o swoim poparciu dla homoseksualistów, 

wsparciu feministek oraz na różne polityczne tematy. Nie zawsze robi to poprzez 

wywiady, częściej używa do tego swojej strony internetowej. Naszym zdaniem, jej 

milczenie jest głośniejsze niż niejeden wywiad, którego udzieliła. Sama reakcja mediów 

tylko to potwierdza.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Czego oczekujemy od pełnych wdzięku wpływowych 

kobiet, które nazywamy diwami i ikonami? Chcemy, aby 

pragnęły – i w naszym imieniu również posiadały – wszystko 

co tylko mogą. Sukcesu na polu zawodowym i miłosnym. 

Aby czerpały radośd z seksu. Pieniędzy i władzy. Chcemy, 

aby ucieleśniały przeróżne fantazje. Chcemy, żeby dały nam 

wiarę w to, że ekscytujące rzeczy są realne i czekają na nas 

tuż za rogiem. 

 

Kiedyś gwiazdy popu poprzez modę i styl dawały nam małe wariacje na jeden 

większy temat. Tina Turner: spódniczka mini i miodowe włosy. Janis Joplin: boa, 

bransolety i dzwony (spodnie). W dzisiejszych czasach w modzie nie chodzi o główny 

motyw. Chodzi o zestawienia, które wypełnione są aluzjami do filmów, czy historii 

sztuki; do muzyki i stylu taoca; do ikonografii rasy i pochodzenia etnicznego; religii i 

płci. Madonna otworzyła drzwi takim zestawieniom. Dziś widzimy to w perukach, 

maskach i rzeźbionych kostiumach Lady Gagi czy Nicki Minaj, niespokojnych wyborach 

kulturowych Rihanny. I oczywiście w muzyce, taocu, dekoracjach i wyglądzie 

niepowtarzalnej Beyoncé. 

 

  



 
 

 

"Bije od niej taka magnetyczna 

osobowośd" mówi jej 

współpracownik i przyjaciel, 

dyrektor kreatywny Givenchy - 

Ricardo Tisci. "Lubię myśled, że 

wiem jak Marilyn Monroe czy Bettie 

Page oddziaływały na pomieszczenie 

w którym się znajdowały, bo jestem 

prawie pewnien, że obecnośd 

Beyoncé oddziaływuje zupełnie tak 

samo". Jej wpływ jest zarówno 

ponadczasowy jak i całkowicie na 

czasie. "Od zawsze uwielbiałem 

przeciwstawności, kontrasty, 

niemożliwe równania i trudne 

konwersacje" dodaje Tisci, który 

pracował z Beyoncé, by stworzyd 

jeszcze bardziej niesamowite 

wrażenie tego kim jest – spójrzmy 

na jej szokującą, haftowaną 

kryształami, z cielistą iluzją kreację podczas majowej gali MET, albo na jakikolwiek z jej 

innowacyjnych kreacji scenicznych. W czasach gdy role i styl zmieniają się szybciej niż 

obrazy z komputera, ona wydaje się byd zmiennokształtnym wirtuozem modowym. 

Może byd Ritą Hayworth czy Naomi Campbell, pełną wdzięku młodą kobietą łamiącą 

tradycyjne standardy zachowania czy B-Girl. Może byd blondynką, brunetką  albo tym i 

tym, nosi cornrows (warokoczyki na całej głowie), kaskadowo opadające fale czy 

kucyka; próbuje cięcia w stylu Audrey Hepburn czy Erykah Badu. 

 

Jej wizerunek oparty jest na zrozumieniu, że masa odbiorców, to masa odbiorców 

niszowych. Każdy ma swoją oddzielną historię z własnymi pragnieniami i ona ucieleśnia 

je wszystkie. "Jej wygląd łączy formy sztuki, płci i pokolenia" mówi projektantka Stella 

McCartney. "Ona ma w sobie wszystko: oryginalnośd, unikalnośd, delikatnośd, urodę i 

siłę". 

 

  



 
 

 

Boginie popowego panteonu nadal posiadają swoją dominującą buntowniczośd w 

Madonnie, Rihannie czy Nicki Minaj. Ich fani są ich przedmiotem i nigdy nie zawahają 

się by ich obrazid. Beyoncé należy do nowego gatunku który nie jest dominujący, a 

nawet opiekujący. "Słowo diva jest wykorzystywane do określenia wielu artystek i 

zazwyczaj znaczy to, że są znane z tego, że ciężko się z nimi współpracuje" zauważa 

Marc Jacobs, którego suknie nosi Beyoncé na okładce naszego magazynu, "jednak w jej 

przypadku można jedynie powiedzied, że emanuje urokiem i sympatią." Beyoncé, Lady 

Gaga i Taylor Swift ciągle mówią niezwykle czule o potrzebach i wrażliwości swoich 

fanów. Czasami wydają się nawet pobożne.  

 

Beyoncé ciężko pracuje by pokazad nam, że jest sympatyczną osobą. W dokumencie, 

który sama wyprodukowała "Beyonce: Life is but a dream" są intrygujące momenty, 

kiedy podczas prób wszystko idzie źle i daje cenne wskazówki swoim 

współpracownikom i nie są one skuteczne. Widzi, że bycie miłym nie działa "Możesz 

byd fair, ale jeśli byłabym miła, to nie byłabym fair wobec siebie" podkreśla. Beyoncé 

zwołuje kolejne spotkanie, ale nie możemy zobaczyd co się na nim dzieje. Jeśli był tam 

soczysty moment w którym pokazała, że nie jest miła, nigdy tego nie zobaczyliśmy. 

Kamera się wycofała. 

 

Swoją „niemiłą” stronę Beyoncé zostawia 

dla muzyki. Dzięki niej emanuje siłą. Może 

wyszydzad. Może usidlid i onieśmielid 

każdego mężczyznę. Nazywana w swoich 

piosenkach Tą, której trzeba służyd  - w 

pałacu, w sypialni, na dzielnicy, podczas 

trasy, czy na wybiegu. Jej teksty są narracją 

o zmiennych nastrojach. Jej teledyski 

sprawiają że zaczynamy marzyd: jak się 

ubierad, jak rozmawiad, jak odnieśd sukces 

w biznesie sprawiając wrażenie, że nam nie 

zależy. Jak zakochad się lub ulec pokusie 

zachowując naszą wolę, jak wzbudzid w 

sobie odwagę aby zrobid coś, czego nigdy 

nie robiliśmy. W piosence „Flawless”, w 

której opowiada o bliskich jej sumieniu 

tematach, o jej niespełnionych nastoletnich 



 
 

 

marzeniach o show businessie, sięga głębiej i cytuje Chimamanda Ngozi Adichie: 

„Wszystkie powinnyśmy byd feministkami.” Zapytana o to, co myśli o wpływie 

Beyoncé, Ngozi odpowiedziała: „Feminizm jest nadal kwestią sporną i to, że mówi o 

nim ikona popu z ogromnym wpływem na życia młodych ludzi nie będzie miało 

negatywnych skutków dla problemu równości”. Beyoncé rozpoczyna wiele rozmów o 

kwestiach kulturalnych. Obecna w jej twórczości  seksualnośd wzbudziła gniew 

konserwatystów i nawet niektórych kobiet, które czują że stara się zmienid znacznie 

stereotypy dotyczących rasy i płci. Ale jej najbardziej wpływową cechą jest 

niezawstydzona przyjemnośd, jaką sprawia jej własne ciało, jego piękno, siła i 

wszechstronnośd. To niesamowicie przypomina Josephine Baker, która stwierdziła, że 

tyłki większości ludzi są jedynie dobre do siedzenia. "To inteligencja mojego ciała jest 

rzeczą, którą wykorzystuję" - i miałą rację. Marylin Minter, któręj sprośne prace 

kolekcjonują Jay Z i Beyoncé, zaobserwowała, że: „jako artystka która sprawia że 

ocenzurowane obrazy stają się niegrzeczne, jestem zafascynowana kontrolą Beyoncé" 

Jej życie jest historią  z show businessu, którą już znamy i kochamy. Słyszeliśmy już o 

zespole, który skooczył karierę wraz z rozpoczęciem solowej kariery gwiazdy. Gumm 

Sisters wypromowało Judy Garland. The Supremes się rozpadło i dało początek 

karierze Diany Ross. Kiedyś były trzy, ale prawdziwym dzieckiem przeznaczenia jest 

Beyoncé. Jest też wywołujące plotki modelowe małżeostwo gwiazd. Czy to historia 

miłosna? Czy to związek oparty na wzajemnych korzyściach między dwoma wielkimi 

osobami show businessu? Czy to może przetrwad?  Jest także historia związana z rasą, 

idealna na czasy Obamy, na którego inauguracji w 2009 roku Beyoncé zaśpiewała „At 

Last” Etty James. Ludzie często wyszukują w Google: „Czy Beyoncé jest czarnoskóra? 

Odpowiedź jest tak prosta, jak historia rasy w Ameryce. Beyoncé jest jak to teraz 

nazywamy: afroamerykanka i jak wielu afroamerykanów jest mieszanego - indiaoskiego 

i francuskiego pochodzenia. 

 

Jest utalentowaną i zdyscyplinowaną artystką. Jest żoną, matką i jednocześnie 

wzorem dla samotnych kobiet. I jak wszystko na to wskazuje - znakomitą 

businesswoman. 

 

Jej przyszlośd to ciągle otwarta książka. Jej fani spekulują: czy doda jazz, pop i rock 

do swojego repertuaru? Czy uda jej się dobrze odegrad rolę w remake'u „A star is 

born” reżyserowanym przez Bradleya Coopera? Wiemy czego od niej chcemy. 

Najbardziej interesującym pytaniem jest to, czego ona chce - od siebie i dla siebie? 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 września 2015 roku rozpoczął się trwający dwa dni festiwal Made In America, 

który sponsorowany jest przez Jay’a Z! Headlinerem tegorocznego festiwalu byli 

Beyoncé (dnia pierwszego) i The Weeknd (dnia drugiego). Dzięki uprzejmości serwisu 

streamingowego TIDAL, Występy wybranych artystów można było obejrzed na stronie 

www.tidal.com zupełnie bezpłatnie!  

Festiwal rozpoczął się o godzinie 19:30 czasu polskiego, jednak na występ samej 

Beyoncé musieliśmy czekad aż do godziny 4:30 rano! Przed beyoncé występowali: 



 
 

 

Meek Mill, Vic Mensa, The Struts, De La Soul oraz Modest Mouse. Jednak nie da się 

ukryd, że większośd udała się tego dnia na festiwal ze względu na występ Beyoncé, 

która wystąpiła pierwszy raz od koncertu z trasy On The Run w Paryżu! Już podczas 

występu Modest Mouse widownia skandowała imię B!  

Set Beyoncé trwał 1:30h, a poniżej lista  piosenek, które wykonała podczas 

pierwszego dnia festiwalu:  

1. Intro / Crazy In Love (FSOG Remix) 

2. Crazy In Love (Circle, Bootylicious, Truffle Butter Mash-Up) 

3. I Care Interlude / I Care 

4. 7/11 Interlude / 7/11 

5. “I’m Not A Do-Nothing Bitch” Interlude 

6. Diva (Fuck Up Some Commas / Where Ya At Mix) 

7. Survivor 

8. “Compromise” Interlude / Ring The Alarm (The Takeover/Five To One, Independent 

Women, Naughty Girl, Run The World (Girls) Mash-Up) 

9. Run The World (Girls) 

10. “Feminist” Interlude 

11. ***Flawless (Nasty Freestyle Mix) 

 

 

 

 

  



 
 

 

12. Say My Name 

13. Yoncé 

14. Jumpin’, Jumpin’ 

15. “Back To Black” Interlude 

16. Drunk In Love (Trap Queen Mix) 

17. Feeling Myself 

18. Partition 

19. “Do you like sex?” Interlude 

20. Ghost Interlude / Haunted 

21. Blow 

22. XO Interlude / XO 

23. Halo 

24. 1+1 

25. Love On Top 

26. “Phenomenal Woman” Interlude 

27. End Of Time / Grown Woman (Mash-Up) 

28. Single Ladies (Put A Ring On It) 

 

Widad było, że Beyoncé włożyła wiele pracy w przygotowania do tego występu! 

Pojawiły się nowe aranżacje piosenek oraz choreografie! Już nie możemy się doczekad, 

co B pokaże podczas Global Citizen Festival, który odbędzie się w nocy z 26 I 27 

września. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartego września Beyoncé obchodziła swoje 34-te urodziny! W tym artykule 

zebraliśmy wszystkie informacje i ciekawostki dotyczące tego, jak piosenkarka 

obchodziła ten wyjątkowy dzieo w poprzednich latach!  



 
 

 

Płyta „Survivor” okazała się ogromnym sukcesem. Gdy nadchodzą urodziny 

Beyoncé, przyjaciółki z Destiny’s Child: Kelly i Michelle wraz z rodziną artystki 

organizują huczną imprezę, na której pojawia się przepiękny tort z podobizną Beyoncé. 

Przyjęcie odbywa się 6 września, tuż po rozdaniu nagród MTV Video Music Awards. 

Zespół otrzymał wtedy nagrodę Best R&B Video za teledysk „Survivor”. Dwudzieste 

urodziny Beyoncé świętuje pośród innych gwiazd, takich jak: P.Diddy, Usher, Eve, Jill 

Scott czy członkowie grupy N’Sync.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzinowa impreza 21-letniej Beyoncé odbyła się na torze wrotkarskim w Cascade 

Family Skating Centre w Atlancie. Miejsce przypominało tor, na którym jeździli 

bohaterowie filmu „Austin Powers i Złoty Członek”, w którym zagrała artystka. 

Przyjęcie było w klimacie Funk, lat 80. Ubrania gości pozostawały w kolorze złotym i 

białym. Nie zabrakło oryginalnego tortu urodzinowego - oczywiście w kształcie wrotki.  

Jakiś czas temu piosenkarka opublikowała także nieznane dotąd zdjęcie zaproszenia 

na imprezę na swoim Instagramie. „Flashback. My 21st birthday invitation. 80's Skate 

party in ATL. Good Times.” 
 

  



 
 

 

 

Tym razem  piosenkarka nie wiedziała nic o imprezie. Jay-Z postanowił urządzid 

przyjęcie-niespodziankę w klubie 40/40 w Nowym Jorku. Całośd urządzona była w stylu 

egipskim, aby B mogła poczud się kobietą faraon. Złote koty, oświetlenie, krzesła, 

tancerki i tancerze w skąpych strojach stworzyli atmosferę starożytnego egipskiego 

dworu. 
 

Impreza z okazji dwudziestych trzecich urodzin Beyoncé została zorganizowana 

przez Jay-Z na dachu luksusowego Soho House Hotel. Muzyk wydał na ten cel 500 000 

dolarów. Para zaprosiła ponad stu gości, a wśród nich min. modelkę Naomi Campbell 

oraz koleżanki z grupy Destiny’s Child: Kelly Rowland i Michelle Williams. Wszyscy 

goście ubrani byli na biało. Plotkarskie magazyny rozpisywały się później, że po kilku 

godzinach imprezy przyjechała policja i zażądała uciszenia głośnej muzyki. Źródło 

podaje także, że piosenkarka taoczyła do „Crazy In Love” skandując „To moje 

urodziny!”. 
 



 
 

 

Na wielkim party w Londynie raczono się jedynie wysokogatunkowymi trunkami, a 

hitem wieczoru były cygara La Flor De Cano Selectos, specjalnie na tę okazję 

sprowadzone z Kuby. Wtedy też Beyoncé mogła się pochwalid światu zaręczynowym 

pierścionkiem z brylantami i rubinem, który otrzymała od Jaya-Z. Cenny drobiazg wart 

jest prawie dwa miliony dolarów. Do tego dołączony był zegarek za kolejne pół miliona. 

Wszystko odbyło się w wartej kilka milionów rezydencji, którą Beyoncé również dostała 

w prezencie od swojego przyszłego męża. 

 

25 urodziny Beyoncé były zapewne największymi w całym jej życiu, gdyż trwały 

przez trzy tygodnie! Wszystko za sprawą wydania w rocznicę swoich narodzin drugiego 

solowego albumu B’Day (od Birthday albo Bee’Day). Prezentów nie zabrakło. Jednym z 

nich był kosztowny model Rolls-Royce’a. Samochód z 1959 roku warty milion dolarów 

Beyoncé dostała od swego ukochanego Jaya-Z. Jak podają amerykaoskie media 

artystkę „zatkało”. Auto pozostaje w kolekcji pary do dziś.  

Piosenkarka zaczęła świętowad już w ostatnich dniach sierpnia.  

28 sierpnia Ellen DeGeneres rozpoczęła czwarty sezon swojego programu. Z tej 

okazji w Central Parku w Nowym Jorku, zaśpiewały największe gwiazdy. Z singlem 

„Deja Vu” oraz hitami „Irreplaceable” i „Crazy In Love” wystąpiła także Beyoncé. 

Gwiazda udzieliła krótkiego wywiadu. Na scenę wjechał stolik przystrojony balonami 

oraz czapeczkami, na którym znajdował się urodzinowy tort.  

 

Zbliżające się urodziny Beyoncé wraz z rodziną świętowała po gali MTV Video Music 

Awards, 31 sierpnia w klubie 40/40 w Nowym Jorku. Zamówiono wtedy dwupiętrowy 

tort z motywem kwiatu i pszczółki oraz logo płyty. 

 

4 września gwiazda świętowała w Japonii, dając specjalny koncert w słynnym 

Budokan Hall w Tokyo. Pod koniec występu na scenę wjechał wielki tort w kształcie 

serca. Po koncercie odbyła się oczywiście impreza, a fotograf Leslie Kee wykonał wtedy 

sesję zdjęciową.  

 

Dzieo później Beyoncé udzieliła kolejnych wywiadów. Stacja MTV świętowała 

urodziny piosenkarki otwierając szampana i przygotowując tort z jej podobizną. Na 



 
 

 

cześd królowej, publicznośd zaśpiewała Happy Birthday. Gwiazda była mile zaskoczona, 

„That’s so cute… I love it”! 

 

Program BET 106&Park wydał specjalny epizod poświęcony urodzinom Beyoncé, by 

uhonorowad wydanie jej najnowszego krążka. B pojawiła się tam z siostrzeocem 

Danielem. Podczas małej imprezy w studio, piosenkarka zajadała się tortem z 

nadrukiem pszczoły. 

 

8 września Beyoncé spotkała się również z fanami. W sieci sklepów Macy’s 

podpisywała swoją najnowszą płytę. W zamian otrzymała miłą niespodziankę – torcik, 

na którym widniała okładka albumu. Beyoncé zdmuchnęła też kilka świeczek.  

 

Następnie udała się na nagranie programu Good Morning America. Diane Sawyer i 

Robin Roberts, podczas show na Time Square w Nowym Jorku podarowały Beyoncé w 

prezencie pączki. Piosenkarka zaśpiewała swoje największe hity. 

 

14 września Beyoncé promowała jeszcze swoje najnowsze wydawnictwo w Toronto. 

W programie Much Music na piosenkarkę czekał kolorowy tort oraz inne przysmaki. 

Przystojny i półnagi Rosjanin wniósł do studia czerwone balony, które gwiazda miała 

przebid. 

 

Na oficjalnej stronie fotografa Cliffa Wattsa ukazał się jeszcze krótki spot, promujący 

album „B’Day”. Beyoncé nuci w nim utwór „Happy Birthday”.  

 



 
 

 

Beyoncé promuje wydawnictwo „B’Day” trasą koncertową „The Beyoncé 

Experience”. 26 urodziny piosenkarka spędziła na scenie. W Staples Centre w Los 

Angeles filmowano koncert, który ukazał się jesienią na DVD. Gościnnie pojawiły się 

Kelly i Michelle, z Destiny’s Child. Pod koniec koncertu dziewczyny i fani odśpiewują 

Happy Birthday, a na scenę wjeżdża wielki tort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyoncé dostała w prezencie od swoich fanów FanBooka, w którym ci mogli składad 

jej życzenia, zamieścid swoje wspomnienia, zdjęcia, rysunki i inne prace. Piosenkarka 

podziękowała za prezent w filmiku, który nakręcono za kulisami sesji zdjęciowej do 

magazynu „In Style”.  



 
 

 

W roku 2009 Beyoncé otrzymała wyjątkowy prezent od swoich przyjaciół. Znani 

celebryci nakręcili filmiki, w których składają wokalistce najlepsze życzenia. W prawie 

dziesięciominutowym filmie, dostępnym na YouTubie dla Beyoncé śpiewa Michelle 

Williams. Dalej znajduje się reżyser Cliff Watts z urodzinowym tortem, Kayne West, 

który nazywa Beyoncé najlepszą showmenką naszej generacji, Shakira przesyłająca 

buziaczka czy Idris Elba, partner Beyoncé w filmie „Obsesja”. Piękne słowa padają z ust 

Gayli King: „To co najbardziej w Tobie lubię to Twoje serce. Jesteś taka miła, kochana, 

oddana”. Zaraz potem widzimy taoczącego i śpiewający Happy Birthday P. Diddy’ego 

oraz Hugh Jackmana wymieniającego zalety B. Jest John Legend czy Rachel Ray, która 

ma chyba chrapkę na buty Beyoncé „Jaki masz rozmiar buta? Bo tak się zastanawiam, 

jeśli byś dostała zbyt dużo par butów na urodziny, to niektóre z nich mogą 

przywędrowad do mnie”. Kolejnymi osobami są: prezenter CNN Roland Martin, Emil 

Wilbekin oraz Jimmy Kimmel „Wesołych urodzin B! Chcę żebyś wiedziała, że kocham 

Cię najbardziej z tych wszystkich osób na tym filmiku”. Warto zwrócid uwagę również 

na Happy Birthday Wyclefa Jeana oraz wspólne życzenia Cameron Diaz, Setha Rogena, 

Michela Gondry’ego. Kelly Rowland natomiast mówi jak jest dumna z Beyoncé i 

podnosi wyimaginowany kieliszek z szampanem. Solange klaszcze tak jakby bawiła się z 

Beyoncé. Pastor Rudy wraz z żoną dziękują B za działalnośd charytatywną. Zaraz potem 

niczym wisienka na torcie Tyra Banks śpiewające „If I were your cake, even just for a 

day”. Kolejny filmik nagrała Ellen DeGeneres  

 

Informator gazety The Sun donosi, że na 

dwudzieste dziewiąte urodziny Beyoncé 

otrzymała od Lady Gagi pejcz. Nietypowy prezent 

wokalistka dostarczyła osobiście piosenkarce za 

kulisami koncertu jej męża, Jaya-Z w Detroit. 

Pejcz został wykonany na zamówienie. 

Towarzyszył mu dopasowany zestaw bielizny 

wart tysiące dolarów. „Gaga chciała podarowad 

jej coś wyjątkowego. Pejcz powstał z setek 

diamentów i drogiej skóry. Gdy Beyoncé go 

zobaczyła, zaczęła piszczed z radości”. 

4 września 2010 Beyoncé spędziła w Nowym Jorku.  



 
 

 

 

Beyoncé i jej mąż cały dzieo relaksowali się na luksusowym jachcie w Wenecji, a 

wieczorem zaprosili na pokład przyjaciół. Gwyneth Paltrow i Erykah Badu znalazły się 

wśród osób, które nie odmówiły sobie przyjemności przyjrzenia się z bliska Beyoncé w 

ciąży.  

Życzenia urodzinowe Beyoncé otrzymała od pozostałych celebrytów za pomocą 

nakręconego na jej cześd filmiku. Urodzinowe życzenia na jednym z koncertów złożył B 

także Stevie Wonder.  

 

 

Tym razem Beyoncé wraz z mężęm Jayem-Z i córeczką Blue Ivy wybrali się na 

Lazurowe Wybrzeże. 4 września para udała się na kolację do restauracji Michelangelo 

w Antibes. We Francji rodzina spędziła jeszcze kilka dni.  

 



 
 

 

Beyoncé spędziła swoje urodziny razem z Jayem-Z i Blue Ivy na jachcie w pobliżu 

wyspy Stromboli we Włoszech. Rodzina odwiedziła także Ibizę, wyspę Formentera, 

Panacea, Capri i Sycylię.  

 

Beyoncé zamieściła na Instagramie zdjęcie z podziękowaniami za życzenia 

urodzinowe: "Bardzo dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe !!!!!!!!".  

Nie jest tajemnicą, że Beyoncé kocha południe Europy. 4 września rodzina Carterów 

pojawiła się na Korsyce. Para po raz kolejny wakacje spędzała we Włoszech, w 

Portofino, we Francji w Cannes i Nicei oraz w Monako. Piosenkarka dostała na urodziny 

od fanów czapkę z plastrami miodu i pszczółkami – B zrobiła sobie w niej zdjęcie i 

opublikowała fotkę na swojej oficjalnej stronie. 

Na Korsyce para miała także podobno odnowid przysięgę małżeoską! Świadkami 

krótkiej, ale bardzo romantycznej ceremonii na prywatnej plaży była mama Beyoncé, 

Tina, córka pary, Blue Ivy i mała grupa bliskich przyjaciół. Beyoncé i Jay ułożyli dla 

siebie nową przysięgę, inną niż w 2008 roku. Drugi ślub uczcili drinkami i kolacją 

przyrządzoną przez ich szefa kuchni. Później wynajęli za 500 tysięcy dolarów luksusowy 

jacht, którym pływali u wybrzeży Włoch. Mówili, że to ich drugi miesiąc miodowy - 

podał francuski magazyn "Grazia". 

Na oficjalnym kanale Jaya-Z pojawiło się video zza kulis trasy On The Run z podpisem 

„Happy B Day”  



 
 

 

Na oficjalnej stronie Beyoncé pojawiły się dedykowane przez najbliższych piosenki, 

które najlepiej opisują najcenniejsze chwile spędzone z nią.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O drugiej solowej płycie Beyoncé mówiło się wiele, ponieważ została ona nagrana w 

ekspresowym tempie. Piosenkarce na złożenie albumu wystarczyły zaledwie trzy 

tygodnie! Wspominano, że artystka miała zrobid sobie wtedy krótkie wakacje, jednak 

poczuła impuls, który skłonił ją do nagrywania kolejnych piosenek. 

  



 
 

 

 

„B’day” jako kolejna płyta zadebiutowała na 1. miejscu listy Billboardu, sprzedała się 

w nakładzie 541 tysięcy egzemplarzy na terenie Stanów Zjednoczonych, a także 

zdobyła nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album R&B.  

Planowano, by drugi krążek wokalistki zawierał niewydany materiał z „Dangerously 

In Love”. Beyoncé jednak postanowiła skupid się na nagrywaniu ostatniej płyty 

Destiny’s Child, a po jej wydaniu zgodziła się zagrad w filmie „Dreamgirls”. Piosenkarka 

wcieliła się w Deenę Jones - postad opartą na wokalistce Dianie Ross.  

„Wzięłam udział w nagraniu filmu „Dreamgirls”, w którym zagrałam postad Deeny. 

Przez sześd miesięcy żyłam jej życiem.” 

W ścieżce bonusowej, "Encore for the Fans" Beyoncé wspomina: „Ponieważ byłam 

tak zainspirowana Deeną, napisałam piosenki mówiące rzeczy, które chciałabym, aby 

ona wypowiedziała w filmie”. Nie tylko teksty, ale i muzyka była inspirowana 

musicalem. „Dreamgirls” to historia ewolucji amerykaoskiej muzyki rhythm and 

bluesowej, soulu, funku i disco. 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

„Buzowało we mnie tak dużo emocji, tak wiele rzeczy chciałam powiedzied, więc 

znalazłam się w studiu, a nie na wakacjach. Nagrałam płytę w dwa tygodnie, dlatego 

większośd piosenek jest tak agresywna. Mój poprzedni album nosił tytuł „Dangerously 

In Love” i był o pięknej miłości. A tak naprawdę miłośd nie jest cały czas taka wspaniała. 

O tym chciałam teraz zaśpiewad. Pragnęłam byd głosem kobiet. Dad im siłę, dodad im 

pewności siebie. Poza tym moim celem było stworzenie czegoś innego niż wcześniej. 

Niektórzy artyści lubią eksperymentowad i ich fani często zastanawiają się, co znajdzie 

się na nowej płycie, czym zostaną zaskoczeni. Ja czuję, że też powinnam byd taką 

artystką. To jest mój obowiązek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedynymi ludźmi, którzy wiedzieli o pracach byli producenci, m.in. Swizz Beatz, The 

Neptunes, Rodney Jerkins i Sean Garrett. To oni stworzyli większośd piosenek. Beyoncé 

wynajęła do pracy cały budynek Sony Music Studios w Nowym Jorku. 

„Panowała między nami wspaniała chemia. To coś, czego nie można przewidzied ani 

zaplanowad. Chemia to chemia, a u nas wytworzyła się bardzo naturalnie. Mam dla 

nich ogromny szacunek i wydaje mi się, że to obecnie najlepsi producenci na rynku. 

Podczas sesji nie było ciśnienia, było bardzo zabawnie, a najważniejsza była muzyka.  

Były momenty, że nie chciałam iśd do domu spad, tylko pragnęłam dalej pracowad nad 

nowymi piosenkami.”  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenkarkę zainspirował także Pharell Williams, który miał jej podesład płytę z 

dwoma utworami. Artystka była zachwycona żywymi instrumentami, wymieszanymi z 

mocnymi bitami i zmianami tempa. Beyoncé postanowiła więc stworzyd własny zespół 

- co ciekawe złożony z samych kobiet! „Suga Mama” gra na koncertach wokalistki do 

dziś.  

 



 
 

 

  



 
 

 

Płytę wydano 4 września 2006 roku. 

 „Kiedy zastanawialiśmy się nad datą premiery płyty, ktoś wspomniał o 4 września. 

Wtedy pomyślałam sobie: „Wow! To szalone. Przecież w ten dzieo są moje urodziny!”. 

Ta płyta jest w pewnym sensie świętem, więc stwierdziłam, że to idealna data. A tytuł 

odnosi się do słowa „birthday”. Poza tym można go także odczytad jako „Beyoncé 

Day”. Dzieo, w którym Beyoncé pragnie dzielid się swoją muzyką ze światem. Jestem 

bardzo podekscytowana, ponieważ ten album daje słuchaczowi siłę, jest świętem, jest 

jedną wielką imprezą.” 

„B'Day” otrzymał generalnie pozytywne opinie od krytyków, chociaż częśd z nich 

uznała krótki czas jego produkcji za wadę. Niecały rok po premierze - w kwietniu 2007 

roku postanowiono wydad reedycję płyty, na której umieszczono kilka nowych 

utworów oraz dodano DVD, złożone z trzynastu teledysków.  

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

Najnowszy zapach Beyoncé już w Polsce! 
Kiedy moment zauroczenia staje się niezaprzeczalny, między dwojgiem ludzi zapala 

się iskra i przyciąga ich do siebie. Ich usta spotykają się, a wtedy mała iskra uwalnia 

ogieo. 

Nowy zapach Beyoncé Heat Kissed dołącza do linii bestsellerowych zapachów Heat, 

by uchwycid i zamknąd we flakonie zmysłową intensywnośd. 

By stworzyd ten pociągający zapach, Beyoncé podjęła współpracę z perfumiarzem 

Laurent Le Guernez z firmy IFF. Razem skomponowali czarującą mieszankę zbudowaną 

wokół czerwonej orchidei Blazing Red Fury, która jest hybrydą dwóch gatunków 

orchidei rosnących w tropikalnych lasach południowej Ameryki. Ciepły, sugestywny 

zapach podkreśla nuta jaśminu Sambac oraz olejku z róży marokaoskiej znanych z 

bogatego i głębokiego aromatu. 

 

 

 

 

 

 

Serce zapachu otaczają owocowe nuty głowy – smoczy owoc ze Sri Lanki, liczi oraz 

dojrzałe mango – ich aromaty w połączeniu, sprawiają, że zapach Beyoncé Heat Kissed 

ma w sobie wibrującą rześkośd. Egzotyczne, drzewne nuty naturalnej paczuli oraz 

afrykaoskiego drzewa sandałowego mieszają się z wanilią, tworząc zachwycający napój 

miłosny. 

 

Nuty głowy: Smoczy owoc, liczi, dojrzałe mango 

Nuty serca: Czerwona orchidea, jaśmin Sambac, olejek z róży marokaoskieh 

Nuty bazy: Afrykaoskie drzewo sandałowe, wanilia, paczuli 

 

Zapach Beyoncé Heat Kissed zamknięty w 

charakterystycznym kształcie flakonu, tym razem ma kolor 

karmazynowy, który podkreśla duszę zapachu. Złota obręcz 

wokół szyjki flakonu udekorowana została imieniem 

Beyoncé. Zewnętrzne opakowanie zaprojektowano z 

wykorzystaniem potężnej, śmiałej palety czerni oraz 

odcieni bordo. Całośd zdobią usta gotowe do pocałunku. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Już prawie rok temu pojawiły się pierwsze 

informacje o współpracy Beyoncé z 

Topshopem - ostatnio w sieci zaczęły pojawiad 

się nowe szczegóły dotyczące tego 

przedsięwzięcia. Nowa sportowa kolekcja 

ubrao ma się ukazad wiosną 2016. Stroje 

zostały zaprojektowane przez Queen B oraz 

Philipa Greena. Kolekcja obejmie całą 

garderobę - od butów, po topy. Co więcej - 

różne ubrania przystosowane będą do różnych 

dyscyplin sportu! Jako Dyrektorkę Komunikacji 

Bey wynajęła Amie Witton-Wallace, która 

pracowała z Alexandrem McQueenem i 

Starworks przez ponad 18 lat! 

 

 

 

*** 

 

Beyoncé podzieliła się z nami 

wspomnieniami ze swojej sesji dla Vogue z 2013 

roku. Na jednym ze zdjęd trzymała Blue Ivy. 

Zdjęcie podpisała: "Prawdziwa dziewczyna z 

okładki. Moja Blue Blue w wieku 11 miesięcy" 

 

 

 



 
 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na instagramie kucharki, która gotowała dla fundacji GEMS ponad pięd lat temu, 

pojawił się wpis o tym, jak miała okazję poznad Beyoncé i obserwowad jej pomoc 

ofiarom przemocy seksualnej. Kobieta była prawdziwie wzruszona postawą artystki. 

 

 

*** 

 

W wywiadzie dla The Covateur, Shay 

Mitchell pokazała wycieraczkę, leżącą pod jej 

drzwiami. Widnieje na niej napis "Don't worry, 

Be Yoncé"! 

 

 

 

 

*** 

 

Magazyn Fashionista utworzył notowanie największych ikon mody w 

poszczególnych krajach i regionach. Queen B okazała się byd wzorem do naśladowania 

w USA, Południowej Afryce i Holandii. 



 
 

 

*** 

 

Dreamscloud.com utworzyło notowanie 

celebrytów o których najwięcej śnimy. B 

wylądowała na #4 miejscu! 

 

 

 

 

 

*** 

 

Prezydent Barrack Obama utworzył własną playlistę 

w serwisie Spotify, zawiera ona piosenkę 

"Superpower"! 

 

 

*** 

 

30. sierpnia odbyło się rozdanie nagród MTV Video Music Awards. Beyoncé 

otrzymała statuetkę w kategorii "Best Editing" za teledysk "7/11" 

 

 

*** 

 

W sklepach Virgin Megastore na Środkowym Wschodzie można znaleźd rzeczy z 

oficjalnego sklepu Beyoncé! 

  



 
 

 

*** 

 

Najnowszy program zatytułowany "The BET life of..." zapremieruje już 8. Września! 

Godzinne dokumentarze opowiadały będą o historii kariery gwiazdy branej pod lupę i 

zawierały najlepsze występy i wywiady podczas gali! Pierwszy z pięciu odcinków 

programu dotyczył będzie Chrisa Browna, a już 6. października zostanie wyemitowany 

odcinek z Beyoncé! Poza Chrisem i B, w programie pojawią się gwiazdy takie jak Nicki 

Minaj, Janet Jackson, czy Trey Songz! 

 

 

*** 

 

J. Randy Taraborrelli, czyli autor hitowych biografi gwiazd 

takich jak Hiltonowie, Michael Jackson, czy Lady Gaga bierze 

się za Bey! Biografia zatytułowana "Becoming Beyoncé" 

opowiadała będzie zarówno o poświęceniach i trudach z 

którymi musiała się zmierzyc Queen B, by dotrzed na szczyt, ale 

też o tym jak wiele dobrego przyniosła ta praca! Poza tym, 

szeroki wątek w biografii zajmie życie rodzinne B! 

 

 

 

*** 

 

Znamy już okładkę polskiego wydania książki o 

wegaoskiej diecie Beyoncé „22 Days Revolution” – 

polski odpowiednik będzie nosił nazwę „22 Dniowa 

Rewolucja”! Książka ma się pojawid w sklepach już 

jesienią! Nasza strona objęła patronat nad 

wydawnictwem, więc oczywiście będziemy Was 

informowali na bieżąco o postępach!  



 
 

 

Certyfikat Vevo to specjalne wyróżnienie przyznawane przez serwis Vevo artystom, 

których teledyski uzyskały więcej niż 100 milionów wyświetleo. Im więcej takich 

teledysków, tym więcej certyfikatów. 10. września teledysk “Patition” przekroczył tę 

liczbę I tym samym Bey ma teraz na swoim koncie aż 14 klipów z tym certyfikatem 

(„Single Ladies”, „Run The World (Girls)”, „Halo”, „If I Were a Boy”, „Best Thing I Never 

Had”, „Love On Top”, „Drunk In Love”, „Crazy In Love”, „Irreplaceable”, „Beautiful 

Liar”, „Sweet Dreams”, “Pretty Hurts”, “Diva” i “Partition”)! Który teledysk zdobędzie 

czternasty certyfikat? Przygotowaliśmy dla was specjalną listę klipów o liczbie 

wyświetleo najbliższej stu milionom!  

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyoncé była na zakupach w Hamptons ze swoją córeczką Blue Ivy. Piosenkarka miała na sobie 

bluzkę Lucy Paris oraz sandały laidbacklondon (50£). 
 

 

 

Artystka wróciła z mężem i córką do Nowego Jorku. Piosenkarka miała na sobie dżinsową kurtkę 

Made Gold (131$). 
 

 

 
 
 



 
 

 

Beyoncé została sfotografowana na lotnisku dla helikopterów w Nowym Jorku. Piosenkarka miała 

na sobie kombinezon Zimmermann (480$), sandały Chanel oraz okulary Le Specs (80$). 
 

 
 

Na oficjalej stronie Beyoncé pojawiły się prywatne zdjęcia piosenkarki. Artystka miała na sobie top 

bez rękawów Topshop (40$), żakiet bez rękawów Topshop (80$), dżinsowe szorty z wysokim 

stanem Topshop (52$), torebkę Gucci (2.900$) i szpilki Manolo Blahnik (845$), sukienkę 

Zimmermann (650$) oraz sukienkę Self-Portrait (272$), torebkę Givenchy (1.134$) oraz szpilki 

Giuseppe Zanotti (403$), a także srebrne buty Stella McCartney (1.070$). 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

W sieci pojawiły się zdjęcia sesji do wrześniowego wydania magazynu Vogue. Piosenkarka miała na 

sobie suknię i płaszcz Marc Jacobs, sukienkę Stella McCartney (3.995$), płaszcz Givenchy, sukienkę 

Versace, suknię Givenchy, płaszcz i buty Givenchy oraz kombinezon OnePiece (50$). 
 

 

Beyoncé robiła w niedzielę zakupy w Nowym Jorku – w sklepie spotkała ją mała fanka, która 

poprosiła B o wspólne zdjęcie. Piosenkarka miała na sobie sukienkę Chloé (2.471$). Następny dzieo 

Beyoncé spędziła z córeczką i mamą w ZOO. 
 

 



 
 

 

  

 

Beyoncé pracowała w studiu nagraniowym w Nowym Jorku. Piosenkarka miała na sobie bluzkę 

(2.875$) i spódniczkę (1.450$) Chloé oraz sandały Chanel. 

 

 
 

Na oficjalnej stronie Beyoncé pojawiły się prywatne zdjęcia piosenkarki. B miała na sobie strój 

kąpielowy Acacia Swimwear (205$). 

 

 

Na oficjalnej stronie Beyoncé pojawiły się kolejne prywatne zdjęcia piosenkarki. B miała na sobie 

sukienkę Asos (45$) oraz strój kąpielowy Mara Hoffman (132$). 

 

 
 



 
 

 

 

 

  

 

Co roku na przełomie sierpnia i września odbywa się gala MTV Video Music Awards. Co prawda 

Beyoncé nie pojawiła się w tym roku na uroczystości, ale zdobyła swoją 16-tą nagrodę i znajduje się 

na 2. miejscu najczęściej nagradzanych artystów zaraz za Madonną (20 nagród), dlatego Throwback 

w tym miesiącu poświęcamy właśnie MTV VMA.  

 

 



 
 

 

  

 

 

Beyoncé pierwszy raz pojawiła się na gali z koleżankami z Destiny’s Child – 

Kelly Rowland i Michelle Williams. Dziewczyny były nominowane 3 razy i wygrały swoją pierwszą 

nagrodę w kategorii Best R&B Video za teledysk „Say My Name”. 

Destiny’s Child były nominowane 5 razy i wygrały nagrodę w kategorii Best 

R&B Video za teledysk „Survivor”. Dziewczyny prezentowały nagrodę w kategorii Best Direction in 

a Video, którą zdobył zespół Fatboy Slim za klip „Weapon of Choice”. 

 Beyoncé otrzymała 5 nominacji i wygrała 3 nagrody - Best Female Video , 

Best R&B Video oraz Best Choreography in a Video - wszystko za teledysk „Crazy In Love”. Tego 

wieczoru piosenkarka dała niesamowity występ wykonując medley „Baby Boy”/”Crazy In Love” z 

gościnnym udziałem Jay’a Z. 

Beyoncé była nominowana 5 razy i wygrała nagrodę Best Female Video za 

teledysk „Naughty Girl”. 

Destiny’s Child otrzymały 2 nominacje, ale nie wygrały żadnej nagrody. 

Dziewczyny prezentowały wspólnie z Jamiem Foxxem nagrodę w kategorii Video of The Year, 

którą zdobył zespół Green Day za klip „Boulevard of Broken Dreams”. 

Beyoncé była nominowana w jednej kategorii, którą wygrała – Best R&B 

Video za teledysk „Check On It”. Oprócz tego piosenkarka wykonała swój nowy singiel - „Ring The 

Alarm”. 

Beyoncé otrzymała 7 nominacji, ale wygrała tylko jedną nagrodę, w 

kategorii Most Earthshattering Collaboration  za klip „Beautiful Liar”. 

Beyoncé była nominowana aż 9! razy i wygrała 3 nagrody: Video of the Year, 

Best Choreography oraz Best Editing – wszystko za teledysk “Single Ladies (Put a Ring on It)”. 

Tego wieczoru miało miejsce historyczne wydarzenie, kiedy Taylor Swift wygrała nagrodę w 

kategorii Best Female i Kanye West wkroczył na scenę, zabrał jej mikrofon i powiedział że to 

Beyoncé miała najlepszy teledysk i to jej należy się nagroda. Piosenkarka wystąpiła z piosenką 

„Single Ladies (Put a Ring on It”. 

Beyoncé otrzymała 3 nominacje i wygrała nagrodę w kategorii Best 

Choreography za klip „Run the World (Girls)”. Piosenkarka wystąpiła z piosenką „Love On Top” i 

ogłosiła swoją ciążę. 

Beyoncé była nominowana 4 razy i wygrała nagrodę w kategorii Best Editing 

za teledysk „Countdown”. Piosenkarka nie pojawiła się na gali. 

 Beyoncé otrzymała 8 nominacji i wygrała nagrody w kategoriach: Best 

Collaboration („Drunk In Love” featuring Jay Z), Best Cinematography („Pretty Hurts”), Best Video 

with a Social Message (“Pretty Hurts”) oraz nagrodę specjalną - Michael Jackson Video Vanguard 

Award, którą wręczył jej mąż Jay Z wraz z córeczką Blue Ivy. Piosenkarka wykonała Medley z 

prawie wszystkich piosenek ze swojego ostatniego albumu. 

 Beyoncé została nominowana 5 razy za teledysk „7/11”. Piosenkarka 

otrzymała nagrodę w kategorii Best Editing. Beyoncé nie pojawiła się na gali. 



 
 

 

 


