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MIEJSKI GLAM ROCK...

MIMOSA I STYLIZACJA VINTAGE...

JUSTINA G. W MIEJSKIEJ DŻUNGLI DLA MAGAZYNU STYLI...

AUTOR: Redakcja beModels.pl | DODANO: 201 2-09-24 1 0:1 3:1 8

1

Like

15

Ekspert radzi: Natalia Grytsuk

Supermodelka Joan Smalls

Anna Sui - projektantka
wielu kultur

Natalia Grytsuk – właścicielka blogu o
modzie Glamourina.pl. „Blog tworzy się po
to by czymś się podzielić, mogą to być
zdjęcia, teksty, zdania i opinie. Starałam się
połączyć nie tylko modę, ale też zadbać o
część merytoryczną strony. Chcę dzielić się
tym co obserwuję w świecie, przede
wszystkim warto cenić piękno. Potępiam
niesprawiedliwość i zazdrość.”

Rockowa osobowość z duszą
romantyczki - Kate Moss
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beModels.pl: Od jak dawna interesujesz się modą?
WIĘCEJ POLECANYCH

Natalia Grytsuk: "Moda to moja pasja, od zawsze się interesowałam ty m tematem" jest co najmniej
przereklamony m zdaniem nie mówiący m w zasadzie nic. Tak - lubię podziwiać dzieła projektantów (głównie
zagraniczny ch), tak - podobają mi się niekonwencjonalne połączenia różny ch części garderoby w spójną całość,
tak - modą się interesuję, ale wiem, co to znaczy mieć własny sty l.
beModels.pl: Co sprawiło, że postanowiłaś założyć bloga?
Natalia Grytsuk: Blog tworzy się po to by czy mś się podzielić, mogą to by ć zdjęcia, teksty , zdania i opinie.
Starałam się połączy ć nie ty lko modę, ale też zadbać o część mery tory czną strony . Chcę dzielić się ty m co
obserwuję w świecie, przede wszy stkim warto cenić piękno. Potępiam niesprawiedliwość i zazdrość.
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niekoniecznie
Fotografia

Sty listka Łódź poszukiwana !
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Poszukuję modelek Tarnów
Modeling i agencje modelek

Modelki Oświęcim i okolice poszukiwane
Fotografia

Poszukuję nowy ch twarzy
Modeling i agencje modelek
ODWIEDŹ FORUM

beModels.pl: Skąd czerpiesz swoje inspiracje?
Natalia Grytsuk: W internecie i czasopismach modowy ch jest wiele kolorowy ch i piękny ch obrazków. Ale
prawdziwa moda ży je na ulicach miasta, na blogach... Zwy kli ludzie decy dują o ty m co jest modne, a co nigdy
nie będzie noszone.
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beModels.pl: Jakie korzyści (niematerialne) przynosi prowadzenie bloga?
Natalia Grytsuk: Uczę się wielu rzeczy ... Zaczęłam czy tać książki o ty m, jak ciekawie pisać (polecam
amery kańskich autorów, Andrzej Batko również jest świetny m mówcą znany m w Polsce). Chcę pisać
inspirujące i ciekawe teksty , które będą czegoś uczy ć, cenić takie wartości jak miłość, przy jaźń, dobroć... Jak
widzisz nie jest to zwy kły blog o modzie. Same ubrania to ty lko szkielet bloga, uważam że najważniejsze jest to
co możecie znaleźć w środku.
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beModels.pl: Czy nie myślisz czasem o zawodowym projektowaniu, szyciu ubrań ?
Natalia Grytsuk: Od pól roku zastanawiam się nad ty m. Jest to kolejny krok w rozwoju bloga, który chcę
dokonać w niedalekiej przy szłości. Będą to ubrania stworzone dla kobiet ceniący ch sobie wy godę i piękno. Takie
2w1, cena również musi by ć przy stępna.
beModels.pl: Często słyszy się o tym, że blogerki współpracują z różnymi sklepami w zamian za
ubrania, jak to wygląda w twoim przypadku.

WIĘCEJ PROFILI

Natalia Grytsuk: Jak mówię ubrania to ty lko część bloga. Zawsze można szukać ukry ty ch przy czy n... Ktoś
powie: A to ma stronkę, żeby zarabiać? Ale pracę, którą wkładam w blog nie da się wy nagrodzić kasą, pozaty m
wpisy które robią piszę pod wpły wem inspiracji - nic na siłę. Każdy wpis ma pewne przesłanie... Ludzie łatwo
mogą poznać tak zwane "puste słowa", na moim blogu kieruję się miłością do tego co robię.
beModels.pl: Opowiedz nam jak wygląda twoja prywatna szafa. Czy jest jakaś rzecz bez której nie
potrafiłabyś się obejść?
Natalia Grytsuk: Okulary Ray -Ban jestem od nich uzależniona!!!
beModels.pl: Twój blog jest bardzo rozbudowany. Czy masz zamiar jeszcze w jakiś sposób go
rozwijać?
Natalia Grytsuk: Mam parę pomy słów, ale zmiany muszą nastąpić naturalnie... Na razie jest dobrze tak jak
jest. Czy telnicy też często sugerują ciekwe rozwiązanie, a ja jestem otwarta na nie, jeżeli mi się spodobają.
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