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Londra'nın tanınmış, İs-
tanbullu modacısı Arzu
Kara'yla son koleksi-
yonu 'Delicate Souls'u

ve yeni işlerini konuştuk. 2006 yı-
lında kendi markası 'Arzu Kara
Tasarımlar'ı başlatan Kara, Tha-
mes Henley'de çalışmalarını sür-
dürüyor. 

Chloe-Jasmin Whichello

En son koleksiyonu 'Delicate So-
uls'u en sevdiği model ve son za-
manlarda adı Naomi Campbell'la
birlikte sıkça geçen Chloe-Jasmin
Whichello'dan esinlenerek hazır-
ladığını söylüyor. Zarif, narin,
rüya gibi kumaşların 'drape' yön-
temiyle kalıp kullanmadan model
üzerinde tamamlanmış. 

Kara, Chloe'nin karakteri gibi,
narin, ve kurallara bağlı olmadan,
kırılgan gibi görünen fakat as-
lında kumaşın altına özenle yer-
leştirilmiş kanvastan yapılı
korselerle kuvvetli ve sağlam bir
niteliğe sahip olduğunu belirti-
yor. Renklerde de aynı şekilde bir
tezat gözleniyor. Koyu ciddi gö-
rünümlü kış siyahları, burgonya-
ların yanında pamuk şekeri
pembesi ve pastel yeşilleri de yer
alıyor. Aynı Chloe gibi Doğal kumaşlar

Tamamiyle doğal kumaşlarla ha-
zırlanan 'Delicate Souls' koleksi-
yonunda ağırlıklı olarak ipek
kullanılmış. İpek saten, ipek tül,
ipek şifon, viskon ve keçi deri-
siyle çalışılmış.
Kara, yılda iki kez, 'sonbahar-kış'
ve 'ilkbahar-yaz' olmak üzere ko-
leksiyon hazırlıyor. Satışını İngil-
tere'nin tanınmış butiklerinin
yanında kendi web sitesi
www.arzukara.com'dan da sür-
dürüyor. Tanınmış kişilere özel
siparişler de hazırladığını ve bun-
ların içinde Beatles grubundan
George Harrison'un eşi Olivia
Harrison'un bunlardan sadece
biri olduğunu belirtiyor. 
Yeni çalışmalarından en önemlisi
ise 'Fashion TV Türkiye Dergi-
si'nin Şubat sayısında çıkacak

özel bir koleksiyon olduğunu öğ-
reniyoruz.

Türk Modacımız Arzu Kara

Arzu Kara: Yüksek öğrenimini İs-
tanbul'da tamamladıktan sonra
şu anda modanın başkenti olan
Londra'ya yerleşti. Thames Valley
Üniversitesi'nin Moda Tasarımı
bölümünü bitirdi. 

Daha sonra Central Saint Mar-
tins’de eğitimine devam etti. Lon-
dra Moda Haftası mezunlarının
defilesinde yer aldıktan sonra İn-
giltere'nin tanınmış modacılarıyla
çalıştı. 2006 yılında özenle seçtiği
kumaşların kendi çizgisinde
hayat bulduğu atölyesini Henley
on Thames'de açtı. Bugüne kadar
da aynı yerde çalışmalarına
devam etti..
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Türk Modacımız Arzu Kara
Arzu Kara: Yüksek öğrenimini

İstanbul'da tamamladıktan
sonra şu anda modanın baş-

kenti olan Londra'ya yerleşti. 

HABERLER

Arzu Kara ve son kolleksiyonu 

www.avrupagazete.com/video

Kara, 'Delicate Souls'u en sevdiği model ve son zamanlarda adı Naomi Campbell'la birlikte sıkça geçen Chloe-Jasmin Whichello'dan esin-
lenerek hazırladığını söylüyor. Kara, yılda iki kez, 'sonbahar-kış' ve 'ilkbahar-yaz' olmak üzere koleksiyon hazırlıyor.
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