Multi dintre voi o stiti de pe Facebook sau de pe Youtube, unde are o serie de clipuri in cadrul carora ne da idei legate de cum ne putem personaliza hainele. Ea este Deea iar clipurile pot fi gasite sub numele "PimpMyStyle". Ce ne place la ea? Faptul ca se remarca din multime. Nu incearca sa copieze pe nimeni si nici nu este fanatica atunci cand vine vorba de branduri, ci pur si simplu combina piesele vestimentare intr-un stil propriu ce i se potriveste de minune! Partea cea mai buna e ca este ca emana un vibe extrem de pozitiv si are un zambet contagios pe buze. Cu o coafura nonconformista, un stil vestimentar casual dar bine studiat si o carisma ce o scoate din prima clipa din anonimat, ne-a cucerit si pe noi. Am vorbit cu ea despre moda, proiectele sale, tatuaje si viziunea ei asupra stilului feminin, uitand de reportofonul care inregistra conversatia... Asa-i cu fetele!

Cand ai inceput sa iti creezi singura hainele?
Inca de cand eram mica! Tot timpul se supara mama fiindca faceam dezordine... Imi taiam bluze, blugi, tricouri, tot! Acum 4 ani de zile am vazut pe net tutoriale de machiaj, haine, par, toate nebuniile... Am cautat pe net si nu facea nimeni acest lucru la noi in tara. Eram in camin si m-am apucat de PimpMyStyle pentru un an de zile, dupa care am facut o pauza. Acum am revenit cu o alta idee mult mai elaborata, e un proiect gandit intr-un alt mod.
Pana unde vrei sa duci proiectul "PimpMyStyle"?
Pana la urma trebuie sa fii constient ca trebuie sa te alegi cu ceva, din toata nebunia asta trebuie sa imi iasa si mie un castig... Pana acum chiar s-au ivit o gramada de activitati: am o pagina impreuna cu Sanziana, numita Black & White, aceasta se leaga cu pagina Cudeea, unde intru in contact cu o gramada de oameni care pun o sumedenie de intrebari... Trebuie sa investim atat in Black & White, cat si in Cudeea. Sunt niste bani, pe care sper sa ii recuperam la un moment dat... Poate voi deschide un magazin online sau chiar un magazin prin Bucuresti cu haine facute de mine in mare masura, sau aduse din strainatate, haine ce nu se gasesc la noi in magazine.
Ce parere ai de stilul vestimentar al romancelor?
Deseori mi se intampla sa ma trezesc admirand tinute de pe strada. Locuiesc in Bucuresti de cativa ani si imi place diversitatea tinutelor din oras, atat pe timp de zi, cat si seara. Am observat insa ca de la o anumita varsta,multe romance tind sa isi neglijeze aspectul din cauza programului incarcat cauzat de job si de familie. Este important ca o femeie sa isi aloce timp si look-ului ei, indiferent de varsta.
Descrie-mi stilul tau personal.
Oriunde as merge, oricum m-as imbraca, am un accesoriu hip hop. Daca port un sacou, adaug o sapca pe cap sau imi iau o pereche de bocanci mai "duri". Cand simt eu ca asocierea hainelor mele este ok, merg pe instinct si nu prea am dat gres pana acum. Pe strada se mai uita lumea ciudat la mine! (rade) Stilul meu e sport, pot sa merg si pe un stil mai elegant, insa atitudinea o pastrez... Totul tine de atitudine.
Ce parere ai despre tatuaje?
Le ador! Chiar am postat pe paginile mele de Facebook poze cu niste desene facute de doua studente la arhitectura, extrem de talentate. M-au impresionat maxim! Mi-au facut o mana, o parte din spate, fiindca le vroiam foarte mari.
Tatuaje permanente ai?
Nu am, insa am de gand sa imi fac unul destul de mare pe spate sau poate chiar o maneca. In momentul de fata cred ca mi-as permite, fiindca oricum nu am de gand sa ma angajez la un birou, sper! (rade)
Esti prietena cu tocurile?
Deloc! Am 1.80 inaltime iar daca ma urc pe tocuri sunt prea inalta si nici nu mai ajung sa vorbesc cu lumea! (rade) Ador sa ma uit la poze cu tocuri, dar nu sunt pentru mine. Pentru sedinte foto mai merge sa port, insa in viata de zi cu zi in niciun caz.
Ai designeri preferati?
Nu am. Nu sunt genul acela tipic de fashionista. Nu prea pot sa zic de o colectie intreaga ca imi place. Imi plac anumite piese si incerc sa le imbin. Am incercat sa ma documentez pe partea asta, dar nu e de mine. Imi place sa caut pe net, sa intru pe tot felul de site-uri de moda, insa nu retin numele de branduri.
Stilul caror celebritati iti place?
De la noi din tara imi place Andreea Raicu. Are o eleganta aparte si nu da niciodata gres. Eu nu m-as imbraca niciodata asa, dar cand o vad pe ea niciodata nu-mi displace acest gen de look. E mereu corecta in alegeri si prefer vestimentatiile de genul acesta decat sa vad papagali care nu stiu cu ce sa-si mai incarce tinuta. Imi amintesc cand au descoperit ceasurile colorate si a fost o "epidemie" intreaga... Imi place stilul Corinei si consider ca lucreaza cu o echipa extrem de buna. Din aria de hip hop de la noi, pot sa spun ca-mi place cum se imbraca Skizzo si eu sunt stilista lui!(rade) De afara imi plac celebritatile care au un stil rap: Chris Brown, Tyga, chiar daca exagereaza uneori cu bling bling-ul, insa da bine fiindca stiu cum sa le poarte. Imi place mult si stilul lui Cassie...
Ce trend-uri adoptate de barbati nu ti-au placut?
Sunt barbati care se imbraca foarte mulat, au jeansi mai mulati decat sunt ai mei. Nu vreau sa vad totul! (rade) Pana la urma conteaza mai putin ce porti, cat felul in care porti acel lucru. In momentul in care vad un barbat ca merge pe strada ca si cum el si-a cumparat strada respectiva, poate sa poarte orice, fiindca tinuta e degeaba. Atitudinea si bunul simt conteaza! As vrea sa vad oameni mai relaxati, mai calmi, mai bine-dispusi.
Defineste stilul feminin.
E putin greu sa raspund la intrebarea aceasta fiindca de multe ori am incercat sa ma indepartez de ceea ce-mi dicteaza mie creierul feminin, fiindca avem un creier foarte crazy! (rade) Am adoptat putin din creierul si stilul masculin si am invatat sa fiu mai sigura pe mine iar cand fac un anumit lucru, sa-l fac pana la capat! Multe femei se lasa conduse de nesiguranta si devin foarte vulnerabile... De aceea, ajung la concluzia ca stilul feminin pentru mine inseamna capacitatea unei femei de a impune un anumit respect, pastrandu-si feminitatea.

