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Edito
Crystal’la yeni başlangıçlar
Yeni bir yılın ilk aylarını heyecanla 
karşılarken, yeni planlar, hedef ler 
ve hayallerin startını da verdik her 
birimiz… Hayalinizdeki tatile çıkarak 
bu yıla başlamak güzel bir seçenek 
olabilir şüphesiz. Bu kış, kayak veya 
snowboard yapmak istemiyorsanız, 
soğuk kış günlerini eğlenceye çevirecek 
farklı alternatif leri sayfalarımızda 
bulabilirsiniz. 

Yine seyahat etmeyi sevenler için,  
Venice Simplon Orient Express ile 
Venedik’ten Londra’ya uzanan büyülü  
bir yolculuk da sizi bekliyor olacak.  
Bu ikonik trenle, Avrupa’nın en 
popüler iki şehrini keşfe çıkabilirsiniz. 
Bavullarınızı toplamadan önce, 
tüyolarımıza kulak vermeyi ihmal 
etmeyin…    

Dünya turumuz burada bitmiyor. Bu 
sayıda, Şam’dan İsviçre Alpler’ine 
uzanan bir yolculuğa çıkacak ve 
dünyanın dört bir köşesinden en ‘farklı’ 
restoranları bulacaksınız. Her biri kendi 
alanında en olma özelliğini taşıyan bu 
adresler, size eşi benzeri bulunmayan 
bir akşam yemeği deneyimi sunacak. 
Ardından bir Paris klasiği Le Royal 
Monceau’nun sanat aşkıyla yanıp 
tutuşan odalarında bir tura çıkacağız. 

Uzun bir restorasyon sürecinin ardından, 
‘sanat oteli’ konseptiyle kapılarını 
açan ünlü otel, verdiği ‘art concierge’ 
hizmetiyle de Paris’teki tüm sanat 
olaylarına hakim olmanızı sağlıyor. 

Bu sayıda ayrıca, 170 yıllık Kasımpaşa 
Tuz Ambarı binasını yenileme projesiyle 
Dünya Mimarlık Festivali’nde birincilik 
kazanan iki Türk mimar; Kerem Erginoğlu 
ve Hasan Çalışlar’la yaptığımız sıcak bir 
söyleşi de yer alıyor. Yaptıkları elit mimari 
projelerle tanınan Erginoğlu ve Çalışlar, 
Barcelona’da elde ettikleri başarının 
öyküsünü Crystal okuyucularıyla 
paylaşacak. 

Sayfalarımızda ayrıca, dünyaca ünlü 
kristal markası Baccarat’ın Paris’teki 
bol ışıltılı sergisinden, Fransız 
mücevher ekolü Boucheron’un göz alıcı 
tasarımlarına uzanacağız. 

Otomobil tutkunları için ‘küçük’ bir 
sürprimizi de olacak bu sayıda. Lüks 
otomobilin İngiliz ekolü Aston Martin’in, 
ultra minik otomobili Cygnet’i, yollardaki 
macerası henüz başlamadan detaylı 
biçimde inceleyeceğiz. 

Güzelliklerle dolu, mutlu bir yıl 
geçirmeniz dileğiyle…
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06 /  Tur
Bu sayıdaki Tur sayfalarında 
sizin için seçtiğimiz lüks 
Spa’lar, yeni açılan oteller, kış 
destinasyonları, beklenen 
konserler ve sergiler bulunuyor.

14  /  Gezi
Kayakları  kenara bırakın
Bu kış tatil planlarınızda bir 
değişiklik yapın. Kayak veya 
snowboard yerine  yeni, farklı 
ve heyecanlı bir şeyler deneyin. 
Buz tutmuş bir gölde balık 
tutarak, iglo yapmayı öğrenerek 
veya buz tırmanışı turlarına 
katılarak tatilinizi unutulmaz bir 
deneyime dönüştürebilirsiniz.

20  /  Sanat
Paul Kasmin  İstanbul’da
Sanatın yeni cazibe 
merkezlerinden İstanbul, 
New York’un dünyaca tanınan 
galerisi Paul Kasmin’i de çekim 
gücü altına aldı. Avrupa’daki  
ilk merkezini İstanbul olarak 
belirleyen galeri, Akaretler’deki 
merkezinde yılda dört sergi 
açmayı planlıyor.

24  /  Gezi
Raylardaki cennette  31 saat
Venice Sİmplon Orient 
Express’le unutamayacağınız 
bir seyahate çıkmaya hazır 
mısınız? Bu ikonik trenle, 
Venedik’ten Londra’ya uzanan 
31 saatlik bir yolculuk yaparak, 
kıtanın en cazibeli iki şehrini 
keşfedebilirsiniz. 

30  /  İnsan
Karl Lagerfeld lüksü yeniden 
keşfediyor
Her f ırsatta “Kendimi 
keşfetmek için çalışıyorum” 
diyen Karl Lagerfeld, 77 
yaşında yine moda dünyasını 
şaşırtmayı başarıyor. Bu ikonik 
adam, Macy’s için hazırlayacağı 
koleksiyonla daha geniş 
kitlelere ulaşmayı hedef liyor.

İçindekiler
Kış 2011

38  /  Tasarım
Kraliyet Sarayı’ndan İstanbul 
Boğazı’na
Fransız mücevher markası 
Boucheron’un göz alıcı 
tasarımları artık İstanbul’da. 
Kraliyet aileleri, aristokratlar 
ve Hollywood yıldızlarına 
mücevher tasarlayan 
Boucheron, her biri özel dizayn 
edilip, yaratılan mücevherlerini 
Four Seasons Bosphorus 
Otel’de beğeniye sunuyor. 

42  /  Gurme
Moda mutfağa girdi
Kitchen in Fashion, yenilikçi bir 
konsepte imza atıyor ve moda 
ile yemeği aynı çatı altında 
buluşturuyor. Tasarımcı ürünü 
kıyafet ve aksesuvarların, 
dünya mutfağından lezzetlerle 
birlikte sunulduğu mekan, 
renkli atmosferiyle de iç açıyor.

48  /  Tasarım
Bu otelin her köşesinde  
sanat var
Paris’in simge otellerinden 
Le Royal Monceau, iki yıllık 
restorasyon sürecinin ardından 
Geçtiğimiz ay kapılarını 
konuklarına açtı. İç mekanını 
Philippe Starck’in tasarladığı 
otelde sanat, daimi onur 
konuğu… 

56  /  Gezi
Eşsiz restoran deneyimine 
davetlisiniz!
Sıradan bir mekanda sıradan 
bir yemek ilginizi çekmiyorsa, 
dünyanın en farklı restoranları 
sizi bekliyor. Kendi dallarında 
‘en’ olma özelliği taşıyan bu 
adresler, size unutulmaz bir 
deneyim yaşatacak.

62  /  Otomobil
Tuning’e görkemli dokunuş 
Lüks otomobillerin modi-
fiyesine ilgi giderek artıyor. 
Hacmi hızla büyüyen bu 
sektörün öncülerinden f355’in 
Genel Müdürü Aykut Karan, 
son dönemde jip modif iyesine 
merak saranların çoğaldığını 
belirtiyor.

68  /  Sergi
Doğanın kristalle dansı
Fransızların dünyaca ünlü 
kristal markası Baccarat, iki 
asırlık geçmişini doğadan 
ilham alan bir sergiyle 
taçlandırıyor. 

76  /  Röportaj
Bu ödülü Türk mimarlık 
kültürü kazandı
Yaptıkları elit mimari 
projelerle tanınan Kerem 
Erginoğlu ve Hasan Çalışlar, 
Barcelona’da düzenlenen 
Dünya Mimarlik Festivali’nden 
(wAF) büyük ödülle döndü. 

82  /  Tasarım
165 yıllık geçmişe  
saygı duruşu
Alman hassas saatçilik 
sektörünün kurucusu A. 
Lange & Söhne, 165’nci 
yılını özel bir koleksiyon ile 
kutluyor. Bu özel yıl için üç 
yeni saat modeli üreten f irma, 
saatlerinde şimdiye kadar eşi 
görülmemiş sertlikte yepyeni 
bir altın alaşım kullanıyor. 

86  /  Teknoloji
Moda devleri 3D’yi sevdi
Hızla büyüyen üç boyutlu 
eğlence çılgınlığına moda 
dünyasının kayıtsız kalması 
beklenemezdi. 3D f ilmleri 
izleyip, oyun oynarken 
stilini korumak isteyenler, 
ünlü markaların 3D gözlük 
modellerine göz atmalı.

88  /  Gurme
Frederic’in ıstakozları geri 
döndü
Havyar, ıstakoz ve lezzetli 
etleriyle tanınan Frederic’s, 6 
yıllık aranın ardından yeniden 
kapılarını açtı. Mekanın 
yaratıcısı şef Tolga Atalay ve 
işletmeci Emre Ergani, bu geri 
dönüşte her şeyin kusursuz 
olması için titizlikle çalıştıklarını 
söylüyorlar.      

92  /  Otomobil
En küçük Aston Martin!
İngiliz devi Aston Martin, ultra 
küçük yeni modeli Cygnet’i 
piyasaya sunmaya hazırlanıyor. 
Aston’dan sürpriz hamle olarak 
yorumlanan cygnet, spor 
otomobil kalitesini kompakt 
araç tasarımıyla birleştiriyor.
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Efsanenin yeni yüzü 

The Savoy 
Strand London, WC2R 0EU, İngiltere

Tel: (+44) 020 7836 4343

Londra’nın ikonik otellerinden The Savoy, geçtiğimiz ekim 
ayında kapılarını yeniden açtı. Fairmont tarafından 220 milyon 
sterlin bütçeyle restore edilen The Savoy, dünyanın en iyi otelleri 
arasındaki yerini geri almak niyetinde. Oteldeki yenilikler arasında 
en göze çarpanı; ‘Karakter süitleri’ adı verilen özel odalar. 9 süit, 
daha önce burada kalan Maria Callas, Charlie Chaplin, Frank 
Sinatra ve Marlene Dietrich gibi isimlerden izler barındırıyor. Bu 
isimleri anlatan fotoğraflar, baskılar, grafiklerle başucunuzda 
Frank Sinatra hatıralarıyla uykuya dalmanız mümkün. 

Şangay manzaralı

Hotel Indigo
585 Zhongshan Dong Er Road 
Huangpu Area, Şangay, Çin
Tel: (+86) 21 3302 9999

Ünlü oteller zinciri InterContinental, 
Hotel Indigo’yu Şangay’da hizmete açtı. 
Bu butik otel, Fairmont Peace Hotel ve 
Peninsula Shangai gibi lüks otellerin hemen 
yanıbaşında yer alıyor. Farklı tarzıyla, 
bölgeye yeni bir konaklama alternatifi getiren 
Hotel Indigo’da 184 oda bulunuyor. Yerel 
öğelerin başarıyla kullanıldığı otel, eskiyle 
yeniyi birleştirerek hem bulunduğu bölgenin 
kültürünü yansıtıyor, hem de güçlü rakiplerine 
kafa tutmaya hazırlanıyor

Dünyanın en yüksek oteli

Ritz-Carlton Hong Kong
3 Connaught Road; Hong Kong

Tel: (+852) 3760 9000

Mart ayında açılması planlanan Ritz Carlton Hong 
Kong, ‘dünyanın en yüksek oteli’ ünvanını almaya 

hazırlanıyor. 118 katlı binanın en dikkat çeken 
özelliklerinden biri, en üst katında süper manzaralı 

bir havuzun bulunması. Kapalı havuz olarak hizmet 
verecek bu alan tümüyle camla kaplı olduğundan, 

şezlongunuza uzanıp, Hong Kong manzarasını 
seyretmeniz mümkün olacak. 
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Paris’in çaycısı 

Jugetsu-do
95, rue de Seine, Paris, Fransa 
Tel: (+33) 01 46 33 9490

Tarihi 1854 yılına uzanan Jugetsu-do, 
geleneksel Japon çay kültürünü Paris’e 
taşıyor. Bu küçük butikte, Japon çaylarıyla 
birlikte, isteyenler için kuru çay yaprakları, 
tatlılar, atıştırmalıklar ve çay aksesuvarları 
da satılıyor. 5 duyunuza birden hitap 
etme iddiasındaki Jugetsu-do butiği, içeri 
girdiğiniz anda karşınıza çıkan, tavandan 
sallanan bambularıyla radikal bir dizayna 
sahip. Japon çay seremonisine ilgi duyan 
biriyseniz, Paris’e yolunuz düştüğünde, 
Japonlara özel etkinliklerin de yapıldığı 
bu butiğe uğrayabilirsiniz. 

Tarihe yolculuk

Ristorante Mirabelle
Via di Porta Pinciana 14 - 00187 Roma, İtalya  
Tel: (+39) 06 42168838 

Bruno Borghesi yönetimindeki Ristorante 
Mirabelle, Roma’daki en dikkat çekici adreslerden 
biri. Bir Michelin yıldızına sahip restoran, 
geleneksel İtalyan mutfağı ile uluslararası 
lezzetlerin buluşma noktası niteliğinde. Aynı ismi 
taşıyan otelin 7’nci katında bulunan restoran, 
geniş terasından görünen manzarasıyla da nefes 
kesiyor. Mirabelle’de yemeğinizi yerken, 19’ncu 
yüzyıldan kalma, Pinciano, Villa Medici, Trinità 
dei Monti, Saint Peter’s ve Gianicolo saraylarını 
seyredebiliyorsunuz. Mekanın şefliğini Giuseppe 
Sestito yapıyor. 

Üçüncü yıldızı kaptı 

Alinea 
1723 North Halsted 

60614 Chicago-Illinois, ABD 
Tel: (+1) 312 867 0110.

Chicago’da 2005 yılından bu yana hizmet veren Alinea, geçtiğimiz 
kasım ayında 3’ncü Michelin yıldızını kazandı. Restoranın sahibi ve 
şef aşçısı Grant Achatz, klasik lezzetlere getirdiği yeni yorumlar ve 

ultra modern dekoratif uygulamalarıyla tanınıyor. Moleküler gastronomi 
hareketinin öncüsü sayılan Achatz, 2008 yılında Amerika’nın en 

iyi aşçısı seçilmişti. Ünlü şef ve ortağı Rick Kokonas, 2008 yılında 
restoranda servis edilen yemeklerin tariflerinden oluşan bir kitap 

yayınladı. Kitapta, Achatz ve ekibinin çalışma ortamını yansıtan, 400 
kamera arkası fotoğraf da yer aldı. 
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Raveyre’nin 
kompozisyonları
Galerie Bernard Ceysson/Paris 
27 Ocak-13 Mart 2011

Paris’teki Galerie Bernard Ceysson, genç 
fotoğrafçı Jean-Antoine Raveyre sergisiyle yeni 
yılı karşılıyor. Bir film veya tiyatro oyunundan 
kareleri andıran fotoğraf çalışmalarıyla tanınan 33 
yaşındaki Raveyre, eserlerini uzun süreli kast, ışık, 
kostüm ve hatta senaryo hazırlıklarının ardından 
ortaya çıkarıyor. Kompozisyonlarının baskı, format 
ve rötuş aşamalarıyla birebir ilgilenen Fransız 
sanatçının sergisi, Bernard Ceysson Galeri’de 
mart ayına kadar görülebiliyor. 

Gerçek sarışın  
sahneye çıkıyor 
Savoy Theatre, Londra  
Ocak-Ekim 2011

Legally Blonde, Hollywood’tan West End sahnesine 
taşınıyor. Legally Blonde Müzikali, Londra 
Savoy Tiyatrosu’nda Ekim 2011’e kadar aralıksız 
sahneleniyor. Amanda Brown’un 2001 tarihli 
romanından uyarlanan film, Reese Witherspoon’un 
performansıyla büyük ilgi çekmişti. Beyazperdede 
Witherspoon’un canlandırdığı Elle Woods’u bu 
müzikalde Sheridan Smith oynuyor. 7 dalda Tony 
ödülü ve 10 dalda Drama Desk Ödülü adaylığı 
bulunan oyun, güzel bir sarışının sevgilisi tarafından 
hukuk okulu ve daha akıllı bir kız için terk edilmesi 
üzerine Harvard’a girmesini konu ediniyor. 

wuhan’la rüyayı yakalamak 
TİM Maslak Show Center  

28 Ocak-6 Şubat 2011

Çinli akrobasi topluluğu Wuhan, 1953 yılından bu yana 
dünyanın dört bir yanında sayısız gösteri sundu. Kurucuları 

arasında Çin’in en ünlü akrobasi yıldızı ve Çin Akrobasi 
Birliği’nin başkanı Xia Juhua’nın da yer aldığı grup, teknik 
ustalıklarını sanatla birleştiriyor. Geleneksel Çin akrobasi 
numaralarına ekledikleri yeni figürlerle geçmiş ve bugün 

arasında başarılı bir köprü kuran topluluk, şovlarını ışık 
oyunlarıyla güçlendiriyor. Wuhan, yeni gösterileri “Chasing 
the Dream”de, modern sahne tekniklerini zarif danslar, göz 

alıcı ışıklar, büyüleyici müzikler ve rengarenk kostümleriyle 10 
gösteri için Maslak TİM’e geliyor. 
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Budapeşte’nin göbeğinde

Racz Thermal Spa
Hadnagy Utca 8-10
1013 Budapeşte, Macaristan 
Tel: (+36) 1487 03 13

Baglioni Otelleri, Budapeşte’de Racz Thermal Spa ismiyle lüks 
bir spa’yı hizmete açtı. Avrupa’nın en büyük spa merkezlerinden 
biri olan 4 bin 500 metrekarelik tesis, otantik Türk hamamıyla 
ziyaretçilerini 1500’lü yıllara geri götürüyor. Racz’da, değişik 
ısılarda termal havuzlar, açık havuz, sauna ve dinlenme alanları, 
güneşlenme terası, 20 terapi odası, fitness center, güzellik ve 
bakım salonları yer alıyor. 

Ormanın kucağında

Tamarind Springs 
205/7 Thong Takian, Koh Samui 
84310 Suratthani, Tayland
Tel: (+66) 077 424 221 

Tamarind Springs Forest Spa, Tayland’ın Lamai bölgesindeki 
tropikal ormanların içinde bulunuyor. Burası hindistancevizi 
ağaçlarıyla çevrili, şelalelerin ve küçük göllerin bulunduğu 
kocaman bir vadi. 2008 yılında Tayland Turizm Bakanlığı 
tarafından “Tayland’ın En İyi Spa’sı” ve “Asya Kıtası’nın En İyi 
Spa’sı” ödüllerine layık görüldü. Doğanın kucağında yoga, 
meditasyon gibi uygulamaların yapılabildiği merkezde, sağlıklı 
yiyeceklerin sunulduğu bir kafe ve restoran da bulunuyor.

Jiwa Spa
Conrad Bali, Jalan Pratama 168, Bali

Tel: +(62) 361 778 788

İsmi Endonezya dilinde ‘ruh’ anlamına gelen Jiwa Spa, Bali’de 
zihninizi, ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirip, enerjinizi yeniden 

kazanacağınız bir mekan. Herşeyin sakinlik üzerine kurulu olduğu 
Jiwa’da 17 terapi odası, 5 açık hava spa uygulama noktası, iki 
havuz, dinlendirici su terapisi odası, buhar odası, sauna, şok 

havuzu, fitness ve wellnes merkezleri bulunuyor. Kendinizi modern 
dünyadan kopmuş gibi hissedeceğiniz bu merkez, ihtiyacınız 

olan lüks spa uygulamalarını paketler halinde sunuyor. Eğer 
meditasyon gibi Uzakdoğu felsefelerine meraklıysanız, burada 

içsel yolculuğunuzda size rehberlik edecek uzmanlar da mevcut. 
Merkez, Conrad Bali Hotel’in içinde hizmet veriyor. 
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Vitali Hakko’nun anısına

Kreatif Endüstriler 
Kütüphanesi

Kuşbakışı Cad. No : 35 Nakkaştepe, Üsküdar, İstanbul 
Tel: (0216) 554 07 00

Hazırlıkları iki yıldır süren Vitali Hakko Kreatif Endüstriler 
Kütüphanesi’nin ön açılışı, moda duayeninin 3’üncü ölüm 

yıldönümünde oğlu Cem Hakko tarafından yapılmıştı. Kütüphane 
koleksiyonunda sanatın her dalında yayına ulaşmak mümkün. 

Vakko’nun Nakkaştepe’deki gözalıcı merkezinde kurulan 
kütüphanede, sinema, moda, plastik sanatlar üzerine yerli ve 
yabancı kaynaklar bulunuyor. İngilizce, Türkçe ve Fransızca 

ağırlıklı kitapların yer aldığı kütüphane, özellikle kreatif sanatlar 
konusunda eğitim alan öğrencilerin hizmetine sunulacak. 

Kütüphanede, sanat ve kitap tutkusuyla tanınan Vitali Hakko’nun 
kendi kitaplığından getirilen eserler de yer alıyor. 

Chanel’in Paris’e hediyesi

Mobil sanat alanı 
Paris, Fransa

Paris’te Irak asıllı tasarımcı Zaha Hadid 
tarafından dizayn edilen mobil sergi alanı, 
Chanel tarafından Arab World Institute’e 
bağışlandı. Çağdaş sanatçıların eserlerini 
sergilemek üzere kurulan mobil galeri, 
Chanel’in ikonik el çantası modelinden 
esinlenilerek tasarlandı. Hadid’in bu 
eşsiz eseri, 2011’in ilk aylarında Paris’te 
açılacak Arab World Institute merkezinin 
ön kısmına yerleştirilecek. Eşi benzeri 
görülmemiş bir mimariye sahip sergi 
alanı, Arap kültürünü yansıtan eserlerin 
sergilenmesi için kullanılacak. 

Geleceğin kütüphanesi 

Peckham Library 

167 Peckham Hill Street, Londra, İngiltere

Fütüristik tasarımıyla mimarları William Alsop ve Jan 
Störmer’e 2000 yılında ödül kazandıran Peckham Library, 
Londra’nın güneybatısındaki Peckham bölgesinde 
bulunuyor. Ters çevrilmiş bir L harfi şeklindeki binanın 
üst kısmı, çelik borularla dengede tutuluyor. Çocuk 
alanı, sohbet bölümleri ve zengin kitap arşiviyle, yılda 
ortalama 500 bin kişiyi ağırlıyor. Binanın tasarımcısı Alsop, 
geleneksel bir kütüphanenin izlerini takip ettiklerini, ancak 
onu alışılmış halka açık bina görüntüsünden kurtarıp, 
sokağın gürültüsünden tamamen arındırılmış, sessiz bir 
kitap okuma alanına dönüştürdüklerini söylüyor. 
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Galeri Espas 

Hüsrev Gerede Cad. Fırın sok. No:4 
Teşvikiye/İstanbul  
Tel: (0212) 227 70 17

Sanatseverler için bir yeni adres Galeri Espas. 
Teşvikiye’de geçtiğimiz ekim ayında kapılarını 
açan galeri, ilk olarak Volume 1 isimli bir karma 
sergiye ev sahipliği yaptı. Özellikle çağdaş sanat 
eserlerinin sergileneceği galeri, ünlü sanatçıların 
ve sanatseverlerin birebir iletişim kurmasını 
amaçlıyor. 33 senelik koleksiyon serüveninin 
sonunda Galeri Espas’ı hayata geçiren Ahmet 
Başar, çağdaş ve klasik olmak üzere bin sanat 
eserini koleksiyonunda bulunduruyor. Başar, 
resme olan tutkusunu herkesle paylaşmak için 
Espas’ı kurduğunu söylüyor. 

Bir Usta Bir Dünya: Metin And
26 Ocak - 25 Şubat 2011

Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi

Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde sanat ve edebiyatta derin izler 
bırakmış önemli isimler için açılan “Bir Usta Bir Dünya” sergi 
dizisi, 2011 yılında Metin And ile devam ediyor. Geleneksel 
Türk tiyatrosu, tasvir sanatları, illüzyon ve halkbilimi üzerine 

yaptığı benzersiz çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Metin And bu 
sergide; kitapları, dostlarının onun hakkında  

yazdıkları yazıları, özel eşya ve belgeleri, kendi albümünden 
fotoğrafları ve illüzyon aletleriyle yeniden gündeme geliyor. 

Metin And’ın renkli ve çok yönlü dünyasını gözler önüne  
seren “Bir Usta Bir Dünya: Metin And” sergisi,  

26 Ocak - 25 Şubat 2011 tarihleri arasında Yapı Kredi Vedat 
Nedim Tör Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. 

Hirshhorn Müzesi
MRC Code 359 
Washington, ABD 
Tel: (+1) 202 633 1618

Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı olan Hirshhorn Müze 
ve Açık Heykel Alanı, ziyaretçilerini çağdaş sanatların 
değişken gücünü yaşamaya çağırıyor. Müze, her medyadan 
20 ve 21. yüzyıl sanatçılarının uluslararası eserlerine 
evsahipliği yapıyor. Sergilerin yanısıra seminerler ve özel 
sanat programlarının da yapıldığı müze, genç sanatçıların 
seslerini duyurmaları açısından da önemli bir platform. 
Merkezin güncel sergilerinden biri Belçikalı sanatçı Hans 
Op de Beeck’in Black Box sergisi. Heykel, resim, baskı, 
enstalasyon, video ve animasyon filmlerden oluşan sergi, 
insan eli ve ışık efektlerinin biraraya gelerek oluşturduğu 
senaryo üzerine kurulu. Siyah-beyaz görüntülerin ağırlıkta 
olduğu sergi, 27 Şubat 2011 tarihine kadar görülebiliyor. 
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KİM DEMİŞ KIŞ AYLARI SIKICI OLUR DİYE? SOĞUK 
HAVA, KAR VE BUZU EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRMEK 
SİZİN ELİNİZDE. BU KIŞ TATİL PLANLARINIZDA BİR 
DEĞİŞİKLİK YAPIN. KAYAK VEYA SNOWBOARD 
YERİNE YENİ, FARKLI VE HEYECANLI BİR ŞEYLER 
DENEYİN. BUZ TUTMUŞ BİR GÖLDE BALIK TUTARAK, 
İGLO YAPMAYI ÖĞRENEREK VEYA BUZ TIRMANIŞI 
TURLARINA KATILARAK TATİLİNİZİ UNUTULMAZ BİR 
DENEYİME DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

KAYAKLARI 
KENARA 
BIRAKIN 
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1
KAR MOTORU TURU
Jukkasjärvi ve Kaupinnen arasındaki eski İsveç köyleri, maceracı tatillerin 
oyun bahçesi haline geldi. Uçsuz bucaksız doğanın kucağına kar 
motorlarıyla yapılan günlük geziler hem çok eğlenceli hem de öğretici. 

Çünkü turlara katılanlara, iglo yapmak, köpekli kızak kullanmak gibi bölgeye özgü 
maharetler de kazandırılıyor. 40 bin ton kar ve buz kullanılarak yapılan ünlü Ice 
Hotel’de bir gece geçirmek de seçenekleriniz arasında. Bunun için Why Don’t You 
ile irtibat kurabilirsiniz. 0845 838 6262, www.whydontyou.com
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2
BUzdA BAlıK Avı
Ağ balıkçılığını fazla teknik, 
göl balıkçılığını da çok sıkıcı 
bulabilirsiniz. Ama buzda balık 

avını gerçekten seveceksiniz. Donmuş 
göl yüzeyine küçük bir delik açıp,  
göl kenarına kurduğunuz mobil  
kabininize yerleşiyorsunuz. Buz tutmuş 
tabakanın altında yaşayan balıklardan 
birinin yeminize bir ısırık atmasını 
bekliyorsunuz. Güney kutbuna yakın 
noktalarda oldukça yaygın olan buz 
balıkçılığı çoğunlukla tatlı su levreği, 
gölge balığı, deniz alası, çelikbaş 
alabalık gibi türleri yakalamak amacıyla 
yapılıyor. Kışın bitimine doğru buz 

tabakası incelmeye başlayınca, yalnızca 
bölgenin yerlileri balık avına çıkıyor. 
Explore, İsveç’in kuzeyinde balık avı 
turları düzenliyor. Turlarda ren geyikleri ve 
kızakla gezmek, Jukkasjarvi’deki 
Buz Otel’de konaklamak gibi aktiviteler 
de mevcut. Explore 0845 013 1537, 
explore.co.uk

3
BUz pATenİ 
Yolunuz National Park’a  
düşerse, Woollman Rink’te  
buz pateni yapmayı 

deneyebilirsiniz. Kışın gökyüzünün ve 
ışıklandırılmış gökdelenlerin romantik  
bir fon oluşturduğu alan, sık sık evlilik 

tekliflerine de sahne oluyor.  
Burada, özel çadırda akşam  
yemeği, size özel müzikler ve bolca 
şampanyanın sunulduğu bir gece 
geçirmek için sadece bin 500 dolar 
ödüyorsunuz. Woollman Rink  
00212 439 69 00,  
www.wollmanskatingrink.com 

4
BUzdA ATlA gezİnTİ
İzlanda’ya özgü atlar, 9’uncu 
yüzyılda bu ülkeye getirildi.  
O zamandan bu yana da  

safkan olarak yetiştirilmelerine özen 
gösterildi. İzlandalılar’ın atlarıyla 
aralarında çok özel bir bağ var. İzlanda, 
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5
KöpeKleRle KızAK TURU
Finlandiya’nın Rusya sınırı boyunca uzanan, uçsuz bucaksız bakir 
doğası, sessiz ormanlar ve donmuş göllerle çevreleniyor. Yerli şirketler, 
köpeklerin çektiği tahta kızaklarla sizi bu doğanın kalbine uzanan 

bir yolculuğa çıkarıyor. Bir günde köpekli kızaklarla 100 kilometrelik yolculuk 
yapıyorsunuz. Otelinize döndüğünüzde, sauna ve şöminenin sıcağı size dışarıdaki 
soğuğu unutturuyor. Husky cinsi köpeklerle kızak keyfi yaşamak için, Adventure 
Company’yi de arayabilirsiniz. 0845 450 53 16, www.adventurecompany.co.uk

dünyada at sayısının insana oranla en 
yüksek olduğu ülke. Üstelik hayvanlarla 
ilgili çok sıkı kuralları var. Bunlardan biri, 
adadan ayrılan bir atın bir daha asla 
geri dönemeyeceği kuralı. İzlandalılar’ın 
bu çok değerli atlarıyla Mrdalsjökull 
Buzulu’nda bir gezinti yapmaya ne 
dersiniz? Muhtemelen zor olacaktır 
ama yerli binicilerin buzda sergiledikleri 
şovları izlemek de çok eğlenceli olabilir. 
Fırsatınız varsa mutlaka denemelisiniz. 
Bunun için Icelandic Mountain Guides’ı 
arayabilirsiniz. 00354 587 99 99,  
www.mountainguides.is

6
KURT gözleMcİlİğİ
Çocuklar için yazılmış korku 
hikayelerinden, Jack London 
romanlarının muhteşem dünyasına 

kadar, doğadaki çok az hayvan kurtlar 
kadar büyük bir gizem ve korku yaratmıştır. 
Kanada’nın Prince Alberta Ulusal Parkı’nın 
sessiz ve karanlık ormanları arasında köpekli 
kızaklarla ilerleyip, kurtların bölgesine 
doğru hareket edebilirsiniz. Rehberler 
eşliğinde çıkılan bu gezide, soğuk bir geceyi 
ormanda yakılan ateşin başında geçirmek 
ve karanlıktan gelen kurt seslerini dinlemek 
eşsiz bir deneyim olabilir. Tura katılmak için  
Windows On The Wild, 020 8742 1556,  
www.windowsonthewild.com 



7
BUzUl yüRüyüşü
Kendinizi yeterince cesur hissediyorsanız, Norveç’in güneyindeki buzullarda 
zorlu bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Jostedalsbreen Ulusal Parkı’nın en 
büyük buzul alanına sahip bölgesinde, rüzgar ve nehirlerin şekillendirdiği 

buzullar arasında düzenlenen turlar, kendisine güvenenleri bekliyor. Metrelerce 
yükseklikteki buzullar, karanlık çukurlar ve hareket eden buzul parçaları arasındaki 
yolculuk, gerçek bir heyecan yaşatacak. Visit Norway ve Exodus, hem Norveç hem de 
komşu ülkeleri keşfetmek isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Visit Norway  
0047 22 00 25 00, www.visitnorway.com Exodus 0845 805 72 67 www.exodus. co.uk
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8
vAhşİ dOğAdA TReKKİng 
İskoçya’nın el değmemiş 
ormanlık bölgesi Knoydart’a 
kısa bir bot yolculuğu ile ulaşıp, 

denizle iç içe geçmiş dağlar ve ıssız 
göllerle çevrelenmiş doğanın kucağına 
kendinizi bırakıyorsunuz. Zorlu trekking 
parkurunu tamamladıktan sonra kamp 
kurup, ateşin başında sessizliği  
dinleyip rahatlıyorsunuz. Wilderness 
Scotland 0131 625 6635,  
www.wildernessscotland.com

9
BUz TıRMAnışı 
Adrenalinin dozunu biraz 
fazla kaçırdıysanız, kendinizi 
Alpler’in buzlu tepelerinde kaya 

tırmanışı yaparken bulabilirsiniz. Mont 
Blanc, Matterhorn ve Eiger tepelerine 
düzenlenen turlara katılmak için 
tırmanma bilginizin olmasına gerek yok. 
Başlangıç seviyesindeki tırmanışçılara 
verilen kurslar, ilk kez Alpler’e gelen 
amatör dağcılara yönelik olarak 
tasarlanıyor.  
Bu deneyimi yaşamak isteyenler için 
Activity Breaks gibi operatörler,  
gözünüzü korkutmayacak buz tırmanışı 
turları düzenliyor. Kar raftingi ve kızakla 
gezi gibi seçenekler de tura dahil!  
Alpine Guides’a bir göz atabilirsiniz. 
07940 407533, www.alpine-guides.com



Crystal 19

10   
BUz SAnATı
Buz sanatı ilginizi çekiyorsa, Çin’deki Harbin Buz ve Kar Festivali 
aklınızı başından alacak demektir. Pembe, mavi, sarı ve yeşil 
ışıklarla aydınlatılmış dev buz blokları sanatçıların elinde bir buz 

barına, şatolara, köprülere ve heykellere dönüşüyor. Parkı dolduran buzdan sanat 
eserleri, her yıl ocak ayının başından itibaren Harbin’de görülebiliyor. Travel China, 
0800 666 88666, www.travelchinaguide.com 



New York’ta 1989 yılında kurulan ünlü 
Paul Kasmin Gallery, Andy Warhol, 
Robert Indiana, Les Lalannes, Walton 
Ford, Kenny Scharf, Barry Flanagan  
ve Frank Stella gibi uluslararası 
sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir 
platform. New York’un simge sanat 
merkezlerinden biri olan galeri, farklı 
nesillerden uluslararası düzeyde 
tanınmış, güncel ve çağdaş ressamların, 
heykeltıraşların, fotoğrafçıların ve 
sinemacıların eserlerine ev sahipliği 
yapıyor. 

Galeri aynı zamanda bütün dünyadan 
genç sanatçıların eserlerine de yer 
veriyor. Tarihi sergilerle son teknoloji 
çağdaş programı bir arada sunuyor.  
New York sanat çevresinin yakın 

crystal
sanat

SANATIN YENİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN İSTANBUL, 
NEW YORK’UN DÜNYACA TANINAN GALERİSİ 
PAUL KASMİN’İ DE ÇEKİM GÜCÜ ALTINA ALDI. 
AVRUPA’DAKİ İLK MERKEZİNİ İSTANBUL OLARAK 
BELİRLEYEN GALERİ, AKARETLER’DEKİ MERKEZİNDE 
YILDA DÖRT SERGİ AÇMAYI PLANLIYOR 
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PAUL KASMIN 
İSTANBUL’DA
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takibinde olan galeri, seçtiği isimler ve 
sunum farkıyla gündem yaratan sergiler 
düzenliyor. Galerinin New York’ta  
sayısız kataloglar ve sanatçı kitapları 
yayınlayan, düzenli olarak uluslararası 
sanat festivallerine katılan ve halka açık 
önemli heykel projeleriyle ünlü olan iki 
mekanı bulunuyor. 

UlUSlARARASı SAnATÇılARı 
geTİReceK
Şimdi bu ünlü galeri, uluslararası 
tecrübesini İstanbul’a taşıyor. Şehrin 
büyüyen çağdaş sanat kültürünün bir 
parçası olan Akaretler’de kapılarını 
açıyor. Paul Kasmin Gallery, uluslararası 
düzeyde tanınmış sanatçılarını, heyecan 
verici ve farklı sergilerle İstanbul’a 
getirmeyi hedefliyor. 
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BüyüK AÇılış MART AyındA 
Galeri, Avrupa’daki ilk merkezini 
İstanbul olarak belirlerken, galerinin 
tüm kataloglarında bundan böyle ‘Paul 
Kasmin Gallery New York-İstanbul’ 
ifadesinin kullanılacağı belirtiliyor. 
Geçtiğimiz yılın son ayında kurucusu 
Paul Kasmin’in de katıldığı bir törenle 
açılan galeri, ilk sergisinde ünlü fotoğraf 
sanatçısı David LaChapalle’i ağırladı. 

Ünlü isimlerle yaptığı sıra dışı fotoğraf 
çalışmalarıyla tanınan LaChapelle’in 
seçilmiş karelerinden oluşan ‘Documents 
of Desire & Disaster’ sergisi, New York’tan 
sonra ilk kez İstanbullu sanatseverlerle 
buluştu. Büyük açılışını mart ayında 
gerçekleştirecek olan galeri, yılda 4 sergi 
açmayı planlıyor. İstanbul’u Avrupa’nın 
önemli sanat merkezleri arasında 
gösteren galeri yöneticileri, New York’ta 
da galerinin çok sayıda Türk müşterisi 
olduğunun altını çiziyor. 

Adres: Süleyman Seba Caddesi,  
No:10 Akaretler, Beşiktaş, İstanbul

Paul Kasmin Gallery New York

Paul Kasmin Gallery İstanbul

Andy Warhol, Walton Ford, Frank Stella  
gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin 

sergilendiği galerinin New York’ta iki mekanı 
bulunuyor. Burada, halka açık önemli heykel 

projeleri de gerçekleştiriliyor 
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VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS’LE UNUTAMAYACAĞINIZ BİR SEYAHATE 
ÇIKMAYA HAZIR MISINIZ? BU İKONİK TRENLE, VENEDİK’TEN LONDRA’YA 
UZANAN 31 SAATLİK BİR YOLCULUK YAPARAK, KITANIN EN CAZİBELİ İKİ 
ŞEHRİNİ KEŞFEDEBİLİRSİNİZ 

RAYLARDAKİ 
CENNETTE  31 SAAT
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Tren seyahatlerinin insana hissettirdikleri 
bir başkadır şüphesiz… Rayların 
üzerindeki yolculuk, gidilen yeri bir amaç 
değil sadece araç haline getirir ve  size 
romantizmi, heyecanı ve macerayı bir 
arada sunar. Bir de bu tren ünlü Orient 
Express olursa, unutulmaz bir deneyim 
sizi bekliyor demektir. Orient Express 
Avrupa’da, Londra-Paris, Paris-Venedik, 
Venedik-Roma, Venedik-Prag, Londra-
Prag gibi güzergahlarda bir-iki günlük 
yolculuklara çıkıyor. Bu ikonik trende 
yerinizi ayırttığınızda, yolculuğunuza 
şampanyalı karşılamalar, gideceğiniz 
şehirdeki otel konaklamaları ve rehberlik 
ücretleri de dahil oluyor. 

Avrupa’da en çok tercih edilen tur 
güzergahı Venedik-Londra… Toplam 
31 saat süren bu yolculuk, size kıtanın 
en cazibeli iki şehrini keşfetme imkanı 
sunuyor. Orient Express, 1920’leri 
anımsatan vintage vagonları, dünya 
mutfağından örnekler sunan restoranı 
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ve aklınıza gelebilecek her lüks detayı 
bulabileceğiniz hizmetiyle, bu seyahati 
unutulmaz bir deneyime dönüştürecek. 

İSvİÇRe AlpleRİ’nde Beş ÇAyı
Yolculuğunuz, bir şişe şampanya ve 
çikolata ile karşılanacağınız Venedik 
Santa Lucia İstasyonu’nda başlıyor. Özel 
rehberiniz, size kabininize kadar eşlik 
ediyor ve yerleşmenize yardımcı oluyor. 
Kısa süre sonra nostaljik arabalarla 
servis edilen öğle yemeğiniz kabininize 
geliyor. Öğleden sonranızı, ayaklarınızı 
uzatıp, keyif yaparak ve İsviçre Alpleri’nin 
muhteşem manzarasını seyrederek 
geçiriyorsunuz. Daha sonra ise, beş 
çayınızı kabininizde içebilir veya trenin 
lüks barında diğer yolcularla sohbet 
ederek bir şeyler içebilirsiniz. Bar Car’dan 
yükselen piyano müziği, akşam yemeği 
saatinin geldiğini haber veriyor. Romantik 
bir akşam yemeği için her şey hazır! 
Fransız şefler tarafından hazırlanan 
zengin bir menünün sunulduğu yemeğin  
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Piyanodan yükselen müzik, akşam yemeği 
saatinin geldiğini haber veriyor. Fransız şeflerin 

hazırladığı enfes yemekleri tattıktan sonra, barda 
bir kadeh şarap eşliğinde sohbet ederek, bu 

büyülü akşamı sonlandırabilirsiniz

ORıenT eXpReSS hAKKındA 
BİlMedİğİnİz 12 geRÇeK
1- Orient Express 1982 yılındaki 
yenilenmenin ardından, 365 bini 
aşkın yolcuyu ağırladı. 
2- Hizmete başladığından beri, 4 
milyon kilometreden fazla yol katetti. 
3- Ortalama her yıl 150 bin kilometre 
yol yapıyor. 
4- Bugüne kadar 3 milyon 750 bin 
porsiyon yemek servis edildi. 
5- Çeyrek mil uzunluğundaki tren tam 
17 otomobil ağırlığında. Yani yaklaşık 
950 ton. 
6- Trende bir yılda kullanılan 
kömürün ağırlığı 39 bin 500 kilogram. 
7- Tren şefi, Venedik-Calais-Venedik 
seyahati sırasında tren içinde 
ortalama 18 kilometre yol katediyor. 
8- Görevliler, ortalama bir sezonda, 
kabinlerin gece-gündüz değişimi için 
ortalama 4080 saat harcıyor. 
9- Paris-İstanbul seyahati sırasında 
bir görevli tren içinde 55 kilometre 
yol katediyor. 
10- Bir yılda, trende kullanılan 225 
bin parça tekstil ürünü temizleniyor. 
11- Bir yılda kahvaltıda 12 bin 845 
kruvasan servis ediliyor. 
12- Yılda servis edilen şampanya 
sayısı ise bin 700 
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ardından, bara geçerek bir kadeh şarapla 
bu büyülü akşamı sonlandırabilirsiniz. 
Dilediğinizde kabininizin şık bir yatak 
odasına dönüştürülmesi için görevlileri 
çağırmayı da unutmayın… 

SOn dURAK lOndRA
Ertesi sabah uyandığınızda ise, dilediğiniz 
bir saatte kahvaltınız kabininizde servis 
ediliyor. Daha sonra tren Paris’teki Gar 
l’Est’te 40 dakikalık bir mola veriyor. 
Bu süreyi garda yürüyüş ve alışveriş 
yaparak, Parisliler’in hızlı adımlarla etrafta 
koşturmalarını seyrederek geçirebilirsiniz. 
Trenin yeniden harekete geçmesinin 
ardından, muhteşem bir brunch sizi 
bekliyor. Siz yemeğinizi yerken, tren  
Fransa yakasındaki Channel geçişini 
yapıyor. Londra’ya doğru yaklaşırken, 
akşamüstü saatleriniz bir kadeh  
şampanya ile renkleniyor. Kent şehrinin 
cömert manzarasını izlerken, çok 
geçmeden kendinizi Lonra Victoria 
İstayonu’nda buluyorsunuz. Bu belki 
yolculuğunuzun sonu ama anılarınız bir 
ömür boyu sizinle olacak şüphesiz. 

30 Mart 2011’de gerçekleşecek  
yeni yılın ilk Venedik-Londra seferi için 
yerinizi ayırttırmayın unutmayın. Bu 
yolculuğun, çift kişilik kabinde, kişi başı 
bedeli 2 bin 300 euro.  
www.orient-express.com 
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HER FIRSATTA “KENDİMİ KEŞFETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM” DİYEN KARL LAGERFELD, 
77 YAŞINDA YİNE MODA DÜNYASINI ŞAŞIRTMAYI BAŞARIYOR. YALNIZCA 
MODA TASARIMCILIĞI DEĞİL, FOTOĞRAF VE DİĞER SANAT DALLARINDAKİ 
ÇALIŞMALARIYLA DA HEP GÜNDEMDE KALAN BU İKONİK ADAM, MACY’S İÇİN 
HAZIRLAYACAĞI KOLEKSİYONLA DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

LÜKSÜ YENİDEN 
KEŞFEDİYOR 

KARL LAGERFELD 



Usta tasarımcı Karl Lagerfeld, 77 yaşında 
moda dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. 
Yıllarca kendi markasının yanısıra Fendi 
ve Chanel için hazırladığı koleksiyonlarla 
efsaneleşen Alman modacı, 2004 
yılında H&M için hazırladığı, düşük fiyatlı 
koleksiyonla ortalığı birbirine katmıştı. Bu kez, 
Lagerfeld’in hazır giyim mağazaları zinciri 
Macy’s ile işbirliği yapacağını duyurması 
büyük heyecan yarattı. 
Efsane modacının 2011 sonbahar-kış sezonu 
için hazırlayacağı gece elbiselerinden, 

jean’lere ve tişörtlere kadar uzanan 
koleksiyonu merakla bekleniyor. Macy’s 
sayesinde  

Lagerfeld imzalı lüks parçalar, daha 
ulaşılabilir bir kimliğe bürünecek.  
Lüks tasarımların, geniş kitlelere hitap 
eden markalarla buluşması trendinin son 
halkası olan bu işbirliği çerçevesinde 
Lagerfeld’in hazırlayacağı Macy’s kapsül 
koleksiyonu, gelecek eylül ayında 250 Macy’s 
mağazasında satışa sunulacak. 
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“Benim işimin bir kısmı 
moda. Bu benim için, 
nesneleri olduğu gibi 
görmek değil, nasıl 
olmaları gerektiğine 
inandırmak”
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Lagerfeld, başını PETA ile derde sokacak  
kadar lüks kürklere düşkün. Kesintisiz ve net 

formlara sahip ceketleri, son yıllarda da lateks 
tayt ve tulumları ön plana çıkaran tasarımcı, 

elbette siyah ve beyaz renkleri birarada 
kullanmaktan da vazgeçemiyor
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Ünlü tasarımcının, Chanel’e hazırladığı 
koleksiyondan tümüyle ayrı, daha  
enerjik bir tarzı benimseyeceği 
konuşulanlar arasında. Chanel ve 
Lagerfeld fanatiği kesimden yükselen 
bazı sesler ise, 3 bin dolarlık Chanel 
çantalarını tasarlayan adamın,  
Macy’s için jean etek yapmasını 
istemediklerini ortaya koyuyor. Yine 
de çoğunluk, koleksiyonunun geniş 
kitlelere ulaşacağı ve büyük ilgi göreceği 
konusunda hemfikir… 

enTeleKTüel SeKSİlİK 
Modanın son 40 yılına damgasını vuran 
Karl Lagerfeld, tüm dünyada ‘yeniden 

icat ediş’in ustası olarak kabul ediliyor. 
O, bir parçayı ele alıyor ve ilk halinden 
çok uzaklara götürüyor. 14 yaşında 
Paris’e gelen, 17’sinde Pierre Balmain 
için çalışmaya başlayan Lagerfeld, başarı 
basamaklarını hızla tırmanmıştı.  

Jean Patou, Krizia, Charles Jourdan 
ve Valentino için yaptığı tasarımlarla 
ismini duyuran tasarımcı, 1967 yılında 
Fendi ile çalışmaya başladığında ismi 
moda devleri arasında gösteriliyordu.  
Bu işbirliğini Chloe ve kendi adıyla 
özdeşleşecek marka Chanel takip 
etti. ‘Chanel’in arkasındaki beyin’ olan 
Lagerfeld, markanın kült haline gelmiş 

tarzına yeni yorumlar kattı. 1984’te  
Karl Lagerfeld ismiyle bir koleksiyon 
yaratan efsane tasarımcı, markasının 
sloganını ise ‘entelektüel seksilik’ olarak 
duyurmuştu. 

Onu tanımlayan, at kuyruğu yapılmış 
beyaz saçları, koyu camlı güneş 
gözlükleri, yüksek yakalı gömlekleri  
ve vazgeçemediği siyah-beyaz  
renkleriyle dış görünüşünde yenilik 
yapma taraftarı olmayan Lagerfeld, iç 
dünyasında ise sürekli kendisini  
‘yeniden keşfediyor’. “Benim işimin  
bir kısmı moda.  Bu, nesneleri olduğu  
gibi görmek değil benim için. Nasıl 
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Pirelli 2011
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olmaları gerektiğine inandırmak” diyen 
tasarımcı, yarattığı görüntülerde evrimi 
sorguladığını söylüyor.  Kendisinin de 
dediği gibi moda, onun işinin sadece 
‘bir parçası’… Sanatçı kimliğini moda 
tasarımcılığıyla sınırlamayan Lagerfeld, 
fotoğraf çalışmalarına da büyük önem 
veriyor. 

20’den fazla fotoğraf kitabı yayınlayan 
tasarımcı, Paris’te 7L isimli bir kitabevinin 
de sahibi. Kariyeri boyuncu opera,  
bale ve tiyatroyla yakından ilgilenen 
Lagerfeld, La Scala tiyatrosunun  
yanısıra, My First Love, Babette’s Feast, 

Catwalk gibi sinema filmleri için  
kostümler hazırladı. Ünlü tasarımcı, 
fotoğrafçı kimliğiyle yepyeni bir çalışmaya 
da imza attı. 

Geleneksel Pirelli takviminin 2011 
versiyonu için fotoğraf makinesini  
eline alan Lagerfeld, Mitologie  
başlıklı takvim için 15 kadın ve 5 erkek 
modeli görüntüledi. Ünlü tasarımcı, 
Paris’teki stüdyosunda görüntülendiği 
modellerini, antik Yunan ve Roma 
mitolojisinden karakterlere büründürdü. 
Ünlü aktris Julianne Moore, Lagerfeld’in 
objektifine Zeus’un karısı Hera olarak 

poz verdi. Takvimde, Moore’un yanısıra 
Bianca Balti, Elisa Sednaoui, Freja  
Beha Erichsen, Isabeli Fontana, 
Magdalena Frackowiak, Anja Rubik, 
Abbey Lee Kershaw, Lakshmi Menon, 
Heidi Mount, Erin Wasson, Natasha 
Poly, Daria Werbowy, Iris Strubegger, 
Sebastien Jondeau, Garret Neff ve Jake 
Davis gibi isimler yer aldı. 

Fotoğrafçı Lagerfeld, daha önce Güney 
Afrikalı model David Miller’la yaptığı nü 
çekimle ses getirmişti. 2005’te  
V Magazine için Mariah Carey’yi de 
fotoğraflamıştı. 
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Siemens’ten, bulaşıklarınızı mükemmel şekilde kuruturken enerji tasarrufunda 
dünya rekoru kıran bir bulaşık makinesi: Zeolit® Kurutma Teknolojisine sahip 
jetMatic eco.
jetMatic’teki zeolit mineralleri, makine içinde oluşan buharı emerek enerjiye çevirir. Böylece, bulaşıklarınız standart 
ekonomik programda bile jet hızıyla kupkuru olur. jetMatic eco, size yalnızca zaman kazandırmakla kalmaz, enerjiden de 
fazlasıyla tasarruf etmenizi sağlar. eco 50̊ C programında A %-30 enerji sınıfı ve 7 lt su harcama özelliğiyle 
dünyada ilk ve tek olan jetMatic eco, hem bulaşıklarınızın parlaklığını hem de dünyanın geleceğini düşünür. 
Üstelik varioSpeed özelliğiyle de %50 daha hızlı yıkar. Bu şaşırtan teknoloji doğal olarak yine Siemens’ten.

444 66 88
www.siemens-home.com

“Bulaşık makinem bir damlanın bile 
hesabını yaparken bulaşıklarımı da 
son damlasına kadar kurutsun”  

diyen herkes için.
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FRANSIZ MÜCEVHER MARKASI BOUCHERON’UN GÖZ ALICI TASARIMLARI 
ARTIK İSTANBUL’DA. KRALİYET AİLELERİ, ARİSTOKRATLAR VE HOLLYWOOD 
YILDIZLARINA MÜCEVHER TASARLAYAN BOUCHERON, HER BİRİ ÖZEL 
DİZAYN EDİLİP, YARATILAN MÜCEVHERLERİNİ FOUR SEASONS BOSPHORUS 
OTEL’DE BEĞENİYE SUNUYOR. MARKA, EL İŞÇİLİĞİ, TAŞ KALİTESİ, YARATICILIK 
VE YENİLİKÇİLİK ANLAMINDA GÖSTERDİĞİ ÖZENİ, EN ULAŞILABİLİR 
MÜCEVHERLERİNE BİLE YANSITARAK, GEÇMİŞİNE DUYDUĞU SADAKATİ 
DEVAM ETTİRİYOR

KRALİYET SARAYI’NDAN 
İSTANBUL BOĞAZI’NA
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1830 yılında doğan Frédéric Boucheron, 
mücevher ustası Jules Chaize’in yanında 
çıraklık yapmasının ardından 1858’de 
henüz 28 yaşındayken kendi mücevher 
mağazasını açmaya karar verir. Fransız 
High Jewellery’nin görkemli dünyasında 
efsaneleşmiş Boucheron markası, 
Frédéric Boucheron’un İkinci İmparatorluk 
döneminin en parlak devrinde, 1858’te 
Palais Royal’de bulunan Galerie de 
Valois’daki ilk mağazasını açmasıyla 
doğar. 1893’te Frédéric Boucheron, Place 
Vendôme’daki ilk kuyumcudur. 
Versailles Sarayı ile aynı mimariye sahip 
olan Place Vendôme’da daha sonradan 

efsaneleşecek 26 numaralı mağazayı 
seçmesinin nedeni, buranın en çok güneş 
ışığı alan köşe olması ve pırlantaların 
daha çok parıldayacağını düşünmesi 
olduğu söylenir. 

İRAn şAhı’nın BüyüK SıRRı 
Frédéric Boucheron, 1902’de vefat 
ettiğinde görevini oğlu Louis devralır. 
Hindistan, Moskova, Londra ve New 
York’a gerçekleştirdiği ziyaretleriyle 
Boucheron’un ününü dünyanın dört bir 
yanına taşır. İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, 
Louis Boucheron’u dünyanın en büyük 
iki pembe elmasının da bulunduğu 
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Boucheron mücevherleri artık Four 
Seasons Bosphorus Otel’deki SI 
Luxury World butiğinde mücevher 
tutkunlarının beğenilerine sunuluyor.  
Tel: 0212 258 91 90

imparatorluk hazinesine, değerinden 
ölene dek kimseye bahsetmemesi 
şartıyla, paha biçmek üzere davet eder. 
O güne dek hiçbir mücevherciye bu 
denli önemli bir misyon yüklenmemiştir. 
Louis Boucheron, 1959’da ölene kadar 
hazinenin değerini kimseyle paylaşmaz. 
Bundan 20 yıl sonra Şah, Boucheron 
Mücevher Evi’ni müstakbel eşi Prenses 
Süreyya için bir evlilik tacı hazırlamalarını 
isteyerek, yeniden arar. 

gReTA gARBO’dAn  
penelOpe cRUz’A 
1937’de armut şeklinde elmaslarla süslü 
bir gerdanlık hazırlanan Mısır Kraliçesi 
Feride, zümrütlerle kaplı fildişi taç ile 
resimleri yayınlanan Ürdün Kraliçesi 
Rania, Çar 3’üncü Alexander, Ana 
Kraliçe’den tacını devralan Kraliçe 
Elizabeth, Boucheron’un müşterileri 
arasında. Boucheron’un 150 yılı aşan 
geçmişinin en özel isimleri arasında 
rafine zevkiyle tanınan Rus Prensi Félix 
Youssoupoff; Caroline Otero; hayatının 
aşkı Marcel Cerdan için Boucheron bir 
saat satın alan Fransız şarkıcı Edith Piaf 
da bulunuyor. Hollywood’u da çekim 
alanına alan Boucheron, Greta Garbo, 
Rita Hayworth ve Marlene Dietrick’in 
boyunlarını ve parmaklarını süslerken, 
günümüzde Penelope Cruz, Nicole 
Kidman, Kristin Scott Thomas, Rachel 
Weisz, Michelle Yeoh, Jodie Foster, 
Juliette Binoche ve Diane Kruger gibi film 
yıldızları da Boucheron’un mücevherlerini 
tercih ediyor. 

KOleKSİyOndAn SeÇMeleR 
Ma Jolie
Boucheron Ailesi’ne en son katılan 
koleksiyon. Ma Jolie, tarihi ve geçmişin 
estetiğini tekrar ortaya koyuyor. 1950’lerin 
dokuları bu koleksiyonda Boucheron’a 
ilham kaynağı oldu. Koleksiyon, yüzük; 
bilezik ve pendanttan oluşuyor. Pendant 
aynı zamanda broş olarak kullanılıyor. 

Ava
Ava koleksiyonu, Boucheron’un 
tutkunlarından Ava Gardner’dan alınan 
ilhamla kendisine ithafen hazırlandı. Ava 
koleksiyonundaki bütün mücevherler 
beyaz altından yaratıldı. Koleksiyonun 
en büyük özelliği gece ve gündüz 
takılabilmesi.

cabinet de curiosites
Her biri bir sanat eseri olarak kabul edilen 
koleksiyonda bukalemun, kurbağa, 
baykuş, Madagaskar maymunu, kirpi, 
salyangoz, denizatı ve deniz yıldızı gibi 
figürler kullanılıyor. 

delilah
Delilah, esinti kaynağı 1920’lerin kült 
figürü ponpon olan sarkıt şeklindeki 
akışkan pendanttan oluşuyor. 1920’li 
yıllarda son moda giyinmeyi seven 
kadınlardan ilham alıyor. Mücevher, sarı 
ve pembe altın bir kumaş şeklinde. 
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KITCHEN IN FASHION, YENİLİKÇİ BİR KONSEPTE İMZA 
ATIYOR VE MODA İLE YEMEĞİ AYNI ÇATI ALTINDA 
BULUŞTURUYOR. TASARIMCI ÜRÜNÜ KIYAFET 
VE AKSESUVARLARIN, DÜNYA MUTFAĞINDAN 
LEZZETLERLE BİRLİKTE SUNULDUĞU MEKAN, RENKLİ 
ATMOSFERİYLE DE İÇ AÇIYOR

MODA 
MUTFAĞA 
GİRDİ
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Hayatımızın iki vazgeçilmez unsuru 
yemek ve modayı aynı çatı altında 
buluşturan Kitchen in Fashion, tasarımcı 
ürünleriyle göze, lezzetli yemekleri ve 
tatlılarıyla mideye hitap ediyor! 2003 
yılında Designertea’nin kişiye özel 
tasarımlarını satışa sunmak üzere Ziyal 
Plaza’da açılan mağaza, bu ürünler için 
mağazaya gelen müşterilere ikram edilen 
çay, kahve ve tatlıların çok beğenilmesi 
üzerine, 2007’de moda ve yemeğin 
birleştiği bir alan haline geldi. 

Özel tasarım kıyafetlerin satıldığı mağaza, 
müşterilere sunulan pasta, kek ve kurabiyelerin 

çok beğenilmesi üzerine modanın mutfakla içiçe 
geçtiği bir alana dönüştü
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pASTAlARı ÇOK Sevİldİ 
Bir moda atölyesini andıran mekanda, 
yemekler açık mutfakta hazırlanıyor. 
Özellikle el yapımı makarnalar, pastalar 
ve kurabiyeler çok seviliyor. Designertea, 
sadece kişiye özel tasarımlar hazırlayıp, 
limitli sayıda üretim yaparken, burada 
sunulan pastalar, cupcake’ler ve 
kurabiyeler de bu konsepte uygun olarak 
kişiye özel ve isteğe göre üretiliyor. 
Doğumgünleri, toplantılar ve davetler için 
de özel lezzetler hazırlayan Designertea, 
mağazaya gelenlere ise zengin bir sabah 
kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği sunuyor. 
Kahvaltılar, İspanyol omletinden, sahanda 
yumurtaya, ev yapımı poğaçalardan 
Amerikan kahvaltısına kadar geniş 
bir yelpazede hazırlanıyor. Öğlen 
yemeklerinin menüsünde ise, dünyanın 
çeşitli ülkelerinden, o ülkeye has lezzetler 
değişken olarak yer buluyor. Mekan, 
akşamları hoş müzikler eşliğinde sohbet 
edebileceğiniz bir kafe görünümüne 
bürünüyor. Yemekler ve tatlılar, tamamen 
organik malzemeler kullanılarak 
hazırlanıyor. 

Bölgeye neFeS AldıRıyOR
İstanbul Güneşli’de yer alması sebebiyle 
bu bölgede faaliyet gösteren tekstil 
firmalarının çalışanları ve yurtdışından 
gelen misafirlerini ağırlayan mekan, 
bölgedeki bankaların kurumsal 
şubelerinde çalışmakta olan personel 
ve üst düzey yöneticileri için de nefes 
aldıkları bir mekan konumunda. Ziyal 
Plaza’nın sahibi olan Ziyal Ailesi’ne ait olan 
Kitchen in Fashion’un iç mekan tasarımı 
da mimar Tijen Ziyal imzasını taşıyor. 

Ziyal Plaza C Blok B1 Güneşli-İstanbul
Tel:  0212 655 84 01

FAShıOn KöFTelı pATlıcAn 
SARMASı

Malzemeler  (4 Kişilik)
Patlıcan 3 adet
Sıvı yağ 500 ml 
Dana Kıyma 400gr
Soğan 1 adet 
Un 80gr
Salça 60gr
Çarliston Biber Kırmızı 2 adet
Maydanoz ½ demet
Tuz, Karabiber, Kimyon, Yenibahar

hazırlanışı:
Patlıcanları uzun şeritler halinde  
5 eşit parçaya ayırın. Sıvı yağda 
kızarttıktan sonra peçetenin üzerine 
yağını bırakması için yayın. Köfte 
harcı için soğanı rendeleyip, 
maydanozları ince kıyın. Un, tuz, 
karabiber, kimyon ve yenibahar 
ekleyip kıymayla birlikte tüm karışımı 
iyice yoğurun. Kıyma karışımını 
parmak köfteler şeklinde yuvarlayıp 
180 derece fırında kızarıncaya 
kadar pişirin. Yağı alınmış patlıcan 
şeritlerini, parmak köftelerin üzerine 
sararak işlemi malzemeler bitene 
kadar tekrarlayın. Kürdan yardımıyla 
patlıcan sarmalarının üzerine 
çarliston kırmızıbiber ve kaşar 
peynirini yerleştirin. Hazırladığınız 
patlıcan sarmalarını fırın tepsisine 
bir parmak boşluk kalacak şekilde 
sıralayın. Salça , sıvı yağ ve su ile  
hazırladığınız sosu  tepsinin içerisine 
eşit olarak dökün. Fırında 15 dk. 
Pişirdikten sonra sıcak servis edin. 





crystal
tasarım

48 Crystal



PARİS’İN SİMGE
OTELLERİNDEN
LE ROYAL MONCEAU, İKİ
YILLIK RESTORASYON
SÜRECİNİN ARDINDAN
GEÇTİĞİMİZ
AY KAPILARINI
KONUKLARINA AÇTI.
İÇ MEKANINI PHILIPPE
STARCK’IN TASARLADIĞI
OTELDE SANAT, DAİMİ
ONUR KONUĞU…
BÜYÜK SALONDAN,
ODALARA, BARDAN,
RESTORANLARA,
KÜTÜPHANEDEN
SİNEMAYA KADAR HER 
KÖŞEDE BİR SANAT ESERİ 
GÖRMEK MÜMKÜN

BU OTELİN HER 
KÖŞESİNDE SANAT VAR 
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Le Royal Monceau, 1928’de kapılarını 
açtığında, kısa sürede sanatçılar ve 
entektüellerin buluşma adresi haline 
geldi. Dünyanın dört bir yanından 
müşterileri, otelin bahçelerini, barını, 
oyun odalarını ve hatta berberini öve 
öve bitiremiyordu. Otelin her bir köşesi, 
lüks, çekicilik ve modernizmi bir arada 
sunuyordu. Le Royal Monceau’nun 
özel salonları tarihi olaylara tanıklık etti. 
Josephine Baker, Maurice Chevalier ve 
Ernest Hemingway, burada konaklayan 
isimlerden yalnızca birkaçıydı. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 
Fontainebau Konferansı sırasında Ho Chi 
Minh, 7 hafta boyunca bu otelde kaldı. 
1948’de David Ben Gurion ve Golda 
Meir, İsrail’in kuruluşuna burada imza 
attılar. Joseph Kessel, Walt Disney, Mısır 
Kralı Faruk, Le Royal Monceau’dan gelip 
geçen isimlerden birkaçı olurken, yakın 
tarihte ise Michael Jackson, Madonna, 
Robert De Niro, Lou Reed ve Sofia 
Coppola, otelin tarihi merdivenlerinde 
yürüyen isimler oldu. 
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phılıppe STARcK İMzASı 
2008 yılının haziran ayında kapılarını 
kapatan ve iki yıl süren bir restorasyona 
giren Paris’in bu ikonik oteli, geçtiğimiz 
ekim ayında muhteşem bir şekilde 
geri döndü. Süitleri ve özel apartları, 
restoranları, barları, Clarins Spa’sı, 3 
boyutlu sineması, çocuk odası, butiğiyle 
yeni Le Royal Monceau, artık Paris’in en 
trendy oteli. 

Lüks otel zinciri Raffles’ın işletmesini 
üstlendiği otelin iç mekanı, ünlü tasarımcı 
Philippe Starck’ın ellerine teslim edildi. 
Le Royal Moncea’yu iki yılda yeni baştan 
yaratan Starck, yeni nesil Paris otellerinin 
öncüsü olarak konuklarını ağırlamaya 
başladı. Starck, eseri için “Gerçek 
Fransız modernitesinin nasıl görünmesi 
gerektiğini düşündük. Artistik, elegan, 
açık ve şiirsel” ifadelerini kullandı. 
Otelde bulunan 149 odanın tasarımında 
1940’lı ve 50’li yılların sıcak ve asil 
materyalleri, özenli çizgileri ve zamansız 
lüks anlayışından ilham alındı. 

Otelde 5 farklı restoran ve bar seçeneği 
bulunuyor. Sicilya mutfağından örnekler 
sunan İtalyan restoranı Il Carpaccio ve 
Fransız restoranı bunlardan ikisi. Otelin 
kalbi, Le Grand Salon denilen merkez 
noktada atıyor. Tam orta noktada bulunan 
bu salonun arkasında ise uzun bir bar 
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masası bulunuyor. Bu masa, çoğu zaman 
bir şeyler içen, sohbet eden, bazen 
de sadece oturup, düşünen konukları 
ağırlıyor. Starck, bu uzun bar masasında 
gelenekleri yıkmak ve barda alışılmışın 
aksine yan yana değil, yüzyüze oturan 
insanlar görmek istediğini söylüyor. 

300’den FAzlA eSeR SeRgİlenİyOR 
Odaların her birinde, oradaki 
yaşanmışlıklara ve anılara saygı duruşu 
niteliğinde detaylar gizli. Örneğin 
bir zamanlar Ray Charles’ın kaldığı 
714 numaralı süitte, Charles’ın adı ve 
fotoğrafları yer alıyor. Odalarda ve ortak 
alanlarda 300’den fazla sanat eserinin 
sergilendiği otelde, odanıza girdiğinizde 
imzalı bir akustik gitar da görebilirsiniz. 
Yaşanmışlıkların izi banyoda da devam 
ediyor. 

Taş, çelik ve camdan oluşan banyoda, 
imzalı bir tablo yada aynanın arkasına 
gizlenmiş fotoğraflarla karşılaşabilirsiniz. 
Sanat, bu otelin daimi onur konuğu… 
Büyük salondan, her bir odasına,  
bardan, restoranlara, kütüphaneden 
sinemaya kadar, sanat bu otelde günlük 
yaşamın bir parçası. Paris’te ilk kez lüks 
bir otel, yüz kişilik sinema salonuna sahip. 
Lumiere’in sinemasından şiirsel etkiler 
taşıyan salon mimari çizgisiyle kendisine 
hayran bırakıyor. Otelin konukları bu 
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Kİşİye özel SAnAT pROgRAMı
Le Royal Monceau’nun kültür sanat konusunda verdiği hizmetlerden biri de ‘sanat 
concierge’i’. Paris’te şimdilik bir başka örneği olmayan bu hizmet, konuklara 
şehirdeki kültürel yolculuklarında rehberlik ediyor. Onları Paris’teki sanatsal 
olaylar hakkında bilgilendirip, kişiye özel aktivite programları hazırlıyor. Sanat 
concierge’inden faydalanmak için otelde kaldığınız süre içinde;  
00 33 1 42 99 88 00 no’lu telefondan Domoina de Brantes’le görüşebilirsiniz.
Crystal Kart sahipleri de, Crystal Concierge hizmeti sayesinde kişiye özel seyahat 
paketleri organize ettirebilirler. Rezervasyon için, 444 0 446 Yapı Kredi Vip Line’ı 
arayabilirsiniz.

salonda düzenlenen film gösterimlerine 
katılabiliyor, film izlerken dondurmalarının 
ve patlamış mısırlarının keyfini çıkarıyorlar. 

MüzİKAl eTKİnlİKleR 
düzenleneceK
Aynı şekilde otelde bulunan Sanat 
Kütüphanesi de bir ilk olma özelliğini 
taşıyor. Çağdaş sanatlar, mimari ve 
tasarım üzerine hazırlanan kütüphanede 
700’e yakın yeni veya nadir bulunan 
kaynak yer alıyor. Marie de Jacquelot’un 
müdürlüğünü yaptığı kütüphanede 
imza ve okuma günleri de düzenleniyor. 
Etkinlik programını; artforbreakfast.com 
blog’undan takip etmek mümkün. 

Otelin sanatla aşkı bununla da sınırlı 
değil. Kütüphanenin devamında kurulu 
sergi alanı, otelin sanatsal karakterini 
tamamlıyor. Herve Mikaeloff’un 
küratörlüğünde her yıl, 4 büyük sergiyi 
Paris’e getirecek olan L’Art District’te 
sanatçı performansları ve müzikal 
etkinlikler de düzenlenecek. Yaratıcılığın 
sanatta olduğu kadar modada da 
vazgeçilmez bir öğe olduğunu kabul 
eden otel, Armand Hadida’nın yarattığı 
bir moda alanına da sahip. Lüks bir 
butik veya konsept mağaza olarak 
tanımlanamayacak bu alanda, Hadida’nın 
kıyafetler, mücevherler, sanat eserleri 
ve tasarımcı objelerinden seçtiği özel 
koksiyon beğeniye sunuluyor. 
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en panoramik: 
SıROccO
Eğer yükseklikten korkmuyorsanız, Sirocco’da 
akşam yemeğinizi yerken izleyeceğiniz 
muhteşem panoramik manzara çok hoşunuza 
gidecek! Dünyanın en büyük açıkhava 
restoranı olan Sirocco, Bangkok şehri ve 
Chao Phraya Nehri’ni 270 derecelik panorama 
ile ayaklarınızın altına seriyor. Akdeniz 
yemeklerinin sunulduğu restoran, manzarası en 
çok beğenilen açıkhava restoranlarının başında 
geliyor. Bangkok State Tower’ın 64’üncü katında 
bulunuyor. 

en sıradışı: 
The FAT dUcK 
İngiltere’ de yer alan The Fat Duck, menüsünde 
yer alan tuhaf ve sıradışı lezzetleriyle tanınıyor. 
Salyangoz lapası, meyve püreli sardalya, 
yumurta dondurması, likörlü jambon gibi başka 
hiçbir yerde göremeyeceğiniz yiyecekler 
sunuluyor burada. 1995’te açılan restoran, 3 
kez Michelin yıldızı kazandı. 2005’te Restaurant 
Magazine tarafından dünyanın en iyi restoranı 
seçildi. 

crystal
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SIROCCO

EŞSİZ 
RESTORAN 
DENEYİMİNE 
DAVETLİSİNİZ

SIRADAN BİR MEKANDA SIRADAN BİR YEMEK İLGİNİZİ 
ÇEKMİYORSA, DÜNYANIN EN FARKLI RESTORANLARI 
SİZİ BEKLİYOR. KENDİ DALLARINDA ‘EN’ OLMA ÖZELLİĞİ 
TAŞIYAN BU ADRESLER, SİZE UNUTULMAZ BİR DENEYİM 
YAŞATACAK
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en büyük: 
dAMAScUS gATe 
Suriye’nin başkenti Şam, dünyanın en  
eski şehirlerinden biri ve en geniş alana 
sahip restoranlarından birine ev sahipliği 
yapıyor. 2006 yılında açılan devasa 
restoran Damascus Gate, tam 6 bin 14 kişi 
kapasiteli. Bin 800 kişinin çalıştığı restoran, 
54 bin metrekarelik restoran alanı ve 2 bin 
500 metrekarelik bir mutfağa sahip. 

en orijinal fikir: 
pız glORıA
Dönen bir restoranda yemek yemenin  
eşsiz bir deneyim olacağı şüphesiz. 
İsviçre’nin Schiltron bölgesinde yer 
alan Piz Gloria, bu tür restoranların ilki 
olma özelliğini taşıyor. 2 bin 970 metre 
yükseklikteki restoran, muhteşem bir dağ 
manzarası sunuyor. Restoran, orijinal 
fikrini 1963 tarihli James Bond romanı ‘On 
Her Majesty’s Secret Service’ten alıyor. 
Restoranın alt katında, hatıra eşyaları, filmler 
ve kitaplardan oluşan bir James Bond 
sergisi de yer alıyor. 
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en pahalı: 
ARAgAWA 
Aragawa, Tokyo’nun merkezindeki 
Shinbashi bölgesinde bulunuyor. 
Aragawa’da ortalama bir akşam yemeği 
için kişibaşı 368 doları gözden çıkarmanız 
gerekiyor. Biftek ve pirzolalarıyla ünlü 
restoran, yemeklerinde kendi çiftliğinde 
yetiştirdiği hayvanların etlerini kullanıyor. 
Sadece biber ve kekikle tatlandırılan 
etlerin lezzeti, Aragawa’yı dünyanın sayılı 
restoranları arasına soktu bile. 

en klas:
lA TOUR d’ARgenT
Paris’teki La Tour d’Argent, dünyanın 
en çok ziyaret edilen şehrinin, en 
uğrak noktası olan adreslerinden biri. 
1582’de açıldığı bilinen restoranın 
Kral 4. Henry’nin favori mekanı olduğu 
söyleniyor. Haşlanmış ördeğiyle ünlü  
La Tour d’Argent, ördeklerini kendi 
çiftliğinde yetiştiriyor. Bu restoranda  
ördek sipariş ettiğinizde, üzerinde 
ördeğin seri numarasının yazılı  

olduğu bir kart hatıra olarak size  
veriliyor. Restoran ayrıca yarım milyon 
şişe şarabın saklı olduğu, milyonlarca 
dolar değerindeki bir mahzene sahip. 

en eski: 
STıFTSKelleR ST peTeR
Tarihi dökümanlarda 803 yılında 
kurulduğu belirtilen Stiftskeller St. 
Peter, Avrupa’nın en eski restoranı 
olarak tescillenmek üzere. Bu tarihi 
restoran, Salzburg şehrindeki St. 
Peter Manastırı’nın içinde yer alıyor. 
Klasik Avrupa yemeklerinin sunulduğu 
restoran, akşam yemekleri sırasında 
gerçekleştirilen Mozart dinletisi ve dans 
gösterileriyle de beğeni topluyor. 

en iyi: 
el BUllı
Barcelona’nın en az kendisi  
kadar şöhretli restoranı El Bulli, 
Restaurant Magazine tarafından 5 kez 
‘Dünyanın en iyi restoranı’ seçilerek bir  
rekor kırdı. 1976, 1984 ve 1996’da  

3 kez Michelin yıldızı kazanan  
restoranın şefi Ferran Adria, moleküler 
gastronomide harikalar yaratan bir şef 
olarak nitelendiriliyor. Ortalama bir  
yemek için 250 euro ödenen El Bulli,  
bir süre için kapılarını kapatacağı 
yönündeki haberlerle gündemde.  
Bu bol ödüllü restoranda yemek 
deneyimini yaşamak için elinizi çabuk 
tutmanızda fayda var. 

en yüksek:
BURJ Al AlAM 
World Tower adıyla da bilinen Burj Al 
Alam, 2012’de Dubai’de hizmete  
girecek. Dünyanın en yüksek  
restoranını bünyesinde bulunduran  
510 metrelik gökdelenin, 74 katı ofis,  
27 katı ise beş yıldızlı otel ve rezidans 
olarak hizmet verecek. Binanın en 
üst katında yer alacak restoran, otel 
müşterilerine hizmet verecek. Yapımı 
süren gökdelende, Türk hamamı,  
gökyüzü bahçesi gibi alanların  
bulunduğu bir tesis de yer alacak.
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Türkiye’de satılan lüks otomobiller için 
çok fazla modifiye alternatifi yoktu. Ancak 
talebin artmasıyla hareketlenen sektörde 
artık yeni oyunculara rastlamak mümkün. 

Bu konuda ilk akla gelen firmaların 
başında yer alan F355, lüks otomobil 
tutkunlarına hizmet veriyor. Konusunda 
uzman markaların mümessili olan  
F355, İstanbul’da 2 showroom ve 1 
servisle talepleri karşılıyor. Bağdat 
Caddesi’nde 4, Anadolu Yakası’nda  
6 yıldır showroom’u bulunan firma, 
Etiler’de de bir yıldır otomobil modifiyesi 
hizmeti sunuyor. Ayrıca Maslak 
Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde yeni 
kurulan servisinde, monte işlemleri 

gerçekleştiriliyor. F355’in kurucusu ve 
genel müdürü Aykut Karan, “Verdiğimiz 
hizmet dışında, ithal ettiğimiz  
modifiye ürünlerinin hepsi en güvenli 
markalardan seçiliyor. Her türlü  
güvenlik onayından geçmiş ürünler 
bunlar ve her biri TÜV sertifikasına sahip. 
Lüks otomobil müşterisi, bu markaların 
ne kadar güvenilir olduğunu zaten biliyor. 
Örneğin Brabus’un motora takılan kitleri 
yüzünden doğacak herhangi bir arıza 
durumunda, bu arıza bizim tarafımızdan 
garanti altında bulunuyor. Gerekirse 
motor değiştirmeye kadar güvence 
verebiliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri 
dışında Brabus markası bu hakkı  
sadece bize tanıdı” diyor. 

F355, Mercedes marka otomobillerin 
modifiyesinde Brabus’un ürünlerini 
kullanıyor. Speed Art, sadece  
Porsche marka araçlara hizmet  
veren bir marka. Je Design,  
Porsche dışında Audi, VW ve Seat 
markalarına modifiye malzemesi ve 
aksesuar üretiyor. Lumma, Porsche, 
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TUNING’E 
GÖRKEMLİ DOKUNUŞ 
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LÜKS OTOMOBİLLERİN 
MODİFİYESİNE İLGİ GİDEREK 
ARTIYOR. HACMİ HIZLA 
BÜYÜYEN BU SEKTÖRÜN 
ÖNCÜLERİNDEN F355’İN 
GENEL MÜDÜRÜ AYKUT 
KARAN, SON DÖNEMDE 
JİP MODİFİYESİNE MERAK 
SARANLARIN ÇOĞALDIĞINI 
BELİRTİYOR



Mercedes ve BMW marka araçlara  
üretim yapıyor. Arden’de ise Jaguar,  
Land Rover, Mini ve Bentley markaları  
için Startech’te ise Dodge, Crhysler,  
Jeep ve Land Rover’e ürünleri mevcut. 

HRE adlı jant markası ise bu  
otomobil markalarına ilave olarak,  
Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini  
markalarına yüksek performans 
jantlar üretiyor. Tüm bu markalar, lüks 
segmentteki araçlara modifiye  
çözümleri üretiyor.

BAşTAn SOnA yenİlenİyOR
F355’in müşteri kitlesini genellikle 
işadamları ve üst düzey yöneticiler 
oluşturuyor. Ayrıca ünlü futbolcular da 
lüks otomobillere meraklı olduğundan, 
firmanın müşterileri arasında çok sayıda 
futbolcu bulunuyor. 

Firmanın verilerine göre, son dönemde 
modifiye konusunda en popüler olan 
araç Porsche Cayenne jipler. Tamamen 
Lumma modifiyeli iki adet Porsche 
Cayenne jip, İstanbul’a önümüzdeki 

günlerde gelecek. 0 kilometre bu 
iki Cayenne, İstanbul sokaklarında 
dolaşmaya başlayacak. Araçlara, burada 
sadece plakaları takılacak. Geri kalan 
her şey Lumma tarafından yapılmış 
olacak. Eğer dilerseniz, aracınızı F355’e 
bırakabilir, tamamen modifiye edilmesini 
de sağlayabilirsiniz. 

peRFORMAnSını ARTTıRıyOR
Firma sadece görsel anlamda 
modifiye işlemleri yapmıyor. Araçların 
performanslarını da artırıyor.  Örneğin 
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Mercedes’ten Aston Martin’e, Bentley’den Lamborghini’ye kadar  
her türlü lüks aracın modifiyesi konusunda, sandığınızdan çok  

daha fazla alternatif var
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Brabus motor modifiyesinde 2 yol izliyor. 
İlki motor hacminin büyütülmesi. İkincisi 
ise güç artırım kitlerinin kullanımı. Mesela, 
Mercedes E500, 6.1 lt ye yükseldiğinde 
74 HP güç ve 84 Nm ekstra tork elde 
ediliyor. Güç artırım sistemlerinde ise 
yine E Class baz alındığında, benzinli 
motorlarda, motor hacmine göre 26 ile 
31 HP arasında güç ve 20 ila 40 Nm tork 
artışı sağlanıyor. Dizel E Class’larda yine 
motor hacmine göre 29 ile 41 HP güç 
ve 50 ve 60 Nm’ye kadar da tork artışı 
karşılıyor.

Lüks otomobillerin modifiye yani tuning 
konusunda çok fazla desteğe ihtiyacı 
yoktur diye düşünmeyin. Sıradanlıktan 
uzaklaşmak ve sadece size ait olan 
sıra dışı bir araçla caddelerde gezmek 
istiyorsanız, tuning seçeneklerine bir  
göz atın. Mini’den Bentley’e kadar 
her türlü lüks otomobil için modifiye 
alternatifleri mevcut. 

Sıradanlıktan uzaklaşmak ve sadece size ait olan 
bir araçla caddelerde gezmek istiyorsanız  

tuning seçeneklerine bir göz atın
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Vancouver’da bir kitap kurdu 
Kanada’nın sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken halk kütüphanesi Vancouver Public Library’de, yılda 8 
milyon adet kitap ziyaretçilere ödünç veriliyor. 22 ayrı bölümden oluşan kütüphanede 2 milyon 250 bin 
eser bulunuyor. 1995 yılında 106.8 milyon Kanada Doları’na yaptırılan 37 bin metrekarelik yapı, Cornelia 
Oberlander tarafından tasarlandı. S biçimdeki kıvrımlı yapıya sahip kütüphane, güneş ışığını geçiren cam 
tavanıyla da klasik kütüphane görüntüsünden sıyrılıyor. 

klik!
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FRANSIZLARIN DÜNYACA ÜNLÜ KRİSTAL 
MARKASI BACCARAT, İKİ ASIRLIK GEÇMİŞİNİ 

DOĞADAN İLHAM ALAN BİR SERGİYLE 
TAÇLANDIRIYOR. PARİS’TEKİ BACCARAT 
GALLERY’DE, BİTKİ VE HAYVAN TEMALI  

KRİSTAL PARÇALARDAN OLUŞAN GÖRKEMLİ  
BİR KOLEKSİYON SERGİLENİYOR

DOĞANIN 
KRİSTALLE 

DANSI
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Fransa Kralı 15. Louis, Metz 
Başpsikoposu Montmorency-Laval’a, 
Doğu Fransa Lorraine bölgesinde 
bulunan Baccarat Köyü’nde bir cam 
atölyesi kurması için izin verdi. 1764 
yılında, bugün dünyanın önde gelen 
kristal markalarından Baccarat’ın 
temelleri atılmış oldu. 1816’nın kasım 
ayında, Baccarat’ta ilk kristal fırını üretime 
başladı. O zamana kadar, cam süs 
eşyalarında pencere camı ve ayna gibi 
malzemeler kullanılıyordu. Baccarat’ta o 
dönemde, 3 binden fazla kişi çalışıyordu. 
1823’te Fransa Kralı 18. Louis, atölyeden 
kendisi için bir kadeh seti yapmalarını 
istedi. Baccarat, daha sonra Kral 10. 
Charles, İmparator 3. Napolyon ve Fransa 
devlet başkanları için de özel kristal 
setler hazırladı. Bugün Baccarat’ın kadeh 
setleri, hala Elysee Sarayı’nın ihtişamlı 
masalarını süslüyor.

OSMAnlı SARAyınA dA gİRdİ
Bu özel marka, 1830 yılında, Türk 
topraklarına ilk kez ürünlerini gönderdi. 
Osmanlı sarayları için hazırlanan kristal 
aydınlatma araçları, şamdanlar,  
kadeh ve kahve fincanlarına hanedanın 
gösterdiği ilgi ilerleyen yıllarda da  
devam etti. Sayısız Baccarat tasarımı, 
Osmanlı padişahlarının gözdesi oldu. 

Marka yakın geçmişteki yükselişini 
ise, ünlü tasarımcıların hazırladığı 
koleksiyonlarla gerçekleştirdi. 1972 
yılında İtalyan tasarımcı Roberto 
Sambonet, Baccarat için ilk koleksiyonu 
hazırladı. Bunu, 1974’te Van Day Truex 
takip etti. Salvador Dali, Cesar, Robert 
Rigot ise, Baccarat için tasarım yapan 
ünlü isimlerden sadece birkaçı. 1982’de 
firmanın kendi bünyesinden yetişen yeni 
bir tasarımcı; Thomas Bastide ekibe 

katıldı. 90’lı yıllar boyunca, Andree 
Putman, Patrice Butler, Thierry Lecoule, 
Jean Marie Massaud, Jean Boggio 
ve Barbara Barry gibi tasarımcılarla 
yapılan düzenli işbirlikleri devam etti. 
Tasarımcıların kristale yansıttıkları 
karakteristik özellikleri, markanın bugünkü 
modern kimliğini oluşturmasında büyük 
rol oynadı. 

Kristal dekoratif ürünler, mücevherler, 
hediyelik eşyalar ve aydınlatma 
ürünlerinden oluşan zengin bir koleksiyon 
sunan ünlü marka, Paris ve Baccarat’ta 
bulunan iki sanat galerisinde ilginç 
sergiler düzenliyor. Baccarat Crystal 
Museum’da 300 eşsiz kristal parça 
sergileniyor. Ziyaretçilerine el yapımı 
kristal sanatının tarihinde bir yolculuğa 
çıkaran müze, 4 bölümden oluşuyor. 
Paris’te bulunan Gallery Museum’da ise 

Müzede, el yapımı kristal sanatının ürünü olan dekoratif objeler, 
mücevherler, hediyelik eşyalar ve aydınlatma ürünlerinden  

oluşan 300 eser sergileniyor
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Doğaya ait öğeleri yeniden yorumlayan  
Baccarat, hayatın bilimini kristalin sihrini 

kullanarak yeniden yaratıyor
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farklı temalarda özenle seçilmiş, el işçiliği 
ürünü koleksiyonlardan seçkiler yer alıyor. 

yenİyle eSKİ BİRARAdA
Doğa, Baccarat koleksiyonları için 
değişmez bir ilham kaynağı… Gallery 
Museum’da açılan “Plus Vrai que Nature” 
başlıklı sergide, bitki ve hayvan temalı 
300 kristal parçadan oluşan görkemli 
bir koleksiyon sergileniyor. 15 Mayıs 
2011’e kadar gezilebilecek sergi, 
modern tasarım ile gelenekselliği göz 
alıcı bir şekilde birleştiriyor. 1878 yılından 
bir Japon vazosu, Kenzo Takada’nın 
2006 yılı tasarımı Lumiere d’Asie ile 
birlikte sergileniyor. Tıpkı, 1910 yılı 
Art Nouveau kırmızı kristal vazonun, 
Catherine Chaillou’nun 2000 tarihli 
Demoiselles koleksiyonuyla yan yana 
sergilendiği gibi… Doğaya ait öğeleri 
yeniden yorumlayan Baccarat, hayatın 
bilimini kristalin sihrini kullanarak yeniden 
yaratıyor. 

Baccarat Gallery Museum
11, place des Etats-Unis, 75116 Paris 
Tel: 01 40 22 11 00
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Biz, gücümüzü aldığımız topluma olan sorumluluklarımızın 
farkındayız. 1992’den beri dünyanın en önemli klasiklerini 
uzun ve titiz çalışmalar yaparak Türk okuyucusuyla biz 
buluşturuyoruz. 
 
Bugüne kadar çevirilerimizle Türkçeye kazandırdığımız 
80 kitapla Türkiye’nin kültürü ve sanatı için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bu yüzden Türkiye’de kültür ve sanat denince 
akla ilk biz geliyoruz.

Bundan sonra da dünyanın en önemli klasiklerini Türkçeye 
kazandırmaya, Türkiye’nin kültür ve sanatına katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz.  

Dünya Klasikleri 
Türkçeye anadilinden 
çevriliyor. 

1992’den beri...
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crystal: Barcelona’dan böylesine büyük 
bir ödülle dönmeyi bekliyor muydunuz?
Kerem enginoğlu - hasan Çalışlar: 
Açıkçası içimizde minik bir umut vardı 
ama beklenti yoktu. Biz dört dalda finale 
kaldık. Dolayısıyla dört farklı jüriye dört 
ayrı sunum yaptık. Bu dalda 16 finalist ile 
yarıştık. Ardı ardına sunumlar yapılıyor. 
Zaten hepsini önceden sergide enine 
boyuna incelemiş oluyorsunuz ve kimlerin 
daha iddialı olabileceğine dair bir 
fikriniz oluşuyor. Sunumlar ilerledikçe jüri 
karşısındaki performansa göre bazılarını 
kafanızda eliyorsunuz. Ancak bu dalda 
birincilik beklemiyorduk.

crystal: Kasımpaşa Tuz Ambarı nasıl bir 
proje? Ödülü İstanbul’a getiren ne oldu 
sizce?
enginoğlu - Çalışlar: Tuz Ambarı 
fonksiyonunu yitirmiş ve strüktürel olarak 
geçerliliği kalmamış Tekel’e ait eski bir 
yapının, özelleştirme sonrasında yeniden 

işlevlendirme ve konsolide edilme 
projesi. Biz yapının eski taş duvarlarını 
orijinal malzemelerle onarıp, eski haline 
getirdik. Ancak binayı tamamen ilk 
haline getirmeye çalışmadık. Tekel 
tarafından yapılan eklemeleri yani çatı 
konstrüksyonunu da farklı bir katman 
olarak tuttuk. Yeni işleve uygun diğer 
eklemeleri ise üçüncü bir katman 
olarak okuttuk. Koruma anlayışı ve işin 
kotarılması açısından süre ve bütçe jüriyi 
etkiledi. Diğer adayların da projeleri çok 
başarılı olmasına rağmen bizim binanın 
şehrin “transition” alanı olarak kabul 
edebileceğimiz ve dönüşümün eşiğinde 
bir noktada yer alması bizim açımızdan 
olumlu oldu. Jüri bizim yapının mimari 
kalitesi kadar içindeki insanların mahalle 
yaşamına getireceği sosyal katkı fikrinden 
etkilendi sanırım.

crystal: Yarışmada en güçlü rakipleriniz 
hangileriydi?

crystal
röportaj
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YAPTIKLARI ELİT MİMARİ 
PROJELERLE TANINAN 
KEREM ERGİNOĞLU 
VE HASAN ÇALIŞLAR, 
BARCELONA’DA 
DÜZENLENEN 
DÜNYA MİMARLIK 
FESTİVALİ’NDEN (WAF) 
BÜYÜK ÖDÜLLE DÖNDÜ. 
170 YILLIK KASIMPAŞA 
TUZ AMBARI BİNASININ 
YENİLENME PROJESİYLE 
‘ESKİ/YENİ’ DALINDA 
BİRİNCİ OLAN İKİLİ, 
“JÜRİ, YAPININ MİMARİ 
KALİTESİ KADAR, 
İÇİNDEKİ İNSANLARIN 
MAHALLE YAŞAMINA 
GETİRECEĞİ SOSYAL 
KATKI FİKRİNDEN 
ETKİLENDİ” DİYOR 
VE EKLİYOR, “BU, 
GELİŞMEKTE OLAN  
TÜRK MİMARLIK 
KÜLTÜRÜNE VERİLEN  
BİR ÖDÜL OLDU”

BU ÖDÜLÜ 
TÜRK 
MİMARLIK 
KÜLTÜRÜ 
KAZANDI 



BU ÖDÜLÜ 
TÜRK 
MİMARLIK 
KÜLTÜRÜ 
KAZANDI 
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Bİn 300 pROJe yARışTı
Dünya Mimarlık Festivali’nde dört 
farklı kategoride yarışan ve finale 
kalmayı başaran Erginoğlu&Çalışlar, 
‘Eski/Yeni’ kategorisinde birinciliği 
göğüsledi. Her yıl kasım ayında 
gerçekleştirilen etkinliğe, dünyanın 
dört bir yanından bin 300 proje 
katıldı. Organizasyonda, toplam 14 
ayrı dalda, finale kalan 236 mimar, 
projelerini tek tek jüriye sundu. 
Kasımpaşa Tuz Ambarı projesiyle 
firma, geçtiğimiz yıl Ulusal Mimarlık 
Ödülü’nün sahibi olmuştu. Tekel’e 
ait olan ve kullanım dışı durumda 
bulunan 170 yıllık bina, şimdi Reklam 
ajansı Medina Turgul’un ofisi olarak 
kullanılıyor. 78 Crystal
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enginoğlu - Çalışlar:  Bizce Victoria 
Albert Museum’un Mediaval galerilerini 
yeniden tasarlayan İngiliz grup Muma 
ve Shangai’da yaptığı otel yenilemesi ile 
NHDRO çok etkiliydi. Kategori birincisi 
olduktan sonra süper jürinin önüne yılın 
binası olmak için çıktığımızda diğer 
kategori birincileri olan Zaha Hadid, 
David Chipperfield, EMBT, Perkins&Will 
gibi gruplarla yarıştık.

crystal: Bu ödülün Türk mimarlar ve 
ülkemizdeki mimarlık mesleği açısından 
nasıl bir öneme sahip olduğunu 
düşünüyorsunuz?
enginoğlu - Çalışlar: Bizce bu ödül 
gelişmekte olan Türk mimarlık kültürüne 

verilen bir ödüldür. Yapılan büyük  
projeler arttıkça, sektörde kurumsal 
işverenler daha çok yer aldıkça  
tasarımın binaların kullanımı kadar  
satış mekanizmasına yaptığı katkı 
anlaşıldıkça, mimarlığın önemi 
anlaşılacaktır. Bu da iyi iş yapan Türk 
mimarlarına, farklı kulvarlarda benzer 
ödüller getirecektir.

crystal: Bu ödülün ardından bir sonraki 
adımınız, hedefiniz ne olacak?
enginoğlu - Çalışlar: Biz işimizi 
sevdiğimiz için iyi yapıyoruz ve  
yapmaya devam edeceğiz. Ödüller 
bizim için  bir amaç değil. Ancak zor 
ve yıpratıcı bir iş olan proje ve inşaat 

dönemleri sonunda bu tür alkışlar  
almak moralimizi düzeltiyor ve  
gücümüzü tazeliyor. Bu, dünya çapında 
olunca insan ister istemez hedef de 
yükseltiyor biraz.

crystal: Yurtdışında ne tür projeler 
geliştirdiniz?
enginoğlu - Çalışlar: Bir dönem pek çok 
Türk Mimari grup gibi Rusya pazarında 
çalıştık. Konser salonu, kültür merkezi 
gibi büyük projeler gerçekleştirdik. Bu 
dönemde bir konut projesi de New York’ta 
gerçekleştirme şansımız oldu. Ürdün, 
Libya gibi ülkelerde turistik yatırımlar, 
Azarbeycan’da ise ofis, konut, turizm gibi 
farklı konularda çalıştık.



MİMARİ İyİye gİdİyORSA, peK ÇOK 
şey İyİye gİdİyOR deMeKTİR
crystal: Dünyadaki meslektaşlarınıza 
baktığınızda, Türk mimarları nerede 
görüyorsunuz? Dezavantajları ve 
avantajları neler?
enginoğlu - Çalışlar: Türk mimarlarının 
yetenek, yapabilirlik ve düşünce olarak 
dünyadaki mimarlardan aşağı kalır bir 
yönü yok ama Türk mimarisinin var. Bu 
bir meslek sorunu değil kültür sorunu. 
Bir ülkede gelişmişlik tek bir parametre 
üzerinden sağlanamıyor. Ülkede ekonomi, 
eğitim, kentlilik bilinci, gelişmişlik pek 
çok şeyi birarada etkiliyor. Dolayısıyla, 
mimari bütün bu sosyal etmenlerin bir 
sonucu. Bugün gelişmişlik seviyesi 
yüksek toplumların mimari kaliteleri de 

aynı şekilde yüksek oluyor. Mimari, sosyal 
kavramlarla bağlantılı toplumun yaşantısı 
ile doğrudan ilişkili ancak teknolojik 
bir üretim. Bu anlamda bir toplum için 
önemli bir gösterge. Mimari bir ülkede 
iyiye gidiyorsa pek çok şey iyiye gidiyor 
demektir. Türkiye’de mimarlar yurt 
dışındaki meslektaşlarına göre daha çok 
uygulama yapma şansı elde ediyorlar. 
Ancak burada üretim hem düşünce 
hem de pratik anlamda batıya oranla 
çok hızlı. Bunun sorunlarını da ürünlerde 
görebiliyoruz. 

crystal: Sizi hangi çalışmanız en iyi ifade 
ediyor?
enginoğlu - Çalışlar: Projelerin biz 
mimarları değil, kullanıcılarını iyi ifade 

etmesi gerekiyor. Biz tasarlayan olarak 
özne olma durumundan çıkıp binayı 
kent ölçeğinde doğru yere koymayı 
hedefliyoruz. Yapı, çevresinden ve 
içinden kopuk olarak bir obje halini 
alır. Oysa yerinden oynatamayacağınız 
binalarımız bizim için en doğru olanlarıdır. 
Turkcell Teknoloji, Harp Akademileri 
kapalı yüzme havuzunu buna örnek 
sayabiliriz. 

crystal: Bir tasarımı iyi yapan hangi 
unsurlarıdır?
enginoğlu - Çalışlar:  İyi tasarım 
amacına hizmet eden, ekonomisi ve 
ergonomisi açısından optimize olmuş 
ve üzerine kurulduğu fikrin pırıltısı ile 
yüzünüzdeki ifadeyi değiştiren tasarımdır.
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BİzİM İÇİn MeKAn ve OnUn 
KARAKTeRİ vARdıR 
Mimariye bakışımız aslında dünyaya 
bakışımızla aynı. Biz öncelikle mekan 
kalitesine önem veriyoruz. Mimarinin 
dekoratif sanatlardan ayrıştığı en 
önemli nokta bu. Zaman zaman 
dekorasyon dergilerinden arayıp tarz, 
stil, moda, bu yılın parlak tasarımları 
gibi kelimelerle sorular soruyorlar. 
Bizim için mekan ve onun karakteri 
vardır. Bu karakter işin sahibine, 
yerine, bulunduğu coğrafyaya yani 
“kontekst”e bağlı olarak gelişir 
şekillenir. Zamanı olmaz modası 
geçmez. 
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ALMAN HASSAS SAATÇİLİK SEKTÖRÜNÜN KURUCUSU A. LANGE & SÖHNE, 
165’NCİ YILINI ÖZEL BİR KOLEKSİYON İLE KUTLUYOR. BU ÖZEL YIL İÇİN ÜÇ YENİ 
SAAT MODELİ ÜRETEN FİRMA, SAATLERİNDE ŞİMDİYE KADAR EŞİ GÖRÜLMEMİŞ 
SERTLİKTE YEPYENİ BİR ALTIN ALAŞIM KULLANIYOR 



“165 Yıl-FA Lange için Saygı Duruşu” 
isimli yıldönümü koleksiyonu, A. Lange 
& Söhne fabrikasında icat edilmiş 
öncü kreasyonlara bir saygı duruşu 
niteliği taşıyor. Tourbograph Pour le 
Mérite, Lange 1 Tourbillon ve 1815 
Moonphase’den oluşan bu üçleme, 
A. Lange & Söhne’nin yeteneklerini 
gösteriyor ve Ferdinand Adolph 
Lange’nin saat yapımcılığındaki ustalığını, 
çağdaş yaratıcılık ve üstün zanaatkarlık 
ile birleştiriyor. 

TOURBOgRAph pOUR le MeRıTe
A. Lange & Söhne 2005 yılında, hassas 
saatçiliğe yeni bir seviye kazandıran 
bir model sundu: Tourbograph Pour 
le Mérite. Bu modelin mekanizmasının 
kompleks yapısı dolayısıyla, sadece 
tek bir saatin el işçiliği bir ayda 
tamamlanabiliyor. Diğer her mekanizma 

gibi, bir saat de sabit fizik kurallarına 
maruz kalıyor. Örneğin ana zembereğin 
farklı kurulma durumlarının veya 
balansın ağırlık merkezi sapmasının 
saatin doğruluk oranı üzerinde etkisi 
bulunuyor. Lange’nin Tourbograph Pour 
le Mérite modeli, bu fiziksel kısıtlamaları 
telafi etmek üzere tasarlanmış iki yapıyı 
birleştiriyor. Dikkatli bir gözlemci öncelikle 
her 60 saniyede bir kendi ekseni etrafında 
dönen tourbillon’u kaydediyor. Bu, ilk 
olarak dengesizlik üzerinde yerçekiminin 
etkisini telafi etmek ve böylece oluşan 
açı farkını düzeltmek için icat edilmiş bir 
sistem. Pırlanta taş yataklarıyla bezeli 
saat, eskiden sıklıkla cep saatlerinde 
kullanılan hassas transmisyonun kol 
saatlerinin en küçük sınırlarına entegre 
edilmesi konusunda bir ilk niteliğini 
taşıyor. Yalnızca 50 adet üretilen saatin 
fiyatı 400 bin 900 euro. 

SAYGI DURUŞU  
YILLIK GEÇMİŞE 165 
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lAnge 1 TOURBıllOn
1900 yılında, Emil Lange ‘bir dakika-
tourbillon’lu Lange 1 isimli bir cep saati 
yaptı. A. Lange & Söhne, 100’üncü 
yıldönümü için, bu efsanevi saatten 
ilham alan Lange 1 Tourbillon’u beğeniye 
sundu. Pembe altın ve platin olmak üzere 
iki farklı materyalden üretilen Lange 1 
Tourbillon’un platin versiyonu 150, pembe 
altın versiyonu ise 250 adetle sınırlı. 
Yeni Lange 1, patentli ‘stop-seconds’ 
mekanizmasına sahip. Bu mekanizma, 
tourbillon’lu saatlerin doğası gereği 
saniyeyi durdurup, ayarlayamama 
dezavantajını ortadan kaldırıyor. Saatin 
kafesi kristal, safir ve elmaslarla süslü. 

1815 MOOnphASe 
1999 yılında sınırlı sayıda üretilen orijinal 
1815 Moonphase, saat koleksiyonerlerinin 
büyük ilgisini çekmiş, müzayedelerde 
orijinal fiyatının neredeyse 3 katına alıcı 
bulmuştu. Bu popüler modelin yeni 
versiyonu, bu geleneği şüphesiz devam 
ettirecek. Yalnızca 265 adet üretilen saat, 
Lange’nin yeni bal rengi altın alaşımından 
yapıldı. Yeni 1815 Moonphase, el oyması 
geleneksel süslemeye de sahip. 

hASSAS SAATÇİlİğİn BABASı 
A. Lange & Söhne, 1845 yılında, 
Ferdinand Adolph Lange tarafından 
Dresden yakınlarındaki Glashütte’de 
kuruldu. Metrik birim sistemini ilk 
kabul eden saatçilik emekçilerinin 
arasında Lange de vardı. Onun 
eserleri en üst derecede hassaslık 
arayışı ile tanımlanıyordu. Kendi 
tasarladığı mekanizmalar için çizdiği 
taslaklar, mühendislik ve düzen 
netliği konusunda örnek alınıyordu. 
Ferdinand Adolph Lange’nin 
vefatından sonra yerine oğulları 
Emile ve Richard geçti. En iyi  
parçalara verilen “A1” ünvanlı  
yüksek kalitede cep saatleri 
üretmeye devam ettiler. Alman 
İmparatoru Kaiser William II, 1898 
yılında Sultan II. Abdülhamit’e 
yapacağı ziyareti esnasında sunmak 
üzere A. Lange & Söhne’den bir cep 
saati sipariş etti. Mekanizmasında 
16, kasasında ise 18 adet yakut 
ve 57 adet pırlanta kullanılarak 
hazırlanan 18 karat altın cep saatine 
Kaiser William’ın portresi işlendi. 
Lange, II. Dünya Savaşı boyunca 
Alman uçak mürettebatı için büyük 
boy kol saatleri üretti. 
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Bugüne dek üç boyutlu (3D) gözlükleri, 
ücretsiz olarak verilen, bir kere kullanılıp 
atılan, kağıt gözlükler olarak biliyorduk. 
Üç boyutlu filmlerin popülerliğini 
arttırması, bu türde yayın yapan 
televizyon kanallarının açılması ve buna 
uygun televizyonların evlere girmeye 
başlamasıyla, 3D gözlükler de büyük bir 
sektöre dönüşmeye başladı. 

Artık, mavi-kırmızı camları ve kağıt 
gövdesiyle genel olarak ‘çirkin’ bulunan 
3D gözlüklerin imajı tümüyle değişecek. 
TV’de üç boyutlu film izlerken, PS3’te 
ve PC’de bilgisayar oyunları oynarken 
gözlüğüyle tarzını konuşturmak 

isteyenler için, lüks modaevleri çeşitli 
alternatifleri piyasaya sundu. Bu trendi 
ilk benimseyenler Armani Exchange 
ve Gucci gibi İtalyan devleriyle birlikte, 
Calvin Klein ve Oakley oldu. 

ÇevRenİzİ göReBİlİRSİnİz 
Gucci’nin 3D gözlükleri, pilot modeliyle 
retro stilini yansıtıyor. Yan kısımlarında 
markanın yeşil-kırmızı renklerini 
taşıyan gözlük, çok katmanlı yüksek 
teknolojili lensleri sayesinde, aynaya 
baktığınızda görüntünüzü bozmuyor. 
Aynalı kaplama hem göze hoş görünüyor, 
hem de kontrastı arttırıyor, ayrıca dış 
ışığın yüzde 98’ini geçiriyor. Böylece 

crystal
teknoloji
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3D
SEVDİ

’Yİ

HIZLA BÜYÜYEN ÜÇ
BOYUTLU EĞLENCE
ÇILGINLIĞINA
MODA DÜNYASININ
KAYITSIZ KALMASI
BEKLENEMEZDİ.
3D FİLMLERİ İZLEYİP, 
OYUN OYNARKEN STİLİNİ
KORUMAK İSTEYENLER, 
ÜNLÜ MARKALARIN 3D 
GÖZLÜK MODELLERİNE  
GÖZ ATMALI

MODA DEVLERİ 
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gözlüklerinizle hem 3D filmi üstün görüntü 
kalitesiyle seyredip, hem de çevrenizi 
görebiliyorsunuz. Markanın, ABD’deki 
butiklerinde taze taze piyasaya çıkan 
bu gözlüklerin fiyatı 225 dolar olarak 
belirlendi. Gucci’nin hemen ardından 3D 
gözlükleri piyasaya sunan Calvin Klein, 
Marchon 3D patenti taşıyan modeliyle, 
tıpkı Gucci’de olduğu gibi çevreyi 
sorunsuz görmenizi sağlıyor. 190 dolarlık 
fiyat etiketiyle satışa çıkan gözlükler, 
klasik CK stilini yansıtıyor. 

ARMAnı göz KıRpTı
 Armani Exchange markalı gözlüklerin  
sol camında ‘AX 3D’ logosu yer alıyor. 

Unisex olarak üretilen gözlüğün, 
ilk bakışta markanın klasik güneş 
gözlüklerinden hiçbir farkı yok! İtalyan 
devinin 3D modelinin, rakibi Gucci’den 
ayrılan en büyük özelliği, fiyat etiketi 
gibi görünüyor. Armani butikleri ve 
online mağaza ‘armaniexchange.com’ 
üzerinden satın alınabilen gözlüklerin, 
beklenenden düşük bir fiyatla;  
58 dolara satıldığını belirtelim.  
Armani’nin 3D piyasasına ilk göz  
kırpışı bu değil. 2010 sonbahar-kış 
koleksiyonu için üç boyutlu bir tanıtım 
filmi hazırlatan marka, internet sitesi 
üzerinden isteyene ücretsiz 3D kağıt 
gözlük dağıtmıştı. 

Aslında moda devlerine bu yolu açan 
ilk firma Oakley oldu. Dünyanın ilk 
optik düzeltmeli 3D gözlüğünü üreten 
Oakley, patentli HDO 3D teknolojisiyle, 
görüntüdeki netliği en üst seviyeye 
çıkarıyor. 3D GASCAN isimli bu gözlükler, 
özellikle 3D sinema salonları düşünülerek 
tasarlanmış. Oakley CEO’su Colin 
Baden, “Bu 3D eğlence sektöründe bir 
dönüm noktası. 3D dünyasındaki, optik 
performansı en üst seviyeye çıkarmak 
en büyük hedefimizdi” dedi. Gözlüğün 
gelişim aşamasında, ünlü DreamWorks 
Stüdyoları’yla işbirliği yapan firma, 3D 
imajların daha gerçekçi görünmesi 
üzerine yoğunlaşmış. 
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FREDERIC’İN 
ISTAKOZLARI 
GERİ DÖNDÜ! 

crystal
gurme
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HAVYAR, ISTAKOZ VE LEZZETLİ ETLERİYLE 
TANINAN FREDERIC’S, 6 YILLIK ARANIN ARDINDAN 
YENİDEN KAPILARINI AÇTI. MEKANIN YARATICISI 
ŞEF TOLGA ATALAY VE İŞLETMECİ EMRE ERGANİ, 
BU GERİ DÖNÜŞTE HER ŞEYİN KUSURSUZ OLMASI 
İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLÜYORLAR      
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Şef Tolga Atalay yönetiminde, İstanbul’un 
ilk ‘steak&lobster’ restoranı olarak 6 yıl 
öncesine kadar hizmet veren Frederic’s, 
daha sonra kapılarını kapatmıştı.  
Şimdi W Otel’in içinde konuklarıyla yeniden 
buluşan mekan, bu kez arkasına ünlü 
işletmeci Emre Ergani’nin de desteğini 
alıyor. Adını ortakların yakın dostu olan 
Frederic Zoupanos’tan alan Frederic’s, 
bordo ve toprak tonlarının ağırlıkta olduğu 
modern dekorasyonu, sıcak ortamı 
ve geniş şarap kavıyla öğle ve akşam 
yemeklerinin keyifli adresleri arasına 
girdi. Mekan, ünlü mimar Mustafa Toner’in 
imzasını taşıyor. 

Atalay öncülüğünde hazırlanan  
mönüde lüks havyarlar, farklı sos 
seçenekleriyle kişiye özel hazırlanan en 
iyi kaliteli etler ve lezzetli deniz mahsullü 
makarna ve pizza çeşitleri bulunuyor. Aynı 
zamanda restoranın girişinde bulunan 

2 metrelik dev akvaryumda bulunan 
Boston Maine ıstakozlarından birini 
seçebiliyorsunuz. 

110 yeMeK TATTıK, 50’Sİnİ  
Menüye AldıK 
crystal: 6 yıl öncesine göre Frederic’s’te 
ne gibi değişiklikler var?
Tolga Atalay: Haftanın belli günleri 
yetersiz kalan sandalye sayımızı yükselttik. 
Menümüze özel pizza çeşitleri eklendi. 
Tatlı çeşitlerimizin sayısı yükseldi ve şarap 
mahzeni zenginleştirildi.

crystal: Istakoz kültürünün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Atalay: 6 yıl önce tüketim miktarı yıllık 
3,5-4 ton arasıydı. Bu tüketimin ciddi bir 
miktarını Frederic’s temsil ediyordu. Şu 
an yıllık tüketim miktarı yaklaşık 50 tona 
yaklaştı. Ciddi bir “connsseur” müşterimiz 
var, ki bu profil yaklaşık yüzde 30 oranında. 
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Diğer yüzde 70’lik kısmı teşkil eden 
müşterilerimiz ise ıstakozu yeni bir tecrübe 
olarak görüyor veya özel günlerinde 
tüketmeye devam ediyorlar.

crystal: Frederic’s’in tarzını nasıl 
tanımlarsınız?
Atalay: Tarzı, ‘Casual Fine Dining’ olarak 
adlandırılan rahat ve sık tüketilebilen iyi 
yemek ortamı. Ne yazık ki ıstakoz kavramı 
lüks ve özel gün yemeği olarak algılansa 
da, Frederic’s’in müşterileri 17 ila 28 gün 
dinlendirilmiş Amerikan kesim etleri, iddialı 
olduğumuz risotto ve makarnalarımızı 
da iyi biliyorlar. Istakoz restoranı imajını 
kırmak gibi bir çabamız yok. Çünkü 
ıstakoz konusunda iddalıyız. Trüf mantarı, 
ıstakoz, dinlendirilmiş et ve havyar gibi 
ürünleri dikkate alırsak ürünler ve fiyatların 
çok doğru dengelendirildiğini görürüz. 
Sıcak renklerin binanın tarihi dokusuna 
hissettirdiği, kasvetli olmayan, modern 

ruhlu bir klasik, Mustafa Toner imzası 
taşıyan mekan bana göre kusursuz .

eRgAnİ İle dOSTlUK  
BİRlİğİMİz vAR 
crystal: Emre Ergani’nin imzasını taşıyan 
bir lezzet de yer alıyor menüde. 
Atalay: Menüde Emre Ergani’nin sadece 
bir yemek değil tüm yemekler üzerinde 
imzası var. Bir ay boyunca yaklaşık  
110 yemek tadımı yaptıktan sonra 
50 üründe mutabık kaldık. Genelde 
menülerime karışmaz ve hemfikirizdir. 
Bunun yanısıra birkaç tabağın ince 
detaylarını bizzat kendisi yaptı. 12 yıllık 
süreçte periyodik işbirliğimiz mevcut  
fakat biz buna işbirliğinden çok dostluk 
birliği diyoruz.

Adres: W Istanbul / Süleyman Seba 
Caddesi No: 22 Kat: 3 Akaretler
Tel: 0212 381 21 98

İncİR şeKeRleMelİ KeÇİ 
peynİRİ SAlATASı 
vınAıgReTTe SOS İle 

Malzemeler:
90 gr Maskulin             
40 gr Keçi peyniri           
50 gr İncir reçeli         
60 gr Vinaigrette sos   

hazırlanışı:
Temizlenmiş maskulinler Vianaigrette 
sosla karıştırılıp servis tabağına konur. 
Üzerine incir reçeli konduktan sonra, 
tahıllı simit parçacıklarına keçi peyniri 
sürülüp, üzeri fırında kızartıldıktan 
sonra salatanın üzerine eklenerek 
servis edilir. 
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GÖRÜNÜŞE GÖRE, BÜYÜK 
ÇOCUKLAR BU KEZ ŞEHRİ 
MİNİK OTOMOBİLLERİYLE 
KEŞFEDECEK. İNGİLİZ DEVİ 
ASTON MARTIN, ULTRA 
KÜÇÜK YENİ MODELİ 
CYGNET’İ PİYASAYA 
SUNMAYA HAZIRLANIYOR. 
ASTON’DAN SÜRPRİZ 
HAMLE OLARAK 
YORUMLANAN CYGNET, 
SPOR OTOMOBİL 
KALİTESİNİ KOMPAKT 
ARAÇ TASARIMIYLA 
BİRLEŞTİRİYOR

EN KÜÇÜK 
ASTON MARTIN!
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Süper otomobillerden süper miniye! İlk 
bakışta inanması zor ama bu otomobil 
tamamen gerçek! Görkemli otomobillerin 
markası Aston Martin, ufacık, tefecik yeni 
modeli Cygnet’i görücüye çıkardı. Bu 
en küçük Aston Martin, firmanın Japon 
Toyota ile yaptığı işbirliğinden doğdu. 
Toyota iQ modeli baz alınarak oluşturulan 
Cygnet, iQ ile aynı üç silindirli motoru 
paylaşıyor. Tıpkı iQ’da olduğu gibi, ilk 
bakışta iki kişilik gibi görünen araç,  
3 artı 1 akıllı koltuk ayarına sahip. 

Euro NCAP güvenlik testinden  
5 yıldız alan araç, düşük emisyonlu, 
ekonomik motoruyla da dikkat çekiyor. 
Bu özelliğiyle Cygnet, Aston Martin’in 
üzerinde çalıştığı çevreci hedeflere 
ulaşmasını sağlıyor. 

Mını’den ROl ÇAlAcAK
Alıştığımız Aston Martin tarzının çok 
dışında bir tasarıma sahip olan bu 
minik otomobil, sadece 3 metre 
uzunluğunda… Yuvarlak hatlarıyla 
hemen kendini belli eden Cygnet, iç 
tasarımıyla da hayli dikkat çekici. En iyi 
materyallerin kullanıldığı deri kabin, tüm 
iç mekanı kaplayan kırmızı rengiyle göz 
kamaştırıyor. ECU adı verilen otomatik 
bir sistem, geleneksel araba anahtarının 
yerini almış durumda. Aston Martin’in 
Smart ve Mini Cooper sahiplerini, 
özellikle de kadınları ve gençleri kendine 
çekmek için hamle yaptığı konuşuluyor. 
Cygnet’in üretimine 2011 yılının ilk 
aylarında başlayacağını açıklayan 
firma, her isteyenin bir Cygnet sahibi 
olamayacağının da altını çizdi. 

KİşİSellİK ön plAndA
İlk olarak Cenova Otomobil Fuarı’nda 
meraklılarının karşısına çıkan 
Cygnet’le ilgili teknik detaylar henüz 
açıklanmış değil. Aston Martin tasarım 
direktörü Marek Reichman, her 
Cygnet’in çeşitli materyaller, renkler 
ve kumaşlarla kişiselleştirilebileceğini 
söylüyor. Reichman, “Bu araç küçük 
ama son derece lüks. Aston Martin’in 
usta ellerde şehre uyarlanmış hali. 
Lüks, boyutla ölçülen bir şey değildir” 
dedi. Cygnet, Aston Martin’in 
Warwickshire’daki tesislerinde 
üretilecek. Bu araç, Aston Martin’in 
2004’ten beri bu fabrikada üretilen 
8’inci aracı olacak. 
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Yeni yılda ‘Şehir hayatının olmazsa 
olmazları’ arasında gösterilen bu mini 
otomobili, sadece hali hazırda Aston 
Martin müşterisi olan kişiler satın 
alabilecek. 

Firma, yaptığı araştırmalarda Aston 
Martin sahiplerinin yüzde 30’unun Mini, 
Smart veya ForTwo gibi küçük araçlara 
da sahip olduğunu belirledi. Şimdi firma, 
şehir içindeki kısa yolculuklarda başka 
markaların otomobillerini kullanan bu 
kişilere garajlarına fazla yer kaplamayan 
lüks bir Aston Martin daha ekleme fırsatı 
veriyor. 

SAdece AvRUpA’dA SATılAcAK
Aston Martin CEO’su Dr. Ulrich Bez, 
Cygnet hakkında “Şimdi Aston  

Martin için cesur bir adım atma zamanı. 
Toyota iQ’nun yetenekleri, akılcı  
tasarımı ve onu muhteşem bir 
şehir otomobili yapan gövdesi ile 
işbirliği yaparak, bu çok özel projeyi 
gerçekleştirebildik” dedi. 

Kuşkusuz Cygnet, atası iQ’dan lüks 
iç mekanı sayesinde, keskin çizgilerle 
ayrılıyor. Cygnet, Avrupa’da ortalama 14 
bin dolara satılan iQ’dan farklı olarak, 
45-75 bin dolar arasında değişen fiyatıyla 
lüks sınıfa ait bir şehir aracı isteyenlere 
hitap ediyor. 

Aston Martin, aracı yalnızca Avrupa 
ülkelerinde satışa sunmayı planlarken, 
Cygnet’in Birleşik Devletler topraklarına 
hiç uğramama ihtimali bulunuyor. 

dİğeRleRİ ne yApAcAK?
İngilizler’in lüks spor otomobilleriyle 
ünlü markasının, ultra-küçük bir 
araba üretmesi, bir çok kesimde 
şaşkınlıkla karşılandı. Aston 
Martin’in, Avrupa’da giderek 
katılaşan emisyon standartlarına 
uyma konusunda Cygnet’le bir 
hamle yaptığı konuşuluyor. Aracın 
teknik detayları henüz bilinmiyor 
ancak, 1.3 litre, 4 silindirli bir 
motora sahip olması bekleniyor. 
Aston’un bu hamlesinden sonra, 
Ferrari, Lamborghini, Bentley, 
Bugatti gibi lüks otomobil 
üreticilerinin ne yapacağı merak 
ediliyor…

Crystal 95



crystal
xxxxxx

Kara kış… 
‘Son bin yılın en sert kışı’ olacağı açıklanan 2011 kışı, tüm dünyanın gözünü korkuttu. Amerika, kışa 
çok sert bir başlangıç yaparken, başkent Washington ve Chicago karlar altında kaldı. Kar fırtınasının 
yaşandığı şehirlerde, iskeleler, ağaçlar buzla kaplandı. Ülkenin en soğuk eyaleti olan Colorado’da ise 
sıcaklık -29 dereceyi buldu. Meteoroloji uzmanları, Türkiye’yi bu kışı daha hafif atlatacak ülkeler arasında 
gösterirken, geçmiş yılların ortalamasından sadece 0.6 derece daha soğuk bir mevsim yaşadığımızı 
açıkladılar. Uzmanların, şubat ayının 15’ine kadar, kalıcı kar yağışları beklediğini de hatırlatalım…

klik!
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Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından 
gençlerin sosyal sorumluluk projelerini 
desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 
‘Gönülden Sohbetler’, Yapı Kredi’nin 
ayrıcalıklı kredi kartı Crystal Kart desteği 
ile yoluna devam ediyor. Cemiyet ve 
iş dünyasının önde gelen isimlerinin 
buluştuğu Crystal ile Gönülden 
Sohbetler’in Kasım ayı konuğu plastik ve 
estetik cerrahinin en başarılı isimlerinden 
Dr. Osman Oymak oldu. 

eSTeTİK ceRRAhİde yApılAn 
yAnlışlAR
Estetik cerrahide sık rastlanan 
yanlışlıklara değinen Dr. Osman Oymak, 

bu alanda son dönemde geliştirilen 
yeni yöntemler ile ilgili de bilgiler sundu. 
Konuşmanın ardından keyifli bir beş çayı 
ile devam eden Crystal ile Gönülden 
Sohbetler’e Zeynep Üstünel, Senem Betil 
Gürün, Alev Komili, Sedef Betil, Etel Baler, 
Burcu Hanif, Jülide Sadıkoğlu ve Maide 
Kurttepeli gibi cemiyet hayatının önemli 
isimleri katıldı. 

Tüm geliri Toplum Gönüllüsü  
gençler tarafından yürütülen sosyal 
sorumluluk projelerine aktarılan Crystal  
ile Gönülden Sohbetler, 2011 boyunca 
ilginç konuklara ev sahipliği yapmaya 
devam edecek. 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ 
VAKFI VE CRYSTAL 
KART İŞBİRLİĞİYLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
‘GÖNÜLDEN 
SOHBETLER’İN SON 
KONUĞU DR. OSMAN 
OYMAK OLDU. FRANSIZ 
SARAYI’NDAKİ 
ETKİNLİĞİN TÜM 
GELİRİ GENÇLERİN 
SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE AKTARILDI 

CRYSTAL İLE 
GÖNÜLDEN SOHBETLER

crystal
haber
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15 milyon kişiyi buluşturan ışık
Yeni yılı karşılamanın en büyülü yerlerinden birisi kuşkusuz Paris… Aşıklar Şehri, 2011’i renk renk 
ışıklara bürünerek selamlarken, 121 yaşındaki Eyfel Kulesi de tüm ihtişamıyla bu renk karnavalına 
öncülük etti. İki gün süren bir festivale evsahipliği yapan şehrin sokakları, dansçılar, şarkıcılar, 
performans sanatçıları ve onları izleyen milyonlarca kişiyle doldu taştı. 500’e yakın ağaç süslenirken, 
süslemeler için 200 bin metre uzunluğunda LED ışığı kullanıldı. Bu yıl 15 milyon kişiyi ağırlayan yeni yıl 
kutlamalarının maliyeti 2 buçuk milyon euro’yu aştı. 

klik!
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