REJSE

EAST — WEST

ISTANBUL

SMUKKE, BROGEDE OG SUMMENDE ISTANBUL ER FULD AF OVERRASKELSER OG EN AF
TIDENS HOTTESTE STORBYDESTINATIONER MED NYE UP-COMING DESIGNERE, FANTASTISKE HOTELLER, GASTRONOMISKE VIDUNDERRESTAURANTER OG VILD ARKITEKTUR.
TAG MED TIL BYEN, DER BÅDE LIGGER PÅ GRÆNSEN MELLEM ØST OG VEST – OG MIDT
IMELLEM DEN NYE OG DEN GAMLE VERDEN.
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DESIGNBRANCHEN INDEFRA
DERIN SARIYER
DERIN SARIYER ER DESIGNER, ART DIRECTOR OG PARTNER I DERIN DESIGN. OG SÅ HAR HAN FINGEREN PÅ
PULSEN, HVAD ANGÅR UDVIKLINGEN AF MODERNE
DESIGN OG PRODUKTION I TYRKIET.
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1. OLD WOLRD BOUTIQUE-HOTELLER
Under hotelgruppen The House Hotel ﬁnder du to rigtig ﬁne
boutique-hoteller, Bosphorus og Galatasaray, som begge er
renoveret og indrettet af det kendte designstudie Autoban.
Galatasaray ligger i det kunstneriske område Çukurcuma,
der er kendt for gallerier og butikker, og har til huse i et
1900-tals-byggeri, som har bevaret et fantastisk old world
look med marmortrapper og ﬂiser i et cool miks med Autobans signaturstil. Hotellet Bosphorus slår også benene væk
under dig med 26 værelser og suiter i en smuk bygning, der
tidligere var hjem for den osmanniske arkitekt Simon Balian.
Galatasaray, Firuzaga Mah. Bostanbası Cad. No.19,
Beyoglu, Bosphorus, Salhane Sokak No.1, Ortaköy,
www.thehousehotel.com

HVOR BEVÆGER TYRKISK DESIGN SIG HEN?
Design har haft stort nationalt fokus i Tyrkiet i nogle årtier
nu. Verden bliver mindre og mindre, og tingene udvikler sig
hele tiden. Kulturer bliver mere gennemsigtige, og drømme
blander sig med hinanden. Designindsatsen i Tyrkiet er derfor nødt til at holde trit med denne udvikling.
ISTANBULS ROLLE SOM DESIGNCENTRUM?
Byen har et kæmpe potentiale og er god til at tilpasse sig
nye situationer, udfordringer og muligheder, samtidig med
at den bibeholder en stor passion. Den er som et krydsfelt
lige i midten af en uforstyrret strøm af energi.
HVAD ER TYRKISK DESIGN I DINE ØJNE?
Nogle af de bedste egenskaber er: usikkert, tilfældigt og med
en attitude, der nogle gange er ung, andre gange voksen.

2. BO I DEN GAMLE BANK
I en tidligere bankbygning midt imellem områderne Galata
og Karaköy ligger hotellet The Vault, som har gennemgået
en fantastisk renovering. Flere af de smukke, originale
bankdetaljer som bokse og hvælvinger er bevaret sammen
med en ﬁn 1900-tals-stemning, som understreges med detaljer i jern, mørkt træ og marmorgulve.
The Vault Hotel, Kemankes Karamustafa Pasa Mh.,
IETT Karaköy Duragı, Beyoglu,
www.thehousehotel.com

MINE ISTANBUL-FAVORITTER
CHANGA RESTAURANT
Cool stemning, og beliggenheden er fænomenal.
Changa Restaurant, Sıraselviler Cad. No. 47, Taksim,
www.changa-istanbul.com
ISTANBUL MODERN MUSEUM
Det perfekte sted at opleve kunst og kultur.
Istanbul Modern Museum, Meclis-i Mebusan Cad.
Liman Isletmeleri Sahası Antrepo No. 4, Karaköy,
www.istanbulmodern.org
SUMAHAN HOTEL
Et ærligt, stille og alligevel rigt hotel.
Sumahan Hotel, Kuleli Cad. No. 43, Çengelköy,
www.sumahan.com
SALON IKSV
Godt koncertsted på en fantastisk lokation.
Sadi Konuralp Cad. No. 5, Sishane,
www.saloniksv.com
DELICATESSEN
Spontan og chik mad og også et ﬁnt hangout til en drink.
Delicatessen, Mim Kemal Öke Cad. No. 19, Nisantası,
Istanbul, www.delicatessenistanbul.com
www.derindesign.com
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HOTTE HOTELLER
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3. MIDT I DEN HIPPE GADE
Dette lille, eksklusive boutique-hotel med kun 26 værelser
ligger i den mest hippe gade, Serdar-ı Ekrem Caddesi, i det
gamle nabolag Galata. Tagterrassen har en formidabel restaurant og udsigt til The Golden Horn og den gamle bydel.
Alle rum er store og yderst komfortable, og servicen er en
af stedets store plusser.
Georges Hotel, Müeyyedzade Mh., Serdar-ı Ekrem Cad.
No. 24, Beyoglu, www.georges.com
4. SUMAHAN ROMANCE
I en nedlagt fabrik ligger et cool boutique-hotel, som er en
del af et resort ved navn Sumahan. Hotellet er en skøn oase
med udsigt over Bosphorus Strædet. Her er alt, hvad du
kan ønske af lækre værelser med smukke møbler og tekstiler, god mad, wellness og hammam. Men kom især for en
af byens bedste udsigter. Sumahan-området lige uden for
Çengelköy er i øvrigt en fantastisk del af byen. En slags lille
landsby med træhuse, ﬁskerestauranter og promenader
langs vandet.
Sumahan, Çengelköy Mh., Kuleli Cad No. 51,
www.sumahan.com
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6. VINTAGE I DET GAMLE ISTANBUL
I området omkring Çukurcuma er et mylder af gamle vintagebutikker, hvor du kan gøre et kup inden for møbler, tøj
og objekter med historie. Gå på opdagelse, og ﬁnd ﬁne,
gamle ting fra det gamle Istanbul. Det er også her, at de
lokale selv går på jagt.
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SHOPPING
5. VERDENS STØRSTE BASAR
Grand Bazaar er den største basar i verden og et af de ældste overdækkede markeder. Her kan du bogstavlig talt ﬁnde
alt mellem himmel og jord. Vandpiber, krydderier, tæpper,
håndværk, keramik, tasker. Den skal opleves. Men pas på,
at du ikke farer vild, for her er over 3.000 butikker og 61
gadestrøg.
Grand Bazaar, Beyazit,
www.grandbazaaristanbul.org
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7. UP-COMING MODEDESIGNER: UMIT UNAL
Det vrimler med up-coming modedesignere, og Umit Unal
er en af dem, som gør det rigtig godt. Han er kendt for
simple snit og lag på lag-design i lækre materialer. Han
driver sit private atelier i den gamle del af Istanbul, hvor
han skaber sine kollektioner i samarbejde med kunstnere,
kunsthåndværkere og familiemedlemmer. Han har ikke butik endnu, men forhandlere over hele verden kan ﬁndes på
hjemmesiden.
Umit Unal, www.umitunal.com
8. AUTOBANS BASE
Designstudiet Autoban har fået international berømmelse
og opmærksomhed for deres cool design, møbler og indretninger. De har showroom og butik i Istanbul, hvor de
sælger deres egne ting i smuk forening med cool, internationale møbelikoner samt håndplukkede ﬁne, skæve ting
af andre designere.
Autoban, Mesrutiyet Cad. No. 99,1,
www.autoban212.com
9. COOL TYRKISK DESIGN
Simpelt design med et smukt, enkelt og næsten graﬁsk
formsprog er noget af det, der karakteriserer designstudiet
Derin Designs møbler, som skabes af primært tyrkiske designere. Studiet har base i Istanbul, hvor man kan opleve
deres ting sammen med andre nye og ikoniske møbler.
Derin Design, Sair Nedim Cad. No. 20/D,
www.derindesign.com
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10. HOTTE PUDER
En pude er ikke bare en pude. I hvert fald ikke, hvis den
kommer fra konceptet Yastik, som har skabt en pudelinje i
samarbejde mellem Erdal Karaman og den kendte tyrkiske
modedesigner Rifat Ozbek. De smukke og farverige puder
er skabt med traditionelle, tyrkiske væveteknikker og med
former og mønstre fra landets forskellige kulturer tilsat Rifats kendte signaturpræg. Hvert design er produceret som
limited edition.
Yastik, Sakayık Sokak, Olcay Apt. No. 13/1 Tesvikiye,
www.yastikbyrifatozbek.com
11. HAMMAM
Istanbul er kendt for sine ﬁne gamle hammams, og det skal
prøves, men se dig for, og tag gerne en, der ser lidt opdateret ud.
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