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★ Stars
Ať už si na sebe vezme
Mista cokoliv, vždycky
vypadá úžasně!

Tisíce zhlédnutí MistaFashion
videí, nový videoklip a plány na
novou desku – pro Mistu tento
rok nemohl začít lépe...
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BRAVO FASHION
p o r a d k y n ě!

S

edmadvacetiletou blondýnku můžeš v každém
druhém čísle Brava vídat v trochu odlišné roli,
než jsme zvyklí – jako fashion poradkyni. Je
pro ni víc móda a trendy, nebo muzika? BRAVO si
na Mistu trochu posvítilo a tady je výsledek...
B: Konečně jsme se dočkali tvého nového
videoklipu k singlu Go World. Jaké bylo natáčení?
Mista: Natáčení bylo skvělé. Původně jsme chtěli
natáčet venku, ale tři dny před natáčením jsme celý
scénář překopali. Jelikož se věnuju MistaFashion
blogu, rozhodla jsem se natočit klip ve fashion stylu,
kde jsem chtěla ukázat různé polohy módy a stylingu. A hlavně to, že se fantazii meze nekladou.
B: Snažíš se prorazit i v zahraničí, nebo
chceš uspět hlavně v Čechách a na Slovensku?
Mista: Mým velkým snem je uspět v zahraničí,
proto tímto směrem ubírám veškerou aktivitu.
V klipu k singlu
Samozřejmě nezapomíGo World
nám ani na Českou remůžeš Mistu
publiku a české fanoušvidět
ky. Tato země a lidi se
v různých
stali mou srdeční záletrendy
žitostí.
kouskách
B: Vyrazila jsi
– a vždycky
na tour, jak to zvládáš?
vypadá
Mista: Je to teď dost
úžasně!
hektické. Mám deficit
spánku, ale baví mě
to a naplňuje. Jsem
ráda, když se můžu
se svými fanoušky
potkat naživo.
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B: Bude
nějaké DVD z tvých
koncertů?
Mista: DVD zatím
neplánujeme, ale už pracuju
na nové desce. Takže je na co
se těšit.
B: Jak se vyrovnáváš
s popularitou?
Mista: Mám za sebou dlouhou
cestu, která nebyla vždy jednoduchá. Proto mám k životu velký respekt a myslím, že namyšlenost je úplně
zbytečná...
B: Mimo hudby
natáčíš i hodně fashion videí, je pro
tebe víc muziDíly
ka, nebo
trendy?
Mista: Hudš na
ba! Studovanajde eb.cz
la jsem jí na
w
Bravo
konzervatoři
a vysoké škole. Je
mojí součástí
a bude vždy na
prvním místě.
Móda je ale
zároveň mým
koníčkem a hodně mě baví...
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