EMRE ERDEMOĞLU İLKBAHAR YAZ 2014 KOLEKSİYONU ‘PEE-WEE HERMAN’ İLE
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL’DA YER ALDI
Emre Erdemoğlu yeni koleksiyonunu hazırlarken Amerikalı komedyen Paul Reubens tarafından
yaratılmış hayali bir karakter olan Pee-Wee Herman’dan esinleniyor. Çocuksu ve eğlenceli bir
karakter olan Pee-Wee Herman, tasarımcının hazırladığı 120 parçalık koleksiyon için esin
kaynağı oluyor...Her sezon olduğu gibi bu sezonda papyonların ön planda olduğu koleksiyonda
dokuma kumaşlar, kısa paça pantolonlar, kruvaze ceketler dikkat çekiyor.
Emre Erdemoğlu Kimdir: Türkiye’nin ilk moda girişimcilik merkezi İstanbul Fashion Incube’ün
desteklediği tasarımcılar arasında yer alan Emre Erdemoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Moda
Tasarımı eğitimi aldı. 2012 yılında Mittel Moda yarışmasında “En Yaratıcı Koleksiyon” ödülünü
kazandı ve 2013 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümü tarafından “En İyi Çıkış Yapan Tasarımcı” ödülüne layık görüldü. Tasarımcının
ayrıca Taç-Bir De Sen Tasarla yarışmasında ikincilik, Elle-Lasalle Moda Tasarım yarışması’nda
dördüncülük, EİB Moda Tasarım yarışmasında ikincilik ödülleri de bulunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda moda etkinliğinde koleksiyonlarını sergileyen Emre
Erdemoğlu, Mart ayında düzenlenen İstanbul Fashion Week'e “Erotomani” adını verdiği 2013
kış koleksiyonu ile katıldı. Uluslaraarası öneme sahip Sikanie Creativa-İtalya ve Medmodaİtalya moda etkinliklerinde iki defa koleksiyonlarını sergileyen Emre Erdemoğlu, son olarak
geçtiğimiz Haziran ayında İtalya’da düzenlenen ve konuk ülkenin Türkiye olduğu Pitti Uomo
fuarında "7 Tepeli Şehrin 7 Moda Tasarımcısı" konseptti kapsamında son koleksiyonuyla yer
aldı."

İstanbul’da Geleceğin Moda Tasarımcıları’yla Tanışın!
Istanbul Fashion Incube; geleceğin moda tasarımcılarını destekleyen ilk moda girişimcilik
merkezidir. Emre Erdemoğlu Istanbul Fashion Incube Tasarımcıları arasında yer almaktadır.
Proje Türkiye moda endüstrisinde kilit rol oynayan İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Hazır
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından desteklenmektedir. Istanbul Fashion
Incube, yetenekli tasarımcılara markalarını güçlendirmek üzere benzersiz bir destek sunuyor.

Tasarımcılara çalışabilecekleri bir ofis, İstanbul’da modanın kalbi olarak nitelendirilen
Nişantaşı’nda showroom imkanı, özellikli kumaş ve materyalleri yakından inceleyebilecekleri
materyal kütüphanesi sağlayan merkez bünyesindeki tasarımcılar; markalarının görünürlüğünü
7 - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası’nda defile ve
studio şovları ile sunuyor.
Koleksiyonlarını gösterebilecekleri yeni kumaşlara ve fırsatlara ulaşmalarının yanı sıra; bu
projenin bir parçası olarak İstanbul Fashion Incube ile uluslararası danışmanlardan oluşan
takımlarla işbirliği halinde olunması, girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi, koleksiyonlarının
planlanması, markalaştırılması, yönetimi, finansal planlanması, styling ve defile hazırlıkları gibi
noktalarda, tasarımcıların markalarının uluslararası platformlarda rekabet güçleri
artırılmaktadır. Mayıs 2013’ten bu yana danışmanlar, seçilen tasarımcılara, İstanbul’da bulunan
Fashion Incube Merkezi’ni ziyaret ederek eğitimler vermiş, birebir danışmanlıkta
bulunmuşlardır.

