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θετική της ενέργεια σε κερδίζει από τα
πρώτα δευτερόλεπτα που μιλάς μαζί της.
Όσο η κουβέντα προχωρά νιώθεις την αγάπη
που έχει για τη μόδα, πόσο χρόνο και προσωπική φροντίδα επενδύει σε κάθε ένα post στο
blog της voguevictimblog.com, με το οποίο εισάγει ένα νέο πρότυπο στο χώρο του blogging.
Πώς γεννήθηκε το voguevictimblog.com;
Από μικρή είχα το μικρόβιο της μόδας. Ωστόσο, όλα πήραν σάρκα και οστά μετά τη συμμετοχή μου σε έν πρόσφατο Μeetup του Net-aPorter, όπου γνώρισα από κοντά τους σχεδιαστές Nicholas Kirkwood και Erdem Moralioglu.
Το να ακούς από εκείνους ότι σε έχουν ξεχωρίσει ως web influence και ότι πρέπει να σε γνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος μου έδωσε την
ώθηση που χρειαζόμουν ώστε να «ανοίξω» το
Ιnstagram μου και να ξεκινήσω το υπέροχο αυτό ταξίδι! Δούλεψα αρκετό καιρό την ιδέα του
blog στο μυαλό μου, που ακολουθεί ένα διαφορετικό concept και κινείται σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο, θυμίζοντας περισσότερο editorial
περιοδικών μόδας.
Έχετε σπουδάσει Μηχανικός Βιοϊατρικής, ενώ
έχετε κάνει και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων. Πώς προέκυψε;
Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που έχει άμεση
σχέση με τον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων. Ως μοναχοπαίδι, θεώρησα την ενασχόλησή μου με το χώρο αυτό ως φυσικό επακόλουθο της οικογενειακής παράδοσης. Πλέον
το επάγγελμά μου είναι full – time blogger!
Το Instagram και το blog σας έχει έναν αέρα
εξωτερικού. Ξεχωρίζετε κάποια ξένη blogger;
Το concept του blog μου ακολουθεί καθαρά
το προσωπικό μου στυλ, αλλά και μια ποιοτική αισθητική. Όλες μου οι δημοσιεύσεις
φέρουν αυστηρά το fashion forward στυλ.
Ξεχωρίζω τις «TheyAllHateUs» από την Αυστραλία.
Πώς θα περιγράφατε το προσωπικό σας στυλ;
Το στυλ μου αλλάζει σύμφωνα με τις εποχές.
Το χειμώνα κλίνω προς το rock chic, ενώ το καλοκαίρι μου αρέσει το αιθέριο, bohemian look.
Tι θα συμβουλεύατε τις γυναίκες σε σχέση με
τις τάσεις της μόδας;
Τηρώ ευλαβικά το ρητό της Coco Chanel: «πριν
βγεις από το σπίτι αφαίρεσε ένα αξεσουάρ».
Πιστεύω ότι κάθε γυναίκα πρέπει να αισθάνεται απολύτως άνετα με τα ρούχα της και κάτι

τέτοιο δεν απαιτεί πολλά έξοδα ή τη μίμηση
των εκάστοτε trends. Με λίγα λόγια, η τάση
είναι ότι δεν υπάρχει τάση! Τη μόδα τη δημιουργείς εσύ, την προσαρμόζεις στο στυλ σου.
Θα πρέπει να σε εξελίσσει και να τη χρησιμοποιείς υπέρ σου.
Πώς αισθάνεστε για τη διάκρισή σας, μαζί με
ακόμα 10 διεθνείς blogger, στην 1η Διεθνή συνάντηση του site Polyvore στα γραφεία του
Net-a-Porter στο Λονδίνο;
Νιώθω υπερήφανη γιατί αυτή η διάκριση είναι η καλύτερη επιβράβευση της δημιουργικότητας μου, της ενέργειας, του χρόνου και
της αγάπης μου για τη μόδα. Η επιτυχία μου
αυτή ήρθε μετά από έξι χρόνια διαδικτυακού styling στο Polyvore, το καλύτερο διεθνές site μόδας.
Τι όνειρα έχετε για το 2016;
Τα ίδια που έχω κάθε χρόνο: Να γίνομαι καλύτερη, να βάζω νέους στόχους και να κοιτάζω το
μέλλον με αισιοδοξία!
Τη Μαρία μπορείτε να τη βρείτε στο
voguevictimblog.com
ευα βλαχαβα
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