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TASARIMCIYLA
TANIŞIN
MORITZ GLIK

Son koleksiyonu Kaleidescope ile geçen yıl Las
Vegas’ta gerçekleştirilen Couture Design Awards’ta,
‘Best Diamond Piece’ ödülünü kazanan Glik, kolyeden
küpeye tüm tasarımlarını bizzat elleriyle şekillendirmesiyle ünlü. Kate
Hudson, Rihanna, Jennifer Lopez ve Laura Linney gibi Hollywood
yıldızlarının da özel davetler için tercih ettiği tasarımcı, mimari bir havası
bulunan modern tasarımlar yaratsa da ilhamını çoğu zaman antika
mücevherlerden aldığını itiraf ediyor. Glik’in mücevherlerinin en önemli
özelliği ise tasarımlarında kullandığı pırlanta, safir, yakut ve zümrüt gibi
değerli taşların sabit olmamaları ve siz hareket ettikçe yer değiştirmeleri.

TASARIM
SORGULAMASI

İlham aldığınız tasarımcı?
Özellikle etkilendiğim bir isim
yok ama Alexander
McQueen’in gerçek bir dahi
olduğunu düşünüyorum.
Favori taşınız? Elmaslara
bayılıyorum. Antika mücevherlere karşı da büyük bir
tutkum var. 1700’lü veya
1800’lü yıllardan kalma elmaslı bir parça gördüğüm zaman
kalp atışlarım hızlanıyor.
En sevdiğiniz hesaplı taş?
Siyah ve beyaz renkli oniksler.
Bu taşlar, hem oldukça hesaplılar hem de mücevherlere şık
bir hava katıyorlar.
Mücevherde ne ararsınız?
Kişisellik. Sadece değerli taşları ile dikkat çeken bir mücevherin benim için hiçbir anlamı yoktur. Üzerinize taktığınız her parçanın mutlaka sizden bir iz taşıyor olması gerekir. En mutlu olduğum şey ise
müşterilerimin bir tasarımımı
görür görmez, “İşte, bu benim olmalı,’ demesidir.

Pırlanta ve safirli
altın yüzük,
7.800 Dolar.

Pırlantalı
altın bilezik,
20.900
Dolar.

Ellerinizi hareket
ettirdikçe
bileziğin içindeki
pırlantalar da yer
değiştiriyor!

Efsaneye göre deniz tanrısı
Neptün, deniz kızlarına su
mavisi renginde taşlar hediye
ediyordu. Taşların renkleri,
uçuk maviden koyu maviye
kadar değişiklik
gösterebiliyor. Rengi ne
kadar koyuysa taşın değeri
de bir o kadar yüksektir.

AÇIK

KOYU

Aquamarine taşlı
altın kaplama
küpeler, 300 TL,
Nilüfer Tarzi Kuran,
Turks&Gifts;
(0212) 514 06 46.

Nahara; (0212) 263 66 60.

Gösterişli
Kemerler
Bilgün Dereli, yılan derilerinden ilham
alarak fuşya, turuncu, yeşil gibi canlı
renkleriyle dikkat çeken bir kemer
koleksiyonu hazırladı. Egzotik derileri,
hayvan figürlü gümüş tokalar ile
süsleyen tasarımcının bu renkli
kemerleri, özellikle jean ve beyaz
gömlek ikilisiyle kullanıldığında oldukça
dikkat çekici görünüyor.

Pırlanta ve
safirli altın
kolye,
16.250
Dolar.

Pırlanta ve safirli
altın küpeler,
14.250 Dolar.
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Aquamarine

LAURA LINNEY
Annual Diller-von
Furstenberg
Ödülleri’nde.

Pırlanta ve safirli
altın yüzük,
7.150 Dolar.
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Deri ve gümüş kemerler,
650 Dolar-780 Dolar arası, B Point
by Bilgün Dereli; (0212) 282 13 71.
-LARA MUTLU

