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Made in 
Turkey/Italy

Bertrando dI renzo, yıllardır Türkiye’yle çeşitli 
projelerde çalışan bir enternasyonal iş geliştirici. Ona kısaca 

arabulucu da diyebiliriz. Bertrando aynı zamanda, Osmanlı’nın 
ihtişamını ev ürünleri koleksiyonuna taşıyan bir tasarım tutkunu. 

Bir adamın, bir Hermes Birkin peşinden 
giderek kariyerini ve hayatını nasıl 

değiştirdiğinin hikayesini okumak için 
henüz geç değil. Michael Tonello’nun 
dünyanın en çok arzu edilen çantası 
olan Hermes’in Birkin Bag’i üzerine 

yazdığı Birkin’in Peşinde, çağdaş kadın 
kitaplarında kendine unutulmaz bir yer 

ediniyor. 

Assouline’in insanlık için çalışmalarına bir 
yenisi daha ekleniyor. Ayakkabıyla ilgili 

bilmeniz gereken her şey bu kitapta. Bir de, 
“Bir kadının kaç ayakkabısı olur?” sorusunu 
artık lütfen sormayalım. Hayır, bir şey değil, 

ben alınıyorum…

Kötü gün dostu

Birkin'in peşinde

David Lynch’in uzun zamandır transandantal meditasyonla 
ilgilendiğini, 2005 yılında bu meditasyonu yaygınlaştırmak 
adına David Lynch Foundation’ı kurduğunu biliyor musunuz, 

bilmiyorum. Şimdi bu girişime bir de spor-giyim parçaları ekliyor 
Lynch. New Age şirketi Live The Process katkısıyla ortaya çıkan 
bu son derece pahalı, çiçek desenli yoga ve meditasyon giysileri 

-nasıl desek?- bir hayli Lynch…

Şık mı, LyNch mi?

Oniki ya da “12”, Ümit Benan tarafından yaratılmış bir 
Japon markası. Tomorrowland iş birliğiyle ortaya çıkan 
marka, Ümit Benan tasarımlarına bir alternatif ve daha 
ulaşılabilir olanı. Instagram’dan her adımını yakından 

izlediğimiz Ümit Benan’ı ve yeni markası Oniki’yi 
takibe alın!
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Kim? Bertrando Di Renzo
ne? Les-Ottomans

neden? Les-Ottomans; tasarım, moda ve 
Türkiye’ye olan tutkularımın birleşimi. 

Nasıl? Her şeyi ben seçiyorum. 
Tasarımları, renkleri karıştırıp müşterilerime 
mükemmel yastıklar yaratmaya çalışıyorum. 

ne zaman? Bu fikir birkaç yıldır 
aklımdaydı. Aslında kafamda başka bir 

ürün serisi vardı ve işe patchwork halılarla 
başladım. Sonra yastıklara geçiş yaptım. 
İstanbul? Bu projeden önce, İtalya’ya 
dönerken yanımda kumaşlar götürmeye 
ve arkadaşlarıma bu kumaşlardan yastık 
yapıp hediye etmeye başladım. Herkes 

bayılıyordu ve ben de bunu işe çevirmeye 
karar verdim.

Arkadaşlar? Her şeyin başlamasına 
neden olan arkadaşlarım, çekim 

mekanlarına, çekimlere ve internet sitesini 
kurmama yardımcı oldu. Açıkçası bu tam 

bir takım işi. 
Les-Ottomans nerede? İtalya’da özel 
tasarımlar ve iç tasarım objeleri satan 
müşterilerim var. Online olarak da satış 

yapıyorum. 
İnsanlar ne diyor? Markam henüz 

çok yeni fakat geri dönüşler beklentimin 
üstünde! Mesela bu ay Paris’teki Maison et 

Object Fuarı’na katılıyorum! 
Made in? Les-Ottomans benim gibi bir 
İtalyan’a ait olsa da aslında bir İtalyan/

Türk markası, etiketlerinde Made in Turkey 
yazıyor olması benim için çok önemli. Bunu 
gururla söylüyorum, çünkü uzun zamandır 
çok sevdiğim Türk yaratıcı ve tasarımcıları 

her fırsat bulduğumda destekliyorum.

Oniki

www.les-ottomans.com


