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Kutlama zamanı
Eğlenceli bir çekim ile yılbaşı kutlamasını başlatıyoruz. Yeni 
yıla evinizde özel bir başlangıç yapmak istiyorsanız Rowley 

Hesselballe’nin yaratıcıları Canan Hesselballe ve Rosie Poole ile 
düğün & etkinlik organizatörü Bruce Russell’ın önerilerine kulak verin.

Ayça BARUT TANMAN – ayca.tanman@alem.com.tr / Fotoğraf: San SHAWE

Markalarının modern ve 
sade silüetine ışıltılı bir 
dokunuş katmak için 
Akdeniz Akşamları adlı bir 

gece kıyafeti koleksiyonu hazırlayan 
Rowley Hesselballe’nin yaratıcıları 
Canan Hesselballe ve Rosie Poole, 
insanlara hala kutlamanın çeşitli 
yolları olduğunu hatırlatmak için 
Londra’da eğlenceli bir çekime imza 
attı. “Girls Night In” temalı çekim için 
düğün ve etkinlik organizatörü Bruce 
Russell ile iş birliği yaptılar. Canan 
Hesselballe ve Rosie Poole ile Bruce 
Russell’a çekimin detaylarını ve 
yılbaşı gecesini özel kılmanın yollarını 
sorduk.

Markanız birinci yaşını geride 
bırakmaya hazırlanıyor. 2020 
oldukça zorlu bir yıl oldu, sizin için 
nasıl geçti anlatır mısınız? 
Rosie Poole: Kesinlikle ilginç bir yıl 
oldu! 2020, gelinlik ve gece kıyafeti 

markalarının müşterileriyle etkileşim 
şeklini gerçekten değiştirdi; biz 
halihazırda insanlarla bağlantı 
kurmuş, online bir marka olduğumuz 
için şanslıydık, bu sayede kendi 
evlerinde güvenli bir şekilde onlara 
yardım edebildik. Ayrıca, devam 
eden küresel pandemi sürecinde bize 
rehberlik eden ve engin deneyimlerini 
bizimle paylaşan perakende ve 
pazarlama ortaklarımızın desteğine 
sahip olduğumuz için inanılmaz 
derecede şanslıydık. Yeni yılı ve 
şubat 2021’deki ilk doğum günümüzü 
kutlamak için sabırsızlanıyoruz. 

Akdeniz Akşamları adlı yeni 
koleksiyonunuzun hikayesi 
nedir? Kaç parçadan oluşuyor 
koleksiyon? Tasarımlar nelerden 
ilham alıyor?
Canan Hesselballe: Rowley 
Hesselballe’in modern ve sade 
silüetini ışıltılı bir dokunuşla 

harmanlayan bir gece kıyafeti 
koleksiyonu oluşturmak istedik. 
Hem ben hem de Rosie denizi çok 
severiz ve sahil kasabalarının belli 
bir büyüsü ve her zaman tekrar 
ziyaret etmek isteyeceğiniz bir 
yer olduğuna inanıyoruz. Akdeniz 
kıyısındaki o büyülü sahil kasabalarını 
her ziyaretimizde şahit olduğumuz 
muhteşem gün batımlarını ve denizin 
güzel renklerini yansıtan bir koleksiyon 
oluşturmak istedik. Koleksiyon yedi 
elbise, bir tül etek ve ipek organze bir 
bluzdan oluşuyor. Akdeniz Akşamları 
koleksiyonunun, o sevdiğiniz 
tatil kasabasına döndüğünüzde 
hissettiğiniz büyülü duygunun 
yarattığı zarafet ve zamansızlığı 
simgelediğine inanıyoruz. 

Koleksiyon Gizia Gate Nişantaşı 
mağazasında satılıyor değil mi?
R.P.: Evet, koleksiyon yalnızca 
Gizia Gate Nişantaşı’nda mevcut, 

bu yüzden mutlaka mağazada 
yakından inceleyip, üzerinizde nasıl 
durduğundan emin olun.

“Girls Night In” adlı çekiminiz 
oldukça eğlenceli. Kampanya için 
Bruce Russell ile iş birliği yapmaya 
nasıl karar verdiniz?
C.H.: Çok eğlenceli bir çekimdi! 
Herkesin şu anda hissettiği zorluk ve 
stres için mükemmel bir panzehirdi. 
Çok yakın bir arkadaşımız bizi Bruce 
ile tanıştırdı; kendisi de bizimle çok 
benzer bir bakış açısına ve pozitifliğe 
sahip. Dünyaca ünlü, inanılmaz bir 
etkinlik planlayıcısı olduğundan 
bahsetmeye gerek bile yok! Tüm 
dünyadaki etkinlikler, partiler ve 
düğünlerdeki kısıtlamalar ve iptallere 
rağmen, insanlara hala kutlamanın 
çeşitli yolları olduğunu hatırlatmak 
için Londra’da bu büyülü ve eğlenceli 
çekimi yaratmaya karar verdik. 
Hangi okazyon olursa olsun “Girls 
Night In” için giyinmek ruh halinizi 
iyileştirmenin harika bir yolu. En yakın 
arkadaşlarınızla büyüleyici bir gece 
geçirmek için neden dışarıda özel bir 
kutlamayı bekleyesiniz ki?

Bu yılbaşı kalabalık davetler 
olmayacak ama yeni yılı evlerinde 
geçirecek olan modaseverlere 
hangi stil önerilerinde bulunmak 
istersiniz?
R.P.: En muhteşem elbisenizi veya 
tulumunuzu giyerek akşamınızı özel 
hale getirin. Bu yeni yılda gidecek 
bir yerimiz olmayabilir, ancak 
bu akşamı farklı kılmak ve bu yılı 
diğerlerinden farklı kılmak için çok 
daha özel giyinmek mükemmel bir 
yol. Dolabın derinliklerine dalın ve 
henüz giyme şansı bulamadığınız bir 
elbiseyi bulun ya da çok sevdiğiniz 
bir klasik elbiseniz ile bir çift harika 
topuklu ayakkabı seçin. Hiç cesaret 
edemediğiniz o ışıltılı renklerle 
makyajınızı yapın ve yeni yılın 
başlangıcını kutlamak için balonları 
patlatmaya hazır olun!

Pandemi sürecinde daha rahat 
parçalar öne çıktı. Siz bu tarz bir 
koleksiyon hazırlamayı planlıyor 
musunuz?
C.H.: Ev giyimi kesinlikle 2020’nin en 
büyük trendi haline geldi ve birçok 
marka buna uyum sağlamak zorunda 

kaldı. Rowley Hesselballe London’da 
biz, çok yönlülüğü ve uzun ömürlülüğü 
olan parçalar için büyüyen 
trendlere bakıyoruz. Marka olarak, 
müşterilerimizi özel etkinlikler, partiler 
ve hayatlarının en özel günü için 
giydiriyoruz, mesela düğün günleri! 
Belki 2021’de bu etkinliklerden önce ve 
sonrasında giymeleri ve şık bir şekilde 
seyahat etmelerine yardımcı olacak 
bir koleksiyon ile karşınızda olacağız. 
2021 için takipte kalın.

Rowley Hesselballe’yi 2021’de neler 
bekliyor?
R.P.: 2020, dünya için çok zor bir yıl 
oldu ve 2021’in değişim, umut ve 
kutlama yılı olacağına inanıyoruz. 2021 
koleksiyonumuz için yeni yolumuzu 
sergilemekten ve paylaşmaktan 
büyük heyecan duyuyoruz. Ayrıca yıl 
boyunca yeni iş birlikleri ve genişleyen 
ürün gamımız gibi sürprizleri sizlere 
duyurmak için sabırsızlanıyoruz.

Yeni yıl dileğiniz?
Dünya için sağlık, insanlar için yeniden 
kutlamalar ve Rowley Hesselballe 
London için büyük başarılar!!

ROSIE POOLE, CANAN HESSELBALLE
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Akdeniz sahillerinden ilham alan koleksiyon yedi elbise, 
bir tül etek ve organze bluzdan oluşuyor.

BRuCe RuSSell
Bize “Girls Night In” kampanyanızın 
hikayesini anlatabilir misiniz?
Canan ve ben sadece birkaç ay önce ortak 
arkadaşımız Rebecca Da Re tarafından 
tanıştırıldık. Birkaç yıl önce Rebecca'nın 
İtalya’daki düğününü planladım ve ikisinin 
oğulları aynı okula gidiyor. Rebecca, 
kişiliğimiz ve vizyonlarımız benzer olduğu 
için buluşmamızı istedi ve iş birliği yapma 
fırsatımızın olabileceğini hissetti. Bir sabah 
kahve içmek için buluştuk ve dakikalar içinde 
Londra’da bir moda çekiminin hayalini 
kurmaya başladık. İnsanları ne olursa olsun 
kutlamaya teşvik eden bir şey yaratmak 
istedim. Bu yılki sosyal kısıtlamalar nedeniyle 
ertelenen çok sayıda parti ve kutlamalarla 
birlikte, hala toplanmaya ihtiyacımız 
olduğunu hissediyorum ve “Girls Night In” 
her zaman harika bir fikirdir. Eğlenceli ve ağır 
anlamlarla yüklü duruştan uzak olmasını 
istedim. Neden giyinmek için dışarıda bir 
geceyi bekleyelim! Tüm çekim seti elbiselerin 
renk paletinden tasarlandı: Oldukça 
feminen, uçuş uçuş ve eğlenceli...

Bu sene yeni yılı evde kutlayacağız. 
Kutlama için önerileriniz neler?

Özenerek giyinin ve kutlayın! Hepimiz 
o muhteşem kıyafeti özel bir etkinlik için 
saklıyoruz. İster iki kişilik ister küçük bir aile 
yemeği ya da sanal bir akşam yemeği partisi 
olsun, bu yıl kendinizi şımartmayı planlayın. 
Benim tercihim birlikte hazırlayacağınız 
iki kişilik özel bir akşam yemeği menüsü. 
Sanal partileri kabullenmekte zorlanıyorum 
ama yaratıcı olursanız oldukça eğlenceli 
olabilir. Hepiniz aynı menüyü hazırlayabilir, 
kıyafet kuralı koyabilir ve eğer ruh haliniz 
uygunsa bir çalma listesi düzenleyip 
dans edebilirsiniz. Bu sene hayatımızdaki 
insanlar ile çevreleniyor: Aile, arkadaşlar ve 
değer verdiklerimiz. 2021’e umutlu ve pozitif 
yaklaşırken kutlama yapmalıyız.

2021’den beklentileriniz neler? Yeni yıl 
dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Geçen yılın sunduğu zorlukları arkamızda 
bırakırken 2021’in tutumların değiştiği bir yıl 
olacağına inanıyorum. Umarım insanlar 
daha pozitif olur, hayata daha iyi bakar ve 
kendileri için en önemli şeylere ve insanlara 
odaklanır. Şahsen seyahat etmek, ailemi ve 
arkadaşlarımı görmek, sarılmak, gülmek ve 
kutlamak istiyorum.BRuCE RuSSELL


