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Dünkü çocuk Justin Bieber,  
yetişkin genç adam rolüne yavaş yavaş 

alışmaya başladı gibi. 
Geçen yıl Calvin Klein Jeans’in İlkbahar/Yaz 

2015 koleksiyonu için Lara Stone’la  
kamera karşısına geçen Bieber, bu sefer tek 

başına markanın iç çamaşırı  
koleksiyonunun kampanya yüzü oldu.
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YUNAN  
HEYKELLERİ GİBİ

TRENDSETTER’LARIN 
TERCİHİ Bir markanın tek stili 
yansıtması gerektiği tabusunu yıkan Kenzo, 
gözlük koleksiyonlarında hem fütüristik, 
hem şık, hem sportif hem de küresel 
anlamda herkese hitap eden stilleri bir arada 
kullanıyor. Grafik baskı desenli asetatlar ve 
kırmızı, mavi, sarı gibi ana renklerden 
oluşan renk paletleriyle stilinize hareket 
katın.

AYAĞIN  
ŞEKLİNİ ALIYOR

SAĞLIKLI 
YAŞAMIN 
SIRLARI
36 yaşındaki oyuncu Kate 
Hudson, Pretty Happy 
adını verdiği kitabında 
hayatınızdaki gerçek 
değişimin günümüzün 
odak noktası haline gelen 
sosyal medya aracılığı           
ile asla mümkün 
olamayacağına değiniyor. 
Kendimize gerçekten 
bakabilmemizin ve sağlıklı 
olabilmemizin yollarını 
sunan kitap şimdiden 
büyük ilgi görmeye başladı.

Özellikle yürümeyi seviyorsanız, 
giyeceğiniz ayakkabı  

ekstra önem kazanıyor. Hem rahat ve 
hafif olmalı hem de şık durmalı! 

Skechers’ın yeni Burst koleksiyonundaki 
bu spor ayakkabılar, darbeye  

dayanıklı ve enerji dönüşü sağlayan bir 
yapıya sahip. Giyildiği ayağın  

şeklini alan modeller, hafifliği ile ayakta 
adeta yokmuş hissi yaratıyor.

son koleksiyonunuzun  
hikayesinden bahsedebilir misiniz?
Koleksiyonda yer alan parçaların ilk 
bölümünün çıkış noktası Serge 
Gainsbourg ve Isabelle Adjani’nin 
birlikte yazdığı ve de Adjani’nin 
seslendirdiği Pull Marine parçası. Klipte 
Adjani’nin giydiği omuz vurgusu yoğun, 
abartılı kum saati formunu öne çıkaran 
gömlek ve elbiseler tasarladım. Ayrıca 
Gainsbourg’un yazıp yönettiği Je 
T’aime Moi Non Plus filminin ana 
karakteri Johnny için koleksiyonda 
karakterin androjen görünümünü 
destekleyen parçalar tasarladım.

Tasarımlarınızı yaparken en çok dikkat 
ettiğiniz noktalar neler oluyor?
Kumaş ve dikiş kalitesine dikkat 
ediyorum. Diğer koleksiyonlarımdan 
bağımsız bir stil ortaya koymamaya 
özen gösteriyorum. Tasarımlarımı bir 
yerde gördüklerinde benim olduğunu 
tahmin edenler olduğunda mutlu 
oluyorum ve doğru yolda ilerlediğimi 
hissediyorum.

Tasarımlarınızı nerede bulabiliriz?  
Şu an için online satış mevcut. Halkla 
ilişkiler danışmanlığımı yapan 
Di-fashion Branding üzerinden de 
sipariş kabul ediyorum. Bir de bahar 
koleksiyonum Ankara’da S9 Boutique 
mağazasında yer alacak.  
turkusahin.com


