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shoW TheM you Mean 
busIness WITh The 

essenTIal exTRas no 
‘bIg shoT’ should be 

WIThouT

PhoTo: 
brioni fall/winter 2012-13

Favourites
 
ouR seleCTIon oF The 
season’s besT aCCessoRIes 
WhICh aRe all on luxos.CoM 
WITh bouTIQue lIsTIngs

PhoTos: 
Top: etro fall/winter 2012-13 
bottom: boss selection fall/winter 2012-13

BE Somebody

SIGN OFF
if you prefer using pen and paper to 
get your point across, the montblanc 
starWalker red Gold is a f ine 
instrument to do it with. each fountain 
pen is individually handcrafted and 
features a 14-carat gold nib and red 
gold-plated fittings with precious black 
lacquer and diamond-cut lines.
 
Anlatmak istediklerinizi kağıda 
dökmeyi seviyorsanız Montblanc’ın 
StarWalker Red Gold’u bu iş için 
biçilmiş kaftan. Elde yapılan tüm 
dolmakalemler, 14 karatlık altın bir 
ucun yanı sıra, siyah cilası ve elmasla 
çizilmiş çizgileriyle pek şık duran 
kırmızı altın kaplama bir gövdeye sahip.

LUxOS.COM/FAV-MONTBLANC

SMART EXIT
“You can take the man out of the 
country, but you can’t take the country 
out of the man.” Go a little urban 
cowboy with a pair of ankle boots. 
smart enough for the office under a pair 
of trousers. cool enough for the club 
with your jeans tucked into them. lace-
up leather suede ankle boots, tod’s.
 
Bilekte biten bu botlarla içinizdeki 
şehirli kovboyu dışarı çıkarın. İster 
ofiste pantolon altına giyin, ister 
jean’inizi içine sokuşturup kulübe gidin. 
Tod’s’un bağcıklı süet deri botları her 
ortama uyum sağlamak için yaratılmış.

LUxOS.COM/FAV-TODS

MEET & GREET
french maison zilli is renowned for 
its superior menswear, perfected by 
the expert artisans at work in its lyon 
atelier. make a lasting impression 
with this small rigid briefcase in matte 
crocodile. its combination lock clasp 
lets you keep your important documents 
guarded at all times.
 
Fransız moda markası Zilli, Lyon 
atölyesindeki ustaların elinde 
mükemmelleştirilen üstün kalitedeki 
erkek giyim ürünleri ile ünlüdür. Bu 
küçük boyutlu, mat krokodil çanta ile 
etki alanınızı genişletin. Şifreli kilidi 
sayesinde, önemli belgeleriniz her an 
koruma altında.

LUxOS.COM/FAV-ZILLI

alessIa saRa doManICo
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say ‘bonjouR!’ To 
The Fall season WITh 

These ChaRMIng 
FInIshIng TouChes, 

à la FRançaIse

PhoTos: 
Top: dior fall 2012 
bottom: backstage in the grand Palais 
at Chanel fall/winter 2012-13, courtesy of 
benoît Peverelli

PaRISIan Chic

ROUGE RUSE
Don’t hide those legs just because 
it’s getting cold! throw on a pair 
of stockings and accentuate your 
silhouette with a pair of height-raising 
kicks. structurally seductive, this ultra 
feminine cherry suede armadillo pump 
from alexander mcQueen adds some 
much needed colour to the pavement.
 
Hava soğuyor diye bacaklar hiç saklanır 
mı? İnce çoraplarınızı ayağınıza 
geçirin ve boy uzatan bu topuklularla 
endamınızı herkese gösterin. Alexandar 
McQueen’in ultra kadınsı, vişne rengi 
süet Armadillo’ ları çekici yapısıyla, 
kaldırımlara ihtiyacı olan rengi 
getiriyor.

LUxOS.COM/FAV-MCQUEEN

THE MARGAUX
an icon and a must for the max mara 
woman, the margaux bag turns into 
a cult object this season in alligator, 
python and ostrich. these exclusive 
materials lend the style an extra 
charm, making it a true collector’s bag. 
available in classic shades such as camel, 
burgundy and grey.
 
MaxMara kadınının vazgeçilmezi ikonik 
Margaux çanta timsah, piton ve deve 
kuşu derileriyle tapılan bir obje haline 
dönüşüyor. Bu değerli materyaller 
çantaya ekstra bir çekicilik katarken tam 
bir koleksiyoner çantası olduğunu gözler 
önüne seriyor. Çantanın klasik renk 
tonlarında camel, bordo ve gri modelleri 
bulunuyor.

LUxOS.COM/FAV-MAx-MARA

MON ARMOUR 
When it comes to jewellery, you can’t 
go wrong with gold, a colour that suits 
the darker palettes and heavier fabrics of 
the season. for an evening tête-à-tête, 
slip on this wide cuff in golden brass 
from michael Kors as you rest your 
elbows on a bistrot tabletop and sip a 
glass of red.
 
Konu mücevherse altın her zaman iş 
görür çünkü rengi hem sezonun koyu 
renk paletine hem de kalın kumaşlarına 
uyar. Baş başa bir akşam sohbeti 
için, Michael Kors’un bu pirinç kalın 
bilekliğini takın. Dirseklerinizi masanın 
üzerine koyup kırmızı şarabınızı 
yudumlarken harika görünecek.

LUxOS.COM/FAV-MKORS
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add soMe old WoRld 
glaMouR To youR 

evenIng WITh IConIC 
hIgh jeWelleRy

PhoTos: 
Top: the making of a fine brilliant ring, 
courtesy of Zela. bottom: ‘My dior’ 2012 
fine jewellery collection, courtesy of dior 
joaillerie

Belle 

EPoqUE

MY PRECIOUS
all hail the Panthère. cartier’s mighty 
creation is one no fine jewellery 
collection is complete without. begin 
yours with a ring. resembling a 
snow-white panther, this platinum 
Panthère de cartier ring is draped in 
diamonds and onyx and finished off 
with a resplendent cushion-cut yellow 
sapphire.
 
Panthère’i selamlayın. Cartier’nin 
bu vahşi kreasyonu olmadan hiçbir 
mücevher koleksiyonu tamamlanmış 
sayılmaz. Kendi koleksiyonunuza bir 
yüzük ile başlayın. Kar beyazı bir 
pantere benzeyen bu Panthère de Cartier 
yüzük, pırlantalar ve oniksle kaplı. 
Tasarıma son noktayı ise yastık kesimli 
muhteşem yeşil bir safir koyuyor.

LUxOS.COM/FAV-CARTIER

FINE FEATHERS
brooches are a sophisticated accent to 
your ensemble and can be worn either 
during the day or for a formal function. 
crafted with emeralds, sapphires, 
tourmalines and white diamonds, pin 
this stunning brooch from Gilan’s 
‘Journey to Dreams’ collection onto 
your lapel for a lovely finish. 
 
Broşlar, kıyafetinize sofistike bir vurgu 
katmanın yanı sıra hem gündelik hem de 
şık aktiviteler için kullanılabilir. Kapıdan 
çıkmadan önce Gilan’ın Journey to 
Dreams koleksiyonuna ait, zümrüt, safir, 
turmalin ve beyaz pırlantalarla bezeli bu 
broşu yakanıza iliştirin.

LUxOS.COM/FAV-GILAN

LISTEN & GLISTEN
armaGGan’s new 52-piece 
jewellery collection is uniquely 
designed. White gold is contrasted 
against the brand’s own signature 
matte yellow gold and embellished 
with diamonds, emeralds, rubies and 
sapphires. these ornate teardrop-shape 
earrings add a sophisticated sparkle to 
your formal updo. 
 
ARMAGGAN’ın 52 parçalık yeni 
mücevher koleksiyonu benzersiz 
tasarımlardan oluşuyor. Beyaz altın, 
markaya özel mat sarı altınla şık bir 
zıtlık yaratırken pırlanta, zümrüt, 
yakut ve safirlerle süsleniyor. Damla 
şeklindeki bu gösterişli küpeler, 
özellikle saçlarınızı topladığınızda, 
yüzünüze harika bir ışıltı getirecek.

LUxOS.COM/FAV-ARMAGGAN
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PuT a sPell on TheM. 
Take a sTyle noTe 

sTRaIghT FRoM The 
legendaRy MasTeRs 

oF shoW

PhoTos: 
Top: Roberto Cavalli fall/winter 2012-13 
bottom: backstage at hermès fall/winter 
2012-13

Magic
Man

VANISHING ACT
it is all in the eye of the beholder and 
like many smoke and mirror effects; 
these suede lace-up ankle boots from 
brioni are not what they seem. take a 
closer look and you’ll notice they’re not 
all suede. fine nubuck crocodile lines 
the top of the boot, making it ideal for a 
luxe foray to the outdoors.
 
Güzellik bakanın gözündedir ve ayna 
numaralarının çoğundan bildiğiniz 
gibi, Brioni’nin bu bağcıklı süet botları 
aslında göründüğü gibi değil. Yakından 
bakarsanız tamamının süet olmadığını 
farkedeceksiniz. Botun üzerini çevreleyen 
ince nubuk krokodil, doğada gezinirken 
bile şıklığınızı korumanızı sağlıyor.

LUxOS.COM/FAV-BRIONI

BAG OF TRICKS
from travel to regular excursions, 
every roadshow needs its props. the 
secret is to keep them out of sight and 
concealed from the public. Whether 
toiletries or tarot cards, this handsome 
chocolate leather zip pouch from Dirk 
bikkembergs is a go-to piece for your 
next teleportation routine. 
 
Seyahatten günlük gezilere, tüm 
profesyonellerin sahne ekipmanlarına 
ihtiyacı vardır. İşin sırrı, onları gözden 
uzak tutmakta! İster kişisel bakım 
malzemeleri ister tarot kartları olsun, 
Dirk Bikkembergs’in bu çikolata rengi 
şık deri çantası bir sonraki ışınlanma 
numaranızda çok işinize yarayacak.

THE ILLUSIONIST
a dramatic collection interspersed with 
poetic moments, etro classif ies its new 
men’s accessories by colour. liven up 
your audience with a dash of violet, 
a hue that inspires imagination and 
restores balance. Whether disappearing 
or reappearing, add some personality to 
that black leather jacket.
 
Etro, şiirsel anlarla yüklü dramatik 
koleksiyonundaki yeni erkek 
aksesuarlarını renklerine göre 
sınıf landırıyor. İzleyicilerinizi, hayal 
gücünü körükleyen ve dengeleyici özelliğe 
sahip olan bir tutam menekşe moruyla 
harekete geçirin. Perdenin arkasından 
yok oluyor olsanız bile o siyah deri cekete 
biraz karakter katın.

LUxOS.COM/FAV-BIKKEMBERGS

LUxOS.COM/FAV-ETRO
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slICk, sWIss and 
suPReMely FunCTIonal, 

glanCe doWn aT The 
laTesT TeChnologIes, 
RIghT on youR WRIsT

PhoTos: 
Top: setting the watch bezel, courtesy of 
Rolex. bottom: watch movement, courtesy 
of Panerai

Power
HoUR

ADMIRAL’S CUP
hallmarked by heritage and pure 
design, the admiral’s cup legend 42 
chrono from corum is a tribute to the 
maritime world and its sailors. equipped 
with a calibre co984 movement, 42-
hour power reserve and 12-sided bezel, 
it is available in steel, two-tone steel/
gold or 18-carat red gold versions.
 
Kusursuz tasarımı ve tarihi mirasıyla 
ünlü Corum’un Admiral ’s Cup Legend 
42 Chrono saati denizcilik dünyasını 
ve yelkencileri selamlıyor. CO984 
mekanizmaya, 42 saatlik güç rezervine 
ve 12 kenarlı bir çerçeveye sahip olan 
modelin çelik, çelik-altın ve 18 karat 
pembe altın seçenekleri bulunuyor.

LUxOS.COM/FAV-CORUM

MARINE MECHANICS
the marine chronometer manufacture 
from ulysse nardin marries the art 
of enamelling with the precision of 
engineering and technology. its un-118 
calibre is produced using Diamonsil, a 
blend of diamond and silicon. the ‘quick 
setting’ function allows for forward and 
backward date adjustments. 
 
Ulysse Nardin’in Marine Chronometer 
Manufacture’ı, mine sanatını mühendislik 
ve teknolojinin hassasiyetiyle birleştiriyor. 
Saatin UN-118 çapı, elmas ve silikon 
karışımı DiamonSil kullanılarak yapıyor. 
Çabuk ayarlama fonksiyonu ise ileriye 
ve geriye doğru tarih ayarlamalarını 
mümkün kılıyor.

LUxOS.COM/FAV-ULySSE-NARDIN

LUxOS.COM/FAV-OMEGA

THE SEAMASTER
omega’s seamaster aqua terra 
Gmt features the co-axial calibre 
8605/8615, the first to be equipped 
with a Gmt complication. its Gmt 
hand features a diamond-polished red 
arrow that facilitates tracking time in 
two time zones. 60-hour power reserve, 
stainless steel case and alligator bracelet.
 
Omega’nın Seamaster Aqua Terra GMT’si, 
ilk GMT komplikasyona sahip olan Co-
Axial calibre 8605/8615’le donatılmış. 
Elmasla cilalanmış kırmızı bir ok 
sayesinde GMT ibresi üzerinde iki farklı 
zaman dilimindeki saat görülebiliyor. 60 
saat pil rezervi, paslanmaz çelik kasası ve 
timsah kayışı ile çok çekici.
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luxos.com/fav-etro

alessIa saRa doManICo

PhoTos: 
looks from the etro fall/winter 2012-13 womenswear and menswear 
collections. eTRo, İstinye Park alışveriş Merkezi, İstinye, 
tel. +90 212 335 6795

Whether you’re attending an important society 
event along the bosphorus or savouring an intimate dinner 
in nisantasi, we want to help you make every occasion, a 
trendy one. as part of our fall style series, we headed to one 
of our favourite all-in-the-family brands to see what the 
etro siblings have cooking this season. 

first, we spoke to son Kean, the manager and creative 
spirit of the men’s collections. “once upon a time in new 
Jersey, i discovered the way to mix the elegance of the 
night with the casual warmth of the day,” he recounts of 
his new formal-meets-free smoKean, a 24-hour smoking 
jacket crafted in 100% soft and comfortable wool jersey. 
elegant to the eye, but versatile for all-day wear, this slick 
one-buttoned smoking has four silk covered buttons on 
each sleeve, a contrast rever (backside of the lapel) and three 
silk-edge pockets.

Boğaz’da önemli bir davet veya Nişantaşı’nda samimi 
bir akşam yemeği farketmez; gittiğiniz her yeri şıklığınızla 
dönüştürmenize yardım etmek için buradayız! Sonbahar 
stili dizimiz çerçevesinde, en sevdiğimiz aile markalarından 
Etro’nun mutfağında neler pişmiş görmeye gittik.

 
Önce, ailenin oğlu, erkek koleksiyonunun yönetici ve yaratıcı 
ruhu Kean’le konuştuk. “Bir zamanlar New Jersey’de, 
gecenin zarafetini günün rahat sıcaklığıyla bir araya 
getirebilecek bir yöntem buldum.” Tasarımcı, günün her 
saatinde rahatlıkla giyilebilecek, %100 yumuşak ve rahat 
yünden üretilen yeni smoKEAN ceketleri böyle anlatıyor. 
Zarif görünümüne rağmen tüm gün giyilmek için kullanışlı 
olan bu tek düğmeli smokin ceketin kolunda dört adet ipek 
kaplı düğmesi, kontrast yaratan bir yakası ve üç adet ipek 
biyeli cebi bulunuyor.

next, we make a beeline for the lady in the etro equation: 
daughter Veronica, the mastermind behind all things 
women’s. she’s making a return to the house’s iconic Paisley 
print this season. eveningwear puts an emphasis on feminine 
construction with taut silhouettes tinged with sexiness that 
range from corset details to intricate lacings and panelling 
as well as tulle intarsias that are applied onto stretch fabric 
dresses, enhancing the body’s curves. the result is a series of 
lovely, yet dandy dresses that suit many a happening. 

Vakit kaybetmeden Etro denkleminin kadın tarafına 
koşuyoruz. Ailenin kızı Veronica, Etro markasında kadınlara 
dair var olan herşeyin arkasındaki yaratıcı beyin. Bu sezon, 
Veronica markanın ikonik şal desenine geri dönüyor. Abiye 
giysiler, keskin çizgili seksi silüetlerle feminen bir duruşa 
vurgu yapıyor. Korse detayları, zarif dantelle ve dar kumaş 
elbiseler üzerine uygulanan tül kabartmalar, kıvrımlarınızı 
ortaya çıkarmak için tasarlanmış. Sonuç, birçok davette 
giymekten keyif alacağınız hoş elbiseler.

We hIT The ITalIan house oF eTRo 
To see WhaT They’ve goT In sToRe 
FoR Fall FoRMal

Out
dEckEd

PaisleY: the fraGrance 
 
match your etro outfit with the women’s scent that pays homage to its masterpiece print.  
high notes: bergamot, cardamom, blackcurrant 
middle notes: ylang ylang, jasmine sambac, pink pepper 
Ground notes: vanilla, indonesian patchouli, grey ambergris
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taking its name from the goddess of beauty, 
elegance and nobility, zela has been creating 
opulent collections for jewellery lovers for 
nearly half a century. zela brings together 
traditional anatolian motifs with the world’s 
most precious gemstones and the meticulous 
touch of their craftsmen to create unique 
designs. 

every precious stone at zela is crowned with 
a certif ication of its authenticity and quality. 
focusing on the harmony of art and technol-
ogy, zela offers a selection of unique pieces, 
each graced with its own charm. the f ire 
of royal rubies, the serene natural beauty of 
emeralds, the deep sky blue of sapphires and 
the magic touch of diamonds are brought 
together in zela’s four gemstones collection 
for the f irst time. 

listening to the melody of each one, the 
maison gives life to priceless works of art 
born from precious stones. Presenting this 
new collection based on a life story dedicated 
to the art of jewellery, zela invites jewellery 
lovers from new York to switzerland, from 
Dubai to nisantasi to listen to the orchestra 
of elegance.

İsmini güzelliği, zarafeti ve asaletiyle ünlü 
tanrıçadan alan Zela, yaklaşık yarım yüzyıldır 
mücevher severlere hizmet veriyor. Geleneksel 
Anadolu motif leriyle dünyanın en değerli taşlarını 
birleştirip işinin ehli ustaların dokunuşlarıyla 
eşsiz tasarımların yaratmasının yanında bir de her 
bir taşın kalitesinin tescillenmesi için uluslararası 
sertifika ile taçlandırıyor. 

Teknoloji ve sanatın ahengiyle yarattığı eserler-
inde, her birine kendine özgü bir tılsım katarak 
mücevher severlerin beğenisine sunuyor ve krali-
yetin asil taşı yakutun ateşi, zümrütün huzur dolu 
doğallığı, safirin gökyüzü derinliği, pırlantanın 
saf ve sihirli dokunuşuyla dört taş koleksiyonunu 
dünyada ilk kez bir araya getiriyor. 

Değerliyi paha biçilmeyene dönüştüren Zela, 
her bir taşın melodisini dinleyerek her birine 
hayat veriyor. Mücevher sanatına adadığı yaşam 
öyküsüyle yarattığı “Asaletin Orkestrası”nı 
sunuyor ve New York’tan İsviçre’ye, Dubai’den 
Nişantaşı’na kadar tüm mücevher severleri, 
‘’Asaletin Orkestrası’’nı dinlemeye davet ediyor.

PhoTos: 
Centre: inside Zela’s atelier workshop; above: pieces from the orchestra of elegance collection 

Taking its name from the goddess of beauty, elegance and 
nobility, zela has been creating opulent collections for jewellery 
lovers for nearly half a century. its unique designs unite traditional 
anatolian motifs with the world’s most precious gemstones and 
the meticulous craftsman touch. every precious stone at zela is 
crowned with a certification of authenticity and quality. focusing 
on the harmony of art and technology, zela offers a selection of 
original pieces, each with its own charm.

now zela’s intricate necklaces and precious rings can also be 
found at the brand’s elegant new boutique at Kanyon. Whether 
you are on a shopping spree in nişantaşı or Kanyon, you can get 
a taste of zela’s signature personalized service, also appreciated by 
jewellery lovers in Dubai and new York. We recommend a visit 
to this exclusive new boutique to check out their matchless col-
lection and inevitably fall in love with their one-of-a-kind pieces.
 

Ismini güzelliği, zarafeti ve asaletiyle ünlü tanrıçadan alan Zela, 
yaklaşık yarım yüzyıldır mücevher severlere hizmet veriyor. Geleneksel 
Anadolu motif leriyle dünyanın en değerli taşlarını birleştirip işinin 
ehli ustaların dokunuşlarıyla eşsiz tasarımların yaratmasının yanında 
bir de her bir taşın kalitesinin tescillenmesi için uluslararası sertifika 
ile taçlandırıyor. Teknoloji ve sanatın ahengiyle yarattığı eserler-
inde, her birine kendine özgü bir tılsım katarak mücevher severlerin 
beğenisine sunuyor.

Şimdi Zela’nın müthiş detaylı kolyeleri ve değerli yüzüklerini, 
markanın Kanyon’daki yeni butiğinde de bulabilirsiniz. Alışverişe 
ister Nişantaşı’nda ister Kanyon’da çıkmış olun, Zela’nın Dubai ve New 
York’taki mücevher severler tarafından da takdir edilen kişiye özel 
servis konseptini tanıyabilirsiniz. Bu seçkin mağazayı ziyaret etmenizi 
ve Zela’nın benzersiz mücevherlerine aşık olmanızı tavsiye ediyoruz.

PREcIoUS
Creations
Zela, MakeR oF InTRICaTe, 
FIne jeWelleRy, oPens a seCond 
bouTIQue aT kanyon

bIhTeR anaR

Zela
kanyon shopping Center 
levent, Istanbul 
Tel. +90 212 3535 055

THE ORCHESTRA OF ELEGANCE
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for excellent holiday attire for cabins and 
luxury ski resorts: pair trench coats with 
Premium cashmere pullovers and corduroy 
cashco pants. brave cold city streets with a 
textured woolen suit worn under a leather 
shearling-lined coat. cold, but not that cold? 
Granted you’re not in siberian temperatures, 
the brand’s heavier 3-piece suits can hold 
their own without a coat. reinterpreting 
classic english plaids this season, look out for 
Prince of Wales check as well as an innovative 
chevron pattern applied on pure cashmere 
and microsilk. also of note is spazzolino, a 
precious yarn made with the fur of the alpaca 
suri, a rare camel species that comes from 
Peru and bolivia.  
  
so where does this love of nature stem from? 
founder ermenegildo zegna is known to 
have had a great fondness of the outdoors, so 
much so that in the 1930s he heavily invested 
in reforesting the mountain areas around 
trivero. these efforts would later lead to the 
establishment of oasi zegna, a not-for-profit 
initiative that promotes ecological pursuits. 

Doğada bir hafta sonu kaçamağı veya lüks bir 
kayak tatili için muhteşem bir kombinasyon: 
trençkotları Premium Cashmere kazaklar ve 
kadife cashco pantolonlarla eşleştirin. Kuzu 
derisi astarlı paltonuzun altına giyeceğiniz 
dokulu yün takım elbisenizle şehrin soğuk 
caddelerine çekinmeden çıkın. Aksesuar olarak 
önerimiz, incecik deri bir evrak çantası ve 
yumuşacık buzağı derisi makosen ayakkabılar. 
Soğuğu biraz abarttık mı? Haklısınız, Sibirya’da 
değiliz. Daha kalınca kumaşlardan üretilen 
üç parçalı takımları tercih ederseniz paltoya 
ihtiyacınız kalmaz. Bu sezon, İngiliz ekoselerini 
yeniden yorumlayan Prince of Wales ekose 
ve saf kaşmir ve Microsilk üzerine uygulanan 
yenilikçi Chevron desenlerini kaçırmayın. Peru 
ve Bolivya’dan gelen nadir deve cinsi Alpaca 
Suri’nin tüylerinden elde edilen yün ile dokunan 
Spazzolino da dikkat çeken bir başka ürün.

Bu doğa aşkı nereden geliyor? Markanın 
kurucusu Ermenegildo Zegna’nın büyük 
bir doğa hayranı olduğu biliniyor. Öyle ki, 
1930’larda Trivero civarındaki dağlık bölgelerin 
ağaçlandırılması için oldukça büyük yatırımlar 
yapmış. Zegna’nın bu çabaları daha sonra 
kar amacı gütmeyen ekolojik inisiyatif Oasi 
Zegna’nın oluşturulmasıyla sonuçlanmış.

PhoTos: 
above, left: ermenegildo Zegna fall/winter 2012-13 runway look; right: Ceo gildo Zegna at the fall/winter 
2012-13 show in Milan. Centre: ermenegildo Zegna fall/winter 2012-13 runway look; opposite page: 
embossed lace-up footwear from the ‘luxury’ line

The rustic elegance of earth tones, the soft 
touch of lamb shearling, the feel of smooth leather 
gloves between your fingers… these sensory 
pleasures encompass the spirit of the ermenegildo 
zegna fall/winter collection. subscribing to a 
passion for all things nature, emphasis is placed on 
functionality with pieces that are a cross between 
indoor and outdoor, catered to a range of needs 
from business to sport and social life. head back 
to basics this season with our recommended 
combinations from the italian menswear master…

Toprak tonlarının rustik zarafeti, kuzu 
derisinin yumuşak dokunuşu, parmaklarınızın 
arasındaki pürüzsüz deri eldivenin yarattığı 
his… Bu duyumsal zevkler, Ermenegildo Zegna 
Sonbahar/Kış koleksiyonunun ruhunu oluşturuyor. 
Doğayla i lgi li herşeye tutkuyla bağlı olan koleksiy-
onda, hem iç mekanlarda hem de dışarıda giyi lebi-
lecek, spor ve sosyal yaşamdan iş toplantı larına 
kadar birçok ihtiyaca cevap verebilecek parçalarla 
işlevsel liğe vurgu yapılıyor. Bu sezon, İtalyan 
erkek giyim ustasının koleksiyonundan tavsiye 
edeceğimiz kombinasyonlarla özünüze dönün.

aPRèS 
Ski
eRMenegIldo Zegna Takes 
ITs MensWeaR on an elITe 
WInTeR’s holIday

alessIa saRa doManICo

   ERMENEGILDO ZEGNA
• abdi Ipekci, 15, nişantaşi, Istanbul
   Tel. +90 212 3455 790
• Istinye Park  
   alısveriş Merkezi , Istanbul 
   Tel. +90 212 3455 790/91
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In THE
Bag 
geT CaRRIed aWay as We sCoPe 
ouT The hoTTesT desIgneR ‘IT’ 
bags oF The season

PhoTos: 
on this page: gucci’s soft stirrup bag in python; opposite: making of 
the Florence bag, courtesy of Roberto Cavalli

With the power to make or break an entire outfit, 
the value of a good handbag is immeasurable. an accessory 
that can both unite and divide women based on style 
preference and lifestyle, your handbag choices can often say a 
lot about you from your age to your daily routine. 

When we are on the hunt for a new bag, we are constantly 
looking at what other women are carrying to see what 
might work for us. “i do love a good handbag,” confesses 
us secretary of state hillary clinton. “handbags are like a 
deep psychological need. it’s a desire to organize and contain 
that, which is important to you in your daily life,” she 
ref lects. regardless if you’re a political maverick or a self-
professed shopaholic, read on for our fall handbag roundup!

the latest in ladies’ leather goods from Gucci, the soft 
stirrup bag is an ode to the italian maison’s penchant for 
the equestrian world. this deconstructed model is a supple 
interpretation of Gucci’s pre-existing stirrup-shaped 
handbag. a light and spacious shoulder bag that snugly 
envelops your shoulder, it is perfect to carry around all day. 
choose to have your soft stirrup in a range of exclusive 
materials or skins from washed calfskin and nubuck to 
python, ostrich and crocodile. 

Tepeden tırnağa kıyafetinizi daha iyi gösterme ya 
da mahvetme gücüne sahip iyi bir çantanın değeri paha 
biçilmezdir. Stil ve yaşam tarzı tercihlerinize göre, kadınları 
hem bir araya getiren hem de ayrıştıran bir aksesuar 
olarak çanta seçimleriniz, genellikle yaşınızdan günlük 
alışkanlıklarınıza kadar hakkınızda birçok ipucu verir. 

Yeni bir çanta seçerken, kendimize yakışacak çantayı tahmin 
edebilmek için sürekli olarak başka kadınların neler taktığına 
bakarız. A.B.D Dışişleri Bakanı Hillary Clinton itiraf ediyor: 
“İyi bir çantaya bayılırım. Çantalar sanki derin bir psikolojik 
ihtiyaç. Günlük hayatınızda sizin için önemli olan şeyleri 
düzenleme ve bulundurma arzusu”. İster başına buyruk bir 
politikacı ister kendini bilen bir alışveriş bağımlısı olun, 
sonbahar çantaları derlememizi okumaya devam edin!

Gucci ’nin kadın deri tasarımlarının en sonuncusu Soft 
Stirrup, İtalyan markasının binicilik tutkusundan doğmuş 
bir güzelleme. Dekontrüksüyona uğramış bu model, 
Gucci ’nin halihazırda varolan üzengi şekilli çantasının 
esnek bir yorumu. Omzunuzu sarıp sarmalayacak hafif 
ve geniş çanta, gün boyu taşımak için mükemmel. Buzağı 
derisinden nubuğa, pitondan devekuşu ve timsah derisine 
kadar uzanan özel malzeme ya da deri seçenekleri arasından 
siz de kendinize bir Soft Stirrup seçin.

alessIa saRa doManICo

GUCCI – THE SOFT STIRRUp
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aptly named, the next iconic signature design 
for the house of alexander mcQueen exhibits 
the brand’s structural expertise. the heroine 
is designed to literally save the day, expanding 
in size with two vertical zippers on either of its 
sides. Designed in large and small sizes, it comes 
in nine different fabrics from glossy and bark 
leather to laser cut pony skin and crocodile. 
the colours of the season depend on the current 
ready-to-wear collection, for fall, expect to see 
hues like aubergine, red, white and classic black.

Alexander McQueen’in, ismiyle uyumlu yeni 
ikonik tasarımı markanın yapısal ustalığını 
taşıyor. Her iki tarafındaki dikey iki fermuarı 
ile boyutları genişleyebilen Heroine, kelimenin 
tam anlamıyla günü kurtarmak için tasarlanmış. 
Büyük ve küçük olmak üzere iki boyutu bulunan 
Heroine, parlak ve yıpranmış deriden lazer 
kesimli midilli derisi ve timsaha kadar uzanan 
dokuz farklı dokuda sunuluyor. Sezon renkleri o 
anki hazır giyim koleksiyonuna göre değişecektir 
ama sonbaharda patlıcan, kırmızı, beyaz ya da 
klasik siyah gibi tonlar görmeyi bekleyebilirsiniz.

the rounded off and generously-sized orchard 
bag from burberry Prorsum made its debut 
on the british brand’s fall/winter catwalk 
accessorized with wool trench coats, ankle 
boots and high-waisted skirts. With plenty of 
options, pick an orchard tote that suits your 
style, colour and even animal preferences. 
Different highlights include an equine-striped 
suede bag in alternating black currant and plum, 
a haymarket checked bag with a thin, girly 
leather bow accent on its top, an equestrian 
quilted nappa leather model in olive green with 
a polished fox head popping out of the bag’s 
front pouch and a grainy powder-soft nubuck 
leather style with an ornamental hound head 
that hooks the leather piping on the bag’s face as 
if it were a door-knocker.

Güzel bir şekilde tamamlanmış ve cömertçe 
boyutlandırılmış Burberry Prorsum Orchard; 
yün trençkotlar, bilekten çizmeler ve yüksek 
belli eteklerle kombinlenmiş olarak markanın 
sonbahar/kış podyumunda görücüye çıktı. Stil, 
renk ve hatta hayvansal tercihlerinize uyacak 
Orchard çantanızı geniş bir seçenek yelpazesi 
arasından bulabilirsiniz. Öne çıkan tasarımlar 
arasında siyah frenküzümü ve mürdüm 
renklerindeki at koşumlu süet çanta; deri 
f iyonklu Haymarket ekoseli çanta; ön cebinden 
parlak bir tilki kafası fırlayan, zeytin yeşili, binici 
kapitone nappa derili model ve sanki bir kapı 
tokmağıymışçasına çanta yüzeyindeki boruları 
tutan nakışlı bir tazı kafasına sahip, pudra 
yumuşaklığındaki nubuk çanta bulunuyor.

PhoTos: 
above, top: escada shoulder bag in python-look 
embossed calfskin; bottom: alexander McQueen 
heroine bag with white on black leather; centre: 
actress gabriella Wilde holds an equestrian quilted 
orchard bag in burberry Prorsum’s fall/winter 
campaign ©burberry/Testino; opposite page, left: 
alexander McQueen fall/winter womenswear; right: 
burberry Prorsum accessories for fall/winter

the crocodile skin is ultra soft to touch due 
to the application of special oils, while the 
python is shiny thanks to manual treatments 
and a special multi-ironing process. available 
in large and medium sizes in an array of 
warm colours each style features a brass, 
antique silver or light gold horse-riding spur 
on the top closure of the bag, with smaller 
spurs adorning the handles.

Özel yağların uygulanması sebebiyle timsah 
derisinin yüzeyi ultra yumuşak, piton ise el 
ile yapılan müdahaleler ve özel çoklu ütüleme 
süreci sayesinde ışıl ışı l. Sıcak renklere sahip 
büyük ve orta boydaki modellerden oluşan 
Soft Stirrup koleksiyonunda her çantanın 
ağzını pirinç, antik gümüş ya da açık altın 
rengi birer mahmuz, sapını ise daha küçük 
mahmuzlar süslüyor.

ALExANDER McQUEEN – THE HEROINE

BURBERRy pRORSUM – THE ORCHARD
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PhoTos: 
above, left: making of the Florence bag, courtesy of Roberto Cavalli; right: escada fall/winter 

• alexandeR McQueen
   abdi İpekçi Caddesi no. 21, nişantaşı
   Tel. +90 212 2322 004
• buRbeRRy
   abdi İpekçi Caddesi no. 5, nişantaşı
   Tel. +90 212 2415 516
• esCada
   abdi İpekçi Caddesi no. 25/1, Maçka 
   Tel. +90 212 2478 483
• guCCI
   Maçka Caddesi Maçka Palas 33C,         
   Teşvikiye
   Tel. +90 212 2252 080  
• RobeRTo CavallI
   abdi İpekçi Caddesi no. 13/1 gözen apt.      
   nişantaşı
   Tel. +90 212 2910 754

“for me, the most glamorous accessory is a 
woman’s personality, this bag was realized 
with a decisive and positive woman in 
mind,” remarked roberto cavalli of his 
latest must-have accessory. Deriving from 
a f ine tradition of florentine leatherwork, 
the creation of a florence bag takes 12 
hours and is carried out entirely by artisans. 
its design is realized in a range of materials 
from classic soft calfskin leather to more 
precious skins such as python, ayers 
snakeskin and elaphe.

“Bence, en göz kamaştırıcı aksesuar bir 
kadının kişiliğidir, bu çanta kararlı ve 
iyimser bir kadın hayal edilerek gerçeğe 
döküldü,” diyor Roberto Cavalli en son 
olmazsa olmaz aksesuarı için. Floransa’nın 
geleneksel deri işçiliğinin kalitesiyle 
vücuda gelen Florence Bag’in yapımı 12 saat 
sürüyor ve tamamı zanaatkarlar tarafından 
yürütülüyor. Tasarımı, klasik yumuşak 
buzağı derisinden piton, ayers yılan derisi ve 
kaf kas yılanı gibi daha değerli başka derilere 
uzanan dokularda sunuluyor. 

elegant with just the right dose of chic, the 
python-look embossed leather style covers 
a series of new versions this season from 
the sleek envelope clutch to the ‘paper bag’ 
shopping tote as well as smaller shoulder 
bags. rich-hued brushed leather in teal 
is contrasted against strips of matching 
python-embossed calf while a golden logo 
coin on a slim leather cord provides a touch 
of class.

Tam dozunda bir şıklık ile zarafeti yakalayan 
bu piton-görünümlü gofre deri stili, bu 
sezon havalı zarf clutch’ lardan ‘kağıt torba’ 
alışveriş çantası ile birlikte daha küçük 
omuz çantalarına kadar bir sürü yeni formu 
kapsıyor. Turkuaz eskitilmiş deri, piton-
görünümlü buzağının eşleşen çizgileri ile bir 
zıtlık oluştururken, incecik sapın üzerindeki 
logolu altın sikke çantaya klas bir dokunuş 
kazandırıyor.

ROBERTO CAVALLI – THE FLORENCE BAG

ESCADA – pyTHON LOOK 

With the power 
to make or break 
an entire outfit, 
the value of a 

good handbag is 
immeasurable

“

“
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Good 
EVEnIng
WheTheR sTayIng In oR 
goIng ouT, sTaRT youR nIghT RIghT 
WITh ouR TasTeFul PRoPosals 

pHOTOGRApHER: Fabio piemonte
ART DIRECTION: Anna Agostani
SpECIAL THANKS: CastaDiva Resort & Spa

Max Mara dress, Etro scarf and envelope clutch, Michael Kors bracelet



118 LUxOS | FASHION | 119

HER: Ralph Lauren dress, Escada skirt (worn over top), 
Burberry London coat, Burberry clutch 
HIM: Brioni shirt, Zilli jacket, Boss Black trousers
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Ermenegildo Zegna shirt, Etro tie, Zilli suit, Brioni lace-up shoes
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HER: Gucci blouse, Boss Black jacket, Escada trousers, MICHAEL Michael Kors bag, 
Burberry silk scarf (in bag), Michael Kors bangle

pHOTOGRApHER: Fabio piemonte | www.fabiopiemonte.com
ART DIRECTION: Anna Agostani | anna@luxos.com
STyLIST: Davide Strusani | davide@luxos.com
FASHION & BRAND pR: Alessia Sara Domanico | alessia.domanico@luxos.com
FEMALE MODEL: Savigne Barbosa | www.fashionmodel.it
MALE MODEL: Vince Dikson | www.joymodels.com 
MAKEUp & HAIR: piero Marsiglio | www.pieromarsiglio.com
SpECIAL THANKS: CastaDiva Resort & Spa | www.castadivaresort.com
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