
B
azı insanlar melankoliden besle-
nir, bazıları ise neşeden. Uberta 
Zambeletti ikinci gruba dahil. 
Onunla vakit geçirmek içinizi 
yaşam enerjisiyle dolduruyor. 

Zaten ne kadar neşeli ve hayat dolu biri 
olduğunu stilinden de anlayabilirsiniz. Canlı 
renkler, yeni ve vintage’ın müthiş uyumu, 
eklektik aksesuarlar onu anlatan birkaç 
unsur. Milano’daki Wait and See It adlı 
küçük butik de bu enerjiyle kurulmuş bir yer. 
Mesela kapısının önündeki kaldırıma her 
gün renkli tebeşirle başka bir şey yazılıyor. 
En son “İçiniz aşkla dolsun” yazısı dikkati-
mizi çekmişti. İçeri girdiğiniz anda ise sıca-
cık bir fincan kahveyle karşılanıyorsunuz. 
Tüm parçalara göz atmak için size bolca 
vakit tanınıyor çünkü tıpkı butiğin ismi gibi, 

İtalya’nın en sevimli 
butiği Wait and See It’in 
sahibi Uberta 
Zambeletti’nin renkli ve 
eklektik dünyasına 
davetlisiniz. 
YA ZI  S er l i  GA Z ER 
S T YLING U ber t a  Z a mbele t t i , 
S e l i n  Bade BU R SA L IOĞLU 
FOTOĞRAF  A nd re a  Va sque z 
M E dI nA

UBERTA’nın RENKLERİ

Uberta, evİndekİ 
kütüphanenİn büyülü 
bİr havası oldUğUnU 
düşünüyor. en üst 
rafta büyükbabasından 
kalma tıp kİtapları var. 
elbİse, antonı & alıson 

sandaletler, rose’s roses. 
dantel elbİse, erıka 

cavallını. çanta, kİlİm

bekleyip neler olacağını görmenizi istiyorlar. 

MODA ve STİL
“Sekiz yaşındaydım, bahçemizde annemin 
yeni aldığı ayakkabıları kirletmekle meş-
guldüm. Bunu kendisi istemişti; böylece 
yeni gibi görünmeyeceklerdi ve annem 
de akşamki partiye onları giyebilecekti.  
Modayla tanışmam sanırım bu sayede oldu. 
O gün bahçede yaptığım şey, modanın 
aslında çok eğlenceli bir şey olduğunu bilinç 
altıma yerleştirmiş olmalı. Şimdi düşünüyo-
rum da renkli, feminen, bir parça da flör-
töz olan kişisel stilimin kaynağı kesinlikle 
o günler. Renkler benim için neşe demek. 
Gardırobumda bile her şey renklerine 
göre kategorize edilmiştir. Her şey dağınık 
görünse bile neyin nerede olduğunu çok iyi 
bilirim.”

ŞeHİR
“Alışveriş söz konusu olduğunda kendimi 
belli bir yerle sınırlamıyorum. Tek sını-
rım dünya olabilir. Fakat tabii İtalya’nın 
bu konuda ne kadar sınırsız ve müthiş bir 

STİL SAHİBİ
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yer olduğunu belirtmeden geçemeyece-
ğim. Benim sevgili mağazam dışında via 
Varese’de bulunan Les Coco’dan alışveriş 
yapmayı çok seviyorum. dekorasyon için 
BddW, mükemmel halılar için Alberto Levi 
Gallery, yemek için Bulgari Hotel, en iyi pizza 
ve deniz ürünü yemekleri için Ristorante Le 
Specialata, sıcak ve samimi bir İtalyan yemeği 
içinse via Paganini niccolo’da bulunan The 
Small’u tavsiye ederim.”

MÜCevHeR ve AKSeSUAR
“Çerçevesiz bir resim düşünün, işte aksesuar 
takmadığım zaman kendimi öyle hissedi-
yorum; sanki eksik bir şeyler varmış gibi. 
Gerçek mücevher takacaksam genelde küçük 
olanları tercih ediyorum. Atelier Vm’inkileri 
tavsiye ederim, via Cesare Correnti, 26 
numarada bulabilirsiniz. 
Büyük ve heykelsi askesuarlar kullan-
maya bayılıyorum. Bunun için de Osanna 
Visconti’nin tasarımlarını tercih ediyorum. 
Cesur renkler, gardırobuma olduğu gibi 
aksesuar dolabıma da hakim. Seyahatlerim 
sırasında topladığım rengarenk kolyeler ve 
bileklikler benim stil imzam gibi. Pırlantalar 
ile kadınlar arasındaki o görkemli ilişkiyi 
anlayabiliyorum ama ben mücevherler 
yerine daha renkli ve iddialı aksesuarlar kul-
lanmayı tercih ediyorum.”

SIRADAN BİR GÜNDe
“Her sabah sekizde uyanıp duş alırım. Hem 
çay hem de kahve içtiğim çok sıkı bir kahvaltı 
seansım var; meyveler, bisküviler, vitamin 
destekleri... Moduma göre ne giyeceğime 
karar veririm; bunlar genelde gündüzden 

“BAnA göRE 
HAyATTAkİ en özeL 
HİSLerden Bİrİ İyİ 
Bİr eSTeTİk ALgıyA 

SAHİp oLmAk. Ben Bu 
konudA doğAdAn 
İLHAm ALıyorum”

eskİ bİr afgan tasarımı 
olan yatak bİr 
arkadaşının hedİyesİ

tam bİr aksesUar 
tUtkUnU olan 
Uberta’nın 20 
yıl boyUnca 
bİrİktİrdİklerİ bU 
masada toplanmış

yatağının yanındakİ 
dolabın üzerİnde oğlU  
leon’Un fotoğrafı var.  

yandakİ avİze tekrar 
asılmayı beklİyor

L’OFFICIEL | MART 2014 www.LOFFICIEL.COM.TR www.LOFFICIEL.COM.TR MART 2014 | L’OFFICIEL 

2 1 0
stİl



geceye kolayca adapte edilebilecek parçalar 
olur. Bilgisayar başında geçen birkaç saatin 
ardından profesyonel hayata geçiş yaparım. 
Toplantılar, görüşmeler, beyin fırtınaları... 
Eğer vaktim olursa öğle yemeğini mutlaka 
bir arkadaşımla yerim. Arada işten kopup 
özel bir şeyler paylaşmak önemli. Öğleden 
sonralarımı mağazada geçiriyorum. 
Akşamları ise ya sinemaya gidiyorum ya da 
evde arkadaşlarımla yemek yiyorum. Gece 
dans etmeye gitmezsem genellikle evde 
bilgisayar başında oluyorum. Gece ikiden 
önce uyuduğumu söyleyemem.”

evİ
“Aslında insanların kişisel stillerinin evle-
rini de etkilediğini düşünüyorum. ne var ki, 
bunu çok fazla insanda göremiyor olmam 
da ironik. Bana göre hayattaki en özel hisler-
den biri iyi bir estetik algıya sahip olmak. Bu 
konuda ben doğadan ilham alıyorum. Hayat 
bize verilmiş en büyük hediye ve onu keyifli 

UBERTA’NIN 
HİT LİSTESİ 
ŞEHİR  Milano, gizli hazineler barındıran, 

mutlaka keşfedilmesi gereken, dünyanın 

en özel şehirlerinden biri. Üstelik birkaç 

saatlik otomobil yolculuğu ile isteğinize 

göre denize ya da dağlara 

ulaşabiliyorsunuz.

KİTAP  Neale Donald Walch’ın 

Conversations with God Vol. 1

FİLM  Citizen Kane

ŞARKI  Annie Lennox’tan The Line 

Between Love and Hate

KOKU  Diptyque, Philosykos

TUTKU  Merak, gerçeği aramak, başka 

insanların hikayelerini ve bilinmeyen 

yerleri keşfetmek.

“HAyAT Bİze 
verİLmİş en 

Büyük Hedİye. 
onu keyİfLİ 

yAşAmAk 
gerek”

“ÇerÇeveSİz Bİr reSİm 
düşünün, İşTe AkSeSuAr 

TAkmAdığım zAmAn kendİmİ 
öyLe HİSSedİyorum”

Uberta’nın 
“stİl İmzam” 
dedİğİ renkler 
evİne de hakİm 

bir şekilde yaşamak gerek. Bu benim hayat 
felsefem. Bu yüzden neşeyi ve keyfi yaşamı-
mın her alanına adapte etmeye çalışıyorum. 
Fakat yaşam alanım söz konusu olduğunda 
konfor da fazlasıyla ön plana çıkıyor. 
Çok rahat ve sıcak bir evim var. Güneş 
alması ve aydınlık olması beni en çok etki-
leyen özellikleri. dekorasyon aşamasında, 
ailedeki herkesin evde özel bir alanı olsun 
istedim. Tabii, ortak alanımız olan yemek 
odası ve salon herkesin zevki dikkate alına-
rak tasarlandı. Benim için evin en önemli 
kısımlarından biri mutfak. Burada arkadaş-
larımla sohbet edip, şarap içerken yemek 
hazırlamaya bayılıyorum. Bu arada, deko-
rasyona canlı renklerin hakim olması sizi 
şaşırtmamıştır diye tahmin ediyorum.”

YeNİ KARARLAR
“2013 hayatımın en yoğun yılıydı. Birçok 
yeni proje üzerinde çalıştım. En çok düşün-
düğüm şey ise mağazamın online alışve-
riş sitesi www.waitandsee.it’di. neyse ki, 
sonunda açıldı. 2014’te yine işe odaklandım. 
Yurtdışında Wait and See It şubeleri açmak 
istiyorum. Aslında bu hayalimi gerçekleştir-
mek için İstanbul müthiş bir yer olabilir, ne 
dersiniz?”
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