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Dosya

alışıldık boyutlarda ve 
renklerde değiller, sürrealliği 
yakalayabilmek için… Objeler 
oradalar ama beklediğiniz 
şekillerde değiller. Çocuksu ve 
grafik desenler, pastel tonların 
yanı sıra altın ve gümüş rengi 
detaylar var koleksiyonda. 
Bunlar erkek çocuklarının 
stilinde sık rastlayabileceğiniz 
renkler değil. Biraz daha cesur 
ve hayalci davrandım sanırım. 

-Selin Aktaş 

Bazı şeyleri 
keşfettiğinizde 
sadece size özel 
kalsınlar istersiniz. 

Bu sayfada üç çocuk annesi bir 
psikoterapistken ‘çocuk modası 
tasarımcısı’ kimliği kazanma 
macerasını okuyacağınız 
Caroline Bosmans bizde o 
hissi uyandıran isimlerden 
biri. Sürreal detaylarla, erkek 
çocukların stilini tekdüzelikten 
kurtaran, 2012 İlkbahar/
Yaz sezonu için hazırladığı 
‘Cow, Cow & Cows’ adlı 
koleksiyon, sadece çocuk yaşta 
yakalanabilen, o epik, sınırsız 
hayal gücü ve yaratıcılığı 
moda severlerle buluşturuyor. 
Christophe Legasse’in 
muhteşem fotoğraflarıyla 
beraber, ‘Cow, Cow & Cows’ 
ve ödüllü tasarımcı Caroline 
Bosmans’la tanıştıktan sonra 
çocuk modasına bakış açınız 
değişecek!

Çocuklar için tasarım yapmaya 

nasıl karar verdin?

Dört yıl önce, SASK Belçika’da 
moda eğitimi almaya başladım. 
Ve artık, bu eğitim sayesinde 
her yıl çocuk modasına 
odaklanabilme, bu alanada 
üretim yapabilme şansım var! 
Bu fotoğraflarda gördüğünüz, 
mezuniyet projesi olarak 2012 
İlkbahar/Yaz sezonu için 
hazırladığım ‘Cow Cow & 
Cows’ adlı ilk koleksiyonum. 
Aslına bakarsanız benim için 
de her şey çok taze ve çok 
heyecanlı! 

Koleksiyonun ortaya çıkış 

öyküsü nedir? 
Çok iyi bildiğim bir şey varsa 
o da özellikle erkek çocuk 
stilinde yaratıcı alternatiflere 
çok sık rastlayamayacağınız. 
Bu yüzden, erkek çocukları için 
yeni ve ‘canlandırıcı’ bir imaj 
çizmeyi arzuluyordum. 

Bu yaratıcı koleksiyonun 

arkasındaki ismi merak 

ediyoruz. Bize biraz kendinden 

bahseder misin?
Ben otuz beş  yaşında, üç çocuk 
annesi bir psikoterapistim. On 
bir yaşında bir kızım, dokuz 
ve iki yaşlarında iki oğlum 
var. Moda beni her zaman 
büyülemiştir. Çocuk sahibi 
olduktan sonraysa çocuk 
modasına karşı bir ilgi duydum 
ve bu koleksiyonu yarattım. 

KISA KISA…
> Çocukların koleksiyona tepkisi 
ne oldu? Beğendiler mi?
 Çok sevdiler, hemen giymek istediler. 
Zaten onlarla beraber çalıştık sayılır... 

>Gelecek sezon için küçük bir 

ipucu alabilir miyiz?
Yeni bir erkek çocuk koleksiyonu 
üzerinde çalışıyorum. Bu kez çokça 
siyah, örgü ve komik aksesuarlar var 
sırada… 

Üç çocuk annesi, psikoterapist Caroline Bosmans, keşfedip hayran 
kaldığımız, tüm detaylarıyla ‘işte moda bu!’ dedirten, bu yaratıcı çocuk 
modası koleksiyonunun sahibi. Çocukların hayal gücünün yansıdığı 
koleksiyonlarla daha sık karşılaşmak istiyorsanız, Bosmans’ı takipte kalın!

Bosmans
Caroline 

modacı:
Anne, psikoterapist, 

Sana neler ilham verir? 
Cow Cow & Cows, Cyriak 
Harris’in animasyonlarının 
etkilerini taşıyor. Harris’in 
animasyonlarında da 
bu söz konusu. Başta da 
söylediğim gibi ben aslında 
bir psikoterapistim. Mesleğim, 
sosyal ve kültürel zeminde, 
dünyayı gözlemlemek ve bu 
gözlemi köklerde bulunan 
verilerle ‘tercüme etmek'. Bu 
da bana, çocuk modası adına 

üretim yaparken, kız ve erkek 
çocuklarının stili arasındaki 
sınırlarla oynamam gerektiği 
fikrini verdi. 

İlk koleksiyonun olduğu için, 

tasarımlarını üretirken de 

verdiğin kararlar olmuştur diye 

düşünüyorum…
Örgüler ve aksesuarlar dahil 
tüm koleksiyonu, kumaş 
seçiminden dikişine kendim 
hazırladım. Aksesuarlar 

"bu 
KOLEKSİYONU 
HAZIRLARKEN 
ERKEK ÇOCUğU 
StİLİNdE 
ÖNGÖRÜLEN 
ÇİZGİLERİN 
dIŞINA ÇIKMAK 
EN BÜYÜK 
ARZUMdU."
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