
İtalyan köklerine hayranlık 
duyan ve bu hayranlığı 
hayatının her detayına 

yansıtan Marie-Louise Sciò 
ile renkli yaşam alanına, 

kariyerine ve moda 
seçimlerine dair.

Marie-
Louise 

Sciò

Vintage elbise Capucci
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Elbise Celine by 
Phoebe Philo 
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Toskana kıyısında yer alan Il Pellicano otelinde 
büyüyen, bugün Il Pellicano’nun yanı sıra La Posta 
Vecchia ve Mezzatorre’nin de yöneticiliğini yapan 
İtalyan iç mimarın Roma’daki evindeyiz. 
Bade Çakar Fotoğraflar Emre Güven

İTALYA’DAN 
SEVGİLERLE



Il Pellicano’da büyüdünüz ve çocuk-
luğunuzdan beri otellerle iç içesi-
niz. Bu durum kariyerinize nasıl 
yön verdi? 
Il Pellicano’da büyümek çok şekillendirici 
oldu benim için. Eloise at the Plaza fil-

minde gibiydim ama sahil versiyonu. Ağabeyimle 
birlikte çalıların arkasına saklanıp, annemle baba-
mın Cuma günleri verdiği gala partilerini izledi-
ğimi hatırlıyorum; muhteşem elbiseli kadınlar, 
takım elbiseli erkekler... Ultra zarif, ultra sofistike 
bir yerdi ama bir o kadar da sadeydi. Büyük mar-
kaları teşhir etmek zorunda kalmadan herkes 
güzelce giyinirdi. Gösteriş yapmadan, kimseye bir 
şey kanıtlama derdi olmadan. İçinde büyüdüğüm 
estetik, bugünümü şekillendirdi. Il Pellicano’da büyümenin bana 
güzellik ve tasarım eğitimi verdiğini söyleyebilirim, böylelikle 
kreatif hayatım önceden belirlenmiş oldu. Kariyer seçimime 
gelince, İsviçre’de yatılı okulu bitirdikten sonra, resim veya film 
yapımcılığı okumaya Rhode Island School of Design’a gittim. 
Ama babam çok pragmatikti ve beni farklı bir şey yapmaya 
teşvik etti, böylece mimarlık okumaya karar verdim. Eleştirel 
düşünmeyi, sorgulamayı, çözüm üretmeyi, parçaları birleştirmeyi 
öğreten bir alan mimarlık. Kariyerime New York’lu mimar Cos-
tas Kondylis’in stüdyosunda başladım. Daha sonra iç mimar ola-
rak çalışmak üzere İtalya’ya döndüm. Bir gün Il Pellicano’daydım 
ve babam banyoyu yeniden yapmamı istedi. Çok geçmeden oteli 
yeniden yapmamı istedi ve devamı geldi.
Otelciliğin en çok hangi kısımlarını seviyorsunuz?
Her şeyini! Tasarımdan menü seçimine, müzik küratörlüğüne, 

şarap seçimine, harika insanlarla tanışmaya... Farklı geçmişlerden, 
ülkelerden ve yaşamlardan gelen bu farklı insanlarla tanışmaya 
normalde ömrüm yetmezdi. Bir otelde olduğunuzda, dünya 
oturma odanıza konuk oluyor. Aynı yerde oturarak, başka insan-
lar arasında seyahat edebilir, başka kültürleri görebilirsiniz. Müzis-
yenler, film yapımcıları, ressamlar, finansörlerle tanıştım. Harika, 
çünkü gerçekten dünyaya farklı bir bakış atmanızı sağlıyor.
Il Pellicano, La Posta Vecchia ve Mezzatorre; İtalya’nın 
harika noktalarında yer alan harika oteller. Ortak nok-
taları neler?
Üç otelimiz de başlı başına birer destinasyon. Her birinin kendi 
kimliği ve ruhu var. Her bir mekanın özgünlüğünü korumak 
için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz; bu hem tasarım öğesi, 
hem verdiğimiz hizmet, hem de menümüz için geçerli. Ortak 
noktaları; hizmette, tasarımda ve yemekte yüksek kalite. Ayrıca 
hepsi keyifli, zarif ve zamansız.
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Triko ISSIMO 
Jean Frame Jeans 
Pellicano küpeler 
ISSIMO x Percossi Papi
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Otelcilik ve lükse yaklaşımınızdan bahseder misiniz?
Bence lüks iyi bir tarif gibi ve her şey kaliteyle başlar. Benim 
için gerçek lüks, daha az malzeme ve daha fazla kalitedir. 
Ürünlerin kalitesi ve bilgi birikimi. Örneğin basit bir pasta al 
pomodoro yemeğinin üç bileşeni vardır; fesleğen, domates ve 
makarna. Bu tarifte fark yaratan, doğru malzeme, doğru tek-
nik ve detaylardır. Misafirperverlikte de aynı felsefe geçerli. 
Harika bir konum, harika bir tasarım, harika bir ekip. Aynı 
zamanda maddi olmayan değerler ve sadece 24 saatliğine de 
olsa bağ kurmakla ilgili. Bence bunu yapmanın yolu, kütüp-
hanedeki kitaplardan çalınan müziğe kadar her ayrıntıya dik-
kat etmekten geçiyor. Bir otel duyusal bir deneyim sunmalı, 
bu yüzden her şey güzelce düzenlenmeli. Bir konçertodayken 
herkesin harika çaldığını görürsünüz ama kaç saat pratik yap-
tıklarını bilemezsiniz; sadece nihai sonucu görürsünüz, bu da 
uyumdur. Yapmaya çalıştığım şey bu.
Otelcilik sektörü sizce kendini yeni jenerasyona nasıl 
adapte ediyor?
Sürdürülebilirlik, özellikle yeni nesilde çok şükür ki önemi 
artan bir konu. Çevre üzerindeki etkimizi azaltma konusunda 
ciddileştik ve bir sürdürülebilirlik programına yatırım yaptık. 
Yılın başında, içinde yaşadığımız güzelliği koruma ve yerel 
topluluk ile gelenekleri destekleme taahhüdümüz olan Il 
Dolce Far Bene’yi başlattık. Umarım hepimiz gezegenimize 
ve insanlarımıza daha iyi bakarız.
Ayrıca Issimo adında bir platform kurdunuz. İtalyan 
kültürünün en iyilerinin bir araya geldiği bu plat-
formu sizden dinleyebilir miyiz?
Issimo’yu İtalya’ya bir aşk mektubu olarak yarattım. Otelle-
rimizi, duvarlarının dışındaki hayata katmak istedim. Otelle-
rimizin sunduğu duyusal deneyimin bir parçası olan her şeyi 
tek bir kaba nasıl koyabilirim diye düşündüm. Bunu alanlara 
böldüm ve sonra bir web sitesi yapmam gerektiğini anladım. 
Biraz çılgınca olacağını biliyordum çünkü çok farklı ürün 

kategorileri var. Ama bütün mesele bu. Issimo, Pellicano dünyamızın 
estetiğini ve inceliğini çevrimiçi hale getiriyor ve felsefemizi yansıtıyor. 
İtalyanca’da “issimo”, “en iyi” olanı temsil ediyor; sözcükleri güçlen-

Vintage elbise Capucci

Takım Bella Freud 
Gömlek Alberto Biani
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“Uyumun büyük bir hayranıyım, her tasarımda bu önceliğimdir. 
Herhangi bir uyumsuzluk olmadan kusursuz bir duyusal 

deneyim yaratacak her şeyi bir araya getiririm” 

Sweatshirt ISSIMO 
Elbise ve sandaletler 
Celine by Phoebe Philo 
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dirmek, onlara aşırılık kazandırmak 
için eklenen bir ek aslında. “Güzel” 
anlamındaki “bello”nun muhteşem 
anlamındaki “bellissimo”ya dönüş-
mesi gibi. Platformumuz kısmen 
e-ticaret, kısmen editoryal içerikli. 
Ziyaretçiler, ülkemizle ilgili bilgiler 
paylaşan ilginç ve kültürlü İtalyanla-
rın ilk elden ipuçlarını ve tavsiyele-
rini izleyerek, bu platformu rehber 
olarak da kullanabilirler. En iyi resto-
ranlar, en iyi müzeler, en iyi korunan 
gizli yerler ve çok daha fazlası hak-
kında ilk ağızdan bilgi edinebilirler. 
Issimo, İtalyan markalarla oluş-
turulan kapsül koleksiyonlara da 
sahip. Bu işbirliklerine nasıl 
karar veriyorsunuz?
Sevdiğim şeyleri seçiyorum ve sev-
diğim ve saygı duyduğum insanlarla çalışıyorum.
Ailenizden öğrendiğiniz en önemli şey nedir?
Hem annem hem de babam güzel olan her şeyi sever ve estetik 
anlayışları son derece güçlüdür. Bu yönümü onlardan aldım.
Evinizdeki dekorasyon seçimlerinizi nasıl tanımlarsınız?
Bu evin kendi adına konuşmasını ve kimliğini yeniden oluştur-
masını istedim. Aşırı dağınıklıktan kaçınıyorum, denge ve uyum 
sağlıyorum. Her şeyin organik ve doğal bir şekilde bir araya 
gelmesini sağlamak benim için önemli. 
Projelerinizde nelere önem veriyorsunuz?
Denge kompozisyonunun ve uyumun büyük bir hayranıyım, 
bu yüzden her tasarımda bunlar önceliğimdir. Herhangi bir 
uyumsuzluk olmadan kusursuz bir duyusal deneyim yaratacak 
her şeyi bir araya getiririm.

Evinizin en sevdiğiniz alanı 
neresi?
Oturma odası. Tüm plaklarımın ve 
filmlerimin olduğu yer!
Kişisel stilinizi nasıl tanımlar-
sınız?
Tarzım çok eklektik. Yeter ki tasa-
rımın ardında kalite ve güzel bir 
fikir olsun.
Bu sezon favori görünümleri-
niz var mı?
Trendleri sevmem. Adı üstünde 
trend, hızla gelip yok olan bir şey. 
Gardırobunuzun vazgeçilmez 
parçaları neler?
Blue jean, takım, spor ayakkabılar 
ve çekici topuklular.
Sık seyahat eden biri olarak, 
olmazsa olmaz seyahat akse-

suarlarınız ve görünümleriniz?
Kesinlikle şal. Ayrıca kulaklıklarım da her zaman yanımdadır. 
Görünüme gelince; aslında gittiğim yere bağlı olarak değişiyor 
ama Paco Rabanne süveter, bir takım veya Issey Myake tasarım-
larım her zaman kurtarıcı.
Kafanızı dinlemek istediğinizde ilk tercih ettiğiniz rota 
hangisi?
İtalya’daki kır evim.  
Sizi her daim mutlu eden mekanlar?
Üç otelimiz de beni her zaman mutlu ediyor. 
Annenizden öğrendiğiniz en önemli moda tüyosu neydi?
Koordinasyonu annemden öğrendim.
Henüz yapmadığınız ve yapmaya can attığınız şey nedir?
Penguenlerin göçünü görmeyi çok isterim. 

Elbise Celine by 
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