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La Piscine collection takes inspiration from designer's
swimming memories. Sebnem was a professional
swimmer in her youth. These memories forever etched
in her mind. Countless hours of swimming, refreshing
splash from a dive in the water, independence,
responsibility and discipline which created her character
according to her.

''Life with a pool is a lifestyle by itself''she mentioned for
the collection. Taking inspiration from swimming,
swimmers, water ballerinas and synchronization of all
movements.

The color palettes spans tones of sun-kissed textures,
with sparkling tones of pinks, dusty blues, sunburst
tones alongside bold touches. 

The hero group from the collection is dresses with
mixed color combinations. Which is more sport-couture
based cuts. 

Fresh textures and shapes, light & soft touches which
incorporates voluminous sleeves to create a dynamic
yet flattering silhouette, with endless & timeless art
working our iconic pastel and vivid tones. 

SBNM



SBNM
LA PISCINE

SS22

La Piscine koleksiyonu, tasarımcının kendi  anılarından
oluşan yeni bir serinin ilk yansımaları. Şebnem büyüme
yıllarında profesyonel olarak yüzme sporu ile
ilgilenmektedir. O döneme ait anılarından yola çıkarak
yüzme ve su sporlarına olan ilgisini bu koleksiyona
taşıdı. binlerce kez suya dalış anlarında yaşadığı hissin,
heyecanın, özgürlüğün, sorumluluğun ve disiplinin onu
bugün ki Şebnem yaptığını inanmaktadır.

''Havuz ile yaşamak kendi kendine bir yaşam
biçimi''olarak değerlendirilir. Kullanılan eşyalar,
esneklik, ıslaklık, etraftaki kişiler, kurallar...
gözlemlenebilen herşeyin, yaşanılan her hissin  bir
parçası bu koleksiyona yansıtılmıştır. Yüzücüler, su
balerinler, senkronize yüzme gibi insan bedenin su ile
uyumu ve esnekliği ön plandadır.

Koleksiyon renkleri canlı, vurgulu  ve güneş
yansımasındaki değişen tonlamalar dokusal olarak
gözlemlenebilir. Parlak pembeler, bold detaylar daha
yumuşak tonlamalar ile dengelenmiştir.

Koleksiyonun spor-couture kesimler ile daha feminen
detayların birleşiminden oluşur, alışılmış SBNM
silüetinden biraz daha şık-spor olarak değerlendirilebilir.
 
Yenilikçi, canlı dokular ve kesimler, Fresh textures and
shapes, parlak ve yumuşak dokunuşla, güçlü silüetler ile  
ikonik renklerin birleşiminden ortaya çıkan sonsuz,
zamansız bir koleksiyon sunulmaktadır. 
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