Denim Loves Art

Introduction Önsöz

From its creation, denim became an essential
item of clothing. More than just a fabric, denim
has changed notions of class, age and gender.
Worn and loved by the whole world, denim has
a unifying power and represents a way of life.
It has become the symbol of freedom, rebellion
and youth and has evolved into a cult concept.
Calik Denim began the Denim Loves Art project
to show our legendary trademark denim fabric
in its different states and combine it with the
power of art and design. To share our thirtyyear adventure, we found thirty young artists
from the world’s leading design, textile and
interior design schools with the hope that this
book which documents all stages of the project,
and denim fabric, will continue to inspire future
generations.
After a long screening process, the designers
were selected by industry professionals.
Each wrote a new chapter in the history of
denim, by showing its unexplored aspects
through their individual discipline, influenced
by their different personalities and cultural
backgrounds.
We are passionate about denim and have made
it our mission to keep it innovative, durable,
dynamic and sustainable – all qualities inspired
by the nature of the material. Pioneering every
era, denim was the inspiration behind this
global, multidisciplinary project, recognised as
the first in the sector. With ‘Denim Loves Art,’ we
invite you on a journey through thirty different
denim stories, originating from different parts
of the world.

Bugün dünyada her yaştan insanın gündelik
giyiminin vazgeçilmezi olan denim, ortaya
çıktığı günden bu yana bir efsane olmuş, bilinen
tüm kalıpları yıkmıştır. Giyimde sınıf, yaş,
cinsiyet kavramlarını ters yüz etmiş, bir kumaş
olmaktan çok öteye geçerek birleştirici bir güce,
bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Özgürlüğün,
asiliğin, gençliğin simgesi olmuş, kullanıldığı
her alanda kült bir kavrama evrilmiştir.
Çalık Denim olarak 30. yılımızda
alametifarikamız olan efsanevi denim
kumaşın birbirinden farklı halini göstermek,
sanat ve tasarımın gücü ile birleştirmek
üzere ‘Denim Loves Art’ projesi ile yola çıktık.
Otuz yıllık serüvenimizi paylaşmak adına
dünyanın önde gelen tasarım, tekstil ve iç
mimarlık okullarından otuz genç tasarımcı ile
gerçekleştirdiğimiz projenin her anına tanık
olacağınız bu kitap ile denim kumaşın gelecek
nesillere sonsuz bir ilham kaynağı olmayı
sürdürmesinin hayalini kuruyoruz.
Dünyanın dört bir yanından yapılan onlarca
başvuru arasından sektör profesyonelleri
tarafından yapılan uzun elemeler sonucu
seçilen tasarımcılar, farklı kültürlerden ve
bakış açılarından beslenerek kendi dallarında
ürettiği her eserde, denim kumaşın başka bir
yüzünü, akla gelmeyecek bir halini keşfederek
denim kumaşın yeni hikayelerini yazdılar.
Biz, tutkuyla bağlı olduğumuz denim kumaşın
doğasından ilham alarak yenilikçi, sağlam,
dinamik ve sürdürülebilir olmayı kendimize ilke
edindik. Her çağın öncüsü olan denim kumaş,
sektörde bir ilki gerçekleştirerek global ölçekte
disiplinlerarası bu proje için bize esin kaynağı
oldu. ‘Denim Loves Art’ ile sizleri dünyanın
bambaşka köşelerinden gelen otuz farklı denim
hikayesinde yolculuğa davet ediyoruz.

Our Expert Judging Panel
Jüri Değerlendirme Toplantısı
Lucia Rosin

Dio Kurazawa

Fashion designer and denim expert Lucia Rosin has

With close to 20 years of experience in the world of denim,

worked in the fashion and textile industry for over 30

from design, development and washing to finishing and

years and since 1998 has been a consultant to denim

fabric sourcing, Dio has consulted for Levi’s, Forever 21,

companies. Lucia is a sustainability enthusiast and since

C&A, Bestseller China and Tommy Hilfiger, among other

her career began has taken an ecological approach to

leading brands. A passionate conservationist, Dio is eager

every project. With this vision, she founded the Italian

to promote cutting edge denim innovations that are not

fashion consultancy firm Meidea in 2004. Lucia is

only trend-driven, but environmentally sound also.

passionate about travel and photography and has a
4,000-piece vintage clothing collections in the Meidea

Denim dünyasında tasarımdan, gelişim, yıkama, terbiye ve

archive.

malzeme satın almaya kadar 20 yıla yakın bir deneyime
sahip olan Dio, bugüne kadar Levi’s, Forever 21, C&A,

Moda tasarımcısı ve denim uzmanı Lucia Rosin, 30

Bestseller China ve Tommy Hilfiger gibi birçok markaya

senedir moda ve tekstil sektörlerinde çalışmakta ve 1998

danışmanlık vermiştir. Tutkulu bir çevreci olan Dio

yılından beri denim firmalarına danışmanlık vermektedir.

sadece trendleri değil, çevreciliği de destekleyen çağdaş

Sürdürebilirlik hayranı olan Lucia, kariyerinin başından

denim inovasyonları gerçekleştirmeye odaklanmaktadır.

itibaren her projesinde ekolojik bir anlayış sergilemiştir.
Bu vizyon ile İtalyan moda danışmanlığı firması MEIDEA’yı
2004 yılında kurmuştur. Araştırmacı gezgin, fotoğraf
meraklısı Lucia Rosin’in Meidea arşivinde kayıtlı 4000
parça vintage kıyafet koleksiyonu bulunmaktadır.
Hamit Yenici
Hamit Yenici is recognised for his innovative works in
product development and the production of raw cotton
and denim fabrics, sustainability and quality with
28-years' experience in the sector. In 2014, he became
General Manager of Çalık Denim. The company was
founded in 1987 and now has a total production capacity

Lucia Rosin
Head Designer and CEO of Meidea S.R.L.
Meidea S.R.L.’nin Baş Tasarımcısı ve CEO’su

of 42 million meters and employs more than 1600 people.
Hamit Yenici has led valuable projects for globally
recognised and trend-leading brands.
Sektördeki 28 yıllık deneyiminde hem pamuklu ham
kumaş hem de denim kumaş üretim ve ürün geliştirme
konularında yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Hamit
Yenici, 2014 yılı itibariyle, 30.yılında yılda 42 milyon
metre üretim kapasitesi bulunan ve 1600'den fazla kişiye
istihdam sağlayan Çalık Denim ailesinde Genel Müdürlük
görevini sürdürmektedir. Dünya çapında ses getiren ve
Hamit Yenici

trend belirleyici bir çok markanın koleksiyonlarında yer

General Manager of Çalık Denim

alan değerli projelere imza atmıştır.

Çalık Denim Genel Müdürü

Dio Kurazawa
WGSN Denim Director
WGSN’nin Denim Direktörü
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“A woman in heels is more
dangerous than a loaded gun.”

Could you tell us about yourself?

“Topuklu ayakkabı giyen bir kadın, dolu bir silahtan bile daha tehlikelidir.”

I was always creative as a child but
I didn’t know exactly what I wanted
to do with it. I was fascinated by
fashion, but it seemed like a harsh

“I’d like to tell visual stories and make the

world to me. I rounded my interests

world a little nicer with my designs. I would

at the Gerrit Rietveld Academy

also love to empower women with the right

where I studied theatre, film and
art direction. I made a lot of films,
costumes and sets, but what I
really learned was how to think
conceptually. I still do that. Back

kind of shoes.”
“Görsel hikayeler anlatarak dünyayı
tasarımlarımla birazcık da olsun daha güzel
bir yer haline getirmek istiyorum. Doğru bir
çift ayakkabı ile kadınları güçlendirmeyi de
çok isterim.”

then I was already making shoes

Biraz kendinden bahseder misin?

“The buzzing atmosphere of Amsterdam
offers so many things to see and to do.

Çocukluğum boyunca yaratıcıydım,

I cycle everywhere in my high heels.

fakat bu yaratıcılığımla ne yapmak
istediğimi tam olarak bilmiyordum.

“Her daim hareketli olan Amsterdam'da
yapılacak ve görülecek pek çok şey var. Her

Moda beni hep büyülemişti ama

yere topuklularım ve bisikletimle gidiyorum.”

bir yandan da çok zor bir dünya
gibi geliyordu. Gerrit Rietvald
Academy’de tiyatro, film ve sanat
yönünde eğitim alarak ilgi alanlarımı
birleştirdim. Pek çok film, kostüm
ve set tasarımı gerçekleştirdim ama

“The way I explore the border between

asıl öğrendiğim kavramsal düşünce

fashion and art in relation to the human body

becerisiydi. Hala bunu kullanıyorum.
Zaten o dönemde dahi ayakkabılar
ve ayakkabılar hakkında filmler
yapıyordum.

distinguishes me from other designers.”
“Moda ve sanatın arasındaki çizgiyi insan
vücudu ile ilişkili olarak incelemem, beni
diğer tasarımcılardan ayrıştırıyor.”

Amber Ambrose Aurèle Rainbow Blue, Mischief

and films about shoes.

Strong
Familiar
Life
What is the story of your design?

Güçlü
Tanıdık
Hayatın İçinden

Everyone has their favourite pair
of denim jeans that they wear all
the time, and will probably never
grow tired of. For the Çalık Denim
project I thought: what would
the perfect denim shoe be like?
How would one want to feel when
wearing it? Classic, cool, sexy,
effortless and fearless. It was
those feelings that I wanted to
put in a shoe, so that’s where my
adventure started….

"I design for my muse who is courageous
enough to be her true self; whether that's a
femme fatale, or a femme fragile. A woman is

without evil. Contrast is purity."
“Kendi olabilecek kadar cesur olan esin
kaynağım için tasarlıyorum; o belki bir
femme fatale, ya da hassas ve kırılgan
bir kadındır. Aynı ışığın karanlık olmadan,
sıcağın soğuk olmadan veya iyinin kötü
olmadan var olamayacağı gibi, bir kadın da
aynı anda ikisidir. Tezatlık saflıktır.

Tasarımının hikayesi nedir?

both; just like how light cannot exist without
darkness, warmth without the cold and good

Herkesin bir adet en sevdiği,
üzerine güzel oturan, her zaman
giydiği ve giymekten sıkılmadığı
bir denim pantolonu vardır. Çalık
Denim projesi için düşünürken
aklıma şu geldi: mükemmel bir
denim ayakkabı nasıl olurdu?
Giyerken ne hissetmek isterdin?
Klasik, havalı, seksi, çabasız,
korkusuz ve dansa hazır! İşte
ben bir ayakkabıya bu hisleri
yansıtmak isterdim, maceram da
burada başladı…
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"Unexpected combinations of two
different worlds creates sweet
things with a strange edge."

How would you define your approach as a designer?

“Beklenmedik iki dünyanın birleşimi yeni yaratımlara sebep olabilir.
Tatlı şeylerin tuhaf bir tarafı olur.”

Through my designs, you can see
I am always looking for the blend
between different disciplines;
the contrast between a femme
fragile and a femme fatale. I
believe they exist in every woman,

“It always fascinates me how shoes can
change ones attitude completely.”

especially when they wear my

“Ayakkabılarının bir insanın havasını

shoes. Elegance in design meets

tamamiyle değiştirebileceği fikri ilgimi

conceptual support; organic forms
blend with edgy, constructed
shapes. All my new designs are

çekiyor. Çok enteresan bir şekilde, insanın
yürüyüş, duruş ve davranış biçimi bile
farklı bir çift ayakkabı ile değişkenlik
gösterebiliyor.”

born from the fascination with the
connection between fashion and

Tasarım yaklaşımını nasıl tanımlarsın?

Femme Fragile and Femme Fatale.

“My creations have a sweet and twisted
view that combines fine handwork

Tasarımlarımdan da görebileceğiniz

technique with innovative technology or
material.”

gibi, farklı disiplinleri harmanlamanın
ve Femme Fatale ile Femme Fragile

“İşlerimin, iyi el işi teknikleri ile inovatif

arasındaki zıtlığı yansıtmanın

teknolojileri ve malzemeleri birleştiren tatlı
ve sapkın bir tarafı var.”

yollarını arıyorum. Her kadında var
olduğunu düşündüğüm bu iki uç
özellik tasarımlarım giyildiğinde öne
çıkıyor. Zarif tasarımlar kavramsal
fikirlerle destekleniyor ve organik

“It was a way to combine the elegance of

formlar çarpıcı tasarımlar ile

high heels with a fabric that is so tough and

birleşiyor. Tüm yeni tasarımlarım,

rustic it can survive plenty of wear and tear.”

vücut bulmuş Femme Fatale ve

“Topuklu ayakkabıların zarifliğini sağlam ve

Femme Fragile olgularının sanat ve

rustik, dolayısıyla da aşınma ve yırtılmaları

modanın arasındaki büyüleyici bağ

kaldırabilecek bir malzeme ile birleştirmenin

çerçevesinde ele alınmasıyla doğuyor.

bir yolu oldu.”

Amber Ambrose Aurèle Rainbow Blue, Mischief

art in relationship to the body of the
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"Hidden Identity is the story of
an individual's evolution through
cowardice and bravery until he
finds himself again."

Could you tell us about yourself?

“Hidden Identity, korkaklığından cesaretine; kayboluşundan
tekrar kendini buluşuna kadar bir bireyin evriminin hikayesidir.”

I am an archeology graduate from
Ankara University. Although it
was a very pleasant department,
I never felt that I belonged to it.
Losing your sense of belonging
means you are ready to discover
something new to belong to.
I followed this intuition and
was accepted to Istanbul Moda

“I was born in 1991 in Ankara.
My cat Disko and I.”
“1991 Ankara doğumluyum.
Kedim Disko ve ben.”

Academy with a scholarship.
I had the opportunity to work
with designers who are on a
global-scale, such as Dice Kayek
and Bora Aksu.
"Both an awareness of the fears created

Ankara Üniversitesi arkeoloji

deciding factors in my design decisions.”

mezunuyum. Çok keyifli bir

“Coğrafi açıdan korkularla dolu bir millet

bölüm olmakla birlikte ben asla

olmamızın yanında, duygusal zekamızın

oraya ait olamadım. Aidiyet

yüksekliğinin de ne denli olduğunun
farkında olmak; tasarım kararlarıma yön

duygusunu kaybetmek, ait

veren bir unsurdur.”

olabileceğiniz yeni bir şeyler
keşfetmeye çalışmak demektir.
Bu hislerin peşinden giderek
İstanbul Moda Akademisi’ne

“My designs are a kind of propaganda.

burslu olarak kabul edildim.

Emotions are my main inspiration. A glance,

Bugüne kadar Dice Kayek,
Bora Aksu gibi dünya çapında
tasarımcılarla çalıştım.

a movement or a moment is sometimes
enough to bring them to life.”
“Tasarımlarım bir nevi propagandadır
aslında. Duygular benim asıl ilham
kaynağım. Bunu somutlaştırmak için bir
bakış, bir hareket, bir an yeterli olabiliyor.”

Asude Şenoğlu Hidden ıdentity

Biraz kendinden bahseder misin?

by our geographical position as well as
the depth of our emotional intelligence are

What is the story of your design?

Sürdürülebilir
Zamansız
Cinsiyetsiz

Hidden Identity is the story of a

Tasarımının hikayesi nedir?

Sustainable
Timeless
Genderless
Hidden Identity kadın bedenine

man trapped inside a woman’s
body. I never offer a solution in
the designs I create. I try to find
ways to say ‘you are not alone, we
are here too.’

“Until what point does an individual
maintain their sense of self when distorted?
At what point does one lose their sense of
self? You are just one out of the millions of
people who are trapped inside their bodies;
do you have the courage to do more? Or are
you safe in the world that you are trapped
in, unaware of the fact that you are even
breathing or living by transforming yourself
according to other people, everyday.”
“ Birey çarpıtılmanın hangi ölçüsüne kadar
kendi olmayı sürdürür? Bir benliğin benlik
olmaktan çıktığı sınır neresidir? Bedenine
hapsolmuş milyonlarca insandan birisin,
daha fazlasını yapmaya cesaretin var
mı? Yoksa hapsolmuş, nefes aldığının bile
farkında olmadığın, her gün birileri için
şekil değiştirerek yaşadığın dünyanda
güvende misin?”

sıkışan bir erkeğin hikayesi.
Yaptığım tasarımlarda asla
bir çözüm sunmuyorum ama
insanlara yalnız değilsin biz de
burdayız demenin bir yolunu
bulmaya çalışıyorum.
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“Denim is flawed from the moment
it’s created. Flaws are what makes
it perfect. Just like us.”

Do you have any special rituals that you do during times of creation?

It’s important for me to talk

Yaratım sürecindeyke özel olarak uyguladığın bir ritüel var mı?

“Denim doğuştan kusurlu doğar. Onu mükemmel yapan da bu kusurlarıdır. Tıpkı bizler gibi.”

İnsanlarla konuşmak yaratım

to people during the creative
process. Everyone inhabits a
different world and this inspires
me. Asking someone a question
about something they have never
thought about before, observing
him or her at that very moment, is
invaluable to me.

“I never offer a solution in the designs I
create. I try to find ways to say ‘you are not
alone, we are here too.”
“Yaptığım tasarımlarda asla bir çözüm
sunmuyorum ama insanlara yalnız değilsin
biz de burdayız demenin bir yolunu bulmaya
çalışıyorum.”

“I try to create textures as opposed to
patterns. I am inspired by emotions, so it is
important for me to create a texture that you
can ‘feel’ when you touch the material.”

sürecindeyken benim için en

“Desenden ziyade dokular yaratmaya

önemli unsur. Her insan ayrı bir

çalışıyorum. Duygulardan ilham alıyorum

dünya. Her biri bana ilham veriyor.

için en önemli faktörlerden.”

bir şey söyler ki sizi çıkmazdan
kurtarır. Ona hiç düşünmediği bir
konu hakkında bir şeyler sormak,
o an onu gözlemlemek ya da hiç
düşünmediğiniz bir anda yine
hiç düşünmediğiniz bir soruyla
karşılaşmak…Benim için paha
biçilemez.

“The Hozier Take Me to Church piece is
very special to me. It’s how I remind myself
of what I represent and why I have to carry
on in moments when I feel my
energy's depleted.”
“Hozier-take me to church parçası, enerjimin
bittiğini hissettiğim her an neden devam
etmem gerektiğini ve neyi temsil ettiğimi
hatırlattığı için benim için çok özel.”

Asude Şenoğlu Hidden ıdentity

dolayısıyla kumaşa dokunduğunuzda
hissedebileceğiniz bir doku yaratmak benim

Bazen hiç beklemediğiniz biri öyle
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“My design is a cry for a balance
between man and nature.”

Could you tell us about yourself?

Tasarımım, insan ve doğanın dengesi için bir çığlıktır.

I was born into a really big family.
I attended art school where I
had the opportunity to meet
really nice and unusual people.
This helped me develop my own
personality and way of seeing
things. Fiorerie Dario, the florist
where I work, has had a very

"I used to be - actually I still am - really
grumpy in the morning as this picture
shows."
“Küçükken sabahları çok huysuzdum.

important role in my growth.

Aslında sabahları hala huysuzum. Bu resim

It was there that I learnt the

bunu mükemmel bir şekilde temsil ediyor.”

power of nature and to respect
it. I’m enrolling at the Academy
of Fine Arts in Venice, so a new
adventure is yet to come.

Büyük bir aile içinde doğdum.

through a breathtaking panorama or the
smell of a flower, is pure art.”

Gerçekten güzel ve tuhaf
insanlarla tanışma fırsatı

“Doğa Ana’nın bize doğayla, nefes kesen bir

bulduğum bir sanat okuluna

panorama görüntüsüyle veya bir çiçeğin
kokusuyla ilettiği her duygu, saf sanattır.”

gittim. Bu, kendi kişiliğimi ve
etrafımdaki şeyleri algılama
biçimimi geliştirmemde kesinlikle
faydalı oldu. Çalıştığım çiçekçi
dükkanı Fiorerie Dario'nun da bu

“This is something that definitely comes

gelişimimde büyük bir rolü var.

from my Italian origins. I love eating,

Orada doğanın gücünü, ve ona

trying new foods, experiencing the

saygı duymanın önemini anladım.
Şimdi, Venedik’te Güzel Sanatlar
Akademisi’nde üniversiteye
başlıyorum, yepyeni bir macera
kapıda.

pleasures of taste.”
“Bu, kesinlikle İtalyan kökenlerimden
kaynaklanan bir şey. Yemek yemeye, yeni
yiyecekler deneyimlemeye ve farklı tatların
zevklerini tecrübe etmeye bayılıyorum.”

Beatrice Bellet Blue Levitation

Biraz kendinden bahseder misin?

"Every colour Mother Nature gives us
through nature, every emotion she transmits

Art
Colour
Nature
What is the story of your design?

Sanat
Renk
Doğa

The real inspiration came
from the florist where I work.
Breathing in the energies of all
the plants there inspired my
idea. I was trying to integrate my
passion for plants and art so I
decided to create an installation
combining the two. Man
goes together with nature just
as well as art does. My design is
a cry for balance between
mankind and nature. The two of
us could live in harmony. We just
have to really want it.

"Just like Die Brücke, the expressionist
avant-garde group formed at the beginning

respect and love for Mother Nature.”
“Tıpkı 20. Yüzyılın başlangıcındaki bir
ekspresyonist avangart grubu olan Die
Brücke’de de olduğu gibi, eserim, Doğa
Ana’ya saygı ve sevgiyi anlatan içsel
bireyselliğimin bir yansıması.”

Tasarımının hikayesi nedir?

of the 20th Century, my work is a
representation of my individuality, preaching

Gerçek ilham çalıştığım çiçekçi
dükkanından geldi. Orada
bulunan tüm bitkilerin enerjisini
teneffüs etmek bana fikir verdi.
Sanat ve bitkilere olan tutkumu
birleştirdim ve ikisinin de olduğu
bir enstalasyon yaratmaya
karar verdim. Doğa, sanat ile
birlikte insan ile de uyum sağlar.
Tasarımım, insan ve doğanın
dengesi için bir çığlıktır.
Birbirimiz ile uyum içerisinde
yaşayabiliriz, yeter ki isteyelim.
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“Flower Power! Discover the
millions of hidden messages
behind it!"

How do you most like to experience the nature?

Çiçek gücü! Arkasında milyonlarca gizli mesaj yatıyor. Onları keşfedin!

I feel very close to nature and
find a way to get in touch with it
every moment of every day. I take
deep breaths and feel the fresh
air bringing energy to my soul.
My special place where I can feel
nature's warm embrace is a calm
and silent field that’s close to an
old train station. The old railways
perfectly complement the

“I see fashion as an opportunity to express
myself. I materialise my thoughts through
colours and shapes.”
“Modayı kendimi ifade edebileceğim
bir fırsat olarak görüyorum. Renkler ve
şekiller sayesinde düşüncelerimi hayata
geçirebiliyorum.”

surrounding grass, providing me
with my melancholic safe space.

the floor. However, when I work with plants

Gerçekten kendimi doğaya çok

at the florists, I use a table."

yakın hissediyorum ve günün

“Gerçekten çalışma masam yok. Kendi

her anında bir şekilde iletişim

kendime çalışırken genelde yerde

kurmanın yollarını buluyorum.

çalışıyorum. Bitkiler ile çalışırken dükkanın
masalarını kullanıyorum.”

Derin nefes alıyorum ve ruhuma
enerji getiren temiz havayı
hissediyorum. Kendimi doğanın
sıcak kucağına bıraktığım eski
bir tren istasyonuna yakın sessiz

"I always try to capture art in everything

ve özel bir yerim var. Demiryolları

I see. I stop and look at small details that can

ve çevreleyen çimlik alanlar
muhteşem bir ahenk ile birleşip

turn something that seems normal at first
sight, into a piece of art.”

bana hem melankolik hem de

“Gördüğüm her şeydeki sanatı yakalamaya

güven veren bir alan sağlıyor.

çalışıyorum. İlk görüşte normal geleni gerçek
bir sanat eseri haline getirebilecek küçük
ayrıntılara bakıyorum.”

Beatrice Bellet Blue Levitation

Doğayı ne şekilde deneyimlemekten hoşlanıyorsun?

"I don’t really have a desk, I usually work on

Begüm Kıran Waves

Istanbul

BEGÜM KIRAN
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“A balance of contrasts between
our emotions and thoughts.”

Could you tell us about yourself?

“Duygu ve düşüncelerimizdeki tezatlığın dengesi.”

I graduated from the Textile and
Fashion Design Department at
Mimar Sinan Fine Arts University
(MSGSÜ) in Istanbul following a
Fine Arts high school education
majoring in painting. I studied

“I was born in

in Barcelona for a year through

Izmir in 1992.”

an exchange program and I have
had interesting internships

“1992 İzmir
doğumluyum.”

with various companies and
designers, both at home and
abroad. Following graduation,
I worked on print design for
about a year.

“Istanbul’s chaos, complexity and the fact
that it occasionally leaves you struggling

Güzel sanatlar lisesinde resim

from another perspective.”

bölümü okuduktan sonra
İstanbul’da Mimar Sinan Güzel

“İstanbul’un kaosu, karmaşası ve zaman
zaman sizi bir çok şeyle aynı anda mücadele

Sanatlar Üniversitesi’nde tekstil

etmek durumunda bırakan hali, sınırlarınızı

ve moda tasarım bölümünü

zorlayarak başka bir perspektiften

bitirdim. Değişim programıyla

bakmanızı sağlıyor.”

bir sene Barselona’da eğitim
aldım. Yurt içi ve yurt dışında
çeşitli firma ve tasarımcılarla
staj yapma fırsatım oldu. Mezun
olduktan sonra yaklaşık bir sene
baskı tasarımı ağırlıklı çalıştım
ve hala devam ediyorum.

“ For me, the most important part of the
creative process is research. I spend most of
my time working at my desk in my room.”
“Benim için yaratım sürecinin en
önemli kısmı araştırma yapmaktır, buna
yoğunlaşmak için zamanımın çoğunu
odamda çalışma masamda geçiriyorum.”

Begüm Kıran Waves

Biraz kendinden bahseder misin?

with many things at once, pushes your
boundaries and forces you to look at things

Strong
Complex
Eternal
What is the story of your design?

Güçlü
Karmaşık
Sonsuz

The concept of my work consists
of collecting images that are
reminiscent of a wave, created
naturally or designed by people
in the environment around us.
I conveyed the inspiration of a
wave - its powerful and loud yet
calm and peaceful nature - in the
form of a single garment.

“The form that inspired my design
symbolises an emotional and up-and-down

state, all at once.”
“Tasarımımın ilham aldığı form duygusal ve
inişli çıkışlı bir ruh halini sembolize ediyor.
Aynı anda huzurlu ve kaygılı, güçlü ve
zayıf, durgun ve çoşkun bir içsel karmaşayı
betimliyor.”

Tasarımının hikayesi nedir?

mood. It depicts a peaceful and anxious,
strong and weak, stagnant and lucid inner

İşimin konsepti, doğada
kendiliğinden oluşmuş ya da
yaşadığımız çevrede insanlar
tarafından tasarlanmış bana
dalga görüntüsünü anımsatan
görüntülerin bir araya
gelmesinden oluşmaktadır.
Dalganın zaman zaman güçlü,
gürültülü, korkutucu etkisi ile
aynı zamanda dingin, sessiz ve
huzur veren halinden aldığım
ilhamı tek bir giysi formuna
aktardım.
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“My aesthetic understanding
consists of finding beauty in the
imperfect. ”

The issues that I try to highlight
in my pieces are mostly related to
social cultures and lifestyles that
come with the subcultures they
originate. I always try to break
free from society’s accepted
rules and perceptions of beauty
and aesthetics.

İşlerimde ön plana çıkartmaya
çalıştığım konular daha çok
toplumsal kültürler ve onların
doğurduğu alt-kültürlerle

“Denim is a diverse, flexible material that
you can easily manipulate.”
“Denim, üzerinde kolaylıkla manipülasyonlar
yapabilceğiniz, esnek, kullanım alanı ile
geniş bir materyal.”

birlikte gelen yaşam tarzları. Her
zaman toplumun kabul etmiş
olduğu klasik güzellik algısı ve
estetik anlayışı dışına çıkmaya
çalışmaya çalışıyorum.

Begüm Kıran Waves

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

What are some of your main themes?

“Estetik anlayışımı daha çok kusurlu olanın içindeki güzelliği bulmaya
yönelik olarak tanımlayabilirim eklektik, ırksız ve cinsiyetsiz.”

Ben McNatt 36.8,-119.4

New York

ben Mcnatt
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“This piece represents Californian
landscapes through its silhouette
and construction, by utilising
angular seaming and a structured
frame.”

Could you tell us about yourself?

“Bu parça, silüet ve yapım yoluyla, açısal dikiş ve yapılandırılmış bir çerçeve kullanarak,
Kaliforniya manzaralarını yansıtıyor.”

I was born and raised in Los
Angeles, California, which I
believe reflects on how I design.
I have always been in the art and
design field, although I didn’t

“When I am designing, I usually try to

find my passion for fashion

remember an important moment from my

design until I was 17. Before then

past to relax and reconcile with myself.”

I worked mostly in installation
artwork and photography. Since
I worked in the fine arts earlier

“Rahatlamak ve kendimle uzlaşmak için
tasarım yaparken genellikle geçmişimden
önemli bir anı hatırlamaya çalışırım.”

on in life, I developed a very
conceptual ideology in my work,
and bringing that into fashion
has opened many doors for me.

Los Angeles, Kaliforniya’da

that you encounter in your daily life.”

doğdum ve büyüdüm. Bunun
tasarımlarıma da yansıdığını

“New York’un en önemli tarafı, burada
yaşayan insanlar ve günlük hayatınızda

düşünüyorum. Hep sanat ve

karşılaştığınız karakterlerin çeşitliliği.”

tasarım alanındaydım fakat 17
yaşıma kadar moda tasarımına
olan tutkumu öğrenmedim.
Ondan önce çoğunlukla
enstelasyon ve fotoğraf sanatı
üzerinde çalıştım. Çalışmalarıma

“Challenging traditions is something I do

güzel sanatlar ile başladığım için

very often, from utilising unconventional

işlerimde kavramsal bir ideoloji

materials to altering silhouettes.”

geliştirmeyi öğrendim ve bunu

“Gelenekleri hep zorlamayı hedeflerim;

modaya taşımak benim için bir

silüetleri değiştirmekten ve alışılmadık

çok kapı açtı.

malzemeleri kullanmaktan çekinmem. ”

Ben McNatt 36.8,-119.4

Biraz kendinden bahseder misin?

“The best part about New York is the people
who live here and the variety of personalities

What is the story of your design?

Geometric
Geographic
Connective
Geometrik
Coğrafi
Bağlayıcı

My initial inspiration came
from California and its history
with denim. From there, I began
to think more in terms of physical
space and less about culture.
This is why it’s named after the
coordinates of California; it makes a
direct reference to the land. I think
denim and land are very similar in
structure, as they change form and
scar over time, showing time in a
very symbolic way.

“This piece represents Californian
landscapes through its silhouette and
construction, by utilising angular seaming
and a structured frame. The geometric,
mountainous structures of California’s
landscape.”
“Bu parça, silüet ve yapım yoluyla, açısal
dikiş ve yapılandırılmış bir çerçeve
kullanarak, Kaliforniya manzaralarını
yansıtıyor. Kollardaki geometrik, çıkıntılı
şekiller, Kaliforniya’nın doğasındaki dağlık
yapılara gönderme yapıyor.”

Tasarımının hikayesi nedir?

protruding shapes in the arms portray the

İlk ilham kaynağım Kaliforniya,
denim kumaşı ve geçmişi oldu.
Buradan yola çıkarak, kültürel
kavramlardan ziyade fiziksel
kavramlara yöneldim. Parçanın
Kaliforniya koordinatlarından
adını almasının nedeni budur; bu
ismi vererek araziye doğrudan
bir referans yaptım. Denim ve
arazi yapılarının birbirine çok
benzediğini düşünüyorum; ikisi
de zamanla form değiştiriyor
ve yara alıyor. Bunun zaman
kavramını sembolik bir biçimde
anlattığını düşünüyorum.
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“It communicates the connection
between denim, land and humanity
by using the body.”

What would you say about working with denim?

“Bu parça, gövdeyi de dahil ederek denim, toprak ve insanlık
arasındaki bağı anlatıyor.”

Working with denim is different
than working with any other
fabric. It feels more personal,
since everything you inflict on it
is apparent. I feel that there is a
connection between humanity
and denim because of both their
abilities to change over time.

“My aesthetic is very architectural and focuses on
balancing textures. It’s complex while appearing
minimal, and leans towards avant-garde, with
influences from street and technical wear.”
“Estetik anlayışım oldukça mimari ve birbiriyle denge

When you wear it, it creases

içerisinde olan dokular üzerine yoğunlaşıyor. Minimal

where your body creases. It

görünürken karmaşık olup avant-garde’a yakındır;

changes, as you do. Denim has

street wear ve technical wear’den ilham alır.”

a direct response to human
activity, acting as a record of
all physical movements, which
makes it incredibly unique.
Denim kumaşı ile çalışmak, diğer

unconventional forms.”

kumaşlar ile çalışmaktan çok
daha farklıdır. Daha kişiseldir

“Çoğu zaman, alışılagelmiş yapı formlarını
kullanarak bir şeyler yaratmaktansa

çünkü üzerinde uyguladığınız

yeni yollar bulmaktan hoşlanıyorum.”

her şey gözle görülür. Zamanla
değişebilme kabiliyeti nedeniyle
insanlık ile denim arasında bir
bağlantı olduğunu hissediyorum.
Giydiğiniz zaman, vücudunuzun

“Fashion allows me to tell stories and to present

kırıştığı yerlerde buruşur ve

artwork in a very unique way. It represents who we are

sizin gibi o da değişir. Denim,

and communicates social issues to society,

insan hareketlerine doğrudan
bir tepki gösterir ve tüm fiziksel
hareketlerin bir kaydı olarak
kalır…bu da onu benzersiz kılar.

like nothing else can.”
“Moda, hikayeler anlatmama ve özgün bir şekilde
sanatımı sergilememe izin veriyor. Kim olduğumuzu
temsil etmek ve toplumsal meseleleri halka aktarmak
için biçilmiş kaftan.”

Ben McNatt 36.8,-119.4

Denim kumaşı ile çalışmak hakkında düşüncelerin neler?

“I enjoy finding new ways
to create something by constructing

Britt Breider Fashion

Amsterdam

BRITT BREIDER
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“I came across these beautiful
girls living in Sudan wearing these
crazy, beaded corsets.”

Could you tell us about yourself?

“Sudan’da yaşayan güzel kızlarla karşılaştım,
delicesine boncuklu korseler giymişlerdi.”

I am 27 years old. I live in
Amsterdam. This city is home to
180 nationalities, and it plays a
big role in my creativity. There
are so many different influences

“I try to appreciate where I am. I still have a lot to learn

and backgrounds that are thrown

and a lot to improve on, but being in a position where I

together in one city. I graduated
from the Amsterdam Fashion
Institute (AMFI) last summer and
began to work as a freelancer
following graduation. Before

am able to create is more than I could wish for.”
“Olduğum noktayı sevmeye çalışıyorum.
Hâlâ öğreneceğim çok şey ve gelişeceğim çok alan var,
ancak yaratabileceğim bir konumda olmak hayal bile
edebileceğimden fazlasını sunuyor.”

AMFI, I also studied illustration,
collection and pattern design and
sewing.

27 yaşındayım ve Amsterdam’da

are so pretty and so typically Dutch.”

yaşıyorum. Bu şehir 180
farklı ulustan insana ev

“Amsterdam’da her yere scooter’ım ile
gidiyorum. Nefes kesen güzelliğiyle tipik

sahipliği yapıyor, bu da benim

Hollanda’yı yansıtan kanallara bayılıyorum.”

yaratıcılığımda büyük bir
rol oynuyor. Tek bir şehirde
farklı etkenler ve çeşitlilikler
birbirleriyle karışıyor. Geçen
yaz, AMFI Moda ve Tasarım’dan
mezun oldum ve ardından

“It is all in the little things in life. My ultimate goal is to

serbest çalışmaya başladım.

have the freedom to keep on exploring and expanding

AMFI’ye başlamadan önce
illüstrasyon, koleksiyon ve desen
tasarımı, dikiş becerileri gibi pek
çok kursa katıldım.

while doing what I love.”
“Her şey hayattaki minik detaylarda saklı. Hedefim,
keşfetmeyi sürdürmeme izin veren özgürlüğümü
korumak ve sevdiğim işi yapmaya devam etmek.”

Britt Breider Fashion

Biraz kendinden bahseder misin?

“I use my scooter to travel through
Amsterdam. I pass these canal houses that

What is the story of your design?

Poncho
Dinka
Ethnic
Panço
Dinka
Etnik

I had two ideas, one very ‘street’
and the other one very ‘ethnic’.
During my research for the
‘ethnic’ concept I came across
these beautiful girls living in
Sudan who wore these crazy,
beaded corsets. This led me
to start researching a tribe in
Africa. I fell instantly in love.
I had two influences for the
Poncho Dress: the Dinka girls and
the Native American People.
I made several toiles and samples
before I started my definite
design.

self-expression. My work is the reflection of my
state of mind. I follow my intuition.”
“Tasarım kişiliğim bireyselliğe ve kendini ifade
etmeye dayanıyor. Çalışmalarım ise zihnimin bir
yansıması. Hep sezgilerimi takip ederim.”

Tasarımının hikayesi nedir?

“My design identity is based on individuality and

Biri ‘sokak’, diğeri de ‘etnik’
olmak üzere iki fikir vardı. ‘Etnik’
konsept araştırmam sırasında,
Sudan’da yaşayan güzel
kızlarla karşılaştım, delicesine
boncuklu korseler giymişlerdi. Bu
yüzden Afrika’daki bir kabileyi
incelemeye başladım ve o anda
aşık oldum. Panço Elbisesi’ne
ilham olan iki etken Dinka kızları
ve Yerli Amerikan Halkı'ydı.
Kesin tasarımıma başlamadan
önce farklı numuneler üzerinde
çalıştım.
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“Good fashion design creates a
good fit and classic style to
last a lifetime.”

What would you say about working with denim?

The best part for me was using

Denim kumaşı ile çalışmak hakkında düşüncelerin neler?

“İyi bir moda tasarımı, üste iyi oturmalı ve ömür boyu sürecek
klasik bir tasarıma sahip olmalıdır.”

Benim için en güzel tarafı,

Calik fabrics for my design as
they sent out such a variety of
materials. Normally sourcing
materials is a challenge for me
but this time I had a big collection
to pick from.

“The key to my work is a nice balance.
I always strive to achieve a balance between
two extremes.”
“İşlerimin püf noktası dengedir. Her zaman
iki uç arasındaki dengeyi sağlamayı
hedeflerim.”

“A simple design with unusual details
evokes a strong feeling.”

tasarımımda Çalık Denim'in
kumaşını kullanmak oldu. Çok

“Olağanüstü detaylarla kurgulanan basit bit

çeşitli numuneler gönderdiler,

tasarım çok güçlü hisler yaratır.”

normalde zor koşullar ile
kumaşlarımı temin ediyorum,
fakat bu sefer içinden seçme
koleksiyona ulaşımım oldu.
“Creating a refined design is more important
to me than creating an obscurely
inventive one.”
“Rafine tasarımlar üretmek absürd yaratıcı
tasarımlar üretmekten daha önemlidir.”

Britt Breider Fashion

özgürlüğümün olduğu büyük bir

Istanbul

BERNA SÜSLÜ
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Berna Süslü Surfaces I
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“I love collecting seemingly
random pieces of paper. To some
I am doing something
unnecessary, to others I'm a
collector.”

Could you tell us about yourself?

“Günlük hayatımda elime geçen kağıt parçalarıyla bağ kurup onları biriktirmeyi seviyorum.
Kimine gereksiz gelebilir, kimine göre koleksiyoner sayılırım.”

I was born in Istanbul in 1993. I
was interested in textiles from
a very early age and decided
to study it in high school. After
graduation, I was accepted
to study textile and fashion
design at Mimar Sinan Fine Arts
University. I am currently in my
senior year at school and am
working on the design team of a

“Sustainability is one of the issues that I
pay attention to most, both in my work and
private life.”
“Hem çalışma hem de özel hayatımda
en çok dikkat ettiğim konulardan biri
sürdürülebilirlik.”

clothing brand. When designing,
I prefer to feed off of a variety of
different areas, rather than just
from one point.

1993 yılında İstanbul’da doğdum.

expresses its desired message conceptually

Tekstile karşı çok küçük yaşlarda

as well as in its physical form.”

duyduğum ilgi sayesinde liseyi

“Benim için felsefesi olan ve ortaya koymak

tekstil üzerine okumaya karar

istediği anlayışı hem kavramsal hem de
biçimsel olarak ifade edebilen iş estetiktir.”

verdim ve sonrasında Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
tekstil ve moda tasarımı
bölümünü birincilikle kazandım,
şu an son sınıf öğrencisiyim
ve aynı zamanda bir giysi
markasının tasarım ekibinde
çalışıyorum. Tasarım yaparken
tek bir noktadan değil farklı
birçok alandan beslenmeyi tercih
ediyorum.

“I have an interest in
all analogue things.”
“Analog olan
her şeye ilgim var.”

Berna Süslü Surfaces I

Biraz kendinden bahseder misin?

“In my opinion, a piece that is aesthetic
is one that has a philosophy and one that

Experience
Sadness
Spontaneity
What is the story of your design?

Yaşanmışlık
Hüzün
Spontane

The idea of producing larger
pieces of recycled paper from
my collection took me back to
my childhood days at my father’s
printing press. I believe that
there is no other type of material
that could complement the paper
I created as well as denim has.
Much like paper, denim changes
in colour and texture with time.

“Paper is not a material that’s easily

So the surfaces they create

adaptable to rules and lines. It brings

when combined are natural and

unexpected results. For this project, I

revealing.

developed patterns by following the texture
spontaneously created by denim and paper.
Every manipulation I made on its surface
contains bit of sadness and melancholy for
and memories.”
“Kağıt çok fazla kural ve çizgiye uyum
sağlayan bir malzeme değil. Beklenmedik
sonuçlarla karşılaştırıyor sizi. Bu projede
kağıt ve denimin izin verdiği, spontane
olarak ortaya çıkardıkları dokuyu
izleyerek desenler geliştirdim. Her yüzeyde
uyguladığım manipülasyonlar benim için
biraz hüzün ve melankoli barındırıyor. Ben
bu projeye baktığımda geçmişi ve anıları
görüyorum.”

Tasarımının hikayesi nedir?

me. When I look at this project, I see the past

Kağıt koleksiyonumu geri
dönüşümle tekrar büyük
boyutlarda kağıtlar haline
getirme fikri aslında beni
biraz çocukluğuma babamın
matbaasına geri götürdü.
Ürettiğim kağıtlara denimden
daha fazla yakışabilecek başka
bir malzeme düşünemiyorum.
Denim de kağıt gibi yıllar
geçtikçe renk ve dokusunu
değiştiriyor, birlikte ortaya
koydukları yüzeyler çok doğal ve
yaşanmışlık içeriyor.
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“I am influenced by sociological
phenomena and I usually convey
a message in my work. Sometimes
it is very clear and sometimes, it is
one that only I can understand.”

What are your working ethics?

“Sosyolojik olaylardan çok fazla etkileniyorum ve genelde hep bir mesaj vermeye çalışıyorum
bazen çok açık bazense sadece kendi algılayabildiğim.”

I try to create sustainable pieces
that are environmentally friendly
for every project. Nature is one of
my biggest sources of inspiration
so I believe that I should return
the kindness.

“Every manipulation I made on its surface
contains a bit of melancholy. When I look at
this project, I see the past and memories.”
“Her yüzeyde uyguladığım manipülasyonlar
benim için biraz hüzün ve melankoli
barındırıyor. Ben bu projeye baktığımda
geçmişi ve anıları görüyorum.”

“I am someone who feeds off of their
may not be the focus point of my work, my

Her projede doğada geri dönüşü

inspiration always comes from within.”

olan ve sürdürülebilir işler
yapmaya gayret ediyorum çünkü

“Anılarımdan ve acılarımdan çok fazla

en büyük ilham kaynaklarımdan

beslenen biriyim, işlerimde hiçbir zaman
odak noktası ben olmasam da ilhamım hep

biri doğa ve ondan bu kadar

içimde bir yerlerden gelir.”

çok şey alıyorken bir o kadar da
vermem gerektiğine inanıyorum.

“Denim fabric is timeless and alive. This
separates it from other materials and helps it
to form a bond with its consumer.”
“Zamana ayak uyduran yaşayan bir kumaş
olması denimi hem diğer kumaşlardan
ayırıyor hem de kullanıcısıyla bağ
oluşturmasına imkan kılıyor.”

Berna Süslü Surfaces I

Çalışma etiklerin neler?

memories and miseries. Even though I

Camilla Bacchin Suspended Nest

Venice

CAMILLA BACCHIN
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“I tried to create a protected space
where people could relax their
minds—much like bees in their
beehives.”

Could you tell us about yourself?

“Tıpkı kovanlarındaki arılar gibi, insanların gittiklerinde kafalarını
rahatlatacak bir alan yaratmayı hedefliyorum.”

I was born and raised in a little
town in north-east Italy. Since I
was a child, I have always loved
drawing, colours and making
my own objects. These passions
are still with me. People know

“I have very close ties with my family and

Italian design for its simplicity

their support is very important to me.”

and clarity. This has been a
motivating factor as I would like

“Ailemle çok yakın bir ilişkim var ve onların
desteği benim için çok önemli.”

my style to be simple, unique
and recognisable. I always try
to challenge myself in every
situation.

“Italy is home to many great artefacts.
the precious art all around you, which really

İtalya’nın kuzeydoğusundaki

helps me create my own style.”

küçük bir kasabada doğup
büyüdüm. Çocukluğumdan beri

“İtalya, çok sayıda sanat eserine ev sahipliği
yapıyor, her köşede size ilham verecek

çizim yapmaktan, renklerden ve

şeyler bulmak mümkün. Bu kendi tarzımı

kendi nesnelerimi üretmekten

yaratmamda bana çok yardımcı oluyor.”

her zaman çok keyif aldım. Bu
tutkular hala benimle. İnsanlar,
İtalyan tasarımını yalınlığı ve
netliği ile tanır. Bu benim için
büyük bir motivasyon ve ilham

“None of my relatives have connections

kaynağı çünkü çizgimin sade,

in the art world, so art school was the first

özgün ve tanınabilir olmasını

place where I connected with art.”

istiyorum. Her koşulda kendime

“Ailemde herhangi birinin sanat dünyası

meydan okumaya çalışıyorum.

ile bağlantısı yok, bu sebepten sanat ile
buluştuğum ilk yer okul oldu.”

Camilla Bacchin Suspended Nest

Biraz kendinden bahseder misin?

Wherever you go in Italy, you are inspired by

Simple
Modern
Unusual
What is the story of your design?

Yalın
Modern
Olağandışı

I was flipping through a design
magazine and came across a very
inspiring home project. Suddenly
I thought: why don’t I try to create
a protected space where people
can relax their minds—much like
bees in their beehives. My project
takes its inspiration from a bee’s
nest. I re-imagined a resting and
meditation area for humans, just
like a beehive.

“I re-imagined a resting and meditation area
for humans, just like a beehive. The mixed
denim fabric represents the imperfect drama
of a hornet’s nest.”
“Tıpkı bir arı kovanı gibi, insanlar için bir
dinlenme ve meditasyon alanı hayal ettim.
Denim kumaşının çeşitli türleri ve yıkanmış
karışık dokusu, bir arının yuvasının kusurlu
dramasını temsil ediyor.”

Tasarımının hikayesi nedir?

texture of the various types and washes of

Bir tasarım dergisine göz
atarken bana oldukça ilham
veren bir ev projesine rastladım.
Birdenbire düşündüm: neden
tıpkı kovanlarındaki arılar gibi,
insanların gittiklerinde kafalarını
rahatlatacak bir alan yaratmayı
denemiyorum? Projem ilhamını
bir arı kovanından alıyor. Tıpkı
bu kovanlar gibi, insanlar için bir
dinlenme ve meditasyon alanı
hayal ettim.
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“Denim allows me to reflect my
art and emotions in the best way
possible.”

What makes denim special to you?

“Denim, sanatımı ve duygularımı mümkün olan
en iyi şekilde yansıtmamı sağlıyor.”

This was my first time working
with denim fabric. I love how it
adapts itself to my needs. I can
model, break and scratch it as I
wish. Denim allows me to reflect
my art and emotions in the best

“Everything has already been made before—
that’s the kind of generation we live in. So
what we can do is improve those things and
give objects a new meaning and life.”

way possible.
“Yaşadığımız jenerasyonda her şey
zaten daha önceden yapıldı; bu yüzden
yapabileceğimiz tek şey var olanı
geliştirmeye çalışmak, nesnelere yeni
bir anlam yüklemek ve yeni bir hayat

Denim kumaşıyla ilk çalışmam

“The structure's system allows you to stay in
the open air, while gazing at the sky.”

oldu. İhtiyaçlarıma göre şekil
değiştirip adapte olmasından

“Sistemin yapısı sayesinde, gökyüzüne
bakarken açık havada kalabiliyorsunuz.”

çok hoşlanıyorum. Onu istediğim
gibi modelleyebilir, kırabilir ve
çizebilirim. Denim, sanatımı ve
duygularımı mümkün olan en iyi
şekilde yansıtmama izin veriyor.

“It needs to be hung up like a nest so it has
to have a strong structure made of metal.”
“Bir yuva gibi asılı kalabilmesi gerektiği için,
metalden yapılmış güçlü bir yapıda.”

Camilla Bacchin Suspended Nest

Denim kumaşını senin için özel kılan nedir?

vermektir.”

Charlotte Leijen In a bubble

Amsterdam

CHARLOTTE LEIJEN
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In a Bubble

Charlotte Leijen In a bubble
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“I’m a perfectionist. I spend a lot of
time on everything I do. It took 235
hours just to create the fabric.”

Could you tell us about yourself?

“Mükemmeliyetçiyim. Yaptığım işlere çok fazla zaman ayırırım.
Bu kumaşı yaratmak 235 saatimi aldı.”

I’m 21 years old. This is my
second year at Jean School—the
place where I learn everything
about denim and the world
around it. I live in a small
town near Amsterdam. On the
weekends, I work at a clothing
store as a sales assistant.
Before Jean School, I graduated
as a multi-disciplinary fashion
designer. I enjoy creating my own

“I have always designed and made clothes,
even as a little girl. Over the years I have
grown a lot as a person and this life
experience helps me when designing.”
“Küçük bir kızken bile daima kıyafetler
tasarlıyordum. Yıllar geçtikçe kişiliğim
de gelişti...deneyimlerim ve tecrübelerim
tasarımlarımı kesinlikle iyileştiriyor.”

clothes and experimenting with

“Amsterdam keeps

21 yaşındayım. Denim kumaşı

inspiring me every day.”

ve onun etrafındaki dünya
hakkında öğrenim gördüğüm

“Amsterdam her gün bana ilham vermeye

Jean School’da ikinci senem.

devam ediyor.”

Amsterdam yakınlarında küçük
bir kasabada yaşıyorum. Hafta
sonları bir giyim mağazasında
satış asistanı olarak çalışıyorum.
Jean School’dan önce, moda
tasarımı okudum ve çok yönlü bir
eğitim aldım. Kendi kıyafetlerimi
üretmekten ve farklı kumaş
türleriyle çalışmaktan çok keyif
alıyorum.

“Fashion is everywhere and you can decide
what it means to you. You don’t have to
follow everybody, you can choose your own
path. It should be fun.”
“Moda her yerde ve onun sizin için ne ifade
ettiğine sadece siz karar verebilirsiniz.
Kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz.
Kendi yolunuzu seçebilirsiniz. En önemlisi,
eğlenceli olması.”

Charlotte Leijen In a bubble

Biraz kendinden bahseder misin?

different kinds of fabric.

Time
Creativity
Love
What is the story of your design?

Zaman
Yaratıcılık
Sevgi

My design is based on protection.
People commute on a daily basis,
even through rain and storm.
During a moment of inspiration,
The idea of protective materials
popped into my mind. This led me
to my design: overalls made from
bubble wrap. The title of my work
is, In a Bubble. It protects you,
just like a bubble would.

“When something inspires me, I write it
down or I draw it. The source can differ
strangest things, that’s what makes it so
much fun.”
“Bir şey bana ilham verdiğinde onu yazarım
veya çizerim. Kaynak her seferinde farklı
olabilir. Genelde çok tuhaf şeylerden ilham
alıyorum...eğlenceli olan tarafı da bu.”

Tasarımının hikayesi nedir?

every time. My inspiration comes from the

Tasarımım korunmak fikri
üzerine. İnsanlar yağmur
ve çamur demeden günlük
rutinlerine devam ediyor. Bir
ilham anımda, aklıma koruyucu
malzemeler geldi. Bu beni
kabarcıklı ambalaj malzemesiyle
bir tulum yapmaya itti. İşimin adı,
‘In a Bubble’, tıpkı bir balonun
içerisindeymiş gibi sizi koruyor.
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“When your hands are blue from
the indigo in denim, you have
really connected with the fabric.”

What makes denim special to you?

“Elleriniz indigo mavisi ile kaplandığı an
kumaş ile bağ kurarsınız.”

You can create so many different
things with one piece of denim.
You connect with the fabric as
soon as your hands are covered
in its indigo blue. I really enjoy
raw denim jeans, because you
create your own unique pair
when it starts to fade.

“The best part of working with denim is that
you can make it your own. Especially when
you are working with raw denim, you can
give it a wash and let it fade through the
years to achieve a unique look. ”
“Denimile çalışmanın en güzel yanı, onu
kendinizden yapabilmenizdir. Özellikle
ham denim kumaşı ile çalıştığınızda ona özel
bir yıkama uygulayıp, yılların geçmesiyle
solup, kendine özgü bir hal almasını
izleyebilirsiniz.”

“I believe the most important thing a

Bir parça denim ile çok farklı

When you have no idea what and who you
are designing for, it won’t work.”

şeyler yaratabilirsiniz. Elleriniz
indigo mavisi ile kaplandığı an

“Bence en önemlisi işin arkasında yatan bir

kumaş ile bağ kurarsınız. Ham

hikaye ve anlayış olması. Ne için ve neden
tasarladığınızı bilmezseniz,

denim kumaşı ile üretilen denim

hiç bir işe yaramaz.”

pantalonları çok seviyorum,
solmaya başladıkça size özel
olanı yaratıyorsunuz.
“Sometimes you get an idea that feels
impossible to breathe life into. It’s an
amazing feeling to prove yourself wrong.”
“Bazen bir fikriniz olur ve onu hayata
geçirmek imkansız gibi gelir. Bu konuda
yanılmak ve kendinizi kanıtlamak ise
muhteşem bir histir.”

Charlotte Leijen In a bubble

Denim kumaşını senin için özel kılan nedir?

designer can have is a story and an
understanding of the piece they are creating.

Carina Feininger Relax, Nothing is Under Control

Amsterdam

CARINA FEININGER
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2017 is
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Exhibition
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“I am drawn to clashing identities,
which I then reflect in my designs.”

Could you tell us about yourself?

“Zıt ve çatışan kimliklere ilgi duyuyorum.
Bu da tasarımlarıma yansıyor.”

I would describe myself as a
creative girl with an incredible
thirst to explore the world. My
Russian and German heritage
has inspired me in so many ways.
Not only do I attempt to design
in contrasts, but I also love to
pick different vibes and muses
for each of my collections. I am

“Me with my camera:
See what I see, travel with me.”
“Kameram ve ben. Gördüklerime şahit olun,
benimle seyahat edin.”

drawn to clashing identities,
which I then reflect in my

“No Sunday is better spent, than in my

Kendimi dünyayı keşfetmeye

favourite place: the botanical garden.”

aç, yaratıcı bir kız olarak

“Pazar gününü geçirmek için daha güzel bir

tanımlıyorum. Alman köklerim

yer düşünemiyorum: en sevdiğim yer olan

ve Rus kimliğimden gelen

botanik bahçe.”

enternasyonel geçmişim
bana oldukça ilham veriyor.
Birbirine zıt olan unsurları
tasarımlarıma entegre etmekten
ve her koleksiyonum için farklı
modlar ve ilham kaynakları
seçmekten büyük keyif alıyorum.
Zıt ve çatışan kimliklere ilgi
duyuyorum. Bu da tasarımlarıma
yansıyor.

“I’ve always been inspired by
Amsterdam’s canals.”
“Bana her zaman ilham veren
Amsterdam kanalları.”

Carina Feininger Relax, Nothing is Under Control

Biraz kendinden bahseder misin?

designs.

Denim
meets
athleisure
What is the story of your design?

Denim kumaşın
‘athleisure’ ile
buluşması

The inspiration for my look
comes from the comfort zone
people stay in today. It introduces
a new concept of contemporary
athleisure wear that merges
sports and luxury wear with
cutting edge denim washes and
innovative details. This resulted
in a comfortable and stylish
finish with a touch of luxury.

“I am not weird. I am limited edition. Fashion
doesn’t have any rules, so I always follow my
intuition, even if I need to leave my comfort
and I am definitely happy to say I have now.”
“Ben garip değilim...sınırlı sayıda üretilmişim.
Modanın belirli kuralları yoktur, bu yüzden
konfor alanımın dışına çıkmam gerekse de
sezgilerimin peşinden giderim. Daha önce
denim kumaşı ile çalışma fırsatım olmamıştı,
böyle bir fırsat doğduğu için çok mutluyum.”

Tasarımının hikayesi nedir?

zone. I have never worked with denim before,

İlham kaynağımı modern
dünyada yaşayan insanların
konfor alanlarında buldum.
Spor ve lüks giyimi en son denim
kumaşlar ve inovatif detaylar
ile birleştiren yeni ve çağdaş bir
‘athleisure’ örneği tasarladım.
Lüks dokunuşlara sahip, hem
rahat hem de bir tarzı olan bir
sonuç ortaya çıktı.
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“Fashion doesn’t have any rules so
I follow my intuition, even if I have
to leave my comfort zone.”

I love a wardrobe with a sporty
DNA, when blurring innocent and
luxurious notions. Someone who
wears my designs would be a
creative and ambitious wildcat.
An urbanite, who enjoys hanging
out with friends, embraces all
contemporary media and makes
sure she is not missing out on
anything.

“I love going through magazines and
collecting images, as a base for my
inspiration, before designing.”
“Tasarım yapmaya başlamadan önce
dergileri karıştırıp ilham kaynağım olacak
görseller toplamaya bayılıyorum.”

Estetik anlayışını nasıl tanımlarsın?

“For me, a unique signature and a strong
eye for innovative details constitute good

Sportif bir DNA’ya sahip olan

fashion design.”

gardroplara bayılıyorum.

“Özgün, belirleyici dokunuşlar ve inovatif

Masum ve lüks olan tarzları

detaylar benim için iyi bir moda

harmanlarken streetwear ile

tasarımı demek.”

birleştirmekten büyük keyif
alıyorum. Benim tasarımlarımı
giyen biri yaratıcı, hırslı ve
biraz da çılgındır. Şehirli,
arkadaşlarıyla vakit geçirmekten
hoşlanan, çağdaş iletişim

“The toughness combined with its fragile

araçlarına açık ve bu konudaki

structure is my favourite aspect about this

tüm yenilikleri takip eden bir
kadındır.

diverse material.”
“Bu çok yönlü malzemenin en sevdiğim
tarafı hem sağlam hem de narin bir yapıya
sahip olmasıdır.”

Carina Feininger Relax, Nothing is Under Control

How would you define your aesthetic?

“Modanın belirli kuralları yoktur, bu yüzden konfor alanımın dışına çıkmam gerekse de
sezgilerimin peşinden giderim.”

Çiğdem Karaata Tangle, Denim light

Istanbul

ÇİĞDEM KARAATA
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Tangle, Denim Light

Çiğdem Karaata Tangle, Denim light
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“Simplicity is very precious to me.
I am always in favour of products
that are functional and minimal.”

Could you tell us about yourself?

“Benim için yalın çok değerli. Olabildiğince minimal ve
işlevsel olan ürünlerden yanayım.”

I grew up in Gaziantep. Art,
dance and painting have always
been my life since I was young.
I graduated from the Interior
Design department in Mimar
Sinan Fine Arts University. I

“Nature has an incremental impact on my

had the opportunity to really

soul and the works I produce.”

feed off of art throughout my
educational life. Currently, I’m

Doğanın hem ruhum hem de ortaya
çıkardığım işler üzerinde etkisi çok büyük.”

working as an interior designer
and completing my graduate
studies. I’m happy that I can
continuously express and create
things.

attract me.”

Gaziantep’te doğdum
büyüdüm. Sanat, dans ve

“Çağdaş formlar ve güçlü fikirler

resim küçüklükten beri hep

ilgimi çekiyor.”

hayatımdaydı. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi İç
Mimarlık bölümünü bitirdim.
Öğrencilik hayatım boyunca
kendimi sanatla daha çok
besleme imkanına sahip oldum.
Şu an hala yüksek lisans
eğitimime devam ederken aynı

“Coloured markers allow me to see clearly
and give my decisions a direction during
my design process.”

zamanda da iç mimar olarak

“Renkli markerlar tasarım sürecinde

çalışıyorum. Her zaman kendimi

daha iyi görebilmemi, kararlarıma yön

ifade edebildiğim ve bir şeyler
yaratabildiğim için mutlu
hissediyorum.

verebilmemi sağlıyor.”

Çiğdem Karaata Tangle, Denim light

Biraz kendinden bahseder misin?

“Contemporary forms and strong ideas

Full
Empty
Harmony
What is the story of your design?

Dolu
Boş
Ahenk

I thought, where else, other
than clothing and accessories,
can I use denim – a fabric that
occupies such a big place in
our lives. My aim was to create
a piece that integrated the
user in the design process. The
user becomes a part of a fun
experience by being able to
change the form of the seating
element to its desired shape. In
the lighting design, however, the
denim fabric naturally creates
this harmony within itself.

“The ‘wraparound’ structure of the form
I use in the seating element is inspired by

object that’s meters long ‘live’ with the user
in different shapes. ”
“Oturma elemanında kullandığım formun
‘sarmalayan’ yapısı, tasarım konseptinin
deneyimsel yaklaşımından ilham alıyor.
Metrelerce uzunlukta ve oldukça yalın,
silindir şeklinde bir nesnenin kullanıcı ile
beraber farklı şekillerde yaşamasına
şahit oluyoruz.”

Tasarımının hikayesi nedir?

the experiential approach of the design
concept. We witness a simple, cylindrical

Hayatımızda bu kadar büyük bir
yeri olan denim kumaşı giyim
ve aksesuar dışında nerede
kullanabilirim fikrinden yola
çıktım. Amacım kullanıcıyı
tasarım sürecine dahil
edebilecek bir ürün yaratmaktı.
Oturma elemanında kullanıcı
objeyi istediği şekle sokarak
eğlenceli bir deneyimin parçası
haline geliyor. Aydınlatma
tasarımında ise denim doğası
gereği bu ahengi kendi içinde
yaratıyor.
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“It is a product that incorporates
the user into the design process…”

How would you describe your design vision?

“Kullanıcıyı tasarım sürecine dahil eden bir ürün…”

When I look back at my designs,
my hope is that I believe in them
and feel the same way that I did
when I first created them, and
hopefully that feeling will last.

“Denim fabric has a warm blooded structure
that immediately embraces the body. It’s
resistant and stiff, but provides a comforting
feeling. It’s one of us. ”
“Denim kumaşın insanı hemen saran sıcak
kanlı bir yapısı var. Mukavemeti ve
sertliği fazla fakat hissiyatı çok rahat,
bizden biri gibi.”

Hissederek ve inanarak yaptığım

interact with one another. ”

tasarımlarıma geriye dönüp

“Bir kaç kişinin aynı anda kullanabileceği

baktığımda içimde yine aynı

ve birbirleriyle etkileşime geçebileceği

hissiyatın sürmesini, yaşamasını

bir ürün.”

dilerim.

“I used a stiffer denim fabric for the seating
element and a thinner one for the lighting.”
“Oturma elemanı için daha sert, aydınlatma
için ise daha ince yapılı denim kumaşı
kullandım.”

Çiğdem Karaata Tangle, Denim light

Tasarım vizyonunu nasıl ifade edersin?

“It’s a product that can be used by a few
people at the same and that allows them to

Emily Starobrat Interweave

Los Angeles

emıly starobrat
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Interweave

Emily Starobrat Interweave
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“I like to incorporate different
textures and tones of colour to
create a piece that is simple in
silhouette but intense in textile.”

Could you tell us about yourself?

“Farklı dokular ve renk tonları ile silüeti basit ama
malzeme yapısı yoğun işler yaratmayı seviyorum.”

I am 20 years old and from Los
Angeles. Being from southern
California, I am strongly
influenced by beach culture.

“When I’m at the early stages of creating

When I’m at home I spend most

a piece I like to observe a lot. I photograph

of my time at the beach, cooking,
hiking with my dog or sketching.
I love to try new things, go to
new places and eat new foods. I
think my training in New York has
pushed me to work harder and to
try to create stuff that is different

everything, question how things around me
work or look and write every idea,
both good and bad.”
“Yaratım sürecimin başlarındayken her şeyi
gözlemlemekten zevk alıyorum. Fotoğraf
çekerim, etrafımdaki şeylerin görselliğini ve
nasıl çalıştığını sorgularım, tüm iyi ve kötü
fikirlerimi yazarım.”

and true to myself.

inspired. Whether it is a rooftop, the top of a

20 yaşındayım. Los Angeles’lıyım.

mountain or a Ferris wheel.”

Güney Kaliforniya’lı olduğum
için hayatımda sahil kültürünün

“İlham aradığımda güzel bir manzara
görmek istiyorum. Belki bir çatı katından, bir

rolü büyük. Evdeyken vaktimin

dağın tepesinden veya bir dönme dolaptan.”

çoğunu plajda, yemek, çizim
ve köpeğimle trekking yaparak
geçiriyorum. Yeni şeyler
denemeyi, yeni yerler görmeyi
ve yeni yemekler tatmayı çok
seviyorum. New York’ta aldığım

“When making any form of art, I always aim

eğitim kendimi zorlamam, daha

to make the viewer feel something when

fazla çalışmam ve kendime özgü
farklı şeyler yaratmam için bana
çok yardımcı oldu.

they look at it.”
“Herhangi bir formda sanat yaparken
baktıklarında insanlara bir şeyler
hissettirmek istiyorum.”

Emily Starobrat Interweave

Biraz kendinden bahseder misin?

“I like to find a good view when I want to feel

Glamour
Power
Mystery
What is the story of your design?

Gösteriş
Güç
Gizem

I tend to make pieces inspired
by where I come from, and this
design was no different. It is
inspired by my home, California,
as well as the people who support
me: my family and friends. The
beach and its culture are a
huge part of my life and I enjoy
swimming in the ocean. With this
in mind I designed my friend's
and family's faces in the coat
design, distorted as if they are
underwater.

“This is a piece that is a physical
representation of who I am as a designer

with the versatility of denim fabric.”
“Bu iş, bir tasarımcı olarak kim olduğumu ve
nereden geldiğimi fiziksel olarak yansıtıyor.
Sanat geçmişimi denim kumaşın çok
çeşitliliği ile birleştirdiğim bir proje.”

Tasarımının hikayesi nedir?

and where I come from. It is a project in
which I combine my fine arts background

Çoğunlukla geldiğim yer
hakkında işler yapıyorum. Bu
tasarımın da ilham noktaları
evim olan Kaliforniya ve
beni destekleyen ailem ve
arkadaşlarım oldu. Sahil ve
onunla beraber gelen kültür
hayatımın çok büyük bir parçası.
Okyanusta yüzmekten büyük
keyif alıyorum. Arkadaşlarım ve
ailemin yüzlerini sanki suyun
altındalarmış gibi bir forma
sokarak tasarımıma dahil ettim.
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“I often create designs based
on my own experiences. Either
of physical objects, locations or
memories.”

What do the painted characters on your design piece represent?

“Deneyimlerim üzerine tasarımlarımı yaratıyorum.
Fiziksel bir obje, lokasyon veya hatıralar.”

The faces on the design are
meant to be distorted faces of
friends and family, as if they
are underwater. I am interested
in different narratives about
different emotions associated

“I try to bring a more artsy perspective
to a garment.”

with different memories. I define
my aesthetic as a combination
of fine arts and fashion. I like to

“Bir kıyafete daha sanatsal bir bakış açısı
getirmeye çalışıyorum.”

incorporate different textures
and tones of colour to create a
piece that is simple in silhouette
but intense in textile.

is the excitement of not knowing exactly

Tasarımımdaki karakterler,

how it will turn out in the end.”

suyun altında görüntüsü
vermek için formu değiştirilmiş

“Denim ile bir ürün yaratmanın en iyi tarafı
tam olarak nasıl bir sonuca ulaşacağınızı

arkadaşlarım ve ailemin

bilmemenin yarattığı o tatlı heyecan.”

portreleri. Farklı hatıralarla
ilişkili duygular hakkında
olan hikayeler ilgimi çekiyor.
Estetiğimi sanat ve modanın bir
harmanı olarak tanımlayabilirim.
Farklı dokular ve renk tonları ile
silüeti basit ama malzeme yapısı
yoğun işler yaratmayı seviyorum.

“It is very interesting to create new textiles
especially with denim because
of its versatility.”
“Çok çeşitliliği sebebiyle denim kumaşı ile
yeni işler yaratmak çok enteresan bir süreç.”

Emily Starobrat Interweave

Tasarımındaki karakterler neyi yansıtıyor?

“The best part of making a product in denim

Fatma Süleymanoğlu Persona

Istanbul
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“I’m more interested in the
differences between the
audience’s feelings as opposed to
searching for a specific feeling in
the audience.”

Could you tell us about yourself?

“İzleyicide belli bir his aramaktan çok,
onların hislerinin farklılığı ile ilgileniyorum.”

I’m a senior year student at
the Textile and Fashion Design
Department at Mimar Sinan
University of Fine Arts. The
cultural and historical past
as well as the socio-political
structure of the geography I
live in affects me. Sometimes

“I try to reject everything that I believe to be
aesthetic. My aim is to question and reinvent
the actual. I can describe this state as antiaesthetic.”
“Estetik olduğuna inandığım her şeyi

these emotions are the main

reddetmeye çalışıyorum. Olanı sorgulama ve

source of inspiration for my

tekrar yaratabilme amacındayım. Bu durumu

designs, other times I take off in

anti-estetik olarak da tanımlayabilirim.”

a completely different direction.
Turkey, with all its dualities is
an indispensable resource for
“I have a goal of chanelling everything that
goes into my area of interest through design
– but I believe that the geography and time

Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil

that an artist lives in affects his or her work
the most. ”

ve Moda Tasarımı bölümü son
sınıf öğrencisiyim. Yaşadığım

“İlgi alanıma giren tüm konuları tasarımla

coğrafya hem kültürel ve tarihi

yoğurmak gibi bir amacım var ama bir
sanatçının işlerini en çok yaşadığı coğrafya

geçmişi, hem de sosyo-politik

ve dönemin etkilediğini düşünüyorum.”

yapısıyla beni de etkiliyor.
Etrafınıza baktığınızda iyisiyle ya
da kötüsüyle size ilham kaynağı
olabilecek birçok şeye tanık

“I have a personal aim to create new ways
of perception through my work. When I look

olmak mümkün. Bazen bu hisler

back at it in the future, my hope is to see all

tasarımlarım için ilham verici

the steps that I have left behind throughout

olurken, bazen de çok farklı
diyarlara yol alabiliyorum. Bütün
bu düalizmi içinde barından
Türkiye ise sanırım bir yaratıcı
için vazgeçilmez bir kaynak.

the span of my life and personality.”
“İşlerimde olanı tekrar sorgulatmak ve yeni
görme biçimleri yaratmak gibi kişisel bir
amacım var. Gelecekte işlerime baktığımda
hayatımın ve kişiliğimin her döneminde
bıraktığım adımları görmek istiyorum.”

Fatma Süleymanoğlu Persona

Biraz kendinden bahseder misin?

creativity.

Identity
Alienation
Duality
What is the story of your design?

Kimlik
Yabancılaşma
Düalite

My design idea stems from Jung’s
persona notion of an individual
showing differences in terms of
behavior and personality in
psychoanalysis. During the design
process, I lived in three different
cities. It was a period in which I felt
estranged from myself, and one in
which I observed creating another
persona, another ‘me’ for every city
I lived in. I construct my designs
on the ideas that I’m questioning
at that moment. I see it as a way for
me to solve these issues.

“One takes on different identities other than
one’s real identity based on the environment
one is in. In his notion of persona, Jung
distinguish between what is real and what
is not. He adds that a character split is
inevitable, even for someone normal.”
“Kişi bulunduğu ortama göre gerçek
kişiliğinin dışında farklı kimliklere
bürünmeye başlar. Jung Persona
kavramında hangisinin gerçek, hangisinin
sahte olduğunu bir müddet sonra ayırt
edemeyeceğimizi söyler. Normal bir kişide
dahi karakter bölünmesinin kaçınılmaz
olduğunu da ekler.”

Tasarımının hikayesi nedir?

states that after a while, we aren’t able to

Tasarım fikrim Jung’un
psikanalizde “bireyin günlük
yaşamdaki ihtiyaçlarına
karşılık sergilediği davranış
ve kişilik farklılığı” olarak ele
aldığı ‘Persona’ kavramından
yola çıkıyor. Tasarım sürecinde
3 farklı şehirde yaşamak
durumunda kaldım. Kendimi
yabancılaşmış hissettiğim ve
her şehrin kimliğine göre yeni
bir “ben” oluştuğunu gördüğüm
bir dönemdi. Tasarımlarımı anlık
sorguladığım fikirler üzerine
geliştiriyorum, bir tür kendimi
çözümleme yöntemi olarak
görüyorum.
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“Some masks come off,
some don’t.”

from Hiroshi Teshigahara's Tannin No Kao movie

What are some of your main themes?

“Bazı maskeler çıkar, bazıları ise çıkmaz.”
Hiroshi Teshigahara’nın Tannin No Kao filminden

I can handle everything that goes
into my area of interest through
design – but I believe that the
geography and time that an artist

“My production process is really foggy;
I can’t remember what I do, think or talk

lives in affects his or her work the

about most of the time. You really focus on

most. For example, a photographer

organising your thoughts, so you can’t hear

who’s from a country that’s falling
apart due to civil war portrays even
a single flower much differently
than another. So yes, the period
and location I live in affects my
designs. I also find that there’s a

yourself or anything around you.”
“Üretim süreci yaptıklarımı, düşündüklerimi
ve konuştuklarımı hatırlayamayacağım
kadar sisli geçen bir süreç. İnsan
kafasındakini bir şekle sokarken sürekli ona
odaklanır ya, ne etrafını ne de kendi sesini
duyar.”

very different spirit captured by the
artists of East Asia.

“The figures are united as if they were
Siamese twins, and connected by a
symbolising a person frozen still at a point

İlgi alanıma giren tüm konuları

of division.”

tasarımla yoğurabiliyorum ama
bir sanatçının işlerini en çok

“Adeta bir siyam ikizi edasıyla birleşmiş
figürler, denim iplikleri ile göz ve ağız

yaşadığı coğrafya ve dönemin

bölgesinde birleşmekte, bir bölünmenin

etkilediğini düşünüyorum. İç

tam ortasında dona kalan tek bir insanı

savaş içinde kırılan bir ülkenin

simgelemektedirler.”

fotoğraf sanatçısının bir çiçeği
bile objektifine farklı aktaracağını
düşündüğümüzde benim için
de yaşadığım dönem ve yer
tasarımlarımı etkileyebiliyor.
Kendi ülkem dışında Uzak Doğu’da
ve o bölgenin sanatçılarında çok
farklı bir ruh buluyorum.

“Denim is a living fabric for me; you wash it
and it changes color, you wear it too much
and it gets dirty, you rip it and it gets better,
in a different way. But you never take a
dislike to it.”
“Denim, yaşayan bir kumaş benim için;
yıkıyorsun rengi değişiyor, fazla giyiyorsun
kirleniyor, yırtıldığında ise bir başka güzel
oluyor. Ama asla kendinden soğutmuyor.”

Fatma Süleymanoğlu Persona

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

denim string in the eye and mouth area,

Kristi Odman Frozen in Time

Los Angeles

KRISTI ODMAN
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“I want to touch people's
innermost being, to remind them
they are so much more. I want to
inspire!”

Could you tell us about yourself?

“İnsanların en içten hallerine dokunup sandıklarından çok daha fazla olduklarını
anlamalarına yardım etmeye çalışıyorum. Ve ilham vermeye!”

I am 45 years old. I was born in
upper New York State and my
family moved across the northern
US states throughout my
childhood. My dad was a writer,
my mother a photographer. I

“I’m passionate about reaching the souls of

am the youngest and have five

people whether through laughter or tears.”

brothers. Needless to say, I grew
up a tomboy without knowing it.

“İster kahkahalar ister gözyaşlarıyla,
insanların ruhlarına ulaşmaya çalışıyorum.”

I have been married for 25 years.
I have three children. My eldest
daughter and I went to college
together at the Fashion Institute
of Design and Merchandising. It
is a long story.

“My favourite animal is the horse.
yet graceful! And my dream animal is the

45 yaşındayım. Kuzey New York

Pegasus.”

eyaletinde doğdum fakat tüm
çocukluğum boyunca ailemle

“En sevdiğim hayvan attır. Spesifik olmak
gerekirse, Friesian atıdır. Hem güçlü hem de

Kuzey Amerika’nın farklı

zarifler. Hayalimdeki hayvan

bölgelerine taşındık. Babam,

ise Pegasus’tur.”

yazar, annem ise fotoğrafçıydı.
Altı kardeşin en küçüğüyüm.
5 abim var. Doğal olarak, fark
etmesem de, bir ‘tomboy’ olarak
büyüdüm. 25 yıl boyunca evli
kaldım. Üç çocuğum var. En
büyük kızımla Fashion Institute
of Design and Merchandising’de
beraber üniversiteye gittik. Uzun
bir hikaye.

“I moved at least once every year of my life. I
married my husband at 19 years old and had
moved 30 times by then.”
“Hayatımın her senesinde en az bir kere
taşındım. 19 yaşında evlendiğimde bile
çoktan 30 kere taşınmıştım.”

Kristi Odman Frozen in Time

Biraz kendinden bahseder misin?

The Friesian to be exact. They are powerful

Fun
Functional
Smart
What is the story of your design?

Eğlenceli
Fonksiyonel
Akıllıca

The three things that inspired me
the most for my design were all
from my childhood. Laughter and
freedom on the swing set, fishing
with my daddy in my favourite
denim overalls and memories of
hot summer days when my mom
would spoil me with a double
scoop ice cream cone with a
cherry on top. All these memories
frozen in my mind are now shared
in a chair.

“Frozen in Time,” is the name of my swing
chair conjuring memories of freedom,
youthfulness and a time of no worries.
To play at the park, relax and enjoy a good
swing with your feet suspended in air and the
that one can reflect on in this chair.”
“Sallanan sandalyemin ismi, “Frozen in
Time”. Özgürlük, gençlik ve tasasız bir
dönemin hatıralarına gönderme yapıyor.
Parkta oynamak, rahatlamak ve yer sizden
uzaklaşırken ayaklarınızı gökyüzüne dikerek
sallanmanın keyfini çıkarmak – bu sandalye
üzerindeyken üstüne düşünebileceğiniz,
masumiyetin tatlı bir karesi.”

Tasarımının hikayesi nedir?

earth far below you. It’s a notion of innocence

Bana ilham veren üç şey oldu…
Çocukluk kahkahaları ve
salıncaktaki özgürlük duygusu,
küçük bir kızken babam ile en
sevdiğim denim tulumum ile
balık tutmak, ve annemin beni
iki top dondurma ile şımarttığı
sıcak bir yaz gününün hatıraları.
Üzerinde kirazı bile vardı!
Aklımda kalmış tüm hatıralarım
bir sandalye ile paylaşılıyor.
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“Denim is a major memory from
my childhood. All the memories
I was celebrating in my
imagination were all clothed
in denim!”

How are your childhood memories reflected in your design ?

“Denim, çocukluk anılarımın büyük bir kısmı. Hayalimde, kutlama yapılan tüm hatıralarımda
denim giyiyordum!”

I loved big chairs that I could sink
into as a little girl. I loved sitting
on my daddy’s lap and cheering at
football games. I loved the comfort
and everydayness of denim in my
life from the age of two to 45.
I loved being alone on of the swing
and the places it took me in my
imagination. Ice cream was a sweet

“The hand-painted ice cream cone
symbolises pure childhood joy, freedom
of worries, stress, diets. Just a taste of
happiness topped with a cherry!”
“Dondurma külahı illüstrasyonu çocukluğu
ve mutluluğu sembolize ediyor. Dertlerden,

memory that makes me smile when

stresten ve diyetlerden uzak bir dünyayı.

I think of getting the cherry on top.

Mutluluğun tadını!”

Smiles, laughter and comfort are
the memories behind
“Frozen in Time”.
“The chair is split into segments creating
open up the chair to lighten the look and let

Küçükken içine battığım, büyük

life and energy flow through it.”

sandalyelere bayılırdım. Babamın

“Sandalye, farklı kesimlere bölünerek

kucağında oturmaya ve futbol

destekler yaratıyor. Bu sandalyeyi açmaya,

maçları için tezahürat yapmaya

görüntüsünü hafifletmeye ve hayat ve
enerjisinin içinden akmasına izin vermek

da. 2 yaşımdan 45 yaşıma

için tasarlandı.”

kadar, günlük denim kumaşının
sağladığı rahatlığı çok sevdim.
Salıncağın bireyselliğini ve

“The welding of the steel chain gives

hayal gücümde beni götürdüğü

the perfect illusion of a real swing and

noktaları da. Dondurma, bir
gülümsemeyle hatırladığım bir
hatıra, özellikle üzerine o kirazın
konduğu an. “Frozen in Time”
işimin arkasındaki hatıralar,
gülümsemeler, kahkahalar ve
huzurdur.

the surprise when people realise it’s not
connected to anything. It helps one believe
that all things are possible.”
“Kaynak ile yapılan çelik zincir, mükemmel
bir gerçek sandalye illüzyonu veriyor
ve insanlara bir şeye bağlı olmadığını
öğrendikleri anda bir şaşkınlık yaşatıyor.
Kişinin her şeyin mümkün olduğuna
inanmasına yardımcı oluyor.”

Kristi Odman Frozen in Time

Çocukluk anıların tasarımlarına nasıl yansıyor?

permanent bolsters. This was designed to

Julia Eschment Alkemia

Hannover
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“I am a nostalgic person; I always
look for the marks of the past
in the textile I use to create my
designs with.”

Could you tell us about yourself?

“Nostaljik bir insanım. Tasarımlarımı yaratmak için
kullandığım malzemelerde geçmişin izlerini ararım.”

I was born in Wrocław, Poland in
1980 but for the last 13 years
I have lived in Brunswick.
My friend Duong Nguyen, and
I founded NÄHWERK, a small

“When I was two we moved to a small town

boutique selling Alkemia as

near the mountains so I grew up between a

well as a tailors. We collect old
garments and combine them
with new, raw denim to create
different designs.

big city and forests and meadows.”
“Ben daha çok küçükken dağların eteğinde
bir kasabaya yerleştik. Büyük bir şehir,
ormanlar ve çayırlar arasında büyüdüm.”

1980 yılında Wroclaw, Polonya’da

their imperfections.”

doğdum, fakat son 13 yıldır
Brunswick’de yaşıyorum.

“Çalışmak için pek çok farklı masam ve
alanım var. Tüm kusurları ile çizik dokusu

Arkadaşım, Duong Nguyen ile

olan duvarları seviyorum.”

üretim dükkanımız NÄHWERK’ü
kurduk. Hem Alkemia için
bir butik rolü görüyor hem
de tamir ve üretim işlerini
burada gerçekleştiriyoruz. Eski
kıyafetleri yeni ve ham denim

“NÄHWERK is close to the city center. This

kumaşı ile birleştirerek yepyeni

part of the city has maintained its historic

tasarımlar yaratıyoruz.

nature and intimacy.”
“Üretim dükkanımız NÄHWERK şehir
merkezine çok yakın. Şehrin bu tarafı hem
tarihi hem de samimi.”

Julia Eschment Alkemia

Biraz kendinden bahseder misin?

“I have lots of tables and many places to
work from. I like scratched walls, with all

Sustainable
New & Old
Raw
What is the story of your design?

Sürdürüiebilir
Yeni ve Eski
Ham

The inspiration comes from
the old fisherman’s coats in the
German island of Amrum. The
shape of the Alkemia coat, with
its wide sleeves, is also boro
inspired. I have great respect
for Japanese culture and for its
sustainability, which is what boro
is all about. The desire for old
things and textiles comes from
my father, who used to collect
second-hand furniture and art

“And once the storm is over, you won’t

and told me stories about hidden

remember how you made it through, how

treasures from the past.

you managed to survive. You won’t even be
sure, whether the storm is really over. But
one thing is certain. When you come out of

about.” Haruki Murakami
“Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı
hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta
kaldığınızı da. Hatta fırtınanın dinip
dinmediğinden bile emin olamayacaksınız.
Ancak bir şey kesindir; fırtınadan
çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan
olmayacaksınız. Zaten fırtınanın bütün
amacı da budur. ” Haruki Murakami

Tasarımının hikayesi nedir?

the storm, you won’t be the same person
who walked in. That’s what this storm’s all

Bu işin ilham kaynağı bir
kereliğine gitme şansı bulduğum
Alman Adası Amrum’un yaşlı
balıkçılarının montlarıdır.
Alkemia ceketin formu ise
geniş kollarının ilhamını
boro’lardan alır. Japon kültürüne
ve sürdürülebilirliğine saygı
duyuyorum – boro’da bu ikisini
kapsıyor. Eski objelere ve
tekstil ürünlerine olan merakım
babamdan geliyor. Kendisi eski
mobilyaları ve sanat eserlerini
toplardı ve bana geçmişin
saklı hazineleri hakkında eski
hikayeler anlatırdı.
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“Denim is a material that
triumphs over time.”

What are your work ethics?

“Denim zamanla kazanan bir malzeme.”

I focus on working as sustainably
as possible. Excluding denim,
the materials that I use are often
from small companies based in
the north of Germany or from
second-hand shops. I only use
new, raw, unwashed denim and
combine it with already washed
second-hand jeans. I don’t waste
any water, or produce toxic waste

“The name Alkemia comes from alchemy,
which aimed to purify, mature, and perfect
certain materials.”
“Alkemia ismi belirli malzemeleri arıtmak,
olgunlaştırmak ve iyileştirmekten olan
alşimiden geliyor.”

to create my designs. I think it is
a challenge to work sustainably
with denim, but I love challenges!

“My design is unisex; it is for the young and
attract attention. They could be artisans,

Mümkün olabildiğince

creative people, and travellers...”

sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya
özen gösteriyorum. Denim kumaşı

“Tasarımım unisex; hem gençler hem de
yaşlılar için. Dikkat çekmekten korkmayan

dışında kullandığım ürünlerin

insanlar için. Sanatçılar, yaratıcılar,

hepsini Kuzey Almanya’da küçük

gezginler...”

dükkanlardan veya işbirliği
yaptığım ikinci el mağazalardan
temin ediyorum. Ham, yıkanmamış
ve yeni denim kumaşını ikinci
el, yıkanmış denimler ile
birleştiriyorum. Tasarımlarımı
yaratırken su harcamıyor ve toksik
atık üretmiyorum. Denim kumaşı
ile çalışırken sürdürülebilir olmak
çok da kolay değil, ama ben zoru
severim!

“Denim is a material that triumphs over time.
It gets older with dignity. It is robust and
always modern. It is for the young and old.
I love its versatility.”
“Denim zamanla kazanan bir malzeme.
Onuru ile yaşlanıyor. Her zaman sağlam ve
modern. Hem genç, hem yaşlılar için. Çok
çeşitliliğine bayılıyorum.”

Julia Eschment Alkemia

Çalışma etklerin nelerdir?

the old. It is for people who aren’t afraid to

Jurena Muñoz Lagunas Wolf

Cologne
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“When there is no colour,
there is no soul.”

Could you tell us about yourself?

“Renk olmadığında ruh da olmaz.”

My name is Ju Mu. I’m an artist
from Germany, currently living
and working in Cologne. I was
born into a Chilean-Peruvian
family and spent my youth in
Spain. I studied Fashion Design in
Palme de Mallorca. After several
years I moved back to Germany

“I’m travelling a lot with my collective
‘Guapo Sapo’, painting murals together and
learning new techniques.”
“Kolektifim ‘Guapo Sapo’ ile çok seyahat

and found my way into the art

ediyorum, birlikte sokak resimleri yaparken

world by painting murals and

yeni teknikler öğreniyoruz.”

canvases and making masks and
costumes.

dynamic city with a lot of influences that

Adım Ju Mu. Şu aralar Cologne’da

inspire me every day.”

yaşayan ve çalışan Alman bir
sanatçıyım. Peru’lu ve Şili’li bir

“Çoğunluk ile Almanya’da büyüdüm. Cologne
çok hareketli bir şehir, bana her gün ilham

aileye doğdum ve gençliğimi

veren etkileri var.”

İspanya’da yaşayarak geçirdim.
Moda eğitimimi Palme de
Mallorca’da tamamladım. Bir
kaç sene sonra doğduğum ülke
olan Almanya’ya geri döndüm

“My roots are South-American and I feel

ve mural ve resim çalışmalarım,

very attracted and influenced by cultures

tasarladığım maskeler ve

that are deeply connected with tribes and

kostümler ile kendimi tekrar
sanat dünyasının içinde buldum.

indigenous art forms.”
“Köklerim Güney-Amerikan, dolayısıyla
kabileler ve yerlilerin yarattığı sanat eserleri
ile içli dışlı olan kültürler beni çekiyor ve
etkiliyor.”

Jurena Muñoz Lagunas Wolf

Biraz kendinden bahseder misin?

“I mostly grew up in Germany. Cologne is a

Glamour
Power
Mystery
What is the story of your design?

Mistik
Etnik
Şamanizm

I have been making masks since
I learned the cartonería
technique during my travels
in Mexico. The inspiration was
that cartonería is mainly used
to create alebrijes, which are
sculptures of surreal animals.
So my mask is a mix of an animalbased form that is also mystic, as
they were often built by tribes to
embody the spirits of gods.

“ I find traditional tribes very inspiring. Not
only their clothes but also their masks,
jewellry and music influence me a lot. Of
I think that my art is creating awareness
towards the beauty of indigenous art forms.”
“Geleneksel kabileleri çok ilham verici
buluyorum. Kıyafetleri dışında maskeleri,
takıları ve müzikleri de beni çok etkiliyor.
Tabii ki tarzımın tanınmasını istiyorum,
fakat sanatımın bu yerel sanat formlarının
güzelliğine dikkat çektiğini düşünüyorum.”

Tasarımının hikayesi nedir?

course I want my style to be recognised but

Meksika seyahatimde cartoneria
tekniğini öğrendiğimden
beri maske yapıyorum. İlham
kaynağım belki de cartoneria’nın
çoğunlukla sürreal hayvan
heykelleri olan alebrijes formunu
yaratmakta kullanılışı oldu.
Hayvan formuna dayanan
maskem, maskelerin mistik
özellikleri ile birleşiyor. Kabileler,
bu maskelerin Tanrıların
ruhlarını taşıdığına inanırmış.
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“The act of opening up the
mask stands as a symbol for
real communication with the
inner self.”

What does the hidden face in your design symbolize?

“Maskenin içini açmak, benliğimiz ile gerçek bir iletişimi sembolize ediyor.”

There are many interesting myths
that are created by mankind
around the world. I love reading
about them and especially seeing
them through traditional costumes.
The moment I discovered the
openable masks of the North-

“My mask is interacting with the observer.
When it opens up, the observer witnesses the
inner and outer perspectives of the being.”

American natives (Kwakiutl) in my

“Maskem izleyici ile etkileşimde. İçini

research, I immediately fell in love

açtığında izleyici varlığın hem iç hem de dış

with them. The act of opening up as

perspektiflerine şahit oluyor.”

a symbol for real communication
with the inner self! So the hidden
face is the opposite of the colorful
exterior. It’s up to you which one
“Denim is a fabric that is deeply connected
with pop and its subcultures. As an artist

Dünyanın her yerinde insanlık

you are always in between those two.”

tarafından yaratılan bir çok

“Denim pop ve alt kültürlerine derinden bağlı

enteresan efsane vardır. Bunlar

bir kumaş. Bir sanatçı olarak hep bu ikisinin

hakkında okumaya ve bu

arasındasındır.”

hikayeleri geleneksel kostümleri
üzerinden dinlemeye bayılıyorum.
Araştırmalarımda Kwakiutl Kuzey
Amerikalı yerlilerinin açılabilen
maskelerini keşfettiğim an onlara
aşık oldum. Maskenin içini açmak,
benliğimiz ile gerçek bir iletişimi
sembolize ediyor. Gizlenmiş yüz
renkli dış görünüşünün zıttı.
Hangisini daha fazla sevdiğine
karar vermek size kalmış.

“My aesthetic is colourful, detailed and
surreal. I would love to collaborate more with
artists that work with different art forms—so
that my work is not just hanging on a wall..”
“Estetik anlayışım renkli, detaycı ve sürreal.
Farklı sanat formları ile çalışan sanatçılarla
iş birlikleri yapmak isterim; bu sayede
sanatım sadece duvarda asılı kalmaya
mahkum olmaz.”

Jurena Muñoz Lagunas Wolf

Tasarımının bir parçası olan gizli surat neyi sembolize ediyor?

you like most.

Korcan Gülfidan Uniformity

Istanbul
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“We adore chaos because we love
to produce order.”

Could you tell us about yourself?

“Düzen üretmek istediğimiz için
kaosa hayranlık duyuyoruz.”

I am an interior designer living
in Istanbul. I work as a research
assistant while continuing my
doctorate studies at Mimar Sinan
University of Fine Arts. I have
been focusing on the concepts
of form and symmetry within
the context of interior design
due to my personal interests
and curiosity. This naturally
reflected on the piece I created

“I received my master’s degree in interior
design with my thesis, ‘Interior Design as a
Means of Communication, two years ago.”
“İki yıl önce ‘‘Bildirişim Aracı Olarak İç Mekan
Tasarımı: Gösterge Kavramı Kapsamında
2015 Evrensel Sergisi Örneği’’ başlıklı tezimle
yüksek iç mimar ünvanı aldım.”

for the “Denim Loves Art”
project. I produced ideas while
learning, and learnt a lot during

“I’m thinking of the things that I perceived as

production.

‘beautiful’ in my childhood. Although my ability
over time. I think that the understanding is

İstanbul’da yaşıyorum ve iç

based on an existential foundation.”

mimarım. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde doktora

Çocukluğumda güzel olarak algıladığım şeyleri

eğitimimi sürdürürken, araştırma

düşünüyorum; güzellik kavramını yargılamamın
zamanla değiştiğini söyleyebilsem de, bu

görevlisi olarak da çalışmaya

anlayışın varoluşsal bir temele dayandığını

devam ediyorum. Bir süredir

düşünüyorum.

kişisel merakımdan ötürü bağlı
bulunduğum iç mimarlık disiplini
çerçevesinde biçim ve simetri
kavramlarına yoğunlaşmıştım.
Bu durum doğal olarak ‘‘Denim
Loves Art’’ projesine katıldığım
esere de yansıdı. Öğrenirken
düşünce üretmiş, üretirken de
pek çok şey öğrenmiş oldum.

“The fractal structures and tessellations in
nature have always inspired me.”
“Doğadaki fraktal yapılanmalar ve
tesselasyonlar bende her zaman merak
uyandırmıştır.”

Korcan Gülfidan Uniformity

Biraz kendinden bahseder misin?

to judge the concept of beauty has changed

Nature
Repetition
Order
What is the story of your design?

Doğa
Tekrar
Düzen

I came across M.C. Escher’s graphic
works for the first time in 2006.
Years later, I became enchanted
by the symmetrical patterns of the
walls of the Alhambra. My design
idea is inspired by the geometrical
foundation that Evgraf Federov’s
‘The Symmetry of Regular Systems
of Figures’ (a piece of work that
separates snow crystals according

“As far as my source of inspiration and

to their geometrical templates) is

work goes, it can be said that the fractal

based on – the same one that also

structures of snow particles are their

influenced M.S. Escher’s notion of

closest geometrical counterpart. I started

eternity.

working on the first sketches with the aim
of developing new and unique surface
design propositions that mostly consist
influenced by my current interest and work
in symmetry.”
“İlham kaynağımın ve eserin geometrik
anlamda doğadaki en yakın karşılığının
kar tanelerinin fraktal yapısı olduğunu
söyleyebilirim. Çalışma için ilk eskizlere,
simetri konusundaki güncel merak ve
çalışmalarımın da etkisi ile denim malzeme
ile imal edilmiş modüllerin birleşmesinden
oluşan yeni ve özgün yüzey tasarım önerileri
geliştirmeyi amaçlayarak başladım.”

Tasarımının hikayesi nedir?

of combining modules made of denim, all

2006 yılında M.S. Escher’in
çalışmalarına ilk kez denk
geldikten yıllar sonra El Hamra
Sarayı’na yaptığım bir seyahatle
yapı çeperlerindeki simetrik
örüntülerden çok etkilendim.
Tasarım fikrim, M.S. Escher’i
de sonsuzluk mefhumunu ele
aldığı çalışmalarında etkileyen,
kar kristallerini geometrik
şablonlara ayıran Evgraf Federov
tarafından sistemleştirilmiş
‘‘Düzlem Simetri Sınıflandırması’’
adlı eserin dayandığı geometrik
alt yapıdan ilham alıyor.
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“Some forms fit together in a
way that allows them to merge
repeatedly.”

Do the three different forms in your design symbolize something?

We come across complex forms

Tasarımındaki formların sembolize ettiği bir anlam var mı?

“Bazı biçimler sonsuz sayıda tekrara
izin verebilecek şekilde birleşebilirler.”

Doğada, plastik sanatlarda ve

that can be simplified on a
geometrical scale in nature,
plastic arts and architecture. I
did the exact opposite of this. As
far as my source of inspiration
and work goes, it can be said
that the fractal structures of

“Meaning, Semiotics, Geometry, Symmetry
are among the factors that drive my
design decisions.”
“Anlam, Semiyotik, Geometri, Simetri tasarım
kararlarıma yön veren faktörler arasında
yer alıyor.”

snow particles are the closest
geometrical counterpart found
in nature. I designed the forms
for the modules used in my
“When we combine the centre of gravity

prototypes under the influence of

of the three prototypes’ basic components

these algorithms.

we achieve hexagonal forms divided into
equilateral triangles.”
“Üç prototipin de temel bileşenlerinin ağırlık
merkezlerini birleştirdiğimizde eşkenar

mimarlıkta sıkça karşımıza

üçgenlere bölünmüş düzgün altıgen

geometrik bir ölçütte
sadeleştirilebilmesi durumunun
tam tersini uyguladım. İlham
kaynağımın doğadaki en yakın
karşılığının kar tanelerinin

“Denim is a marketing wonder in the readyto-wear sector; it is a convenient material for
the fashion and textile industries due to its
structural, physical and textural qualities.”

fraktal yapısı olduğunu
söyleyebilirim. Prototiplerdeki
modüllerin biçimlerini de
söz konusu algoritmalardan
beslenerek tasarladım.

“Denim hazır giyim sektöründe bir
pazarlama harikası; moda-tekstil dışındaki
pek çok alanda da hem yapısal,
hem de dokunsal ve görsel özellikleri
sayesinde elverişli bir malzeme olması
bakımından özeldir.”

Korcan Gülfidan Uniformity

örgüler oluşuyor.”

çıkan, karmaşık formların

Leila potocki SyNature

Reutlingen
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“SyNature takes the beauty of
nature and figuratively merges
it with humans through my
garments.”

Could you tell us about yourself?

“SyNature, doğanın güzelliğini alır ve mecazi olarak kıyafetlerim sayesinde
insanlar ile birleştirir.”

I was born and am currently
living in the south of Germany,
studying textile and fashion
design at University Reutlingen
and working on my graduation

“Reutlingen is quite a small town and

collection. Creativity has always

doesn’t have a lot to offer, but it influences

been a part of my life. I also love

me in many different ways.”

to travel and discover different
countries and cultures. It’s
always interesting to hear about

“Reutlingen oldukça küçük bir kasaba.
Sunabileceği çok alternatifi olmasa da beni
farklı anlamlarda etkiliyor.”

the lives and stories of other
people. To learn about how they
see the world and what affects
and touches them.
“This city made me think about how our

Güney Almanya’da doğup

inspiration in almost everything.”

büyüdüm. University of
Reutlingen’da tekstil ve

“Bu şehir bana çevremizin düşündüklerimizi
ve hissettiklerimizi nasıl etkilediğini

moda tasarımı okuyorum ve

düşündürttü. Bir tasarımcı her şeyden ilham

bitirme koleksiyonum üzerine

alabilmeli.”

çalışıyorum. Yaratıcılık her
zaman hayatımın bir parçası
oldu. Farklı ülkeleri gezip, farklı
kültürler keşfetmekten çok
hoşlanıyorum. Başka insanların
hayat hikayelerini dinlemek her
zaman çok ilgimi çekiyor, dünyayı
nasıl gördüklerini öğrenmek
ve onları nelerin etkilediğini ve
dokunduğunu bilmek.

“Nature plays a great role in most of my
design projects. The diversity of shapes
and structures that occur in nature keep
fascinating me.”
“Doğa bir şekilde çoğu tasarım projemde
büyük bir rol oynuyor. Doğadaki şekillerin ve
yapıların çeşitliliği beni büyülüyor.”

Leila potocki SyNature

Biraz kendinden bahseder misin?

surroundings affect the way we think
and feel. A designer should be able to find

Organic
Mighty
Dynamic
What is the story of your design?

Organik
Güçlü
Dinamik

Climate change. Air pollution.
Water contamination. Species
extinction…These phenomena are
cause by us humans. The concept
of SyNature simply tries to give
thought-provoking impulses to the
observer: so we let people think
about how an ideal interaction of
mankind and the environment would
be. It takes the beauty of nature and
figuratively merges it with humans
through the created garments.

“Arts and sciences have a natural symbiosis.

It consists of natural elements

They stem from the same human existential

reduced to their essential

impulse: exploration. Exploration of what lies

characters.

beneath the surface, and re-configuration of
what could be, from what there is.”
Wole Soyinka
“Sanat ve bilimin arasında doğal bir simbiyoz
mevcuttur. İkisi de aynı insani varoluş
dürtüsünden geliyor: keşif. Yüzeyin altındakini
keşfetmek ve gerçek olarak nitelendirdiğimiz
elementlerin tekrar yapılanması. Olanlardan
olabilecekleri hayal etmek.”
Wole Soyinka

Tasarımının hikayesi nedir?

elements of what we call reality. Imagining

İklim değişikliği. Hava kirliliği.
Su kirliliği. Türlerin soyunun
tükenmesi…Bu fenomenleri biz
yaratıyoruz. İnsanlar. SyNature
konsepti sadece izleyicilere
düşündürücü bir dürtü vermeyi
amaçlıyor: insanlara doğa ve
insanlık arasındaki ideal etkileşim
üzerine düşünmelerini sağlıyor.
Doğanın güzelliğini alıp mecazi
olarak kıyafetler üzerinden
insanlar ile birleştiriyor. Ana
özelliklerine indirgenmiş doğal
elementlerden oluşuyor.
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“My aesthetic approach can
be seen as a combination of
ostensible natural coincidence
and pure simplicity.”

What made you want to create that specific pattern for your design?

The sea is an elementary

İşlerinde kullandığın desenin özel bir sebebi var mı?

“Estetik anlayışım gerçek olmayan doğal raslantılar ve yalınlık olarak algılanabilir.”

Deniz doğanın temel

component of nature. The
jacket is inspired by elements
of the sea, worn by a human, it
depicts a merge of human and
nature. The pattern of the jacket
is an abstract representation
depicting the shapes of the
Diploria Labyrinthiformis. It

“SyNature is a word that I created myself by
merging the words ‘symbiosis’ and ‘nature’.
This project consists of natural elements
reduced to their very essential characters.”
“SyNature simbiyoz (symbiosis) ve doğa
(nature) kelimelerini birleştirerek yarattığım

is a species of coral that has a

bir sözcüktür. Bu proje ana özelliklerine

symbiotic relationship with its

indirgenmiş doğal elementlerden oluşuyor.”

environment. SyNature is seeking
for such an ideal symbiosis but between mankind and the
“The dye for the sweater is inspired by the

environment.

ice blue and greyish colors of icebergs, while
the pleating style used depicts the sharp,
brittle edges of icebergs and ice debris.”

bileşenlerinden biridir. Ceket

“Süveterin boyası, buzulların buz mavisi

denizin özelliklerinden ilham

ve gri renklerinden ilham alıyor. Pli tarzının

alır, bir insan tarafından giyilir

kullanımı ise keskin ve çarpıcı köşeleri
ve çizgileri ile buzulları ve buz parçalarını

ve mecazi olarak insan ve

yansıtıyor.”

doğa arasındaki birleşmeyi
Labyrinthiformis’i yansıtan
abstrakt şekillerden oluşur. Bu
çevresi ile simbiyoz bir etkileşim
içerisinde olan bir mercan
türüdür. SyNature, bu dengeyi
insanlık ve doğa arasında
yakalamaya çalışır.

“I really love when products have their own
characteristics and express something.
When they even tell stories.”
“Ürünlerin kendi karakteristiklerine
sahip olmasına ve bir şey yansıtmasına
bayılıyorum. Özellikle anlatacak bir
hikayeleri olmasına.”

Leila potocki SyNature

anlatır. Ceketin deseni Diploria

Luca Kemkes Overlay Jacket

Amsterdam
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“Material culture meets street.”

Could you tell us about yourself?

“Materyal kültür ile sokağın buluşması.”

I am 23 years old and I was born
in Amsterdam. I studied fashion
design at Amsterdam Fashion
Institute. I am a menswear
fashion designer who currently
works for Calvin Klein.

23 yaşındayım. Amsterdam’da

world is with all its different cultures.”

doğdum. Amsterdam Fashion
Institute’da moda tasarımı

“Tasarımlarım ile bakış açımı ve farklı
kültürleriyle dünyanın ne kadar da güzel bir

okudum. Calvin Klein’da

yer olduğunu göstermek istiyorum.”

çalışmakta olan bir erkek giyim
tasarımcısıyım.

“Amsterdam is a big inspiration for my work.
Especially Amsterdam East, which is the
neighborhood I live in.”
“Amsterdam ve özellikle yaşadığım semt
olan Amsterdam East işlerim için büyük bir
ilham kaynağı.”

Luca Kemkes Overlay Jacket

Biraz kendinden bahseder misin?

“Through my designs, I hope to show the
way I look at things and how beautiful the

Ornament
Culture
Street
What is the story of your design?

Süsleme
Kültür
Sokak

I was affected by the Arabic
influences in my neighborhood,
Amsterdam East. Sometimes
you see Arabic carpets hanging
out of the windows, perking up
the hood. I was always inspired
by their amazing patterns and
decided to combine them with
street denim. As a designer, I
really love fabric manipulation,
so I applied the pattern in three
different ways, layered on top of
one another.

The raw nature of my neighborhood, with
all its different cultures impresses me a lot.
other. I wanted to show how inspiring this is
and provide a counter argument.
“Farklı kültürlerin birleştiği mahallemin
doğal ve dokunulmamış hali beni çok
etkiliyor. Burada farklı tarzlar birbirini
sadece pekiştiriyor. Bunun ne kadar ilham
verici olduğunu vurgulamak ve karşı bir
argüman yaratmak istedim.”

Tasarımının hikayesi nedir?

The different styles mutually reinforce each

Yaşadığım bölge olan Amsterdam
East’deki Arap kökenli insanların
hayat tarzından ilham aldım.
Bazen camlardan sarkan
ve mahalleyi renklendiren
Arap halılarını görürsünüz.
Üzerilerindeki muhteşem
desenler bana hep ilham
vermiştir bu sebeple onları denim
kumaşı ile birleştirmeye karar
verdim. Bir tasarımcı olarak
kumaşı manipüle etmekten çok
hoşlanıyorum; deseni 3 farklı
şekilde üst üste uyguladım.
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“I combined Arabic influences
with sportswear to show how
different cultures can reinforce
one another.”

Amsterdam is an important
source of inspiration for my work.
Especially the neighborhood I live
in, Amsterdam East. I love how
all the different cultures come
together in this part of the city
and the rawness of the hood. The
men in Amsterdam East inspired
me for my graduation collection.
I find the way they combine
traditional Arabic clothing with

“I layered the pattern on top of one another
in three different ways. First a layer of paint,
then the flock print and on top of that, a layer
of hand embroidery.”
“Deseni 3 farklı şekilde üst üste uyguladım.
Önce bir kat boya, ardından sürü deseni,
ve en üste el işlemesi ile yapılmış
bir katman.”

sportswear very inspirational.

“It was interesting for me to see how all
the different ways of fabric manipulation

Amsterdam, özellikle de

worked together with the denim.”

yaşadığım mahalle olan
Amsterdam East işlerim için

“Farklı kumaş manipülasyonlarının denim ile
nasıl işlediğini görmek benim için

önemli bir ilham kaynağı. Farklı

çok enteresandı.”

kültürlerin şehrin bu semtinde bir
araya gelmesine ve mahallenin
gerçek ve doğal haline
bayılıyorum. Okuldaki dönem
sonu koleksiyonumu yaparken
Amsterdam East’teki erkeklerden
ilham aldım. Geleneksel Arap
kıyafetlerini spor kıyafetler ile

“Its history and its continuously developing
nature make denim a very special fabric.”

birleştirmelerini ilham verici

“Tarihi ve her daim gelişen doğası

buluyorum.

denim kumaşını çok özel kılıyor.”

Luca Kemkes Overlay Jacket

Amsterdam East'in işlerin üzerindeki etkisinden bahseder misin?

Could you tell us the influence of Amsterdam East on your designs?

“Arap dünyasından aldığım ilham ile spor kıyafetlerini, farklı kültürlerin
birbirlerini nasıl pekiştirebileceğini gösterebilmek için birleştirdim.”

Maryna Dets Storyteller.Spirit

Hanover

Maryna Dets
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“It is poetry, from my heart, honest
and dreamlike.”

Could you tell us about yourself?

“Kalbimden gelen, dürüst ve rüya gibi bir şiir.”

I was born in Ukraine, and when
I was 16 I moved to Hanover,
Germany. It was a hard to have a
new life away from my home,
so I went back to Ukraine. I
had lots of different jobs and
I had my own band where I
met my husband. He played
bass guitar and I was the singer.
It was hard in Ukraine so I
returned to Germany and started

“Maybe 75% of my inspiration is music.
I need material for my design and
I need my perfect song. If I can not find the
right song – I write it.”
“İlhamımın belki %75’i müzikten geliyor.
Tasarımımı gerçekleştirebilmek için
malzemeye ve mükemmel bir şarkıya
ihtiyacım var. Doğru şarkıyı bulamazsam,
kendim besteliyorum.”

an apprenticeship as a design
assistant – something I never
imagined I would do.
“Hanover has a lot of beautiful location,

Ukrayna’da doğdum.

beautiful Expo location.”

16 yaşındayken Hanover,
Almanya’ya göç ettim. Evimden

“Hanover’ın pek çok güzel alanları,
bahçeleri, çayırları ve dağları var. Eserim

uzak yaşamak zor geldi ve

'Storyteller' nefes kesen güzellikteki Expo

Ukrayna’ya geri döndüm. Pek çok

bölgesinde, bir ağacın altında doğdu.”

farklı işte çalışmayı denedim.
Bu süreçte kendi müzik grubum
vardı, kocamla da bu sayede
tanıştım. O bass gitar çalıyordu,
ben de vokalisttim. Ukrayna
zor dönemlerden geçiyordu, bu
sebepten tekrar Almanya’ya

“When I’m working at home, I cover my head,
put on my harem pants, paint my face with
dots and burn nag champa incense. But at
university I need a big Cappuccino and a
cigarette so I can start working.”

döndüm. Moda asistanlığı yaptım

“Evde çalışırken başımı bağlar, harem

ama moda tasarımı okuyacağımı

pantolonumu giyerim, yüzümü noktalarla

asla düşünmemiştim.

boyarım ve tütsü yakarım. Ama üniversitede
çalışmaya başlamam için ise büyük bir
Cappoccino ve bir sigaraya ihtiyacım olur..”

Maryna Dets Storyteller.Spirit

Biraz kendinden bahseder misin?

gardens, fields and hills. The Storyteller
was born under a tree on this field at the

Poetry
Time
Denim
What is the story of your design?

Şiir
Zaman
Denim

I wanted to make something
special, something with stories
behind it, something with a
heart. I wanted to make denim
poetry. I think that embroidery is
a very powerful technique. When
you damage your fingers, sewing
for hours using over 100 metres
of thread, connect different
pieces together in one…
You connect yourself with your

“Moon Hat is patchwork with embroidery

creation.

and an important part of the ‘storyteller,’ who
hides all her denim-related stories in there.
Stories such as how cotton grows under the
hot sun, how blue rivers of indigo flow, about
our first pair of jeans, our first loves, our sad
while we are wearing our jeans.”
“Moon Hat, işlemelerle bezenmiş bir yama
işi. Hikayeyi anlatan için önem taşır, denim
malzemesi ile ilgili tüm hikayelerini orda
saklar. Tıpkı kızgın güneşin altında büyüyen
pamuklar, indigo rengi akan nehirler gibi…ilk
jean'imizin hikayeleri, ilk aşklarımız, mutlu
ve mutsuz biten tüm hikayelerimiz,
ve jean'lerimiz üzerimizdeyken tüm
başımızdan geçenler.”

Tasarımının hikayesi nedir?

and happy tales; everything that takes place

Ruhu ve kalbi olan, arkasında
bir hikayesi olan özel bir şey
yapmak istedim. Bir denim şiiri.
İşlemenin çok güçlü bir metod
olduğunu düşünüyorum. Yüzlerce
metre iplik kullanarak uzun
saatler boyunca nakış yapmak,
parmaklarınıza zarar vermek,
farklı parçaları tek bir parça
halinde birleştirmek….
Bu sayede yarattığın iş ile bir
bağ kuruyorsun.

243

“Embroidery is a very powerful
method, you connect yourself with
your creation.”

What is your passion in the world of fashion and denim?

“İşleme çok güçlü bir metod, yarattığın iş ile bir bağ kuruyorsun.”

I think that fashion needs to
be deeper, not just trendy and
simple. Fashion can make
statements. I love Comme des
Garçons, Yohji Yamamoto, Rick
Owens, and Vivienne Westwood.
Denim is a really special world.
It is the perfect tool to make art
in fashion. It is timeless and

“Let the magic begin and everything will
turn out! is my every morning mantra.”
“Sabah mantram: ‘Bırak sihir devreye girsin,
her şey yolunu bulur.”

always modern. Denim has so
many faces, it is an endless
inspiration to work with. I
dream someday of trying all the
different professional washing
techniques.

“It was a challenge to sew my giant softthe sewing machine. I broke five needles but

Bana göre modanın daha derin

I really enjoyed it.”

olması gerekiyor. Basit ve
trendy olması yetmez. Moda

“Hayatlarımız ve hikayelerimiz bu
nakışların iplikleri gibidir. Dünya bizi ve tüm

belirli mesajlar verebileceğiniz

yaptıklarımızı hatırlayacak.”

bir alan. Comme des Garçons,
Yojki Yamamoto, Rick Owens
ve Vivienne Westwood’a
bayılıyorum. Denim çok özel
bir dünya. Modada sanat
yapmak için muhteşem bir araç.
Zamansız ve modern. Çok fazla
yüzü var ve çalışırken sonsuz bir
ilham kaynağı sunuyor. Bir gün
tüm yıkama tekniklerini denemiş
olmayı hayal ediyorum.

“Our lives and stories are like threads
that embroider fabric. Making our mark
on the world.”
“Elbisenin yumuşak kollarını vücudu
ile birleştirmem oldukça zor oldu. Dikiş
makinesine sığmayacak kadar büyüktü.
Bu süreçte beş iğne kırdım, fakat inanılmaz
zevk aldım.”

Maryna Dets Storyteller.Spirit

Moda dünyası ve denim kumaşına olan tutkun nedir?

sleeved dress together, as it was too big for

Melike Çevik Mute

Istanbul
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“Nothing is real, everything is
possible.”

Could you tell us about yourself?

“Hiçbir şey gerçek değildir, her şey mümkündür.”

I have lived in more than one
city and have met people from
a variety of backgrounds;
experiences that have made
someone who can easily adapt.
I’m a designer who believes
that the act of designing
is a life-long process that
continues in all areas and that
it can be actualized through a
platform of improvisation and

“I was born in Ankara in 1989. I spent most of
my childhood freely in Antalya I’m studying
interior design at Mimar Sinan University
of Fine Arts.”
“1989 yılında Ankara’da doğdum, hayatımın
büyük bir kısmını özgür bir çocuk olarak
Antalya’da geçirdim. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde iç mimarlık lisans
eğitimi alıyorum.”

adaptation as opposed to

“An idea is possible anywhere, anytime with

Bugüne kadar birden fazla

a clear and open mind.”

şehirde yaşamış ve farklı bir
çok insan tanımış olmamın

“Açık berrak bir zihin ile her yer ve her
zaman yeni bir fikir için uygundur.”

verdiği birikimle kolay adapte
olabilen bir yapım var. Tasarım
eylemininin hayat boyu,
her alanda sürdüğüne ve
bunun katı bir disiplinle değil
doğaçlama ve adaptasyon
zemininde somutlaşabildiğine
inanan bir tasarımcıyım.

“Istanbul is like a patchwork, with its
different parts and deep layers.”
“İstanbul patchwork gibi parça parça ve çok
derin katmanlara sahip bir coğrafya.”

Melike Çevik Mute

Biraz kendinden bahseder misin?

strict discipline.

Acoustic
Panel
Separator
What is the story of your design?

Akustik
Pano
Seperatör

In terms of its sound and heat
insulation, recycled denim
is a fabric that has proved
itself to be better than all
other synthetic materials.
Taking this characteristic
into consideration, I designed
a portable product that can
be carried to work. With a
surface that can be used as a
pin board, this design provides
an alternative solution for the
background noise problem in
open working areas and offices.

“I believe that rather than being
focused on functionality and timelessness,
created with genuine and refined materials.
Well thought-out details can bring new
utopias to life without straying from
experimentation.”
“Tasarımlarımın dürüst ve rafine malzeme
kullanımı ile abartıdan uzak, işlev odaklı
çizgi etrafında ve zamansız bir tavrı olmalı
diye düşünüyorum. Üzerine düşünülmüş
detaylar deneysellikten uzaklaşmadan yeni
ütopyaları gerçeğe dökebilir.”

Tasarımının hikayesi nedir?

exaggerated, my designs should be simple,

“Recycled denim” ses ve ısı
yalıtımı konusunda bilinen
tüm sentetik malzemelerden
üstünlüğü kanıtlanmış bir
malzeme. Bu özellikten yola
çıkarak, portatif formuyla
çalışma alanlarına taşınabilen
bir ürün tasarımı yarattım.
Yüzey alanı pinboard olarak da
kullanılabilen bu tasarım, açık
çalışma alanları ve ofisler için
sorun olan arka plan gürültüsüne
çözüm önerisi niteliğindedir.
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“Functional ideas that are directly
related to the identity of design
always excite me.”

Is there a specific message you aim to convey through this piece?

“Tasarım kimliği ile doğrudan ilişkili işlevsel fikirler beni daima heyecanlandırır.”

I wanted to convey the message
that a heavily used textile such
as denim, can provide solutions
for other areas, besides its actual
purpose, and that a more
conscious attitude towards its
upcycling should be embraced.
For a sector with such an intense
and rapid circulation like the
textile, more upcycling and
recycling projects should be

“Due to its nature, denim fabric can
assume many different characters, giving
higher results than expected with the
right dialogue.”
“Denim doğası gereği çok çeşitli karakterlere
bürünebiliyor, doğru diyalog ile beklenenin
üstünde estetik sonuçlar verebiliyor.”

implemented.

Denim gibi çok yoğun kullanılan

terms of design.”

bir tekstil malzemesinin
üretilme amacı dışında farklı

“Küçük görünen detayların tasarımın
niteliğinde büyük önemi olduğunu

sorulara cevap olabileceği

düşünüyorum.”

ve geri kazanımı konusunda
daha duyarlı bir tavırla
yaklaşılabileceğinin mesajını
vermek istedim. Özellikle
tekstil gibi yoğun ve hızlı bir
sirkülasyona sahip sektörlerde
geri kazanım ve dönüşüm ile ilgili
daha fazla fikir, proje, çözüm
önerileri üzerinde durulmalı diye
düşünüyorum.

“Denim is a free, strong and diverse material
that cannot be limited to textile products
and fashion. Mute is a tangible expression
of this.”
“Denim sadece tekstil ürünü kalamayacak
ve modayla sınırlandırılamayacak kadar
özgür, güçlü ve çok yönlü bir malzeme. Mute
ise bunun somut bir ifadesi.”

Melike Çevik Mute

İşin üzerinden iletmek istediğin özel bir mesaj bulunuyor mu?

“I think the details that seem to be the
smallest have the biggest importance in

Nancy Hennesey Beauty for Ashes

Los Angeles

nancy hennesey

259

Beauty for Ashes

Nancy Hennesey Beauty for Ashes

261

263

“Fearlessly put down the ashes
and sackcloth and put on your
garments of splendour.”

Could you tell us about yourself?

“Korkusuzca küllerini ve çuvallarını yere bırak ve şaşaalı kıyafetlerini giy.”

I grew up in Los Angeles. My first
serious medium was acrylic and
oil on canvas with an emphasis
on portraiture and realism. It

“The acting experience I gained in my early
career influenced me greatly because I

transitioned from art to fashion

it’s where I learnt the power of clothes in

in my late teens. I have always

creating characters and communicating

identified with what society
terms as the rebel or the peculiar
artist. I was deeply involved in
the punk rock scene. I never liked
the labels but these interests

who we are to the world.”
“Kariyerimin başındaki oyunculuk deneyimi
beni çok etkiledi. Bu sayede kıyafetlerin
karakter yaratmaktaki ve dünyaya kim
olduğumuzu anlatmaktaki önemini
öğrendim.”

allowed me to be me and I found
myself through that phase of life.

Los Angeles’da büyüdüm. İlk

have this as the foundation for
everything I do.”

ciddi işlerim, portre ve realizm
ağırlıklı, kanvas üzerine akrilik

“Estetik anlayışım rock'n'roll çizgisi olan alımlı

ve yağlıboyadan oluşuyordu.

tasarımlar. İnanıyorum ki tüm yaptıklarımın
temeli buna dayanacak.”

Gençlik yıllarımın sonlarına
doğru sanattan modaya kaydım.
Toplumun asi veya tuhaf sanatçı
olarak atfettiği kişiliklere
hep kendimi yakın hissettim.
Punk rock çevrelerinde çok
bulundum. Etiketlerden hiç bir
zaman hoşlanmadım ama bu
ilgi duyduğum alanlar beni ben
yaptı ve hayatımın bu dönemleri
sayesinde kendimi buldum.

“My greatest hope is that whatever I do, I
give it everything and that it brings glory to
God and inspiration to the world.”
“En büyük umudum ne yaparsam yapayım
işlerime tüm benliğimi vermek, onların
Tanrı’ya şeref vermesi ve dünyaya ilham
katması.”

Nancy Hennesey Beauty for Ashes

Biraz kendinden bahseder misin?

“My aesthetic is very much about glamour
with a rock'n'roll edge. I believe I will always

Glamour
Power
Mystery
What is the story of your design?

Gösteriş
Güç
Gizem

The idea began with a portrait I
painted that I called “Beauty For
Ashes”. I saw the various Çalık
Denim fabric samples I could
choose from and I was swept
away by “Cosmos” and “Red
Carpet”. I envisioned this beautiful,
glamorous and free woman wearing
a regal coat and a simple cocktail
dress fit for a queen in all her
God-given splendor and I knew
instantly that this was my direction.
I also thought it possessed an Old
Hollywood red carpet look that

“The woman in the portrait symbolises
transfiguration from pain, struggle and
mourning to a transformed woman in her full
God-given splendor. She is vibrant, confident,
beautiful and powerful. “Beauty For Ashes”
is about the exchange that takes place when
we give God our ashes, mourning and pain.”
“Portredeki kadın acı, mücadele ve yastan
en cazibeli ve alımlı haline doğru bir
dönüşümü sembolize ediyor. Canlı, kendine
güvenen, güzel ve güçlü. “Beauty For Ashes”
bir takası anlatıyor; Tanrı’ya küllerimizi,
yasımızı ve acımızı devrettiğimizde olanları.”

Tasarımının hikayesi nedir?

I loved.
Fikir aslında “Beauty For
Ashes” ismini verdiğim portreyi
resmetmem ile başladı. Çalık
Denim kumaş örneklerini
incelerken “Cosmos” ve “Red
Carpet” ile ayaklarım adeta
yerden kesildi. Çok güzel, alımlı
ve özgür bir kadın hayal ettim,
kraliçelere layık bir ceket
içine yalın bir kokteyl elbisesi
giyiyordu ve Tanrı’nın ona verdiği
tüm güzelliğiyleydi. O an yönümü
çizdim. Bana aynı zamanda çok
sevdiğim eski Hollywood kırmızı
halı görüntülerini hatırlattı.
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“I’ve liked my work to have that
vintage cult classic edge and
underground mystery to it.”

Do you have any rituals while you are creating a piece?

“İşlerimin o ‘vintage kült klasik’ havaya sahip olmalarını ve
underground bir gizem içermesini istiyorum.”

My creative ritual always begins
with prayer and meditation. It is
an absolute must to any creative
endeavour. I also begin to gather
images and objects that stand
out to me. This is sometimes
very subconscious. I believe
God to be the ultimate source
of all creativity and when I am
open to spiritual leading I tap
into that endless creative flow.

“In FIDM I learned to merge art and fashion
and produce something beautiful, creative
and marketable our of it. I learned the
importance of art and fashion co-existing.”
“FIDM’de sanatı ve modayı harmanlamayı ve
sonucunda yaratıcı, güzel ve pazarlanabilir
bir iş üretmeyi öğrendim. Sanat ve modanın
beraber var olabilmelerinin önemini
öğrendim.”

Through this process I discover
new things about myself and the
world around me. Then, the art

“Denim is a wonderful fabric. Its ability to

begins to tell a story.

transition from day wear to evening makes

Kreatif ritüelim daima dua ve
süreçlerinin olmazsa olmazıdır.

“Denim muhteşem bir kumaş. Günlük
giyimden akşama çok rahat bir şekilde

Dikkatimi çeken görselleri ve

geçiş yapabilmesi onu çok farklı kılıyor. Ağır

objeleri toplamaya başlarım. Bu

oluşunu ve dokusunu çok seviyorum. Böyle

bazen bilinçaltında işleyen bir

muazzam bir malzeme ile olasılıklar sonsuz.”

süreçtir. Tanrı’nın yaratıcılığın
kaynağı olduğunu düşünüyorum,
ve spiritüel yönlendirmeye açık
olduğum günler o sonsuz yaratıcı
akımdan güç alıyorum. Bu süreç
ile kendim ve dünya hakkında
yeni şeyler keşfediyorum.
Bu sayede, sanat bir hikaye
anlatmaya başlıyor.

•

this marvelous fabric.”

meditasyon ile başlar. Yaratım

“Whatever I create has to tell a story.
I want to clearly communicate and draw
the audience in but still leave them asking
questions.”
“Yarattığım her şeyin bir hikayesi olmalı.
Hem doğru iletişim kurarak izleyenlerin
ilgisini çekmek istiyorum, hem de
kafalarında soru işaretleri oluşturmak
istiyorum.”

Nancy Hennesey Beauty for Ashes

Tasarımlarını gerçekleştirirken uyguladığın bir ritüel var mı?

it unlike any other. I love its weight and
texture. The possibilities are endless with

Nicole Gravina Piece After Piece: A Continuous Work in Progress

Bassano del Grappa

NICOLE GRAVINA
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“This work was inspired by my
life, so the skirt is still incomplete,
waiting for all the new experiences
that are yet to come.”

I'm 20 years old and I live
in Bassano del Grappa, a
beautiful city in northern Italy.
I'm attending the Moodart
Fashion School in Verona. I have
always liked art, especially
impressionism with the
strong use of blue. Naturally,
I welcomed working with

“My artistic background is deeply
rooted in Italy.”
“Sanatsal geçmişimin kökleri
İtalya’ya dayanıyor.”

denim. I am a person who loves
to play and always have new
experiences.

Biraz kendinden bahseder misin?

“The fashion world has always attracted me,
as a child I was always designing clothes for

20 yaşındayım ve Kuzey İtalya'da

my dolls.”

çok güzel bir şehir olan Bassano
del Grappa'da yaşıyorum.

“Moda dünyası hep ilgimi çekmiştir.

Verona'daki Moodart Fashion

Küçükken bebeklerim için kıyafetler
tasarlıyordum.”

School'da eğitim görüyorum.
Her zaman sanatı, özellikle de
ağırlıkla mavi rengin kullanıldığı
empresyonizmi çok sevdim.
Bu da denimi çok pozitif bir
şekilde karşılamamı sağladı.
Eğlenmekten ve yeni deneyimler
yaşamaktan çok keyif alıyorum.

“I have a great passion for everything I do.
I always try to accept every challenge
with a smile.”
“Her şeye büyük bir tutku ile bağlanıyorum.
Tüm zorlukları bir gülümseme ile kabul
etmeye çalışıyorum.”

Nicole Gravina Piece After Piece: A Continuous Work in Progress

Could you tell us about yourself?

“Bu etek hayatımdan ilham alıyor, bu yüzden daha tamamlanmadı.
Önümdeki tüm deneyimleri yaşamamı bekliyor.”

Personal
Particular
Different
What is the story of your design?

Kişisel
Belirli
Farklı

I wanted to turn a vision from my
own life into an object. The accessory
on the shoulders represents the roots of
a person. His past, the place where he
comes from. The tight, well structured
corset inside can be identified as the
foundation that a person has, the basics
that are first taught. The skirt that is
made of different sizes of puzzle pieces
represents the experiences that we
face throughout our lives. Some are
more intense, some calmer and some
are almost impalpable. But they always
come together.

“I wanted to create something that
personal…So I pulled out my life in front of
me and turned it into a design piece.”
“Beni ve hayatımı yansıtan bir şey yaratmak
istedim. Kişisel bir şey…Hayatımı gözlerimin
önüne getirdim ve bunu bir tasarıma
dönüştürdüm.”

Tasarımının hikayesi nedir?

represents my life and me. Something

Kendi hayatımdan bir hayali gerçek
bir objeye yansıtmak istedim.
Omuzlarındaki aksesuarlar bir
insanın köklerini temsil ediyor.
Geçmişi, ve geldiği yeri. İçerisindeki
dar ve oturan korse ise bir insanın
temeli gibi görülebilir, hayatta ilk
olarak öğrendiği temel konular. Farklı
boyutlarda puzzle parçalarından
oluşan etek ise hayatımız boyunca
karşımıza çıkan deneyimlerimizi
yansıtıyor. Bazıları daha yoğun,
bazıları daha sakin bazıları ise kolay
kavranılır cinsten olmuyor. Fakat bir
şekilde birleşmeyi beceriyorlar.
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“A single piece of a puzzle not yet
finished.”

It is made of three pieces of
puzzle that represent the
skyline of my city that was
once surrounded by walls with
three towers. A couple of these
towers still exist and are a part
of my daily life. Whenever I walk
through the streets of my town
I always feel like going back

“I discovered a whole new world
with this material.”
“Bu malzeme ile yepyeni
bir dünya keşfettim.”

in time. Romantic stories have
always fascinated me and this
one influenced me a lot so I have
turned it into a design.

Sırt aksesuarın neyi sembolize ediyor?

“For me the best part of working with denim
is the variety of the material and all the

Aksesuarın formu yaşadığım

different things you can do with it.”

şehri geçmişten beri sarmalayan
üç kulenin duvarlarından

“Benim için denim ile çalışmanın en güzel
tarafı malzemenin çeşitliliği ve onunla

geliyor, bu silüeti yansıtan üç

yaratabileceğiniz farklı şeyler.”

puzzle parçasından oluşuyor.
Bu kulelerden bazıları hala
var ve günlük hayatımın bir
parçası. Ne zaman kendi
kasabamın sokaklarında
yürüsem, zamanı geriye almak
istiyorum. Romantik hikayeler
beni her daim etkilemiştir,
en çok etkilendiklerimden
olan bu hikayeyi bir tasarıma
dönüştürdüm.

“The most demanding part of my project
was sewing these different types of denim
together. It was a real journey for me.”
“Projemin en zorlayıcı tarafı farklı tip denim
kumaşlarını birbirine dikmek oldu. Benim
için gerçek bir yolculuk oldu diyebilirim.”

Nicole Gravina Piece After Piece: A Continuous Work in Progress

What does the back accessory symbolize?

“Puzzle’ın tek bir parçası, henüz tamamlanmadı.”

Rhys McKenna Particle Denim Tonlet Coat

Edinburgh

rhys mckenna
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“Single form sculpture and
robotic modularity are juxtaposed
continually within my work.”

Could you tell us about yourself?

“Tek formda heykel ve robotik modülerite işlerimde hep yan yana yer alıyor.”

I’m from Stirling in Scotland and
I’m currently studying a Master of
Fine Arts in Fashion at Edinburgh
University. My practice in

“As a Scottish designer, I am passionate
about amplifying and communicating

menswear works through

Scotland’s reputed history of craftsmanship

curating innovative materials,

paired with its technological, worker-centric,

re-inventing heritage, wearable
technologies and exhibition
design. My interests out of my
discipline are broad and varied,
from training in Tae Kwon Do for
14 years with a 2nd degree black

future-thinking ethos.”
“İskoç bir tasarımcı olarak İskoçya’nın
geçmişten bugüne kadar teknolojik,
işçi-odaklı ve ileriye dönük, açık görüşlü
olarak bilindiği ve ünlendiği zanaatkarlığını
insanlara ulaştırmak, gücünü artırmak ve
iletmek konusunda çok tutkuluyum.”

belt, to hillwalking in Scotland’s
ancient landscape to fine art
“This historic fortress is a steadfast symbol
of history that creates a tangible connection

İskoçya’nın Stirling şehrinde doğup

to the past, as does the architecture of
Edinburgh as a whole.”

büyüdüm fakat şu an Edinburgh
Üniversitesi’nde sanat ve moda

“Bu tarihi kale, tüm Edinburgh mimarisi

master’ımı tamamlıyorum. Erkek

gibi, tarihin geçmiş ile somut bir bağ kuran
sarsılmaz bir sembolü.”

giyimi konusundaki deneyimim
inovatif malzemeler küratörlüğünü
yapmak, kültürel mirası tekrar ele
almak, giyilebilir teknolojiler ve
sergi tasarımı alanlarında işliyor.

“Through studying fashion and travelling to

Çalıştığım alan dışındaki ilgi

far-off places I’ve learned the importance of

alanlarım geniş ve 14 yıllık ikinci-

home. I realised how much I value Scotland,

derece siyah kuşak Tae Kwon
Do’dan İskoçya’nın dağlarında
ve tarihi bölgelerinde yürüyüş
yapmak ve resime kadar pek çok
alanı kapsıyor.

its hills, history and people.”
“Moda okumak ve uzak diyarlara seyahat
etmek bana evin önemini öğretti. Dağları,
tarihi ve insanlarıyla İskoçya’ya ne kadar
değer verdiğimi fark ettirdi.”

Rhys McKenna Particle Denim Tonlet Coat

Biraz kendinden bahseder misin?

painting.

Sculptural
Synthesised
Engineered
What is the story of your design?

Heykelsi
Sentezlenmiş
Hesaplanmış

I’ve utilised the unique colour
qualities of denim to create a graphic
and embellished piece that is bonded
together creating a structural,
sculptural and strong silhouette. I
proposed a painting of the garment
with military braided trims using the
various components as equivalents to
different brushstrokes inspired by the
sculptures of Michelangelo. Sources
of inspiration for the glitching quality

“My aesthetic is anchored to the process

of the material include the recent

from which it is created. Historical

film, Ghost in The Shell, holographic

perspectives from the rich expanse of

displays and Hussars jackets.

artefacts and paintings held in Scottish
National Galleries are extremely influential,
paired with futuristic reference points from
Scott’s Prometheus.”
“Estetik anlayışım yaratıldığı sürecin
kendisine bağlı. İskoçya Ulusal Galerileri’nde
geniş bir yelpazede sunulan sanat
eserlerinin ve resimlerin verdiği tarihi
perspektifler, H.G. Wells’in Time Machine
ve Ridley Scott’un Prometheus adlı
eserlerindeki fütüristik referans noktaları ile
birleştirildiğinde oldukça
etkileyici oluyorlar.”

Tasarımının hikayesi nedir?

the Time Machine by H.G. Wells and Ridley

Denim’in kendine özgü farklı
renk özelliklerini, strüktürel,
heykelsi ve güçlü bir silüet
sayesinde birbirine bağlı, grafik
ve gösterişli bir iş yaratmak
için kullandım. Michelangelo
heykellerinden ilham alan,
farklı bileşenleri, fırça darbeleri
niteliğinde kullanan, eski
askeri üniformaların altın
örgülerine sahip kıyafetin
konsepti geliştirdim. Ghost
in the Shell filmi, holografik
görseller ve Hussars ceketleri ise
malzemedeki yarattığım etkiye
ilham oldu.
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“Working with denim made me
feel extremely unbound and free
to embrace truly experimental
fashion.”

What sparked your interest in fashion?

“Denim ile çalışmak zincirlerimi çözdü ve beni gerçekten deneysel modayı
kucaklayabilmem için özgür bıraktı.”

Film was a huge influence on
my decision to pursue a career
in fashion. I am inspired by
science fiction and historical
films and merging the two. Film
captures the garments in a really
dynamic and photographic sense,

“Versatility was the most striking quality of
Çalık’s denim. Its structure, ability to stretch
and synthesize with additional materials
made it perfect to sculpt with and sew.”

and in films garments are tied

“Çalık Denim kumaşlarının en çarpıcı özelliği

completely to their character.

çok yönlülüğüydü. Esnekliği, yapısı ve başka

Also the concept of doing
everything in fashion allows you

malzemelerle bir sentez oluşturabilmesi
onu şekil vermek ve dikmek için biçilmiş
kaftan yapıyor.”

to become specialised in a wide
array of different disciplines,
which I believe is the catalyst for
innovation.

“Denim is a multi-faceted material, an
of its versatility, innovative capacity and

Film, moda alanında bir kariyer

artistic flourish.”

yapmamda büyük bir etken
oldu. Bilim kurgu, tarihi filmler

“Birden farklı yüze sahip olan bu uluslararası

ve ikisinin birleştiği alanlar

kumaş çok yönlülüğü, inovatif kapasitesi ve
artistik havası ile gelişiyor ve

bana çok ilham veriyor. Filmler

başarılı oluyor.”

kıyafetleri oldukça dinamik
ve fotoğrafik bir yönden ele
alıyor ve kıyafetler tamamiyle
karakterlerine bağlı oluyor.
Moda tasarımında çok kapsamlı
yaratma konsepti de farklı
disiplinlerde uzmanlaşmayı ve
inovasyonu beraberinde getiriyor.

“Manual design work is at the heart of all the
practices- its the part that brings ideas into
reality and is vital for both realisation and
critical research through design practice.”
“Manuel tasarım işleri tüm pratiklerin
kalbidir. Fikirleri hayata geçiren,
gerçekleşmelerini sağlayan ve araştırmaları
destekleyen tasarım uygulamasıdır.”

Rhys McKenna Particle Denim Tonlet Coat

Modaya olan ilgini ne tetikledi?

international fabric that thrives because

Rayda-Hannah Strojwasiewicz Influence

Cologne
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“If you do good, the good comes
back to you, and if you do bad,
then bad comes back to you.
It represents the balance in life.”

Could you tell us about yourself?

“Eğer iyi bir şey yaparsan sana geri döner. Eğer kötü bir şey yaparsan sana geri döner.
Bu hayattaki dengeyi yansıtıyor.”

I was born and raised in a small
town called Celle in Germany. My
mother who is from Somalia taught
us a lot about her history and my
father who was German taught us
a lot about his culture. I grew up
with two different cultures and
combined them through my life.
My creativity has become a mixture

“Denim is my passion and sense of life.”
“Denim, benim için bir tutku ve hayat tarzı.”

of these. I love the way Somalian
people wear their clothes and the
importance Germans place on
functionality. I always try to bring
those two different sides together in

“This is the view I see each day out of the

Almanya’da Celle adında küçük

window at university.”

bir kasabada doğup büyüdüm.
Somalili olan annem, tarihi

“Bu üniversitemin camından gördüğüm
günlük manzaram.”

hakkında bize çok fazla bilgi
katarken Alman olan babam
da kendi kültürünü aşıladı. İki
farklı kültür ile büyüyerek tüm
hayatım boyunca bunları biraraya
getirdim. Yaratıcılığım bunların
birleşimi diyebilirim. Somalililerin
kıyafetlerini giyiş biçimlerine ve
Almanların ise fonksiyonaliteye

“It doesn’t matter if you are black or white
you will always have something in common.”

önem vermesine bayılıyorum.

“Siyah ya da beyaz, ne renk olduğunuz

İşlerimde bu iki farklı anlayışı

önemli değil, hep ortak bir noktanız olacak.”

yansıtmaya çalışıyorum.

Rayda-Hannah Strojwasiewicz Influence

Biraz kendinden bahseder misin?

my work.

Protection
Flowing
Covert
What is the story of your design?

Korunak
Akış
Sığınak

The inspiration comes from
the people I met in the past
few years. Unconsciously, they
showed me their weaknesses
and how to cover them. The two
fishes in my design symbolise the
Yin and Yang in the circle of life.
This is also my understanding
of faith. If you do good, the good
comes back to you, and if you do
bad, the bad comes back to you.
It represents the balance in life.

““I am open to every culture and tradition.
For this project, I have taken the traditional
pattern of the Japanese kimono and sewed
that I learned back in the 4th grade. This is
how I was raised and how I see the world.”
“Tüm kültürlere ve geleneklere açığım.
Bu proje için Japon kimonolarının geleneksel
desenini 4. sınıfta öğrendiğim eski bir dikiş
tekniği ile denim kumaşına diktim. Bu
inançla büyütüldüm, dünyaya bakış açım da
bu şekilde.”

Tasarımının hikayesi nedir?

it on a denim with an old stitching technique

Bu konseptin ilhamı son bir
kaç senede tanıştığım insanlar
oldu. Bana farkında olmadan
zayıflıklarını ve onlarla baş
etmenin yollarını gösterdiler.
Tasarımımdaki iki balık figürleri,
hayat çemberindeki Yin ve
Yang’i sembolize ediyor. Bu aynı
zamanda benim inancımın da
bir yansıması. Eğer iyi bir şey
yaparsan sana geri döner. Eğer
kötü bir şey yaparsan sana geri
döner. Tıpkı hayattaki dengeyi
yansıtıyor.
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“What I am looking for is beyond
the top fashion trends. I am
looking for a good denim fabric
that inspires me.”

The best or challenging part of
making a product with denim is
the way the fabric acts towards
you. It can draw sweat and tears.
But when you give it time to get to
know you and the way you work,

“My aesthetic is sometimes colourful,

it will turn out great.

sometimes black but always denim.”
“Estetik anlayışım bazen renkli, bazen siyah,
fakat her zaman denim.”

“Each symbol implies a lot of history and

Hem en güzel hem de en zorlayıcı

many different points of view.”

tarafı kumaşın sana nasıl
davrandığıdır. Ter ve gözyaşına

“Her sembol bolca tarih ve pek çok farklı
perspektif barındırıyor.”

sebep olabilir. Fakat kumaşa
seni tanımak ve nasıl çalıştığını
anlaması için zaman verirsen,
sonuç olağanüstü olur.
“I hope that one day designers show
customers how to look after
their clothes! Then they will keep them
forever.”
“Umarım bir gün tasarımcılar müşterilerine
kıyafetlerine nasıl davranmaları gerektiğini
ve onları nasıl tekrar sevmeleri gerektiğini
gösterir. Bu sayede tüm hayatları boyunca
onları kullanırlar.”

Rayda-Hannah Strojwasiewicz Influence

Denim kumaşı ile çalışmanın en iyi tarafı nedir?

What would you say the best part of working with denim is?

“Aradığım şey büyük moda trendlerinin çok ilerisinde. İyi bir denim kumaş arıyorum. Bu bana
ilham veriyor”

Senem Kula Blue Kyanite

Istanbul
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“You can be inspired from
everything that you see. If you
aren’t, look again.”

Could you tell us about yourself?

“Gördüğünüz her şeyden ilham alabilirsiniz. Almıyorsanız bir daha bakın.”

I was born in 1991 in Istanbul.
I graduated with a third-place
honours degree from the
department of Textile and
Fashion Design at Mimar Sinan
University of Fine Arts. Until
now, I have had the chance
to participate in a variety of
projects and exhibitions. I
have received design awards
from the Kimono Fabric Design
Competition, IHIB Carpet Design
Competition, ATHIB Woven Fabric
Design Competition and UTIB
“I think that the cultural interaction of
eastern and western synthesis in this
geography gives inspiration and energy to

1991 yılı istanbul doğumluyum.

all the creative souls who strive to leave
something beautiful in the world.”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Tekstil ve Moda

“Bu coğrafyadaki doğu batı sentezli kültür

Tasarımı bölümü 2017 yılı, bölüm

etkileşiminin dünyaya güzel işler bırakmak

üçüncülüğü onur derecesi

için çabalayan tüm yaratıcı ruhlara ilham ve
enerji verdiğini düşünüyorum.”

mezunuyum. Bugüne kadar
birbirinden farklı bir çok proje
ve sergide yer alma imkanı
buldum. Aynı zamada Kimono
Fabric Design Competition,
İHİB Halı Tasarım Yarışması,
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım
Yarışması, UTİB Ev Tekstili
Tasarım Yarışmasın’da tasarım
ödüllerim bulunmaktadır.

“The stories that I collect in my notebooks
become a source of inspiration
for my future projects.”
“İçerisinde birbirinden farklı hikayeler
biriktirdiğim defterlerim gelecekteki
projelerime ilham oluyor.”

Senem Kula Blue Kyanite

Biraz kendinden bahseder misin?

Home Textile Design Competition.

Functional
Compatible
Intricate
What is the story of your design?

İşlevsel
Uyumlu
Girift

The colour schemes and textures
of Çalık Denim’s fabrics reminded
me of the Blue Kyanite stone from
this collection. The long, layered,
sharp yet soft colour transitions
of this stone formed the technical
backbone for my design. The
carpet idea represents labour,
courage and guts. Carpets are
one of the most treasured objects
of our culture, an arts and crafts
piece that we purchase to step
on. I absolutely love this idea.

“Natural stones, both in their raw and
fabulous wonders that have been carefully
designed by nature. The Blue Kyanite stone
is believed to protect the beholder and
have a positive effect on happiness, selfconfidence and positive thinking.”
“Doğal taşlar, işlenmiş yada işlenmemiş
haliyle bile doğanın özenle tasarladığı
ve insanoğlunu büyüleyen muhteşem
birikintiler. ‘Blue Kyanite’ taşı ise
koruyucu etkisi olduğuna inanılan, pozitif
düşünce,mutluluk ve kendine güvenme
konusunda olumlu etkilere sahip.”

Tasarımının hikayesi nedir?

finished forms, captivate mankind and are

Çalık Denim’ in kumaşlarındaki
renk grupları ve dokular bana
Blue Kyanite taşını anımsattı.
Bu taşın uzun ince, katmanlı ve
hem keskin hem de yumuşak
renk geçişli yapısı tasarımımın
teknik omurgasını oluşturuyor.
Halı fikri ise bir emek, cesaret
ve göze alış diyebilirim. Halılar,
kültürümüzün en kıymetli
nesnelerinden, üzerine basmak
için aldığınız bir sanat ve
zanaat eseri. Bu fikri her haliyle
seviyorum.
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“The compatibility of differences.”

What are some of your main themes?

“Farklılıkların birbirleriyle uyumu.”

I don’t start off my designs
with a set idea. Factors like
flexibility, changeability and
adaptability are important
for me. Each project requires
different approaches. I’m always
inspired by the patience and
craftsmanship in Anatolian
culture. Istanbul remains a
current bridge between the
two; its contemporary side is

“There is a repeating life-experience in
every fraction of the structures that build on
one another in nature. The repeating effect
in my design represents these so-called
accumulations in nature.”
“Doğada üstüste biriken her yapının
kesitlerinde tekrar eden bir yaşanmışlık
vardır. Desenim tekrar etkisi de doğadaki bu
birikintileri temsil ediyor.”

ambitious in understanding and
responding to the needs of the
modern world.
“Due to the empty openings in the design,
it becomes 100% compatible with

Tasarımlarımda sabit fikirlerle

the space as it embraces its surface
colours and textures.”

yola çıkmıyorum. Esneklik,
değişebilirlik, dönüşebilirlik

“Tasarımın üzerindeki boşluklar, sayesinde

gibi faktörler benim için önemli.

halı mekana serildiği zaman zeminden de
renk ve doku alarak mekan ile %100 uyumlu

Her proje farklı yaklaşımlar

hale geliyor.”

gerektiriyor. İşlerimde Anadolu
kültürünün sabrından ve
zanaat anlayışından her zaman
ilham alıyorum. İstanbul’un ise
çağı yakalayan yüzü modern
dünyanın isteklerini anlama ve
karşılama konusunda iddalı ve
her zaman güncel kalan
bir köprü.

“When designing with denim, you have to
play by its rules. You have to understand it
and treat it according to its structure.”
“Denim ile tasarım yaparken biraz da onun
kurallarıyla oynamak zorundasınız. Onu
anlamalı, malzemenin istediği biçimde yön
vermelisiniz.”

Senem Kula Blue Kyanite

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

when you lay the carpet on the floor

Yasemim Günay Pebble

Istanbul
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“Nature, the natural, experience,
embracing, process and ageing are
the main focus of my work.”

Could you tell us about yourself?

“Doğa, doğal olan, deneyim, benimseme, süreç ve yaş almak üretimlerimin ana noktaları.”

I’m a 22-year-old interior
design student at Mimar Sinan
University of Fine Arts. I live in
Istanbul. I have been painting
ever since I could, I respond to
every melody I hear through
dance. My hobbies include
meeting new people, travelling to
new places and having a picnic
at sunset. My favourite thing
about myself is that I drink coffee
plain; my least favourite is that I
sometimes don’t shut up.
“When we walk through this city we move
with a vast array of colours and stories –

Kendimi bildim bileli resim

will do so forever.”

yapıyorum, duyduğum her
melodiye dansla cevap

“Bu şehirde yaşarken dünyanın hiç bir
yerinde aynı anda şahit olamayacağımız

veriyorum. Yeni insanlar

kadar çok renk ve hikaye ile birlikte

tanımak, gitmediğim yerler

yürüyoruz. Bu kalabalık, umarım ki hiç

görmek ve gün batımında

bitmeyecek olan ilhamımı besliyor.”

piknik yapmak hobilerimdir. En
sevdiğim yönüm kahveyi sade
içmem, sevmediğim yönüm ise
bazen susmayışımdır.

“Walking really helps me during the creation
process of a piece. I approach design as
problem solving and every step I take during
this process helps me get closer to the end
result.”
“Bir eserin yaratım sürecindeyken yürümek
bana iyi geliyor. Tasarımı problem çözmek
gibi görüyorum ve bu süreçte attığım her
adım sonuca ulaşmamı sağlıyor.”

Yasemim Günay Pebble

Biraz kendinden bahseder misin?

unlike anywhere else in the world.
This continues to inspire me and hopefully

Experience
Process
Tactile
What is the story of your design?

Deneyim
Süreç
Dokunmak

The story of this design started
when I learnt that denim is actually
a living material. ‘Yes, I’ll be able
to create a living piece!’ I said to
myself. Denim fabric has a very
broad spectrum with its endless
colour tones and textures. After
deciding that I would create a
seating element, I decided that this
must be a piece that is textural and
tactile. I combined the denim pieces
with another living material, wood,
to create Pebble. As my relationship
with denim developed, the piece took
on its final look.

simple, consistent and open.”
“Estetik anlayışım sade, tutarlı ve açık
olarak tanımlayabilirim.”

Tasarımının hikayesi nedir?

“I can define my aesthetic understanding as

Bu tasarımın hikayesi denim kumaşın
yaşayan bir malzeme olduğunu
öğrenmem ile başladı. “Yaşasın
yaşayan bir ürün yapabileceğim!”
dedim kendi kendime. Sonsuz tonu
ve dokusu ile denim kumaşın çok
geniş bir yelpazesi var. Oturma
elemanı tasarlama fikrimin ardından
bunun dokunulası bir parça olması
gerektiğine karar verdim. Denim
parçaları ile başka bir yaşayan
malzeme olan ahşabı birleştirerek
Pebble’ı yarattım. Başta küçük ölçekli
olarak tasarladığım doku, denim ile
ilişkim ilerledikçe gelişti ve son
halini aldı.
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“A living seating element that
ages, keeps pace and changes
with its user.”

What are some of your main themes?

“Kullanıcısı ile yaşlanan, ona ayak uyduran ve değişime uğrayan,
yaşayan bir oturma elemanı.”

I start the design process with an
open mind. Flexibility, ability to
change and turn are important
factors for me. Every project
needs a different approach.
I'm always inspired by the
patience and workmanship
of Anatolian culture. Istanbul
is always a bridge that stays
current; facing and delivering to
today's modern world.

“I was in touch with the denim fabric
throughout the design process. It was as if it
was responding with phrases like ‘Hey,
I think it’s your first time discovering me!
Yes if you hold me like that you can
see my tassels!
“Tasarım sürecim boyunca denim ile
bir iletişim halindeydik. ‘Hey beni yeni
keşfediyorsun sanırım! Evet o şekilde
tutarsan püsküllerimi görebilirsin!’ gibi
cümlelerle karşılık verir gibiydi.”

differences produced when ripped or cut

Tasarımlarımda sabit fikirlerle

successfully created the finished
look of the furniture.”

yola çıkmıyorum. Esneklik,
değişebilirlik, dönüşebilirlik

“Yumuşak ve sert yüzeyler, yırttığım

gibi faktörler benim için önemli.

ve kestiğim zamanki doku farklılıkları
mobilyanın son halini almasında etkili oldu.”

Her proje farklı yaklaşımlar
gerektiriyor. İşlerimde Anadolu
kültürünün sabrından ve
zanaat anlayışından her zaman
ilham alıyorum. İstanbul’un ise
çağı yakalayan yüzü modern
dünyanın isteklerini anlama ve
karşılama konusunda iddalı ve
her zaman güncel kalan
bir köprü.

“As an interior design student, I don’t come
across denim fabric often. I feel lucky.”
“Denim bir iç mimarlık öğrencisinin
karşılaşabileceği en uzak malzeme aslında.
Kendimi şanslı hissediyorum.”

Yasemim Günay Pebble

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

“The soft and hard surfaces and the textural

Sümeyye Başbuğu Energy

Istanbul

SÜMEYYE BAŞBUĞU

331

Energy

Sümeyye Başbuğu Energy

333

335

“Simple and different in just the
right amount.”

Could you tell us about yourself?

“Farklılığı kararında ve yalın olan.”

I’m 19 years old. I was born and
raised in Adana. I’m the youngest
of six. I have been living in
Istanbul to attend school for
the past three years. I’m a third
year undergraduate student in
Fashion Design and Technology
at Istanbul Moda Academy.

“The diversity that Turkey’s geographical
location provides means that I can think
designing. Minimal pieces created like this

19 yaşındayım. Adana da doğup

are highly original.”

büyüdüm. Altı kardeşin en
küçüğüyüm, okulum sebebiyle

“Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle
sahip olduğu çeşitlilik tasarımlarımda

üç yıldır İstanbul’da yaşıyorum.

farklı ve büyük düşünebilmemi sağlıyor. Bu

İstanbul Moda Akademisi

şekilde üretilen minimal işler de daha orijinal

Moda Tasarımı ve Teknolojisi

oluyor.”

lisans programı üçüncü sınıf
öğrencisiyim.
“I like to portray my sources of inspiration
indirectly, hidden throughout the details of
my pieces.”
“İlham kaynaklarımı dolaylı yoldan,
detaylarda saklı kalacak şekilde işime
yansıtmayı daha çok seviyorum.”

Sümeyye Başbuğu Energy

Biraz kendinden bahseder misin?

differently and look at the big picture when

Energetic
Simple
Comfortable
What is the story of your design?

Enerjik
Yalın
Rahat

I wanted a piece that could
be worn daily. I had been
researching East Asian martial
arts, an area which has attracted
my attention for many years
now. The most important
differentiating factor in Aikido is
that the point of it is to achieve
victory by beating yourself, not
someone else. This idea and the
meanings to the words that make
up Aikido were the sources of
inspiration behind my design.

“Aikido is a Japanese martial art created
originates from ‘Ai,’ meaning harmony, ‘Ki’
meaning spirit and ‘Do,’ which means path.”
“1920’lerde, Morihei Ueshiba tarafından
yaratılmış, bir Japon Savaş Sanatı’dır. Aikido
kelimesini oluşturan ‘Ai’ uyum, ‘Ki’ ruh, ‘Do’
ise yol anlamlarına gelmektedir.”

Tasarımının hikayesi nedir?

in the 1920s by Morihei Ueshiba. The word

Günlük giyilebilir bir ürün
yaratmak istedim. Uzak doğu
dövüş sporları uzun yıllardır
dikkatimi çekiyor ve araştırmalar
yapıyordum. Aikido’nun diğer
savaş sanatlarından en önemli
farkı, temel olarak bir savunma
sanatı olmasıdır ve bu sanatta
vurgu başkasını yenerek
kazanılan zaferde değil, kişisel
olandadır. Bu fikir ile beraber
Aikido kelimesini bir araya
getiren anlamlar tasarımıma
ilham kaynağı oldu.

339

“In Aikido, the point is to achieve
victory by beating yourself, not
someone else.”

What are some of your main themes?

“Aikido da vurgu başkasını yenerek kazanılan zaferde değil, kişisel olandadır.”

To actualise designs that
respond to needs and that are
modern, innovative, and high
quality. It would make me really
happy to look back and see that
I developed myself and grew
without straying from my path.

“The streets, sports, art and music are some
of the areas that have guided my designs.”
“Sokaklar, spor, sanat ve müzik
tasarımlarıma yön veren alanlardan
bazıları.”

İhtiyaçlara karşılık veren,

idea of ‘comfort in movement’ in its details.”

modern, yenilikçi, kaliteli ve

“Aikido sporuna özgü kıyafetlerin ‘kendi

farklı hissettiren tasarımlar

içinde sarma formu’ özelliğinden ilham

yapabilmek. Her seferinde

alıyor. Detaylarında ’Rahat hareket
edebilmek’ düşüncesini barındırıyor.”

aynı çizgide kalarak yolumdan
ayrılmadan kendime bir şeyler
kattığımı görmek beni mutlu
ederdi.

“When I touch it, denim fabric gives me the
feeling that it can take on any form – this
makes me happy.”
“Denim kumaşa dokunduğumda her şekle
girebilecekmiş hissiyatı beni mutlu ediyor.”

Sümeyye Başbuğu Energy

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

“It’s inspired by the wrap-around form of
traditional Aikido clothes. It embraces the

Süreyya Süleymanoğlu Blue Period

Istanbul

SÜREYYA
SÜLEYMANOĞLU
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“I wanted to retell the sadness and
melancholy that Picasso captures
with the blue hue in his paintings,
through denim fabric.”

Could you tell us about yourself?

“Picasso’nun tablolarında mavi rengine hapsettiği hüznü ve melankoliyi denim kumaş
üzerinden tekrar anlatmak istedim.”

I’m 26 years old. I’m a senior
student studying Textile and
Fashion Design at Mimar Sinan
University of Fine Arts.

“When I look back at my work, I want to see a designer
who has reflected his feelings and the things he
defends through his designs, and has presented a
different argument and form without succumbing to
commercial concerns.”
“Arkamı dönüp baktığımda ticari kaygılara kapılmadan,
hissettiği ve savunduğu şeyleri tasarımlarına yansıtmış,
seçtiği konu ne olursa olsun bunu farklı bir argüman ve
formla sunmuş bir tasarımcı görmek istiyorum. Çünkü
bence tasarım ve sanat en çok farklı seslere, renklere ve
fikirlere yakışıyor.”

26 yaşındayım. Mimar Sinan

inspiration for every artist and designer.”

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
ve Moda Tasarımı bölümü son

“Yaşadığım coğrafya, kuşkusuz her sanatçı
ve tasarımcı için somut ve soyut anlamda

sınıf öğrencisiyim.

birçok farklı ilham kaynağına sahip.”

“Films, music, photographers, painters;
people, lives, events, my mood at that
moment, the period of time and location I live
in. They take the lead and I follow. ”
“Filmler, müzikler, fotoğrafçılar, ressamlar;
insanlar, hayatlar, olaylar…O anki halet-i
ruhiyem, yaşadığım dönem ve mekan
sınırları beni hangi başlıklara götürüyorsa
onların peşinden gidiyorum.”

Süreyya Süleymanoğlu Blue Period

Biraz kendinden bahseder misin?

“Without doubt, the geography I live in
provides an abstract and actual source of

Blue
Sadness
Hands
What is the story of your design?

Mavi
Hüzün
Eller

My design takes its inspiration
from Picasso’s ‘The Old Guitarist’
painting produced during his
Blue Period. For this piece, he
paints a poor and blind old man
with his head bowed down,
playing the guitar and singing
along. When I looked at this
painting I felt the notions of
old-age and poverty and was
almost able to hear the sad

“The Blue Period, a time in which Picasso
solely uses the colour blue in his paintings,

melody he played with his tired

begins with the depression he went through
following the death of his closest friend,

fingers. I wanted to give form to

painter Carlos Casagemas. During this

this feeling. Different forms that

period, Picasso used blue – his favourite

embody the same feelings…

colour – and the one that symbolises the
death, old age and poverty in
its most real form.”
“Mavi Dönem Picasso’nun en yakın
arkadaşı olan ressam Carlos Casagemas’nin
intiharı ardından geçirdiği depresyon
sonucu, resimlerinde yalnızca mavi rengi
kullanmasıyla başlamış olan bir dönemdir.
Picasso, bu dönemde çocukluk yıllarından
beri en sevdiği renk olan, gökyüzünün ve
denizin temsili, huzur verici maviyi; hüznü,
ölümü, yaşlılığı, fakirliği en gerçek haliyle
ifade edebilmek için kullanmıştır.”

Tasarımının hikayesi nedir?

sea, sky and serenity to portray sadness,

Tasarımım Picasso’nun
Mavi Dönem’inde ürettiği
‘The Old Guitarist’ tablosundan
ilham alıyor. Bu tabloda, kör
ve yoksul olan yaşlı bir adamın
boynunu eğerek gitar çalıp
şarkı söylemesi resmedilmiştir.
Resme bakarken hüzün, yaşlılık,
yoksulluk gibi kavramların
yanında yaşlı adamın yorgun
parmaklarıyla benim için bir ezgi
çaldığını duyar gibi oldum ve
buna bir şekil vermek istedim.
Farklı formlarda aynı duygular…

351

“Emotions, feelings, thought
patterns, human psychology and
world problems are some of the
things that move me.”

What are some of your main themes?

“Beni harekete geçiren şeyler daha çok duygular, hisler, düşünce yapıları,
insan psikolojileri ve dünya sorunları…”

I had read somewhere that the
guitar was the first thing that you
see in this painting, as it’s the only
thing that is in a different colour,
but for me, it was more the old
hands playing it. Unlike his bowed
head which conveys feelings of
old-age and sadness, for me, the
positioning of his hands seemed
proud. I made a collage by putting
these hands in one another and

“Whenever I take this fabric in my hands, I
observe, cut and rip it as if for the first time
ever, as if I’m trying to understand and talk
its language.”
“Bu kumaşı ne zaman elime alsam ilk defa
kullanıyormuşçasına inceler, keser, söker
ya da her defasında onun dilini anlamaya
çalışırım.”

including it in my design. This way,
only those who were curious and
attentive enough would hear the
“‘The Man with the Blue Guitar’, a poem
written by Wallace Stevens, who was also
inspirited by ‘The Old Guitarist’, has been a

Tabloda tek farklı renk gitar

source of inspiration for me throughout this
period…”

olduğu için bunun ilk göze çarpan
detay olduğunu okumuştum fakat

“Wallace Stevens’ın ‘The Old Guitarist’

benim için gitarın üzerindeki

tablosundan esinlenerek yazdığı “The
Man with the Blue Guitar” şiiri bana süreç

yaşlı ellerdi. Boynunun eğikliği

boyunca ilham verenlerden…”

ne kadar yaşlılığı, hüznü
hissettirse de ellerinin duruşu
da aksine bir o kadar mağrur
görünmüştü benim için. Beni
oldukça etkileyen bu elleri iç
içe geçirerek bir kolaj yaptım
ve tasarımın bir parçası haline

“Denim fabric has something to say
in every era.”

getirdim. Bu haliyle yaşlı adamın

“Denimin her dönemde söyleyeceği bir

o elleri ezgisini ancak merak edip

şeyleri vardır.”

dikkatli bakana çalacaktı.

Süreyya Süleymanoğlu Blue Period

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

sad melodies of the old man.

Zeynep Gürsoy Festive Bag

Istanbul
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“I always use natural materials
in my designs; leather, denim and
raffia. I look for what is real.”

Could you tell us about yourself?

“Tasarımlarımda tamamen doğal malzemeler kullanıyorum: deri, denim ve rafya.
Gerçeklik peşindeyim.”

I’m an accessory and bag
designer. I have admired brands
and the stories they tell, even
when I was much younger.

“I learnt how to express my imagination
in creative industries through the ‘Applied

I established my design leather

Imagination in Creative Industries’ graduate

bag brand, Tara Folks, in 2016.

program at Central Saint Martins Design and

I am working very hard to grow
and take this brand to a global
scale. I have been practicing yoga
since 2014 and also give lessons
to people who wish to find their
voice, just like I did.

Art School in London.”
“Londra’da Central Saint Martins Tasarım
ve Sanat Okulu’ nda tamamladığım “Applied
Imagination in Creative Industries”
master programı ile hayal gücümü yaratıcı
endüstrilerde nasıl ifade edebileceğimi
öğrendim.”

“Istanbul is a city that contains the cultures
of many different histories; it has been overly

Tasarımlarımda sabit fikirlerle

inspiration that I will use differently in
my new projects.”

yola çıkmıyorum. Esneklik,
değişebilirlik, dönüşebilirlik

“İçinde bir çok farklı tarihin kültürünü

gibi faktörler benim için önemli.

bulunduran İstanbul, bu zamana kadar
fazlasıyla tüketildiğinden tasarımlarımda uzak

Her proje farklı yaklaşımlar

tuttuğum ama yeni projelerimde farklı bir şekilde

gerektiriyor. İşlerimde Anadolu

ekleyeceğim bir ilham kaynağı benim için.”

kültürünün sabrından ve
zanaat anlayışından her zaman
ilham alıyorum. İstanbul’un ise

“I am very affected when artists who inspire

çağı yakalayan yüzü modern

me encourage the birth of new cultures,

dünyanın isteklerini anlama

and play a factor in the transitions and

ve karşılama konusunda iddalı
ve her zaman güncel kalan bir
köprü.

expressions of certain periods.”
“Bana ilham veren sanatçıların eserleriyle
belli kültürlerin doğmasına, dönemlerin
değişimlerine ve ifadesine kattıkları değerler
beni çok etkiliyor.”

Zeynep Gürsoy Festive Bag

Biraz kendinden bahseder misin?

consumed until now, so I kept my distance
from it in my designs, however, it is a source of

Romantic
Free
Functional
What is the story of your design?

Romantik
Özgür
Kullanışlı

I use leather for the designs of
my own brand, so I wanted to
combine it with denim fabric.
My design is inspired by a
leather accessory called ‘chaps’.
Cowboys in America tie it on
their jeans to protect them and
personalise them with their
own motifs. I combined the
romantic and lost life styles of
cowboys with my bag designs.
The embroidery completed on the
leather creates a romantic look
while the tassel details give a
sense of freedom.

“I make sure that the starting point for
convey the past to present day through my
interpretations.”
“Tasarımlarımın çıkış noktasının eski
bir zaman diliminden doğmasına özen
gösteriyorum. Geçmiş tarihi günümüze kendi
yorumumla aktarıyorum.”

Tasarımının hikayesi nedir?

my designs are from a past time period. I

Kendi markamın tasarımlarında
deri kullandığım için denim
ile deriyi birleştirmek istedim.
Tasarımım Amerika’da kovboyların
kotlarının üzerine koruma amaçlı
bağladıkları ve kendi motifleri ile
kişiselleştirdikleri “chaps” denilen
deri aksesurlardan ilham alıyor.
Kovboyların romantik ve biraz da
kaybolmuş hayat tarzılarını çanta
tasarımlarım ile birleştirdim.
Tasarımda deri üzerine yaptığım
işlemeler romantik bir görünüm
verirken püskül detaylar ise özgür
bir hava katıyor.
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“Some of the key elements of
cowboy attire have entered into
American popular imagination
and have become symbols of a
romantic and lost way of life.”

What are some of your main themes?

“Kovboy kıyafetlerinin öne çıkan bazı özellikleri, Amerikan popüler kültüründe
romantik ve serseri hayatın sembolü haline geldi.”

As the materials I use are very
precious on their own, I create
simple designs that do not
overshadow them. The staples
on the leather part of Festive
Bag are a modern take on the
romantic embroidery on a
cowboy’s ‘chaps’. The circle in the
middle symbolises a flower that
highlights one’s love for nature
with the two s-shaped arrows

“Just like leather, denim fabric is also a
natural material. It changes shape and
colour as you use it and ‘lives’ with you. With
unlimited choices, it removes all barriers.”
“Denim kumaşı aynı deri gibi doğal bir
malzeme, kullandıkça şekil ve renk
değiştiriyor dolayısı ile seninle beraber
yaşıyor ve limitsiz seçeneği ile etrafındaki
sınırları kaldırıyor.”

on either side, strengthening its
emphasis.

Kulladığım malzemeler kendi

to themselves through striking details.”

başına çok değerli olduğundan,
onun önüne geçmeyecek sade

“Abartıdan uzak, çarpıcı detaylarla kendini

çalışmalar yapıyorum. Festive

öne çıkaran kaliteli tasarımlar yapmak
istiyorum.”

Bag’ın deri kısmının üzerindeki
zımbalar kovboyların chaps’leri
üzerine tasarladıkları romantik
işlemelerin modernleştirilmiş
versiyonudur. Ortadaki yuvarlak

I want my work to inspire people to feel

ise kişinin doğa ile içiçe olmayı

proud of their differences rather than trying

sevdiğini vurgulamak adına

to all blend together into the same type and

tasarlanmış bir çiçeği sembolize
ediyor. Her iki yanındaki 's' harfi
ise ok gibi duran ifadesiyle bu
çiçeğin vurgusunu destekliyor.

to feel at ease with their natural selves.
“İşlerim ile insanların kendilerinin sade ve
doğal halleri ile barışık olması ve tek bir
tipe benzemektense farklılıkları ile gurur
duymalarını istiyorum.”

Zeynep Gürsoy Festive Bag

İşlerinde öne çıkardığın alanlar neler?

“I want to create high-quality designs that
are not exaggerated and that draw attention
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