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Bir Sanat
Olarak
İllüstrasyon
Kitapların, dergilerin vazgeçilmez
unsuru illüstrasyonlar genç ve yetenekli
illüstratörlerin elinde birer sanat eserine
dönüşüyor. Modern illüstrasyon sanatının
güncel isimleri mercek altında.

03
Mimarlar
Tasarlıyor
Yıldız mimarlar için tasarım
sadece bina tasarlamaktan
ibaret değil. Sınırlarını aşan ve
yaratıcı dehalarını mücevherden
mobilyaya, modadan teknolojiye
farklı alanlarda konuşturan
mimarlar ve tasarımları.

06
Yaz
Kaçamakları
Hangi şehri ne için tercih etmeli? Bu
yaz için seyahat planları yapmadan
önce 2016’nın gözde şehirleri
seçkimizden ilham alın!

N

ew York’ta bulunan dünyadaki en önemli
modern sanat müzelerinden MoMA,
koleksiyonundaki yaklaşık 65 bin eserin
yüksek çözünürlüklü versiyonlarını dijital
ortamda erişime açtı. Batı modern sanatının
en müzenin koleksiyonunda Jackson Pollock, Cindy
Sherman, Jean-Michel Basquiat, Jasper Johns, Edward
Hopper, Andy Warhol, Chuck Close, Georgia O’Keefe ve
Ralph Bakshi gibi ünlü sanatçıların çalışmaları bulunuyor.

Mimari

Jean Nouvel

İ

50 Manga Chairs
by Nendo

Pijama
Partisi

W

allpaper dergisinden ‘Yılın
Tasarımcısı’ ödülü alan
Japon tasarım stüdyosu
Nendo, son koleksiyonuyla
manga kültürüne göz
kırpıyor. 50 Manga Chairs isimli kolaksiyon
için bir dizi sandalye tasarlayan Nendo,
bu sandalyelerde mangalarla özdeşleşen
karakteristik özellikleri tasarım diline yansıttı.
Konuşma balonu, efekt çizgileri gibi sesi
ve hareketi görselleştiren manga öğeleri,
sandalyelere taşındı.

İ
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Frank Gehry

Patricia Urquiola

Herzog & de Meuron

Tasarım

Teknoloji

Polaroid 3D
P rinter

Ü

Tasarlıyor

sviçreli mimarlık ofisi Herzog & de Meuron,
Manhattan’daki 19. yüzyıldan kalma kültürel bina Park
Avenue Armory’deki bir odaya kapsamlı bir restorasyonla
hayat öpücüğü verdi. Orijinal iç mekanı vitraylarıyla ünlü
Amerikan sanatçı Louis C Tiffany tarafından tasarlanan
odayı, Herzog & de Meuron yeni duvar kağıdı, aydınlatma
aksesuarları ve deri oturma üniteleriyle yeniden yorumladı.

Trend

lkbahar/Yaz
2016 sezonunun
en gözde
trendlerinden biri
de pijamayı andıran
tasarımlar. Yeni sezonda
moda devlerinin
neredeyse tümü bu
tarz tasarımlara el attı.
Yataktan fırlamış gibi
rahat, bir yandan da
şık olmanın en havalı
yolu altlı üstlü, pijama
benzeri takımlardan ya
da kombinasyonlardan
geçiyor. Bu trendi
kendi gardırobunuza
taşımak istiyorsanız
Dolce&Gabbana, Gucci,
Givenchy ve Alexander
Wang koleksiyonlarına
yakın bakış atın.

Mimarlar

Park Avenue Armory

ç boyutlu yazıcılar nihayet evlerimize giriyor. Ev içi kullanıma uygun ilk üç boyutlu
yazıcıyı üreten, hepimizin tanıdığı bir marka oldu: Polaroid. CES 2016’da gün
yüzüne çıkan Polaroid ModelSmart 250S, kablosuz ağ bağlantılı bir kameraya ve
0,4 mm baskı ucuna sahip. Otomatik kalibrasyonuyla 150 mm yüksekliğe kadar
baskılar alabilen cihazın bu yıl içinde satışa çıkması bekleniyor.

Zaha Hadid (1950-2016)

O’ tasarım&mimari

MoMA Online

Sevdi k

Sanat

Yıldız mimarlar için
tasarım sadece
bina tasarlamaktan
ibaret değil.
Sınırlarını aşan ve
yaratıcı dehalarını
mücevherden
mobilyaya,
modadan
teknolojiye
farklı alanlarda
konuşturan
mimarlar ve
tasarımları.

Zaha Hadid
31 Mart’ta hayatını kaybeden yıldız mimar Zaha
Hadid’in son işi Danimarkalı tasarım evi Georg
Jensen için tasarladığı gümüş takı koleksiyonu
oldu. Sekiz parçalık koleksiyonun en çok dikkat
çeken tasarımları bükümlü bileklik ve iki parmağa
birden takılan yüzük. Takı koleksiyonundaki
tasarımlar, heykelsi formları ve kıvrımlarıyla
Hadid’in mimari dilini yansıtıyor. Hadid daha
önce de Swarovski, Caspita gibi markalar
için takı ve mücevher tasarımı yapmıştı. İmza
attığı her mimari projeyle dikkatleri üzerine
çeken Hadid, ürün tasarımı alanında en faal
mimarlardandı. En son Adidas için tasarladığı
spor ayakkabı ve Star isimli konsept yat
tasarımıyla ses getiren Hadid, neye el atarsa
atsın ilk bakışta “Bu bir Zaha Hadid tasarımı”
dedirten projeleriyle mimarlık tarihine adını
yazdırdı.

Zaha Hadid

Norman Foster

Patricia Urquiola

Patricia Urquiola
İspanyol mimar ve tasarımcı Patricia Urquiola,
daha çok iç mimari projeleri ve mobilya
tasarımlarıyla tanınıyor. Son olarak İtalyan
mobilya devi Cassina’nın sanat direktörlüğüne
getirilen Urquiola, bir yandan da başka
markalarla işbirliği yapmaya devam ediyor.
Urquiola, yakın zamanda İtalyan Agape markası
için bir küvet tasarladı. Kıvrımlı formuyla
yumuşak bir hissiyat yaratan Cuna isimli
beyaz küvet, bakır rengi metal çerçeveyle
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Bir Sanat Olarak

Norman Foster

İl üstrasyon

Jean Nouvel

Patricia Urquiola
Norman Foster

kaplama parça, uçak kanatlarında kullanılan üretim
teknolojilerinden faydalanılarak bir araya getirildi.

tamamlanıyor. Boffi, B&B Italia, Kartell, Morosso,
Baccarat gibi dünya devleri için mobilya,
akseuar tasarlayan Urquiola iyi tasarımın
ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyor. Hem
materyal hem de form açısından deneysel
tercihlerden hoşlanan Urquiola’nın tasarımları
kendilerini tek bakışta ele veriyor. Dans eden
eğlenceli formlar, desenler, renkler, şiirsellik,
çok fonksiyonluluk ve ergonomi, Urquiola
tasarımlarını tanımlayan anahtar kelimeler.
Norman Foster
Yatlar, ofis mobilyaları, rüzgar değirmenleri,
masa-sandalye, mutfak aksesuarları… İngiliz
mimar Norman Foster’ın binalar dışında el attığı
tasarımların ucu bucağı yok. Foster, ürün tasarımı
hanesine son olarak Lumina için tasarladığı DOT
isimli aydınlatmayı ekledi. Lumina’nın mühendisleri
ve Foster + Partners’ın yaratıcı ekibi DOT’a son
halini verebilmek için iki yıldan fazla çalıştı. Daire
biçimli geniş bir reflektörden ve onun altında
asılı duran küçük diskten oluşan tasarım, LED
teknolojisinden yararlanıyor. Alttaki diskin üzerinde,
bir lensin arkasına sıralanan LED’ler ışığı reflektörün
üzerine odaklıyor. Böylece ışık tüm odaya eşit
dağılıyor. Foster + Partners’ın son zamanlarda
dikkat çeken tasarım projelerinden bir diğeri Alman
Walter Knoll markası için hazırlanan yeni mobilya
koleksiyonu. Tüm bunlara ek olarak stüdyonun
Nissan’ın sürücüsüz otomobil çalışmaları için yaptığı
konsept tasarımlar da çok ses getiriyor.
Jean Nouvel
Pritzker ödüllü, Fransız mimar Jean Nouvel, son
zamanlarda Philharmonie de Paris isimli konser
salonuyla mimarlık gündeminden hiç düşmedi.
Nouvel, yapının son halinin kendi tasarımına
benzemediği düşüncesiyle açılışı boykot etti ve
adının projeyle anılmaması isteğiyle mahkemeye
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Frank Gehry
“Yaşayan en büyük mimar” olarak anılan Frank
Gehry, Bilbao’daki Guggenheim Müzesi’nden
Los Angeles’taki Walt Disney Konser Salonu’na,
imzasını attığı binalarla şehirlerin talihini değiştiriyor.
Gehry, dehasını mimariyle sınırlı tutmayıp ürün
tasarımına da el atan isimlerden. 2015’te ürün
tasarımındaki üstün başarılarından dolayı prestijli
Henry Ödülü’ne layık görülen Gehry, bugüne dek
yüzükten mobilyaya pek çok farklı tasarıma imza
attı. Gehry’nin son tasarımı ise tamamen ahşaptan
üretilen bir yat. Ünlü mimar, bu yatı herhangi
bir marka için değil, kendisi için tasarladı. Gemi
mühendisi Germán Frers’le birlikte çalışan Gehry,
yelkenli yatının ismini Foggy koydu.

Frank Gehry

başvurdu. Dava ve tartışmalar
sürerken Fransız ses aksesuarları
markası Amadeus, Nouvel’in
salon için tasarladığı hoparlörlerin
üretimine başladı. Philharmonia
isimli tasarım, konser salonunun
kayıt stüdyoları için tasarlandı. 1.6
metre uzunluktaki hoparlörlerin
teknik ayrıntıları için Nouvel,
Amadeus’un kurucusu, mühendis
Michael Deluc’la birlikte çalıştı.
Geniş alanlarda kusursuz ses
kalitesi sağlamak üzere hayata
geçirilen Philharmonia’da 547 ahşap

Herzog & de Meuron
İsviçreli mimarlık ofisi
Herzog & de Meuron, sıra
dışı binalarının yanı sıra obje
tasarımlarıyla da adından
söz ettiriyor. Mimarlık
gündeminde yeni projeleriyle
kendilerine her daim yer
bulan üretken ikili bugüne
kadar hem kendi projeleri
için hem de Vitra, Artemide,
Regent gibi prestijli markalar
için aydınlatma aksesuarı,
masa-sandalye benzeri pek
çok obje tasarladı. Yakın
tarihte web siteleri üzerinden
ulaşılan bir sanal mağazada
bu obje tasarımlarını satışa da
sundular.
Philharmonia

Kitapların,
dergilerin
vazgeçilmez
unsuru
illüstrasyonlar
genç ve
yetenekli
illüstratörlerin
elinde birer
sanat eserine
dönüşüyor.
Modern
illüstrasyon
sanatının
güncel isimleri
mercek altında.

O’Art

Jean Nouvel

Kate Moross
1986, Londra doğumlu Kate Moross, yeni nesil illüstratörler arasında adından en sık söz
ettirenlerden... Studio Moross’un kurucusu Moross, kendi işlerini anlatırken üç köşeli
şekillerden, okunaksız tipografilerden ve serbest formlu harflerden esinlendiğini söylüyor.
Dazed&Confused, Wired, Vice, Vogue gibi dergilerde editoryal çalışmaları yayınlanan Moross,
tipografik illüstrasyonlarıyla da beğeni topluyor. Topshop için bir kıyafet koleksiyonu hazırlayan,
video klip yönetmenliği yapan ve bir yandan da profesyonel olarak müzikle uğraşan Moross,
kendine has tarzıyla ve üretkenliğiyle uzun yıllar sanat dünyasına ilham verecek gibi görünüyor.
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Sterling Clinton Hundley
Amerikan illüstratör ve ressam Sterlin Clinton Hundley, 2009’da
Ghostprint Gallery’de gerçekleşen ‘Emergent’ isimli sergisiyle sanat
kariyerine başladı. 1976 doğumlu Hundley’in eserlerinin yer aldığı
yayınlar arasında Rolling Stone, Entertainment Weekly, GQ, Esquire,
New Yorker gibi çok satan dergiler var. Yağlı boya gibi geleneksel
teknikleri yeni medya uygulamalarıyla bir arada kullanan Hundley’in
renkle ve hareketle zenginleşen bir tarzı var. Virginia Commonwealth
University’de öğretim görevlisi olarak ders de veren Hundley, sanatçıyı
bir girişimci olarak düşünüyor ve öğrencilerine bu bakış açısını aşılamaya
çalışıyor. Çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olan Hundley, son olarak
Robert Louis Stevenson’ın ünlü romanı ‘Treasure Island’a yaptığı kapak
tasarımıyla 2015’te V&A Illustrator Awards’da ‘En İyi Tasarım’ ödülü aldı.

‘Ordinary Love’ isimli şarkısının plağı Nelson Mandela’yı resmettiği
çalışma başı çekiyor.

Oliver Jeffers
Kuzey İrlanda kökenli, Avustralyalı sanatçı Oliver Jeffers, 1977 doğumlu.
Jeffers, figüratif resimden kolaja, enstalasyondan illüstrasyona farklı
sanat disiplinlerinde eserler veren üretken bir sanatçı. Jeffers’ın tabloları
Londra’daki National Portrait Gallery, New York’taki Brooklyn Museum
gibi önemli müzelerde sergilendi. 30’u aşkın dile çevrilen resimli kitapları
HarperCollins, Penguin gibi kitabevleri tarafından yayınlandı. ‘This
Moose Belongs to Me’ ve ‘The Day The Crayons Quit’ isimli kitapları
New York Times’ın çok satanlar listesinde uzun süre kaldı. 2010’da
Emmy alan Jeffers’ın en çok konuşulan işleri arasında 2013’te U2’nun

Jessica Hische
1984 doğumlu, Amerikan sanatçı Jessica Hische, ‘Daily Drop
Cap’ ve ‘Should I Work for Free’ isimli kişisel projeleriyle tanınıyor.
Hische’ye uluslararası ün kazandıransa tipografi çalışmaları. Tyler
School of Art’ta grafik ve interaktivite tasarımı üzerine eğitim gören
Hische, Wes Anderson’ın ‘Moonrise Kingdom’ filmi için tipografi
tasarımı yaptı. Anderson ve Hische’nin estetik vizyonlarını birbirine çok
yakıştı. Hische’nin el çizimi harfleriyle renk kattığı markalar arasında
Tiffany&Co, Nike, Samsung, Victoria’s Secret, American Express gibi
dünya devleri var.

Yehrin Tong
Central Saint Martins’de grafik tasarım eğitimi gören Yehrin Tong,
hipnotik desenleriyle ve tipografik illüstrasyonlarıyla genç yaşta ünlendi.
Optik ilüzyonlarla, şaşırtıcı detaylandırmalarla şekillenen işleri arasında
enstalasyonlar da var, editoryal illüstrasyonlar da… Hatta modacılar
için desen bile tasarlıyor Tong. 2015’te Michael Faber’in ‘The Book of
Strange New Things’ isimli kitabı için yaptığı tasarımla V&A Illustrator
Awards’da ‘En İyi Kitap Kapağı İllüstrasyonu’ ödülünü aldı. Tong’un
bugüne kadar beraber çalıştığı markalar arasında Adidas, Apple, Audi,
BBC, GQ, Visa gibi önemli isimler göze çarpıyor.

Sterling Clinton Hundley

Oliver Jeffers

Aşk, sadakat,
bağlanma ve
kucaklama
hormonu
olarak bilinen
oksitosin,
aslında çok
daha fazla
duygumuzu
yönetiyor. Son
zamanların
en popüler
hormonu
oksitosini
daha yakından
tanımanın tam
zamanı!
Oksijen Hesap
yüzünüzü
güldürüyor!
Hayatınıza +2 değer
katan Oksijen Hesap,
günlük birikimlerinizi artı
%2 faiz oranıyla
değerlendirerek
yüzünüzü
güldürüyor.

O’ yaşam

Jessica Hische

Jessica Hische

Bir Hormondan Daha Fazlası:

Oksit osin
K

adınların biricik dostu oksitosin, arka
hipofizden salgılanan, oldukça önemli bir
hormon. Yunanca ‘hızlı doğum’ anlamına
gelen oksitosin üremeyi kolaylaştırıyor, hamilelik
sırasında artışa geçiyor ve hamilelik süresince bu
artış devam ediyor. Hamileleri yarı yolda bırakmayan
bu dost hormon, rahim kaslarını sert bir şekilde
kasarak doğumu kolaylaştırıyor, süt oluşumunu
hızlandırıyor, anne ve bebeği arasındaki bağı
sağlamlaştırıyor. Annelerin bebeklerini
kucaklarına alır almaz yaşadıkları aşkın,
uykusuz gecelerin sabahındaki sabrın,
sinirden deliye dönmüşken çocuklarıyla
göz göze geldiklerinde yumuşamalarının
sebebi hep oksitosin! Tabii ki, bu süreçte
sadece kadınlar oksitosin salgılamıyor.
Çocuğuyla sevgi dolu bir ilişki içinde olan
erkeklerde de oksitosin seviyesinde artış oluyor.
Birlikte daha çok vakit geçiren aile bireylerinin her
birinde oksitosin artışa geçiyor ve birbirlerine daha
sıkı bağlanıyorlar.
Aşık olduğunuzda da vücudunuz oksitosinden
geçilmiyor. İlk aşık olduğunuzda oksitosin
maksimum seviyeye ulaşıyor. Bir süre sonra
azalmaya başlasa da oksitosin, kadının kendini
güvende hissettiği, ilgi, şefkat ve destek gördüğü
bir ilişkide artmaya devan ediyor. Bu artışla birlikte
stres azalıyor, bağlanma güdüleri harekete geçiyor,
sosyalleşmek kolaylaşıyor, özgüven artıyor ve kaygı
azalıyor. Yapılan son araştırmalarda, oksitosinin
erkekler üzerinde de fiziksel ve ruhsal açıdan
olumlu etkileri gözleniyor. İlişkide daha sakin,
şefkatli ve anlayışlı olan erkekler ayrıca oksitosin
seviyesi arttıkça daha sadık oluyorlar. Çiftlerin
yüksek oksitosin seviyesi, ilişkilerin ömrünü
uzatıyor.

“Dengelİ bir toplumun
İlacı; oksİtosin!”
Yıllarını oksitosin hormonu üzerine harcayan
nöroekonomi uzmanı Paul Zak, oksitosini “ahlak
molekülü” olarak tanımlıyor. Ve ekliyor; “Dengeli
bir toplumun ilacı; oksitosin!” Zak, 10 yıl boyunca
sentetik oksitosinle yaptığı araştırmalarının sonunda,
oksitosinin güven duygusu ve empati yetisini
beslediğini ortaya çıkarıyor. Paul Zak, 200 kişiye
burun spreyiyle oksitosin veriyor ve verilen oksitosin
seviyesi arttıkça insanlar daha paylaşımcı oluyor. Zak,
insanların birbirlerine yaklaştıkça oksitosinin arttığını,
empati duygusu geliştikçe güven duygusunun da
geliştiğini ve kendini güvende hisseden toplumlarda
zenginlik oranının yükseldiğini söylüyor. Sosyal medya
ile oksitosin ilişkisini de inceleyen Paul Zak, insanlarla
iletişim halinde olmamızı sağlayan sosyal medyanın
oksitosin hormonu üzerinde artışa neden olduğunu
gözlemliyor.
Zak’a göre oksitosinin baş düşmanı stres. Kendimizi
stresli hissettiğimizde algımız dış dünyadan iç
dünyamıza kayıyor. Dolayısıyla yalnızlaşıyoruz, bu da
oksitosin seviyemizi düşürüyor ve kendimizi mutsuz
hissediyoruz. Paul Zak, oksitosini baskılayan diğer bir
etkenin de testosteron olduğunu söylüyor ve yaptığı
araştırmalarda erkeklere testosteron verildiğinde
onların verici olmak yerine bencilleştiklerini tespit
ediyor. Zak’a göre oksitosin ve testosteron birlikteliği
içimizdeki aydınlık ve karanlığın birlikteliği.
Neyse ki oksitosini artırmak için yapabileceğiniz şeyler
var; stresten uzak durun, sevdiklerinizle daha çok
fiziksel temas içinde bulunun, sosyalleşin, empati
kurun, masaj yaptırın, dans edin… Oksitosinin önemini
fazlasıyla kanıtlayan Paul Zak’tan da bir reçete; günde
sekiz defa sarılın!

Yehrin Tong
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Haute couture
ve sokak
stilinin kesişimi
Glamcore,
iddialı ve
gösterişli
kıyafetlerle
aksesuarları
sokağa taşıyor.
Cesaretiniz
varsa
Glamcore’la
tanışın!

Uçuk Kaçık

7

Moda
2

görünmezlik şansınız sıfıra yakın. Kapıdan içeriye
girdiğinizde tüm başlar size doğru dönüyor,
sokakta yürürken yanınızdan sizi fark etmeyen
tek bir kişi bile geçmiyorsa tebrikler, doğru
yoldasınız.
Glamcore’un öncüleri blogger’lar ve
Instagram ünlüleri. İlgi odağı olmakta bir sıkıntı
duymadıklarını tahmin edersiniz. Takipçileri de
ilham veren cesur kombinleri basit bir jean ve
tişörte tercih ettiğinden her iki taraf için de trend
mükemmel işliyor.

6

1

O’ moda

Haute Couture defilelerinde podyumda arzı-ı
endam eden o birbirinden şatafatlı kıyafetlere
sahip olmak hemen herkesin ortak düşüyken,
onları giymeye pek az insan cesaret edebiliyor.
Çok beğenip satın alınan benzersiz parçalar
The Met Gala veya Golden Globes benzeri bir
etkinliğe giyilme imkanı bulunmadığı sürece giysi
dolaplarının derinliklerine gömülmeye mahkum
oluyor.
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Ama artık bİr İhtİmal daha var...
O da Glamcore.
En iddialı haute couture parçaları sokağa
taşıyan moda akımı Glamcore, minimalizmin
tam zıt köşesinde yer alıyor. Taşlı, pullu, renkli,
şatafatlı giysi ve aksesuarlar gündelik parçalarla
kombinlenerek içinde bulunduğumuz on yıla
damgasını vuracak bu trendi oluşturuyor.
Terimi mercek altına alacak olursak, ‘glam’ ve
‘core’ kelimelerinden oluştuğunu görüyoruz.
Şatafat anlamına gelen Glam’in zihinde ilk
canlandırdıkları glam rock ve dolayısıyla David
Bowie’nin erken dönemindeki benzersiz
kostümleri. Bu zaten Glamcore hakkında iyi bir
fikir veriyor. Biraz daha gözünüzde canlanması
için, The Man Repeller’ın kurucusu Leandra
Medine’in tarzını düşünebilirsiniz. Kısa ve bol
paçalı blue jean altına giyilmiş pullu, topuklu
ayakkabılar, üzerinde omuzları açıkta bırakan
fırfırlı bir gömlek ve elinde ponponlu bir
hasır çanta. Üstelik podyumda değil, şehrin
sokaklarında.
Glamcore’un olmazsa olmazları cesaret ve
dikkatleri üzerinde toplamayı sevmek. Zira

Trendi denemek son derece basit,
gardırobunuzu açıp gözünüze ilk çarpan
parçaları geleneksel giysi uyum kurallarını
gözetmeden üzerinize geçirin. Birkaç sezondur
hiçbir şeyle uyduramadığınız için dolabınızda
bekleyen tüylü stilettoları, püsküllü ceketleri
giymek için daha fazla beklemenize gerek yok.
Moda hiç bu kadar özgür ve eğlenceli olmamıştı!

1. VaLANTINO, 2. LOEWE, 3. MIU MIU,
4. MARNI, 5. PRADA, 6-7. GUCCI, 8. CHANEL
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Glamcore’un
öncüleri blogger’lar
ve Instagram
ünlüleri. İlgi odağı
olmakta bir sıkıntı
duymadıklarını
tahmin edersiniz.
Takipçileri de
ilham veren cesur
kombinleri basit bir
jean ve tişörte tercih
ettiğinden her iki
taraf için de trend
mükemmel işliyor.

4
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Hangi şehri ne için
tercih etmeli? Bu
yaz için seyahat
planları yapmadan
önce 2016’nın
gözde şehirleri
seçkimizden
ilham alın!

Yaz

Kaçamakları

Madri d

Yeni gurme başkentlerden
Madrid geçtiğimiz aylarda
turist akınına uğrayan
Gastrofestival 2016’ya
ev sahipliği yaptı. Dünya
şeflerini, gastronomi
duayenlerini ve dünya
lezzetlerini bir araya getiren
festival adresinin Madrid
olarak belirlenmesi bir
tesadüf değil elbette.
Şehir, her sokak başında
açılan sürprizli mekanlarıyla
gastronomi turu yapmak
isteyen tatilcilere nimetler
sunuyor. Dünya mutfağı
derseniz onun da alasını
bulursunuz ama gitmişken
İspanyol mutfağını keşfedin!
Kalamarlı sandviçler, çeşit
çeşit tapaslar, kızartılmış
mürekkep balığı gibi daha
önce tatmadığınız yemeklere
yönelmenizi şiddetle tavsiye
ederiz.

Cape Town
Birkaç arkadaş, 2-3 çift
ya da kalabalık çekirdek
ailenizle tatile gideceksiniz,
fakat herkes farklı telden
çalıyor. Kimi bir kültür turu
hayal ediyor, kimi doğa
yürüyüşüne hevesli, kimi de
restoran restoran dolaşıp
midesini şenlendirmenin
peşinde. İşte size çözüm
sunan şehir: Cape Town.
Pek canlı bir kültür-sanat
hayatı, bakir doğası, tasarımı
kuvvetli alışveriş önerileri ve
kayda değer yeme-içme
mekanlarıyla burası adeta
bir tatil cenneti. Afrikalı
zanaatkarların ürettiği el
yapımı objeler de evde sizi
bekleyen sevdikleriniz için
şahane hediyelikler olabilir.

Bank’O Card
Axess ile yurt dışında
ve Duty Free’lerde
yapacağınız 100 TL
ve üzeri alışverişinize
3 taksit fırsatı sizi
bekliyor.
www.bankocard.com.tr

Konaklama
Babylonstoren
Drankenstein, Cape Town’un en iyi manzaralarını
gözler önüne süren, üzüm bağları ve meyve
bahçeleriyle çevrili bir vadi. Vadide yer alan, şehrin
en eski çiftliklerinden Babylonstoren’in geçmişi
17. yüzyıla dek uzanıyor. 2011’de 14 odalı lüks bir
otele dönüştürülen çiftliğin restoranı Babel, tarladan
masaya akımının öncülerinden, sıra dışı bir restoran.
www.babylonstoren.com

O’ seyahat

Yeme-İçme
La Casa del Abuelo
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1906’da açılan La Casa del Abuelo,
Madridlilerin favori tapasçılarından.
Madrid’in klasik restoranları arasında
başı çeken mekanın en sevilen yemeği
güveçte bol sarımsak ve zeytinyağıyla
pişen karides. Burada karidesin
kabuğuyla, ızgara pişirileni de pek
makbul. lacasadelabuelo.es

Konaklama
Hotel Urso
Madrid’in en çok konuşulan
oteli, tartışmasız 2015 yaz sonunda
açılan beş yıldızlı butik otel Hotel Urso.
Geçmişi 1913’e dek uzanan eski bir
kağıt fabrikasının neoklasik binasında
hayat bulan otelin arkasında Madrid
konaklama ve yeme-içme sahnesinin
önemli isimlerinden Pablo Carrington var.
Otel binası restore edilirken ön cephe
tamamen korunmuş. İç mekan ise eski
ve yeninin ahenkli bir harmanı. Urso Spa,
hamamı ve hidroterapi havuzuyla en az
otelin kendisi kadar merak uyandırıyor.
www.hotelurso.com

Yeme-İçme
The Tasting Room
Franschhoek bölgesindeki konaklama ve
yaşam kompleksi Le Quartier Français’in
içinde yer alan The Tasting Room, sık sık
dünyanın en iyi restoranları listelerinde
kendine yer buluyor. Güney Afrikalı şef Margot
Janse burada harikalar yaratıyor. Janse’nin
sekiz lezzetten oluşan tadım menüsü Afrika
mutfağından ilham alıyor. www.lqf.co.za
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Konaklama
Les Bains Paris

Rio de Janeir o
Ağustos ayındaki
olimpiyatlara hummalı
bir şekilde hazırlanan
Rio de Janeiro’yu
keşfetmek için harika bir
zamanlama. Yarışmaların
büyük bir çoğunluğu
Copacabana, Deodoro
ve Maracanã bölgelerinde
düzenleneceğinden
eğer tatilinizi 5-21
Ağustos tarihlerine denk
getirecekseniz konaklama
rezervasyonları için erken
davranmalısınız. Peki, Rio
de Janeiro’ya nesi için
gitmelisiniz? Tabii ki, uçsuz
bucaksız plajları için!

Paris’in en yeni otellerinden
biri olan Les Bains Paris,
kuşkusuz en popüler oteller
listesinin de tepesinde. 1885’te
hamam olarak açılan Les
Bains Guerbois’ın restoranı
Paris’in elit tabakasının gözde
mekenlarındanmış. 1978’te
Philippe Starck tasarımı bir
gece kulübüne dönüşen bina,
yönetmen Jean-Pierre Marois
öncülüğünde yeniden hayata
döndü. Otelin en çarpıcı yerleri
kırmızı lake duvarı ve kubbeli
tavanıyla barı.
lesbains-paris.com

“Alternatif öneri beklerken
nereden çıktı Paris?”
diyenler çıkacaktır. Hemen
açıklayalım; Paris son
yıllarda açılan birbirinden
özel otellerle bu yaz bir
şansı daha hak ediyor.
Yenilenen eski France
Telecom binasının otele
dönüşen harika mimarisini
deneyimleyebilir, bir zamanlar
genelev olarak da kullanılmış
Moulin Rouge yakınlarındaki
otelin göz alıcı antikalarıyla
aşk yaşayabilir, sayvanlı
karyolalarda kendinizi prens/
prenses gibi hissedebilirsiniz.
Bu arada; Paris bu yıl Euro
2016’ya ev sahipliği yapıyor.
Seyahat planlamanızı
yaparken aklınızda bulunsun!

Yeme-İçme
Le Jules
Verne

Yeme-İçme
Porcao RIo’s
Brezilya yeme-içme kültürünün önemli
bir parçası olan ‘churrascaria’lar ızgara
etleriyle ünlü restoranlar. Porcao’s Rio ise
şehrin en iyi ‘churrascaria’larından biri.
Burada masadan doymadan kalkmak
yok. Tabaktaki et bittikçe takviye eden
garsonlar sizi şaşırtmasın, bu da bir
Brezilya geleneği. www.porcao.com.br

pari s

Paris’in çok hareketli
yeme-içme sahnesinin
tadını çıkarırken en az bir
klasiğe yer açmak gerek.
Eyfel Kulesi’nin ikinci
katındaki Le Jules Verne,
dünyaca ünlü şef Alain
Ducasse’nin amiral gemisi.
Bu yüzden Michelin yıldızlı
Le Jules Verne açıldığı
günden bu yana gurmelerin
gözde restoranları
arasında. Yerden 125
metre yükseklikte Paris’in
büyüleyici güzelliğine
hayranlıkla bakarak seçkin
Fransız mutfağının enfes
lezzetlerinin minimalist
yorumlarını tatmak
büyük keyif.

Konaklama
Essenza Hotel
Palmiye ağaçlarıyla çevrili Essenza, şehrin en yeni ve en iyi otellerinden. Atlantik
Okyanusu’na tepeden bakan otel, şehrin bembeyaz kumsallarıyla ünlü bölgesi
Jericoacoara’da konuşlanıyor. Modern ve lüks 30 odanın her birinin kendisine özel
balkonu var. essenzahotel.com.br
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Neler oluyor?

Kopenhag
Yeme-İçme
GeranIum
Kopenhag gerçek bir
restoran cenneti. Seçim
yapmak çok zor. Meşhur
ötesi Noma ile birlikte
dünyanın en iyileri arasında
yer alan Geranium, şehrin
tek üç Michelin yıldızlı
restoranı. Şef Rasmus
Kofoed, burada tüm
duyulara hitap eden tabaklar
hazırlamanın peşinde. www.
geranium.dk

Çocuklu tatilciler sizi
buraya alalım. Evet,
Kopenhag son yılların
restoran cenneti olarak
anılıyor ama unutmayın ki
çocuklar için de bulunmaz
alternatifler sunuyor. Ufaklık
bisiklete binecek yaşta
ise şehri mutlaka bisikletle
turlayın. Plajlara akın edin
ve sanatı her yere taşıyan
Danimarkalıların kumdan
heykelleriyle fotoğraflar
çektirin. Frederiksberg
bölgesindeki Kopenhag
Hayvanat Bahçesi’nde
kaybolun ve kırsal ruha
hitap eden bir gün için
dünyanın en büyük açık
hava müzelerinden biri olan
Frilandsmuseet’e uğrayın.

Konaklama
Hotel SP34
Kopenhag’a gelmişken minimal İskandinav tarzını yaşatan bir otelde
konaklamak istiyorsanız, tercihiniz Hotel SP34’ten yana olabilir. Tasarımcı
Morten Hedegaard’ın imzasını taşıyan bu otel, şehrin Latin mahallesinde
yer alıyor. 118 odası ve süitiyle Hotel SP34, ahşap zemini, uçuk gri
duvarları, modern mobilyaları ve geniş pencereleriyle son derece
dinlendirici bir tasarım çizgisine sahip.
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44.
İstanbul
Müzik
Festivali

44.

İstanbul Müzik Festivali,
1-24 Haziran tarihleri
arasında gerçekleştiriliyor.
Festival, Shakespeare’in “Eğer Müzik Aşkın
Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” dizelerinden
esinlenen temasıyla müzikseverlere etkileyici
bir program sunuyor. Festivalin aralarında
bu yılki yerleşik konuk orkestrası Varşova
Filarmoni’nin de bulunduğu 600’e yakın yerli
ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlıyor. İki
dünya prömiyeri ile bir Türkiye prömiyerine
ev sahipliği yapacak olan festivalde senfoni
ve oda orkestralarından, resitallere ve özel
projelere 26 konser yer alıyor. Festival bu yıl
17 farklı mekânda dinleyicilerle buluşuyor.
muzik.iksv.org

O
Bas-Buluş

deabank’ın sanat platformu O’Art, birçok
usta isim ve başarılı baskıresim sanatçısını
Özlem Alıcı küratörlüğünde bir araya getiriyor.
Baskı resmin Türkiye’deki öncülerinin eserleriyle farklı
kentlerde Bas - Buluş adı altında gerçekleşen özgün
baskıresim sergisi, Nisan ayı sonuna kadar O’Art’ta.
Ankara ve İzmir’in ardından İstanbul’da
sanatseverlerle buluşan sergide
Süleyman Saim Tekcan, Devrim
Erbil, Fevzi Karakoç, Hayati
Misman, Gürbüz Doğan
Ekşioğlu gibi 30 ismin 60’I
aşkın eseri yer alıyor.

Gİrİşİmcİ Sohbetİ:

Sürprizleri kim sevmez? Peki
ya, mutlu olmayı… İçi mutluluk
sebebi ufak tefe sürprizlerle
dolu bir kutu her ay kapınızı
çalsın istemez misiniz? Ayşe
Şimşekci Başer, Aslıcan Aydın
ve Merdol Başer bu sorulardan
yola çıkarak Bi’Kutu Mutluluk’u
kurdular.
Girişimcilik hikayeniz nasıl
başladı?
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
mezunuyuz. Yurt dışında
master yapmaya gittik. Ürün
servis ve sistemleri tasarımı
üzerine yüksek lisans eğitimi
aldık. Bi’Kutu Mutluluk’ta da
ürün tasarlıyoruz ama bunu bir
hizmet şeklinde, aylık bir servisle
ulaştırıyoruz. Bir hikayesi var
aslında, insanların beklemediği
bir anda kapılarını çalan bir
paket… Amaç küçük mutluluklar
yaşatmak. İçinden çıkanların
şaşırtması ve her birinin ayrı bir
konsepti olması. Tasarladığımız
ürünleri nasıl satacağımızı,

nasıl son kullanıcıya mutlu bir
konsept içinde ulaştıracağız diye
düşünürken Bi’Kutu Mutluluk’u
kurduk. Türkiye’de böyle bir sistem
olsa alır mıydık, mutlu olur muyduk
diye sorduk kendimize. “Olurduk”
dedik. Kutuları tasarlarken,
hediyeleri seçerken kullanacağımız,
seveceğimiz, ufak esprileri olan
ürünleri seçmeye çalışıyoruz.
Bi’Kutu Mutluluk nasıl bir
sistem? Üyelerine neler sağlıyor?
Mutlu bir konsept içinde bir
hikaye sunuyor. O ayın hikayesini
sunuyor. Örneğin piknikse eğer…

Bahar geldi, pikniğe gidelim,
neler yaparız, neler kullanırız
piknikte? Oyun oynarız, eğleniriz,
bir şeyler atıştırırız. Tüm bu
hikayeyi kurgulayacak şekilde
ufak detay ürünler koyuyoruz
kutunun içine. İnternet sitesine
kullanıcı üye oluyor. Tek, 3 aylık
veya 12 aylık paketlerden
birini seçiyor. 3 ya da 12 aylık
paketlerden birini seçmişse, her
ay kapısında sürpriz bir şekilde
ürünü buluyor. İlk gönderimleri
ayın ortasında yapıyoruz. İlk
gönderimlere kadar kutunun

içeriğini kesinlikle açıklamıyoruz.
İçinden ne çıkacağını bilmiyorlar.
Küçük ipucu mailleri atıyoruz,
heyecanı ayakta tutmaya
çalışıyoruz. Sosyal medyayı
sıklıkla kullanıyoruz. Kutunun
içinden çıkanları, gelecek
konseptleri oradan paylaşıyoruz.
Bi’Kutu Mutluluk nasıl bir
ihtiyaçtan doğdu?
Bi’Kutu Mutluluk bir ihtiyaç değil
ama mutluluk bir ihtiyaç. Sürprizler
bir ihtiyaç. O heyecan bir ihtiyaç.
Onu beklemek, içindekini tahmin
etmeye çalışmak… İçinde ne
olduğunu bildiğiniz bir ürünün
kargosunu beklemek bile sizi mutlu
ediyor sizi. Biz içinde ne olduğunu
bilmediğiniz bir hediye alma şansını
sunuyoruz. Aboneliklerimizde birine
hediye alanlardan çok kendine
alanlar var. 3 ve 12 aylıkların
yaklaşık %70’i kendine alan
insanlar.
Bi’Kutu Mutluluk için ufukta
neler var?
Kutu çeşitliliğini artırmak
hedefimiz. Standart kutular da
koymak istiyoruz. Örneğin doğum
günlerinde Bi’Kutu Mutluluk çok
fazla tercih ediliyor. Sadece doğum
gününe özel bir kutu olsun, kalıcı
konseptleri olsun istiyoruz.
www.bikutumutluluk.com
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O’ infografik

Türkiye’de en
çok yapılan

Trinkest ile anlaşmalı
üye işyerlerinde
yaptıracağınız
işlemlerde 36 aya varan
taksit fırsatı sizleri
bekliyor.

estetik ameliyatlar
arasında birinci

Ayrıntılı bilgi için:
www.trinkest.com

burun
estetiği var
sırada

Güzellik
Endüstrisi

2016’da global cilt
bakımı endüstrisinin

toplam
değerinin
121 milyar
dolar olması
bekleniyor

Dünyada ve Türkiye’de

Dünya üzerinde plastik

en yaygın yapılan

cerrahinin en çok

cerrahi dışı işlemlerde

uygulandığı

ülke sıralamasında
Türkiye
dokuzuncu
sırada

botoks liste
başı
Tüm güzellik ürünleri

ilk 25

yüzde
25 oranla en çok
satılan yaşlanma
karşıtı ürünler
arasında

Estetik dünyasının yükselen

göz altı ışık
dolgusu
yıldızı

İmtiyaz Sahibi
Odeabank adına
Aslı Alıveren
Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Direktörü
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Yapım
Ajans Medya

Genel Yayın Yönetmeni
Deniz Huysal

Art Direktör
Belma Saraççı

Yazi İşleri Müd. (Sorumlu)
Elif Eren Altınarık

Katkıda Bulunanlar
İlke Özge Arıcan, Çimen Uzsoy
Gümüşel, Nevra Nergiz

Ajans Medya
Kuruçeşme Caddesi, No: 3
Kuruçeşme 34345 İstanbul
Tel: 0212 287 19 90

Baskı A4 Ofset Matbaacılık
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0212 281 64 48
Yayın Türü Üç aylık, süreli, yerel
Basım yeri ve tarihi
İstanbul, Nisan 2016

