


54 cntraveller.com.tr

S T İ L 

cAPE TOWN’DA ALIŞVERİŞ
Yerlisinden tavsiyelerle kentin en iyileri için ava çıkın.  
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Yazı: Sarah Khan
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KARŞIDA: Pedersen + Lennard 
BU SAYFADA SOLDAN SAAT 
YÖNÜNDE: Stable'da ev eşyaları; Dear 
Rae'de küpeler; Imiso Ceramics.

Bir yandan Topshop, Forever 21 ve H&M gibi devler buraya akın 
ederken, bir zamanların köhne mahallelerine can veren Güney 
Afrikalı marka ve butikler de hatırı sayılır bir takipçi kitlesi 
yaratmanın haklı gururunu yaşıyor. Johannesburg’da büyük 
paralar dönse de Mother City’nin (Cape Town) ondan aşağı kalır 
yanı yok. Ayrıca yürümek için elverişli bölgeleri, Johannesburg’un 
bitmek tükenmek bilmeyen alışveriş merkezlerinden açık ara 
önde. Yollara düşün ve Central Business District, Woodstock ya da 
De Waterkant’taki dönüşüme yakından tanıklık edin: Civardaki 
şık stüdyolar, el yapımı deri çantalardan ev yapımı çikolataya; 
çoğu yerel olarak üretilen ve yalnızca bu kendine has kentte 
bulunabilecek seçeneklerle dolu. 

CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD)
CBD, bundan beş yıl önce iş saatleri dışında neredeyse 
bomboş olurdu. Ama solmaya yüz tutmuş Victoria dönemi 
binaları dirilten şık mağazalar ve restoranlarla ile her ayın ilk 
Perşembe’si, şehir merkezini dev bir sokak 
partisine dönüştüren First Thursday 
etkinliğiyle bölgenin kalbi yeniden 
atmaya başladı.
 
MERCHANTS ON LONG
Tasarımcı Hanneli Rupert rağbet 
gören üst düzey markaları kıtanın 
dört bir yanından toplayarak bu 
müzeyi andıran konsept mağazada 
bir araya getirmiş. Antilop, devekuşu 
ve timsah derisinden; sapları keseli 

antilop boynuzundan Okapi markalı çantaların yanı sıra mağazada 
Gana’dan Christie Brown’un cut-out elbiseleri ve Malawi’den 
Makono’nun parlak baskılı erkek gömlekleri de satılıyor. 
merchantsonlong.com
 
KLÛK CGDT
Cape Town’ın en ünlü modaevinin ardındaki yaratıcı beyinler 
Christiaan Gabriël du Toit ve Malcolm Kluk, Bree Caddesi’ndeki 
devasa bir park yerini geçen yıl mağazaya dönüştürdüler. İlk iki kat 

ikilinin hazır giyim, özel tasarımlar ve gelinliklerden oluşan 
geniş koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. klukcgdt.com
 
THE HOUSE OF MACHINES
Kafe/bar/canlı müzik/motosiklet dükkanı/erkek giyimi; 

hepsi bir arada! Evlerinde kendilerine bir alan bulamayan 
erkekler için birebir. İçeri girin, bir sürü seçeneğin 
arasından bir Reuben sandviç, bir shot içki, bir Biltwell 
motosiklet kaskı ya da teneke kutudaki briyantinlerden 
satın alın. thehouseofmachines.com

STABLE
Güney Afrikalıların televizyondan aşina olduğu iç 
mekan tasarımcısı Aidan Bennetts, projelerinde 
faydalandığı uzmanları buluşturmak üzere Stable’ı 
açmış. Burada, Houdt’un ahşap telefon ve tablet 
kapakları, LeatherLab’ın Nguni sığırı postundan 

Amerikan servisleri ve Snapp’in neon renkli plastik 
salata maşaları gibi 100’den fazla markanın dekoratif 
ürünleri var. stable.org.za
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117 ON LONG
Bütün tasarım butiklerinin, çok sevilen 
üç Güney Afrika ev eşyası markasına 
-ArtVraat Designs (tekstil), Ceramic 
Factory (retro robotlar ve askılı saksılar) 
ve A Love Supreme (sıra dışı kırtasiye 
ürünleri)- ev sahipliği yapan bu nefis 
Victoria dönemi yapısı kadar güzel bir 
atmosferi olmalı. 
+ 27-21-839 2103
 
DE WATERKANT
CBD’nin hemen batısındaki bu 
bölgeye giderken spor ayakkabı giyin 
zira dik tepeler ve parke taşlı yollar 
hem kaslarınıza hem de cüzdanınıza 
antrenman yaptıracak. 

MAISON MARA
Moda satın almacısı Kelly Withey, 
köklerini nereye salacağını düşünürken 
(Paris’te eğitim ve iş hayatına başlamadan 

önce Kenya, Gabon, Nijerya ve Angola’da 
yaşamış) Cape Town’da karar kılmış. 
Mağazasında bir öğleden sonranızı 
geçirebilirsiniz zira sadece Chloé, Maison 
Martin Margiela ve Sonia Rykiel’in 
kreasyonlarını değil bu 19. yüzyıl yapısını 
da incelemek isteyeceksiniz: Renkli cam 
kapaklarıyla antika dolaplar kabin işlevi 
görüyor; mermer banyo Malin + Goetz 
ürünlerinin sergileme alanı; taş duvarlı, 
çini zeminli avlu da pek çok Instagram 
fotoğrafına fon oluşturmuş.
maisonmara.co.za 

LOADING BAY
Bu sanayi tipi mekanı erkeklerin Maison 
Mara’sı gibi düşünün: Beylerin olmazsa 
olmazlarından Acne Studios jean’ler, 
Our Legacy tişörtler ve çeşit çeşit Aesop 
bakım ürünleri burada. Şık bir kafesi de 
var; burgerleri ve taze meyve suları Cape 
Town’ın en iyilerinden. loadingbay.co.za

 LUXURY AFRICA ATELIER
Bu galeri/butiği gezmek üzere önceden 
telefon ederseniz, tasarımcılar ve 
sanatçıların sizleri işleri hakkında 
bilgilendireceği bir buluşma ayarlanabiliyor. 
Charmaine Taylor’ın Legacy Collection 
mücevherleri bu sohbet için iyi bir başlangıç 
olabilir: Her bir kolye, yüzük ve bilezik; 
Nelson Mandela’nın 18 yıl boyunca 
hapsedildiği Robben Adası cezaevinin 
tel örgü kalıntılarından yapılmış. Ayrıca 
Tony Fredriksson’un kıyıya vurmuş ağaç 
dallarından yaptığı heykeller de görmeye 
değer. luxuryafrica.co.za
 
AFRICA NOVA
Kitsch’likten uzak şık Afrika dekorları için 
bir ava çıkmaya ne dersiniz? İddialı parçalar; 
tüylü Kamerun başlıkları, mozaikten suni 
antilop büstleri ve renkli desenleriyle Batı 
Afrika kumaşlarından minderler bir araya 
toplanmış. africanova.co.za FO
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BU SAYFADA SOLDAN SAAT YÖNÜNDE: Kat 
Van Duinen'de çantalar; Maison Mara; Africa 
Nova'da el yapımı aksesuarlar; Stable'nin düğme 
şeklindeki sandalyesi.
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WOODSTOCK
Bir zamanlar asık yüzlü, şimdilerde 
süslü püslü (ve kenar mahalleleri hâlâ 
keyifsiz) olan Woodstock, Cape Town’ın 
kentsel dönüşüm başarı hikayesi. Semt, 
Albert Yolu üzerindeki The Old Biscuit 
Mill’de her Cumartesi kurulan popüler 
Neighbourgoods Market’in ötesine geçen 
pek çok seçenekle gelişmeye devam ediyor. 

IMISO CERAMICS
Andile Dyalvane ve Zizipho Poswa; usta 
işi seramiklerini Londra’dan Taipei’ye, 
Dubai’den Miami’ye birçok yerde sergiledi. 
Önceki koleksiyonlarından, çoğu Afrika 
kabile geleneklerinden ilham alan ve 
ikilinin imzası haline gelen scarified 
(çizikli) tekniğiyle yapılmış nadide 
parçaları The Old Biscuit Mill’deki galeri/
atölyelerinde görebilirsiniz.
imisoceramics.co.za
 
PEDERSEN + LENNARD
Woodstock Exchange’de bulunan 
showroom’a, yerel üretim İskandinav tarzı 
mobilyalar almak için uğrayabilirsiniz. 
Planlarınızda sehpa ya da karyola almak 
olmasa bile kalın tahtadan yan sehpalar 
ve rengarenk metal kovalardan yapılma 
tabureler aklınızı çelebilir. Unutmayın 
Cape Town’dasınız ve elbette buranın da 
bir kafesi var; en azından atıştırmaya gidin. 
pedersenlennard.co.za
 
KAT VAN DUINEN
Moda tasarımcısı, görkemli 
koleksiyonlarını bu butikte sergiliyor. 
Piton ve devekuşu derisinden çanta, horoz 
tüyünden manto gibi rağbet gören bol 
süslemeli ve detaylı klasik kesimleri burada 
bulabilirsiniz. katvanduinen.com

 DEAR RAE
Karin Rae Matthee’nin showroom ve 
atölyesinde pirinç ve gümüşten yapılma 
zarif kolyeler ile yüzüklere mutlaka göz atın. 
dearrae.co.za
 
V&A WATERFRONT
WATERSHED
Geçen yıl açılan Watershed el sanatları ve 
tasarım çarşısı, Waterfront ziyaretçilerinin 
mecburi istikameti haline geldi. Burası, yerel 
yeteneklerin ismini yurtdışına duyurmayı 
amaçlayan bir kolektif olan Source’tan 
Trevyn McGowan’ın küratörlüğünde, Güney 
Afrikalı tasarımcıların işlerine ev sahipliği 
yapıyor. McGowan, moda tasarımcısı 
Michelle Ludek’in kadın elbiselerini, 
Lo’nun çift taraflı giyilebilen ceketlerini, 
Shongololo’nun oyuncak zürafalarını, 
kendisinin Odeon kolektifinden ev 
eşyalarını ve birçok başka markayı bir 
çatı altında toplayan mini butikler açmış. 
waterfront.co.za/shop/watershed 

Mahallelisinden 
tavsiyeler 

Neil Aaron
MODA MARKASI FICTION, 

LIES AND FILTH’IN 
SAHİPLERİNDEN

20’li ve 30’lu yaşlardakilerin işlerini 
ve stüdyolarını umut vaat eden 
bu bölgeye taşıması sayesinde 

Woodstock gelişen bir yer haline geldi. 
Woodstock deyince insanların aklına 

hemen Neighbourgoods Market 
(neighbourgoodsmarket.co.za) geliyor ki 

burası harika bir yer. Her cumartesi yerel 
halkın yaptığı taze yiyecek ve içecekler 

bulabilirsiniz burada. Aynı zamanda 
giysi, deri aksesuarlar ve diğer el yapımı 

ürünlerde de çok seçenek var. Woodstock 
Exchange’de bulunan Rosetta Roastery 
(rosettaroastery.com) son derece rahat bir 
ortamda son derece leziz kahveler servis 
ediyor. Ayrıca yaşayan en havalı barista 

Ollie Teddy de burada. Fat Cactus 
(fatcactus.co.za) Meksika yemekleri ve 
iddialı ortamıyla gözde mekanlardan. 

The Old Biscuit Mill’deki The Pot Luck 
Club (thepotluckclub.co.za) dışarda 
yemek için en iyi yerlerden biri ve 

muhteşem manzarası var. The Local 
Grill’deki (local-grill.co.za) biftekler 

gerçekten nefis, tıpkı onlara eşlik eden 
şaraplar gibi. Sir Lowry Yolu’ndaki 

Corner Store’u da (+27-21-811 0519) 
seviyorum; yolun başındalar ama çok 

iyi iş çıkarıyorlar. Mağazada Young and 
Lazy, 2Bop ve Sol-Sol gibi yerel markalar 

satılıyor. fictionliesandfilth.com

BU SAYFADA SOLDAN SAAT 
YÖNÜNDE: Stable aydınlatmalar; 
Dear Rae yüzük ve mağazası.
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