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People

"Limon otu en çok Thai mutfağında ve özellikle de körilerde güzel oluyor."
What is your profession?
I am a curator and an art 
writer.
How do you define beauty?
For a curator, it is hard 
to define beauty in a few 
words. But I guess, it is 
something that takes my 
breath away, blows my 
mind, slows down time to 
stop and think about it, and 
touches somewhere deep 
within… This is how I can 
deifne the term beauty.
Are you one of those 
people who mix perfumes 
together?
I am one of those who puts 
on the same perfume all 
year round. It's been almost 
ten years since I've started 
using my current perfume.
What is the best advice you 
have ever received?
My mother taught me to 
be aware of the beautiful 
things around me and my 
father taught me to take 
life with a sense of humor.
Is there an emoji you 
frequently use?
The girl with her hands 
joined above her head, the 
rocket emoji and the one 
with the champagne bottle.
Lemongrass goes best with 
which dish?
Generally, it’s my husband 
who cooks at home. I think 
that Lemongrass goes well 
with Thai cuisine and it 
especially suits curries.
What is your escape/relief 
plan when you want to take 
a break?
My job requires me 
to travel to different 
countries throughout 
the year to participate in 
fairs, biennials, exhibition 
openings. Therefore, when 
I want to take a break I 
prefer to go to the seaside 
where I can read books and 
relax. I also love to spend 
time in Datça with my 
family. 
What is the one place in 
Istanbul that you will never 
get tired of going?
I live in Kadıköy and my 
favorite time is when the 
spring comes, I love to walk 
along Bahariye, buy some 
ice cream from Ali Baba 
and continue towards the 
Moda shore to watch the 
sunset. I find that the most 
creative ideas come to me 
during these walks. 

Mesleğiniz?
Küratör ve sanat yazarıyım.

Güzellik kelimesini nasıl tanımlarsınız?
Güzellik, bir küratör için kısaca tanımlaması 
güç bir kelime ama sanırım, karşısında nefe-
sim kesilen, ayaklarımı yerden kesen, hayatın 
tüm koşturmacasını bir an için yavaşlatan, 
durup üzerine düşündüren, derinlerde bir yere 
dokunan olarak tanımlayabilirim güzelliği.

Parfümleri birbiriyle karıştıranlardan mısınız?
Neredeyse son on senedir aynı parfümü kulla-
nanlardanım.

Bugüne kadar aldığınız en iyi nasihat neydi?
Annemden etrafımdaki güzelliklerin farkında 
olmayı, babamdan da hayata esprili bakmayı 
öğrendim. 

Sürekli kullandığınız bir emoji?
Ellerini yukarıda birleştiren kız, füze ve şam-
panya şişesi.

Limon otunu en çok hangi yemeğe yakıştırırsınız?
Bizim evde daha çok eşim yemek yapar. Bence  
limon otu en çok Thai mutfağında ve özellikle 
de körilerde güzel oluyor.

Mola vermek istediğinizde kaçış/rahatlama 
planınız ne olur?
İşim gereği, sene boyunca pek çok farklı 
ülkeye seyahat edip fuarlara, bienallere, sergi 
açılışlarına katılıyorum. Bu sebeple mola 
vermek istediğimde, genel olarak bol kitap 
okumalı, dinlenmeli deniz tatillerini tercih 
ediyorum. Ailemle Datça’da vakit geçirmeyi 
de seviyorum. 

İstanbul’un vazgeçemediğiniz bir noktasını 
bizimle paylaşır mısınız?
Kadıköy’de oturuyorum ve bahar geldiği 
zaman evden çıkıp Bahariye boyunca iler-
ledikten sonra, Ali Baba’dan dondurma alıp 
Moda’da sahilde yürümeyi, günbatımını 
izlemeyi çok seviyorum. En yaratıcı fikirler 
hep bu yürüyüşlerde ortaya çıkıyor.
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