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Ufuk çizgisinin gizemi

L

ondra’nın en ünlü
galerilerinden biri olan
Hamiltons, 16 Eylül’e kadar
İngiliz fotoğrafçı Charles
March’ın eserlerine ev sahipliği
yapıyor. “Seascape” ismini taşıyan
sergide March, denizden ve kıyıdan
bakıldığında asla değişmeyen ufuk
çizgisini “sonsuzluğa bakmak” olarak

yorumluyor. Bazen tehlikeli gözüken bu
çizgiyi sanatçı rahatlatıcı ve ilham verici
olarak nitelendiriyor. 12 yaşından bu
yana fotoğraf çeken Charles March, 16
yaşında okulu bıraktıktan sonra Stanley
Kubrick’in yanında çıraklık yaptı.
March aynı zamanda Levi’s, Benson &
Hedges ve ICI gibi markalar için çektiği
endüstriyel fotoğraflar ile tanınıyor.

İngiliz
hakimiyetindeki
sanat

İ

ngiltere’nin Hampstead bölgesi,
18 ve 19. yüzyıllarda Londra’nın
kalabalığından uzakta, fenerlerle
aydınlatılan küçük bir şehirken
John Keats, George Orwell gibi yazarlar,
John Constable gibi ressamlar burada
sanatlarını ifşa ettiler. İkinci Dünya
Savaşı’nda sanatçıların New York’a
gitmeden önce geçiş noktası da yine
Hamsptead’di. Eylül ile Aralık aylarında
Londra ve Hong Kong’da bulunan
müzayede evi Sotheby’s’de, burada
yaşayan sanatçıların eserleri görücüye
çıkıyor. “Property from a Hampstead
Collection” adı altında düzenlenecek
dokuz açık artırma ile savaş sonrası
yapılan eserler, İskoç sanatı, modern
mürekkep sanatı, İngiliz empresyonizmi,
Budist sanatı ve biblolar başlıkları
altında satışa çıkacak.
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Bu kibritler
mis gibi kokuyor!

F

ransa’nın, parfümleri, kremleri, saç
fırçaları ve taraklarıyla tanınan en eski
markalarından biri olarak gösterilen Buly
1803’ün şimdilerde en popüler ürünü
kokulu kibritleri! Bu kibritler arasında en dikkat
çekenleri ise frenk üzümü, nane, zencefil, vanilya
aromalı olanları. Vintage kutuları ile de farklı bir
atmosfer yaratmayı garantileyen kibritleri yaktığınız
anda kokusu tüm odayı sarıyor.

Yazın son günlerinin
keyfi bu bahçede çıkıyor

L
112

ondra’da bulunan Four Seasons Hotel London
at Park Lane, yazın son günlerini yeni bahçesi
Champagne Garden’da kutluyor. Begonyalar, ateş
çiçekleri ve Afrika zambakları ile süslenmiş bahçede
çalan hafif müzik eşliğinde hem otel misafirleri hem de
Londra’nın gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, mekanın
imzası haline gelen şampanyanın yanında, özel kokteyleri
yudumluyor. Mekanın şefi Eliano Crespi, tapas menüsünün
yanında Akdeniz, İtalyan ve Hint mutfağından da seçenekler
hazırlıyor. Bahçe, 12’den gece 11’e kadar açık. Ancak mekan,
rezervasyon kabul etmiyor.
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