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Myśl przewodnia:

Moda na… zobaczcie sami!
W NUMERZE ZNALAZŁO SIĘ MIEJSCE NA :
 wywiad z psychologiem szkolnym: Być czy mieć?
 sondaż: kobiety w oczach mężczyzn
 opinię o polskich blogach modowych
 artykuł o ikonach mody
 wywiad z The Chance
 felietony o second handach, modzie i komercji, trendsetterach i fashion victims

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

Być czy mieć?
wywiad z psychologiem szkolnym panem
Przemysławem Sikorą
1. Jak Pan uważa, dlaczego moda jest tak ważna
w dzisiejszych czasach?
Moda wydaje się być tak samo ważną częścią naszej sfery publicznej dzisiaj, co w poprzednich latach. Istotnym jednak czynnikiem – w kwestii mody – jest to, że
w dzisiejszych czasach wyznaczniki tego, co modne, są
coraz bardziej dostępne. Nie jest ważne to, czy jest się modnym, czy jest się modnie ubranym, ale to, jakie spektrum
modnych rzeczy (ubrań, biżuterii, gadżetów…) jest dla mnie
dostępne i z jaką łatwością korzystam z tej dostępności.
Typowy dylemat być… czy mieć? – wiadomo, o co chodzi!
a jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o… pieniądze. Coraz ważniejsze dla młodych ludzi staje się nie to,
żeby być (być kimś, być dobrym człowiekiem, fajnym kolegą, profesjonalistą w swojej dziedzinie, być rodzicem, być
w dobrym humorze, być modnym…), ale to, żeby mieć
(mieć konkretną koszulkę, konkretnej marki, w konkretnym
kolorze tak, by pasowała do konkretnych butów, mieć konkretny model telefonu, samochodu, mieć więcej…). Potrzeba posiadania odsunęła modę od jednego z jej podstawowych wymiarów – przydatności. Być może sama moda nie
jest dla młodych ludzi tak ważna, jak kiedyś, na pewno
bardziej istotne jest posiadanie pieniędzy przydatnych
w celu nabycia i posiadania tego, co modne.
Moda, jej przejawy miały wyróżniać. Trudno jest
się wyróżnić, gdy wszyscy mają taki sam dostęp do mody,
a sama moda staje się codziennością, kwestią rutyny, co
związane jest z czymś zwyczajnym. a przecież zwyczajność
i moda to słowa, które raczej nie pojawią się razem
w jednym zdaniu u młodzieży.
Co ważnego jest w modzie, w modnym ubiorze?
Modny ubiór i ubiór jako taki, jest narzędziem manifestowania siebie w sferze publicznej, czyli tej najbardziej powierzchownej. Oczywiście intensywność takiej manifestacji
zależna jest już od naszych cech indywidualnych, głębszych,
osobistych.
2. Dlaczego dla ludzi młodych moda jest ważniejsza niż
dla ludzi starszych (za wyjątkiem celebrytów)?
Odpowiedź jest tak prosta, że aż trudna do zwięzłego i zrozumiałego wyjaśnienia – bo są młodzi! To znaczy na
innym poziomie rozwoju, w innym miejscu swojego życia.
Każdy wiek ma swoją specyfikę. Młodzież inaczej
postrzega rzeczywistość, dokonuje innych niż dorośli ocen
otaczającego świata i kategoryzacji różnych zjawisk (stąd
tyle nieporozumień między dziećmi i ich rodzicami). Od
tego, w jaki sposób coś postrzegamy, jak to oceniamy i do
jakiej kategorii przypasowujemy zależy to, jakie znaczenie
temu nadajemy. Jeżeli moda ma większe znaczenie dla młodego człowieka niż dla doświadczonego życiem dorosłego,
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toteż inne miejsce zajmuje w indywidualnej hierarchii wartości. Młodzi większą wagę przypisują wyglądowi.
W życiu młodego człowieka dzieje się tyle, że najprostszym sposobem na pokazanie tego jest ubiór. Szukanie
swojej tożsamości – to podstawowe zadanie dynamicznego
procesu dojrzewania. Ubiór może być manifestacją, odzwierciedleniem tego, co tkwi w środku. Jest narzędziem.
Jako że dotyczy najbardziej powierzchownej, choć bardzo
ważnej, części naszego życia, zmiany w nim są proste do
osiągnięcia, a rozmowy o nim nie uderzają w nasze poczucie
własnej wartości tak, jak rozmowy o bardziej prywatnych
rzeczach. Dla młodych ludzi bardzo ważne jest porównywanie siebie z innymi. Z łatwością wyrażają też swoje oceny,
zwłaszcza, gdy w procesie porównywania oceniają siebie
lepiej niż kogoś, pod pewnym względem. Tak tworzy się
samoocena. Wygląd, jako coś zewnętrznego, podlega jako
pierwszy ocenie (także samoocenie). Najbardziej kompetentnymi, ale i krytycznymi w tej ocenie są właśnie młodzi
ludzie. Samoocena młodych ludzi opiera się głównie na tym,
co związane jest z ich wyglądem, z ich zewnętrznością
i cielesnością, a także na ich pozycji społecznej. Z kolei
osoby dorosłe, jako te, które osiągnęły pewną tożsamość,
opierają poczucie własnej wartości na satysfakcjonującej
relacji partnerskiej, tworzonej więzi z dziećmi, na sukcesach
w nieobciążającym życiu zawodowym, rozwijaniu wysublimowanych pasji.
3. Jak moda wpływa na samoakceptację u młodzieży?
Moda jako taka sama nie wpływa na samoakceptację. Wpływają na nią zwrotne informacje środowiska dotyczące tego, co wystawiliśmy (albo jak wystawiliśmy się) na
ekspozycję społeczną. Czyli to, co ludzie mówią bądź czego
nie mówią odnośnie naszego zachowania i tego, jak się
prezentujemy. Ale po kolei…
Terminy, jakie świetnie znacie i ich używacie –
samoocena, samoakceptacja… dotyczą naszej psychiki
i krążą wokół pewnej podstawowej struktury naszej osobowości – obrazu siebie. Obraz własnej osoby składa się
z trzech
podstawowych
struktur:
samoświadomości
i właśnie samooceny i samoakceptacji. Obraz siebie służy
regulowaniu naszych stosunków z otoczeniem. Tworzy się
on w toku naszego życia poprzez nieustanne rozróżnienia
między tym, co dotyczy samego siebie – Ja, a tym, co dotyczy otoczenia, nie – Ja. To rozróżnienie wpływa na samoświadomość, która ułatwia rozumienie i kontrolę własnych
myśli, dążeń i odczuć. Samoświadomość ma w sobie specyficzny aparat, którego zadaniem jest krytyczna ocena
i wartościowanie samego siebie – samoocenę.
Każdy człowiek dba o poczucie własnej wartości
i dąży do utrzymania pozytywnego obrazu siebie
i zaakceptowania siebie. To, jak się ze sobą czujemy, dotyczy samoakceptacji. To, co czujemy, towarzyszy temu, co
o sobie myślimy. Te procesy są bardziej intensywne
w okresie dorastania. Gdy komuś zależy na grupie koleżeńskiej, dokłada wszelkich starań, by spełniać normy w niej
obowiązujące, by czuć się akceptowanym. Co nas motywuje? – lęk przed odrzuceniem.

Okres, w którym nasza samoświadomość rozwija
się najintensywniej, to czas dzieciństwa i okres dorastania.
Wszelkie zdarzenia wpływające na nasza psychikę w tym
okresie tworzą podwaliny samooceny dorosłego człowieka.
Jednak młodzieńcza samoocena różni się od samooceny
dorosłego, gdyż jest mniej stała i niestabilna. Dlatego
wszelkie, nawet najmniejszej wagi wydarzenia, korygują
obraz samego siebie u młodzieży.
Obraz siebie wyrasta na gruncie naszych cech fizycznych, naszej cielesności czyli obrazu własnego ciała,
dopiero później nakładają się nań cechy charakterologiczne,
intelektualne i subiektywnie postrzegany poziom własnych
kompetencji i aspiracji życiowych oraz poziom emocjonalnej dojrzałości. Dla nastolatków bardzo ważne jest więc, jak
wyglądają, co założą, co pokażą, co zakryją… Ubiór jest
narzędziem obrazu własnego ciała, a co za tym idzie, obrazu
siebie. To jak wyglądamy, jak się prezentujemy i jakie wrażenie robimy, jest dla młodego człowieka bardzo istotne.
Zbierane ciągle od innych (zwłaszcza od bliskich) informacje dotyczące wyglądu mogą mieć pozytywny bądź negatywny wpływ na samoocenę nastolatka w szczególności.
Ale jesteś gruba…. Stary, Ty w ogóle nie masz mięśni…
Wyglądasz jak biedak… . Tego typu komunikaty zabolą
nastolatka i zagrożą jego samoocenie. W tej sytuacji nie
pomagają media…
Wygasa już (niestety bardzo powoli) kult anorektycznego ciała i wizerunek napakowanego faceta. Jednakże
media lansują wirtualną codzienność – świat sławy, prestiżu,
jedynego właściwego – wysokiego statusu społecznego,
majętności i mody. Ten medialny świat, w którym prawie
wszyscy dają świadectwo w/w wartościom, odstaje od realiów życia zwykłych ludzi, a mimo wszystko wpływa na
poziom świadomości młodych i robi zamieszanie
w systemie wartości. Młodzi ludzie fiksują się czasem na
prezentowaniu swoim ubiorem najwyższych standardów i…
posiadaniu. To, jak się wygląda i ile się ma, jest wyznacznikiem tego, jaką pozycję zajmuje się w społeczeństwie.
W dzieciństwie największe znaczenie miało dla nas zdanie
rodziców, w okresie dorastania punktem odniesienia stają
się rówieśnicy. W okresie dorastania chcemy dobrze wyglądać. Gdy inni widzą, że wyglądam modnie, gdy stać mnie na
to, by kupić sobie nową rzecz, dobrze się prezentuję, moja
samoocena wzrasta. Dzięki dostępności mody, dążąc do
pożądanego stanu, pożądanego wyglądu, chcemy podnieść
swój status w grupie, której ocenie się poddajemy. Oceny
innych zwrotnie wpływają na nas. Albo utwierdzają nas
w tym, że tak ma być, że tak mamy się prezentować, że tacy
jesteśmy akceptowani i doceniani, powodując, że wzrasta
nasza samoocena i takimi właśnie się akceptujemy. Czasem
to, jak wyglądamy spotyka się z surową krytyką
i odrzuceniem, boimy się tego, bo będąc nieakceptowanym,
powątpiewamy w zasadność własnej samooceny i akceptacji
siebie.
4. Dlaczego tak dużą wagę przywiązuje się do marek?
Za czym goni dzisiejsza młodzież?
Wydaje mi się, że do marek przywiązuje się już
dziś coraz mniejszą wagę. Owszem, do niedawna korzysta-

nie z dobrodziejstw oferowanych przez znane firmy było
warunkiem pozytywnego odbioru społecznego i kryterium
poczucia prestiżu. Dziś czerpanie z towaru wszechdostępnych sieciówek wydaje się powoli wychodzić z mody. Być
może pytając o przywiązanie do marek, macie na myśli
marki, do towarów, których dostęp jest bardziej utrudniony,
ze względu na potrzebny zwiększony nakład finansowy.
Jeśli tak, to mówimy o gonitwie za prestiżem i potrzebie
podniesienia naszego statusu. Z drugiej strony, może moda
ma odejść od wyróżniania i służyć ujednolicaniu, jeśli tak,
to właściciele sieciówek będą zacierać ręce. W takim razie
mówimy o gonitwie za potrzebą nierzucania się w oczy
i pragnieniem poczucia bezpieczeństwa (oj gdyby tak było,
byłoby świetnie!). Odrodzenie przeżywają także sklepy
z odzieżą używaną. Dzięki nim możemy zaopatrzyć się
w rzeczy niedrogie, w dobrym stanie (skoro tyle przetrwały), dopasowane do naszego gustu i z pewnością rzadziej
spotykane. Niemniej jednak, bardziej na miejscu byłoby
mówienie o potrzebie posiadania własnego stylu, a nie byciu
modnym. Chyba w tym tkwi sęk, potrzebujemy być wyjątkowi.
5. Czy według Pana wygląd rzeczywiście świadczy
o człowieku?
Coś w tym jest. Kiedyś, gdy byłem ciut młodszy
oburzałem się słysząc: jak cię widzą, tak cię piszą. Dlaczego
wyznacznikiem wartości człowieka miałby być jego wygląd? Liczy się przecież to, co jest w środku – powiedziałbym!
Oczywiście, w naszych pierwszych wrażeniach,
które budujemy na podstawie czyjegoś wyglądu, możemy
popełnić wiele błędów. W ten sposób możemy kogoś urazić,
dlatego konieczne jest skonfrontowanie pierwszego wrażenia z wrażeniami odniesionymi na postawie na przykład
rozmowy. Dopiero po weryfikacji naszych pierwszych,
często bardzo surowych sądów, nasza opinia dotycząca
danej osoby będzie bardziej adekwatna.
Jednakże wyglądając w pewien sposób, przekazujemy coś innym i to świadomie. Sami odpowiadamy za te
pierwsze wrażenia, z którymi przecież często się nie zgadzamy. Musimy się liczyć z tym, że wchodząc w jakąś grupę, w jakieś otoczenie, sami wpływamy na to, w jaki sposób
jesteśmy postrzegani. Wspomniałem już, że poprzez ubiór
manifestujemy siebie innym, a intensywność tej manifestacji
zależy od tego, co kryje się w środku. Przesada w każdą
stronę i prowokacyjność, i to, co nas tak naprawdę do tego
motywuje, z pewnością o czymś świadczy, zwłaszcza
w życiu młodego człowieka. Na pewno to, o czym świadczy
dokładnie mogłoby być odrębnym tematem i materiałem na
osobny numer.
6. Co manifestują subkultury? O czym świadczy ich
ubiór?
Każdy z nas ma w sobie potrzebę przynależności.
Chcemy do czegoś przynależeć. Mimo iż wiele niebezpieczeństw może czyhać na młodzież związaną z określoną
subkulturą, to jednak samo poczucie przynależności do
kogoś, kto jest do mnie podobny – kto przejawia podobne
wartości, kto widzi przyszłość w podobnych barwach, kto
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interesuje się tym samym – jest cenne i jednoznacznie
wpływa na nasz poziom samoakceptacji. Gdy grupa nas
akceptuje, my sami akceptujemy się coraz bardziej. Skoro
jakaś grupa daje tyle jej członkom, trzeba to podkreślić
poprzez pokazanie tego innym, często na zasadzie kontrastu.
Wtedy grupa utrzyma swój status. W jaki sposób? – poprzez
coś najbardziej zewnętrznego. Grupa chce pokazać, że jej
członkowie są podobni w swej odrębności, poprzez coś
powierzchownego, poprzez ubiór. Tak jest najłatwiej. Obserwatorzy, dzięki ubiorze osób z pewnych grup, są w stanie
ocenić – na zasadzie pierwszego wrażenia (które może być
potwierdzone, albo nie) – jakimi wartościami posługuje się
człowiek danej subkultury i co sobą reprezentuje. Pamiętajmy jednak, że są to tylko drogowskazy, a nie osiągnięcie
celu.
7. Jak „tłumaczyć” sobie tatuaże oraz nadmierną ilość
kolczyków? Co ludzie chcą przez to wyrazić?
W pewnych kręgach, w pewnych okolicznościach,
z określonymi kryteriami to, co robimy ze swoim ciałem
tatuując je lub kolczykując zależy od naleciałości kulturowych. Jednak każde środowisko ma przyjęte przez siebie
normy społeczne, te pisane i niepisane. To, co każdy z nas
robi ze swoim ciałem jest tylko jego sprawą, o ile nie narusza tych norm i nie godzi w zasady współżycia z innymi.
Osobiście nie czuję się komfortowo widząc przejawy naruszania tych reguł, zwłaszcza w miejscach publicznych, takich jak urzędy, kościół, placówki służby zdrowia i szkoły.
Nie dotyczy to tylko osób wytatuowanych czy posiadających dużą ilość kolczyków w rozmaitych miejscach.
Niemniej jednak, rzeczywiście, takie osoby, chcą
przez to coś wyrazić i zastanawiam się, czy odnoszą w tym
sukces. Jako psycholog uważam, że osoby tatuujące
i kolczykujące się manipulują swoją cielesnością, gdyż
w jakimś stopniu ona im nie odpowiada. Skoro wiemy, że
obraz własnego ciała jest częścią obrazu własnej osoby,
możemy się domyślać, że takie osoby nie w pełni akceptują
siebie, takimi, jakimi są. Oczywiście, każdy z nas ma jakieś
kompleksy i szybko znajdzie u siebie jakieś mankamenty,
jednak nie wszyscy pokuszą się o zrobienie sobie tatuażu
czy zdecydują się na kolczyk w innym miejscu niż ucho.
Kluczową rolę odgrywa tu samoocena – to, jacy jesteśmy
i to, jakimi chcielibyśmy być. Dotyczy to przede wszystkim
naszej atrakcyjności fizycznej. Chcielibyśmy być bardziej
atrakcyjni dla konkretnego środowiska, konkretnych typów
osobowościowych….
Patrząc na moich znajomych, wydaje mi się, że
osoby korzystające z usług salonów tatuażu i piercingu to
osoby mające jakieś skłonności do ryzyka (pomijając kwestię ryzyka zdrowotnego) oraz mające bogate i dynamiczne
życie wewnętrzne, posiadające dużą wrażliwość, ale
i odwagę. Na razie mi się wydaje, chętnie to zweryfikuje
w rozmowie z nimi.
8. Co można odczytać z wyglądu oraz sposobu ubierania się?
Najtrudniejsze na koniec. Można odczytać wszystko, w zależności od naszego nastawienia i tego, czy już
wcześniej doszliśmy do podobnych wniosków.
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Można odczytać stosunek do siebie samych
i innych. Pozytywny, negatywny, olewający, wulgarny,
manipulacyjny, drwiący… Można snuć domysły o poziomie
inteligencji, wychowaniu i ogładzie towarzyskiej. Można
wnioskować o zajmowanej pozycji społecznej, statusie materialnym i zasobności portfela. O poziomie samoakceptacji
i samooceny (obniżonej, zawyżonej, adekwatnej, nieadekwatnej) … Cokolwiek odczytamy, pamiętajmy, że trzeba
wziąć na to poprawkę.
Rozmawiała: Marcelina Krawczyk

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”
W dzisiejszych czasach dużo zależy od naszego
wyglądu zewnętrznego. Każdy przygląda się nam codziennie. Czym chcemy dzisiaj zaskoczyć nie tylko naszych rówieśników, ale także i siebie? Krocząc szkolnym korytarzem mogę śmiało stwierdzić, iż jedni maja już swój ‘image’
odnaleziony. Przykładowe style to:
 paniusia - osoby te, a zwłaszcza kobiety, cechują się
wyrazistym makijażem. Ubrania nie inne, jak tylko
ze sklepów formowych. Dużo różnorodnych torebek,
aby pasowały do każdego stroju i oczywiście buty na
obcasie (minimum 10cm);
 dresiarze - kompletni przeciwnicy stylu powyższego. Osoby te lubią lekkie, wygodne stroje sportowe,
w których się dobrze czują. Najczęściej są to długie
spodnie i bluzy. Bez zbędnego makijażu, aczkolwiek
niektórzy nim nie pogardza.
 metalowcy - to ludzie, którzy z pewnością lubią słuchać metalu, jednakże nie zawsze. Osoby te maja
swój własny świat. Lubią ubierać się w ciemne ubrania z nadrukami swoich idoli; nie tylko na rekach nosić
metaliczne
ozdoby
typu
ćwieki.
A najwygodniejsze dla nich są oczywiście tylko glany.
A.G.

Zazwyczaj ich stroje były tak samo barwne, jak ich życia,
dlatego to one stały się wyznacznikami mody.

Ideał kobiety?

Chcemy przybliżyć cztery kobiety, które dzięki swojemu
wyczuciu stylu i charyzmie zasłużyły na miano IKON
MODY.

WYNIKI SONDY:
Dzięki 20 ankietowanym osobom, udało nam się wyłonić
szkic wymarzonej przez mężczyzn kobiety
 45% twierdzi, że najlepsze kobiety są kobiety odznaczające się pewnością siebie
 55% [referuje kobiety wzrostu 170 cm
 50% ma skłonność do jasnych lub ciemnych blondynek
 60% mężczyzn przyznało, że lubi kobiety o włosach do
ramion
 70% lubi kobiety niebieskookie
 80%, czyli zdecydowana większość uważa, że najbardziej "wpadające w oko" są kobiety o zaokrąglonych
kształtach
 60% przyznało, że nie przeszkadza im delikatny makeup
 50% ankietowanych, sądzi, że nie robi im różnicy czy
paznokcie są pomalowane, czy nie
 AŻ 85% mężczyzn gustuje w kobietach o nie odznaczających się strojach
 75% pytanych odpowiedziało, że najbardziej cenią, gdy
ktoś ma swój własny, na nikim nie wzorowany gust muzyczny
PODSUMOWANIE:
Wyniki pokazują, że mężczyźni lubią wysokie kobiety,
o raczej krótkich włosach w kolorze blond. Powinny mieć
niebieskie oczy, delikatnie zaokrąglone kształty i nakładać
delikatny make-up. Ich paznokcie mogą być pomalowane
a ich stroje nie powinny odznaczać się niczym szczególnym.
Kobiety mają odznaczać się pewnością siebie oraz własnym
gustem muzycznym. Drogie kobietki, pamiętajcie jednak, że
głównej roli nie powinno odgrywać to, co sądzą o nas mężczyźni. To, jak czujemy się same ze sobą odgrywa główną
rolę. Dbajmy więc o nasze ciała i umysły, ale nie zmieniajmy się jedynie ze względu na to, że upatrzony przez nas
chłopak ma inne wymagania, a my czasami ich nie spełniamy :-)

Ikony mody kiedyś…
Jak wszyscy, wiemy moda zmienia się z roku na rok,
z dekady na dekadę. Od zawsze znane są nam IKONY
MODY czyli kobiety, które wyznaczały i dalej wyznaczają
trendy.

Coco Chanel (Wam Gabrielle Bonheur Chanel) : Jedna
z najbardziej znanym projektantek mody, to ona stworzyła
popularne perfumy „Chanel No. 5”, sukienkę „ mała czarna,
oraz fryzury „na pazia” czy wprowadziła modę na naszyjniki z pereł.
Urodziła się w 1883r , w biednej rodzinie, była wychowywana przez siostry zakonne. Próbowała kariery piosenkarki
(nie umiała śpiewać, ale nadrabiała tańcem i charyzmą). Jej
pierwszym krokiem w stronę mody było otworzenie małego
sklepu z kapeluszami w Paryżu. Po pierwszym pokazie
kostiumów kąpielowych jej kariera rozwijała się, co ułatwiały także fortuny jej kochanków.
Największy sukces finansowy przyniosły jej perfumy „
Chanel No. 5”, a w następnych latach jej projekty zrewolucjonizowały przemysł odzieżowy.
Coco była uzależniona od narkotyków, a przez całe życie
wielokrotnie podkreślała swoje antysemickie poglądy, co
udowadnia książka Hala Vaughana pt. „Sleeping with Enemy”.
Jej surowe, proste kreacje, luźne i jednocześnie eleganckie,
stały się synonimem szyku i luksusu obowiązujących po
dziś dzień. Coco stała się uniwersalnym symbolem kobiecej
niezależności i ekspresji.
Coco Chanel zmarła w roku 1971, dokładnie 10 stycznia,
miała wówczas 88 lat (do swej śmierci została niezamężna).
12 lat po śmierci Coco Chanel (w 1983 roku) firmą Chanel
zaczął kierować (i do dziś kieruje) Karl Lagerfeld.
Cytaty: „Moda przemija, styl pozostaje.”, „Moda, w której
nie można wyjść na ulicę, nie jest modą.”, „Nie ma kobiet
brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane.”
Vivien Leigh (Vivian Mary Hartley): Symbol mody europejskiej lat 30 i 40-tych XX wieku.
Najbardziej jest nam znana jako Scarlett O’Hara
z „Przeminęło z wiatrem”.
Urodziła się w 1913 roku w Indiach. Była brytyjską aktorką
filmowa i teatralną, laureatką dwóch
Oscarów (jeden z nich został sprzedany za sumę 563 500
dolarów).
Chociaż miała męża - trzydziestoletniego prawnika Herberta
Leigh Holmana, porzuciła go dla aktora Laurence’a Oliviera, którego zobaczyła na spektaklu „Romeo i Julia”. Ich
związek stał się legendą. Ostatecznie Laurence porzucił ją
dla młodszej od niego o 22 lata aktorki.
Przez wiele dekad była ideałem piękna i niedoścignioną
ikoną mody. Charakteryzowały ją piękne rysy twarzy, długie, kręcone włosy, duże oczy, wyrazisty makijaż.
Chociaż uroda na pewno otwarła jej wiele drzwi do kariery,
to krytycy filmowi podkreślali, że była także uzdolnioną
młodą kobietą.
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Podobno Vivien nie znosiła Hollywood i nie chciała należeć
do części tego świata, dlatego role wybierała bardzo starannie.
Komentarze na temat Vivien od osób, które żyły w jej otoczeniu były bardzo ciepłe i obrazowały nam Vivien jako
osobę lojalną, wiecznie roześmianą i opiekuńczą.
Cytaty: „Piękni ludzie tworzą swoje własne prawa.”
„Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są piękne.”
Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortenson): Styl Marilyn
Monroe to kwintesencja seksapilu. Platynowa blond fryzura,
czerwone usta, charakterystyczny pieprzyk to jej znaki rozpoznawcze.
Urodziła się w 1926 roku, status seksbomby i gwiazdy filmowej zyskała w latach 50-tych.
Większość czasu swojego dzieciństwa spędziła w rodzinach
zastępczych, ponieważ jej matka z powodu problemów
psychicznych nie mogła zajmować się dzieckiem, a ojciec
Marilyn był nieznany.
Karierę rozpoczęła od pokazów strojów kąpielowych, później podpisała kontrakt z wytwórnią filmową 20th Century
Fox, to wtedy przybrała pseudonim- Marilyn Monroe. Jej
kariera aktorska jednak rozwinęła się dopiero po ukazaniu
się jej sesji zdjęciowej do Playboya.
Wystąpiła w takich filmach, jak „Słomiany wdowiec” - to
właśnie w tym filmie Marilyn wystąpiła w najbardziej sławnej sukience, która kopiowana jest po dziś dzień. Biała sukienka z wyciętym dekoltem w kształcie litery V
i rozkloszowanym dole. sukienki o takim kroju były zresztą
prawie
nieodłączną częścią garderoby Marilyn. Zresztą, to nie była
jedyna sławna kreacja Marilyn – Słynna różowa sukienkatuba z filmu "Mężczyźni wolą blondynki" z oryginalną mega kokardą na pupie została już tyle razy skopiowana, że nie
sposób zliczyć.
Marilyn nie tylko była przykładem idealnego stroju dla
kobiet, ale także jej platynowe loki, czerwone usta, podkreślone oczy oraz pieprzyk stały się idealnym imagiem dla
każdej kobiety, która chociaż przez chwilę chciała poczuć
się jak symbol seksapilu, a hasło „Diamenty, to jedyni przyjaciele kobiety” z filmu „Mężczyźni wolą blondynki” weszło już do języka potocznego.
Choć kariera Marilyn rozwijała się w zaskakującym tempie,
a ona sama stała się obiektem westchnień każdego mężczyzny, jej życie osobiste było pasmem katastrof, które
w końcu doprowadziły do śmierci gwiazdy.
Marilyn nadużywała alkoholu i leków, cierpiała na bulimię
i depresję, kilkakrotnie poroniła. Mimo to światu zawsze
pokazywała się promienna, radosna i zadbana.
Marilyn była trzykrotnie zamężna, jednak z powodu jej
częstych zdrad, a także problemów emocjonalnych żadne
z małżeństw nie przetrwało.
Najgłośniejszy jednak był jej romans zarówno z Johnem F.
Kennedym, jak i jego bratem, Robertem F. Kennedym. To
właśnie dlatego iż Marilyn zamiast udać się na plan zdję-
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ciowy zaśpiewała Johnowi słynne Happy Birthday, jej kontrakt z wytwórnią filmową po wielu wcześniejszych wpadkach gwiazdy został zerwany.
5 sierpnia 1962 znaleziono ją martwą w jej domu
w Brentwood w Los Angeles, nagą na łóżku ze słuchawką
telefoniczną w dłoni. Przyczyną zgonu, wg protokołu
z sekcji zwłok, było przedawkowanie środków nasennych
(barbituranów), choć nadal niewyjaśnione są ostatecznie
tajemnicze okoliczności jej śmierci.
Istnieją hipotezy, iż nie był to przypadek, a morderstwo
(zaaplikowanie leków) upozorowane na samobójstwo,
z powodu jej związków z rodziną Kennedych oraz komunistami. Silny wpływ na popularność hipotezy o morderstwie
miał fakt, że później zamordowano Johna F. Kennedy'ego
i jego brata Roberta F. Kennedy'ego.
Marylin Monroe jest przykładem gwiazdy nieśmiertelnej –
choć już fizycznie nieobecna, wciąż istnieje w popkulturze
i zbiorowej świadomości. Jej filmy, wykonywane przez nią
piosenki oraz wizerunek to bogactwo, do którego nieustannie się wraca. Na każdym kroku możemy dziś znaleźć gadżety związane z jej osobą. Mało jest gwiazd, które tak mocno zapisały się w historii, i to nie tylko kina czy mody. Marylin Monroe to ikona stylu bycia – od sposobu mówienia,
po styl chodzenia.
Cytaty: „Problem nadwrażliwców polega właśnie na tym, że
mogliby istnieć w wielu wersjach, ale życie jest tylko jedno
i zmusza do tego, żeby byli przede wszystkim tymi, za których biorą ich inni.” „Cóż z tego, że człowiek ma cały świat,
kiedy straci duszę?”
„Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na
symbol seksu. z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę
myśli, że mam być przedmiotem.”
„Hollywood to miejsce gdzie płacą ci 1000 $ za pocałunek,
a 50 centów za duszę.”
Twiggy (Lesley Hornby) to ikona stylu z lat 60. Urodziła się
1949 roku w Londynie.
Jako nastolatka marzyła o karierze modelki, jednak chłopięca sylwetka nie należała do kanonów piękna początku lat 60
(synonimem kobiecości była wówczas Marylin Monroe).
Okazało się jednak, że Twiggy wyznaczyła nowy trend.
Często nosiła mini sukienki o linii A, kryjące rajstopy i buty
na płaskiej podeszwie. w jej garderobie sporo było także
wełnianych płaszczy sięgających do połowy uda, zapinanych na duże guziki, a także charakterystycznych płaszczy
z PCV projektu Mary Quant. Inne cechy charakterystyczne
stylu Twiggy to: podkolanówki, kołnierzyki typu bebe,
krótkie spódniczki, brak wcięcia w talii.
Po tym, jak została przez "Daily Express" ogłoszona "Twarzą 1966 roku" zaczęła się jej wielka kariera.
Jej zdjęcia ukazały się w gazetach takich jak: Elle, Paris
Match, Vogue, Harper's Bazaar, Look, Life i Newsweek.
Jej charakterystyczne, wielkie oczy, krótka fryzura, dziecięca buzia, a także bardzo szczupła sylwetka (ważyła 41 kg
przy wzroście 165 cm) tworzyły wrażenie dziewczęcej niewinności i subtelnego piękna.

Kariera Twiggy nie ograniczyła się jednak tylko do modelingu, powiedziała podobno: „Nie można być wieszakiem na
ubrania przez całe życie”. Wtedy rozpoczęła się jej kariera
w filmie i w branży muzycznej.
Sukcesy aktorskie odniosła w takich filmach jak: „The Boy
Friend" (otrzymała za rolę dwa Złote Globy) The Blues
Brothers, Club Paradise i The Little Match Girl.
Ciekawe jest, to że Twiggy jako pierwsza użyczyła swojego
wizerunku do produkcji lalki Barbie.
Skrajnie szczupła sylwetka Twiggy wzbudzała wiele kontrowersji. Część opinii publicznej uważała, że jest ona odpowiedzialna za promowanie anorektycznej chudości. Modelka zabierała głos w tej sprawie tłumacząc, że jej figura
jest efektem genów i nigdy nie stosowała diet odchudzających.
Twiggy była dwukrotnie zamężna, a w 1978 roku urodziła
córkę o imieniu Carly.
Obecnie Twiggy jest żoną aktora Leigha Lawsonia. Oboje
mieszkają w Londynie. Wydała swoją autobiografię, prowadziła talk show, a także była jurorką w popularnym programie „America’s Next Top Model”.
Cytaty: „Żyje się dla miłości, a nie umiera przez nią. „ „Nie
przepraszaj za coś, co dawało Ci radość.”
Jak widać kobiety te różni absolutnie wszystko nie licząc
urody, stylu i charyzmy. Każda z nich jest wyjątkowa na
swój własny sposób i trudno jest którąś z nich doścignąć. Do
dzisiaj kobiety na całym świecie nie wyłączając celebrytek
próbują się upodobnić do wymienionych powyżej kobiet.
Jednak to właśnie oryginalność dały tym kobietom nieśmiertelność.
Michalina Hasiak

The Chance to są trzy babeczki
Agnieszka Latusek, Magda Adamiak, Monika Marcol – trzy
mocne głosy, tworzące zespół The Chance, który powstał na
drodze eliminacji w programie „X-factor”. Doceniła je publiczność doprowadzając zespół do finału programu.
z dziewczynami rozmawiałam o początku ich współpracy,
związkach na odległość, oraz o tym, jak radzić sobie ze
złośliwymi komentarzami.
Klaudia Ceglarz: Na casting do programu „X-factor”
poszłyście jako solistki i w krótkim czasie musiałyście
stworzyć zespół. Czy na początku była między wami
rywalizacja? Któraś z was chciała być szefową?
Agnieszka Latusek: Jak już nas połączyli w zespół, to wiedziałyśmy, że musimy się wzajemnie wspierać. Mimo, że
najwięcej z nas mówi Magda to nie było czegoś takiego, że
ona chce rządzić w zespole i wykonuje całą robotę za nas.

Monika Marcol: Każda z nas ma rozdzielone obowiązki.
Jedna robi to, druga robi tamto, a trzecia jeszcze coś innego.
Magda Adamiak: Uzupełniamy się nawzajem. Nie ma typowej „szefowej”. Wszystkie traktujemy się na równi.
Klaudia Ceglarz: Pochodzicie z różnych części Polski.
a mówi się, że związki na odległość są ciężkie. a jak
z zespołem na odległość? Radzicie sobie?
Agnieszka Latusek: Nie ma takiej potrzeby, żebyśmy się
widywały co drugi dzień, czy co tydzień.
Jak już się spotykamy to robimy próbę – we trzy. Tak, że nie
ma z tym żadnego problemu.
Magda Adamiak: Spotykamy się raz a konkretnie. Zjeżdżamy się raz - robimy próbę, próbę i jeszcze raz próbę
i przerabiamy cały materiał. Gdybyśmy mieszkały bliżej, to
na pewno spotykałybyśmy się częściej a tak spotykamy się
raz, a porządnie.
Klaudia Ceglarz: Monika – licealistka, Magda- studentka Edukacji Muzycznej, a ty Agnieszko – mama 2,5 letniej Hani. Czy uważacie, że muzyka potrafi łączyć ludzi?
Agnieszka Latusek: Właśnie: gdyby nie muzyka to byśmy
się nie połączyły :) Monika Marcol: Jak najbardziej muzyka
potrafi łączyć! Tym bardziej, że mamy wyrównane, podobne gusta muzyczne, lubimy podobne klimaty muzyczne.
Zawsze potrafimy się wspólnie odnaleźć.
Klaudia Ceglarz: Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli dwójka
ludzi lubi tą samą muzykę, to zawsze się jakoś dogada.
Agnieszka Latusek: Właśnie! Tym bardziej, że naszą drugą
miłością jest muzyka. Każda z nas kocha śpiewać, więc na
tym szczeblu zawsze się dogadamy. Mogłybyśmy się teraz
odwrócić po programie do siebie tyłkami i powiedzieć –
każda z nas robi solową karierę – ale chcemy pracować
razem.
Magda Adamiak: Tym bardziej, że solistów jest teraz na
pęczki, cały czas się ktoś pojawia, a zespołów nie ma.
Agnieszka Latusek: Nie ma dobrych zespołów, a my spełniamy się także solowo w naszych piosenkach.
Magda Adamiak: Każda z nas może pokazać siebie i to, co
potrafi.
Agnieszka Latusek: i możemy zebrać większą rzeszę fanów,
bo jeden lubi Magdę, drugi lubi Monię, a trzeci na przykład
mnie :)
Klaudia Ceglarz: a czy przyjęłybyście Amy MacDonald
– gwiazdę, która wystąpiła z wami gościnnie podczas
finału programu „X-factor” do The Chance, gdyby
chciała do was dołączyć?
Agnieszka Latusek: Nie, nikogo nie przyjmujemy!
Monika Marcol: Sądzę, że to nie jej klimaty.
Magda Adamiak: Za chuda! :) J
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Agnieszka Latusek: z całym szacunkiem do dziewczyn,
które chciałyby do nas dołączyć i dziękujemy im za to, ale
nie wyobrażam sobie tego…
Monika Marcol: Nie wyobrażam sobie, żeby The Chance
był w innym składzie – kwartetem czy jakimś duetem.
Magda Adamiak: The Chance to są trzy babeczki.
Klaudia Ceglarz: Nie denerwują was komentarze dotyczące waszego wyglądu, które ludzie zamieszczają
w internecie?
Magda Adamiak: My mamy dystans do tego, co piszą o nas
ludzie. Ja osobiście podziwiam Agnieszkę i Monikę, które
wchodzą na komentarze dotyczące ich wyglądu i się z tego
śmieją.
Monika Marcol: Są komentarze typu "na miejscu tej
w środku, czyli Magdy bałabym się, że koleżanki po boku
mnie zjedzą" :)
Agnieszka Latusek: Ważne jest, by ze sobą rozmawiać.
Magda na początku programu czytała komentarze, przejmowała się, ludzie pisali o niej, że jest "sztuczna", że jest
"aktoreczką", a o mnie z Moniką, że "grubasy". Obiecałyśmy sobie, że przez cały program nie będziemy już czytać
komentarzy na nasz temat. Nie czytałyśmy i było "zdrowo"
i "fajnie".
Magda Adamiak: Nikt się nie urodził taki, by każdemu
dogodzić.
Agnieszka Latusek: Na pewno nie jesteśmy z kamienia,
i wiele komentarzy nas dotknęło, zrobiło nam przykrość, ale
nie możemy tego odbijać na zespole.
Monika Marcol: Robimy to dla siebie i dla tych, którzy nas
słuchają, a nie dla tych, co nam zazdroszczą i nas nienawidzą.
Agnieszka Latusek: Trzeba się przyzwyczaić do tego, że
ludzie robią to z zawiści, bo im się nie udało, bo oni nie
mieli odwagi, by pójść do programu.

Fashion victim, czyli kto?
O modzie można mówić i bawić się nią ciągle. Niestety,
w niektórych przypadkach pasja mody może nas uzależnić w sidłach najnowszych trendów coraz częściej stajemy się
ofiarami mody.
Z modą jest tak, jak z dbaniem o własny wygląd- każdy chce
ładnie, zdrowo, szczupło wyglądać jednak pułapka popadnięcia w przesadę jest wyjątkowo blisko. w dzisiejszym
szalenie komercyjnym konsumpcyjnym świecie, po prostu
trzeba umieć zachować zdrowy rozsądek i znaleźć złoty
środek.
Hasło fashion victim jest stosunkowo nowym pojęciem
w Polsce, dlatego dużo więcej na ten temat dowiemy się
z anglojęzycznych stron internetowych czy pras.
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Termin ten wymyślił amerykański projektant mody Oscar de
La Renta, który określił kobiety uzależnione od mody właśnie w ten sposób. z języka angielskiego tłumaczymy to
dosłownie - ofiary mody.
To osoby, które są w stanie wydać ostatni grosz na najnowszą modna kreację, tylko po to, żeby zrobić wrażenie na
otoczeniu.
Do takich osób można zaliczyć między innymi sławną piosenkarkę Lady Gagę, całkiem niedawno było o niej wszędzie głośno. Dlaczego? Lady Gaga założyła kreację
z surowego mięsa na rozdanie nagród MTV VMA. Dokładniej, miała na sobie: mięsne buty, obwiązane białą nitką,
mięsną sukienkę oraz na głowie coś w stylu mięsnej czapki.
Jedną z kolejnych ofiar mody jest Katy Perry na koncert
w Centrum Rockefellera wybrała sukienkę, która spowodowała, że trafiła do wszystkich gazet. Piosenkarka pokazała
się w czerwonej kreacji, w całości wyszywanej cekinami,
którą zdobiły ogromne kostki do gry. Kolejną jej szokującą
kreacją była sukienka ze słodyczy na potrzebę teledysku
California Girls, który stworzyła wraz z Snoop Dogiem.
Tak naprawdę te gwiazdy nie potrafią wyrazić siebie. Albo
starają się, lecz im to nie wychodzi. Jednakże starają się
zabłysnąć i pojawić w centrum uwagi. Biorąc pod uwagę ich
zawód jest to dobre, jednak lepiej umiarkowanie dobierać
stroje, żeby nie stać się pośmiewiskiem i ofiarą mody.
Wiktoria Kończalska

Tani Armani,
czyli second handów czas
Second handy są niewątpliwym hitem ostatnich lat. Oczywiście, jak każdy trend, ma on swoich zwolenników
i przeciwników, jednak trzeba przyznać, że takie miejsca są
ciekawą alternatywą dla ogromnych centrów handlowych.
Historia sklepu z używaną odzieżą sięga lat 60 poprzedniego
wieku. Powstały one z założeniem, że będą miejscem sprzedaży ubrań dla ubogich. Jednak z czasem ludzie się bogacili,
a ciucholandy wciąż się mają dobrze; z czasem zmieniła się
tylko ich forma. Początkowo były to ubrania kiepskiej jakości, sprowadzane z zagranicy, wciśnięte w brudne i ciemne
sklepiki, obecnie lumpexy zajmują przestronne hale,
a ubrania pochodzą nie tylko ze znanych sieciówek, ale
można znaleźć tutaj odzieżowe perełki. i to właśnie wiele
osób do tych miejsc przyciąga – fakt, że mogą znaleźć dla
siebie coś niepowtarzalnego, często w śmiesznej cenie.
Podstawą jest umiejętność szukania i dobrze wykształcony
instynkt łowcy. Co jeszcze jest przydatne w pielgrzymce po
ciucholandzie? Cierpliwość, a najlepiej całe jej mnóstwo, bo
trzeba się naprawdę dużo naszukać żeby znaleźć coś cieka-

wego. i tutaj przydaje się wcześniej wspomniany instynkt
łowcy – trzeba się orientować gdzie i kiedy jest nowy towar
i wyłapać go zanim dostrzeże go inny ‘drapieżnik’ (rada:
mile widziana przyjaźń ze sprzedawcą).
Dopiero od jakiegoś czasu kupowanie w lumpexach nie jest
obciachem, a wręcz przeciwnie – największe gwiazdy deklarują się, że są zagorzałymi fanami tych sklepów. Zainteresowanie ‘szmateksami’ widać gołym okiem – kolejki przed
drzwiami i tłumy między wieszakami. i nie spotkamy tam
tylko emerytek z nadmiarem wolnego czasu, ale również
młodzież, gdyż to właśnie w naszych kręgach chodzenie do
tego typu sklepów jest na topie.
Wprawdzie jesteśmy już dawno po Halloveen, ale jeśli wybieracie się na jakąś tematyczną zabawę, to szczerze poleca.
Co do ubrań na co dzień… Jeśli macie za dużo czasu, to
droga wolna, ale osobiście polecam małe, okoliczne sklepy.
Ostatnio odkryłam mały butik z odzieżą polskich młodych
projektantów i naprawdę warto wejść i się tam rozejrzeć.
Zapewniam, że jest o wiele lepszy niż cała bielska Sfera
i wszystkie ciucholandy.
Zahir

Między twórczą inspiracją
a siłą komercji
W dzisiejszych czasach moda działa w rzeczywistości jako
motor napędowy przemysłu, stanowi jego podstawę.
i mówiąc „moda” nie mam na myśli jedynie branży projektantów, ich projektów i modelek o „idealnych” kształtach,
promujących najnowsze kolekcje. Słowo „moda” obejmuje
swoim zasięgiem wiele dziedzin obecnego życia – moda
subkultur, moda w sferach muzyki, czy moda prowadzenia
rozwiązłego trybu życia.
Moda jednak w najdoskonalszy sposób obrazuje nasze społeczeństwo i wszechogarniającą rolę konsumpcjonizmu. Być
może, żyjąc z dnia na dzień, nie dostrzegamy jej znaczenia
i wpływu na jednostkę.
Choć przecież spotykamy się z tym na każdym kroku. Kampanie reklamowe i media pchają nas ku przeświadczeniu, że,
aby stać się szczęśliwym człowiekiem, musimy zakupić
odpowiednie, dizajnerskie buty, zadzwonić do przyjaciółki
przez najnowszego iPhone’a 5 i umówić się z nią na kawę,
koniecznie w kawiarni, gdzie filiżanka espresso kosztuje
przypuszczalnie 20zł. Ale przecież cena tych wszystkich
drobiazgów jest nikła w porównaniu z towarzyszącym nam
poczuciem zadowolenia. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko
ma swoją cenę, szczególnie wykreowany przez innych wizerunek, mówiący pozostałym, jak bardzo jesteśmy „na czasie”.
Wytworzona moda nakręca przemysł, z którego korzyści
czerpią przede wszystkim ogromne korporacje. Ale w końcu
my sami przyczyniamy się do tego, jesteśmy siłą sprawczą
mody, po części nadajemy jej przebieg i tracimy niekiedy

majątek, by poczuć się ekskluzywnie, czasem zaledwie
przez chwilę.
Gdzie jest granica tego wszystkiego? Tworzymy błędne
koło, chcąc podążać za modą. Kupujemy produkty, napędzając tym firmy, które ciągle udoskonalają wprowadzane na
rynek obiekty pożądania, pragniemy, więc zakupić rzecz
w naszym mniemaniu doskonalszą. w ogólnym rozrachunku
to nie klienci zyskują w tej dziedzinie, choć czasem przecież
rzeczywiście nowoczesna technika ułatwia nam życie.
Moda musi być konfrontowana z realiami rynku. Pomysły
projektantów muszą się po prostu sprzedać, zostać zaakceptowane przez społeczeństwo i choć de facto mówi się o ich
oryginalności, projektanci nie mają już na uwadze swej
twórczej inwencji, lecz coraz częściej kieruje nimi chęć
dobrego zarobku. Siła komercji odgrywa dzisiaj ogromną
rolę.
Patrząc jednakże na te wszelkiego rodzaju nowe technologie
i kreacje, rodzi się w nas przeświadczenie, że sami chcielibyśmy je wypróbować. Niektóre zaś produkty są przeznaczone dla ludzi z większym budżetem, więc nie każdy może
skorzystać z ich luksusu. Przykładem może być flakonik
perfum No. 1 Cliva Christiana, uznany za najdroższy na
świecie (30ml czystych perfum kosztuje 8720zł!) z powodu
swych niebagatelnych składników. z kolei za deser lodowy
dostępny w ekskluzywnym lokalu w Nowym Jorku zapłacimy „jedyne” 1000 dolarów, z powodu zawartych w nim
listków 23- karatowego jadalnego złota, wanilii sprowadzanej z Madagaskaru, trufli i kawioru, a także możliwości
skonsumowania całości łyżeczką z 18- karatowego złota.
Kolejną ekstrawagancją może być laptop dla fanów firmy
Apple, którego obudowa pokryta jest 24- karatowym złotem, a logo nadgryzionego jabłka wysadzane diamentami.
Wydaje się to przecież absurdalne, ale nic nie przebije kupna pary ręcznie robionych skarpet „Rodarte” za 500 dolarów, które w rzeczywistości możemy założyć tylko raz,
ponieważ przy praniu uległyby zniszczeniu.
Jak więc widzimy, moda doskonale wiąże się ze światem
przemysłu i dopóki będziemy wiernie za nią podążać, tak
pozostanie. Nie twierdzę, by nie wzorować się na nowych
trendach, lecz bezmyślne podążanie za każdą nowością nie
przyniesie korzyści. Stracimy wówczas jedynie pieniądze
i po części własną osobowość.
Daria Böhm
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O blogach
Stereotypy Polaka w skarpetkach i sandałach, niechlujnej koszulce i starych, spranych i brudnych
jeansach powinny odejść w zapomnienie. Moda
na blogi już dawno doszła do Polski. Każdy, kto
ma komputer i dostęp do internetu może być na
bieżąco dzięki blogom. Pojawiły się w pewnym
momencie jak grzyby po deszczu. Blogi z całego
świata
są
inspiracją
dla
najlepszych
i największych projektantów ówczesnego pokolenia. Nasze rodzime blogerki nie odstają od światowego poziomu nawet na krok, co więcej, niektóre z nich ten wlaśnie poziom tworzą. Lista Polskich blogów wydaje się nie mieć końca, dlatego
nie damy rady opisać każdego bloga. Zajmiemy
się najpopularniejszymi. Popularność bloga przyciąga nie tylko modowych fanatyków i ludzi
z branży, ale i reklamodawców oraz ... niejednokrotnie gwarantuje intratne kontrakty! Dobre blogi
się zauważa.
Serwis weardrobe.com
co roku przygotowuje listę 100 najlepszych blogów świata "Weardrobe 100". w ostatnim roku na
tej liście znalazły się dwa polskie blogi: Madamejulietta.blogspot.com
, należący do młodej warszawianki Juliett K oraz
Alicepoint.blogspot.com, który w 2008 roku założyła Alicja Zielasko z Krakowa.
Samo rozpoczęcie pisania bloga wiąże się często
po prostu ze słabością do ładnych ubrań
i zapędami w dziedzinie stylizacji. Potem może to
być niezły biznes i sposób na życie.
Alicja Zielasko
- To była spontaniczna decyzja. Przeglądałam
regularnie blogi z całego świata i pewnego dnia
pomyślałam o założeniu własnego. Moda była od
zawsze moją pasją, więc w ten sposób mogłam
zacząć się w niej realizować – mówi Alice
o swoich początkach.

Dla Alicji takie wyróżnienie to tylko jeden
z sukcesów. o jej blogu pisał już włoski Vogue,
japońskie wydanie NYLON Magazine, H&M
Magazine, ELLE, Glamour, In Style, Newsweak
i Gazeta Wyborcza. Dzięki temu, że prowadzi
bloga jest zapraszana na pokazy mody, imprezy
modowe, dostaje propozycje realizacji ciekawych
projektów. Ostatnio np. została stylistką Mariny
Łuczenko! Jednak jej największym sukcesem jest
wyprodukowanie t-shirtów ze swoim wizerunkiem
dla amerykańskiej sieciówki Forever 21 oraz zaprojektowanie kolekcji bluz i t-shitów dla duetu
projektantów Paprocki&Brzozowski.
- Zimą, przy okazji któregoś z pokazów mody
w Warszawie miałam okazję poznać przemiłych
projektantów Marcina i Mariusza, którzy jak się
okazało od dłuższego czasu przeglądali mojego
bloga i zaproponowali mi współpracę zaprojektowania bluz i t-shirtów sygnowanych ich nazwiskiem. Cały proces trwał pół roku, chciałam, żeby
nadruk oddawał mój styl, stąd połączenie motywu
krzyża i kosmosu – mówi o tej współpracy.
Inni polscy projektanci też doceniają siłę blogów.
Maciej Zień powiedział:
- Śledzę zarówno polskie, jak i zagraniczne blogi
modowe. Sprawdzam jak wielka moda wpływa na
styl ulicy i na odwrót. Żaden artysta nie żyje
w próżni, potrzebuje różnorodnych bodźców do
tworzenia. Młodzi ludzie uczą mnie zupełnie nowego spojrzenia na modę.
Blogi przegląda też projektant Krzysztof Stróżyna,
w którego strojach występują największe gwiazdy
(ostatnio np. Natalia Vodianova). - Najczęściej
zaglądam na blogi znajomych, to mnie dodatkowo
zachęca.
Blogów w Polsce jest coraz więcej i więcej, dlatego każdy z nas może znaleźć coś dla siebie.
Krupa & Ness
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