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Το στιλ μου είναι εκλεκτικό και αποτελεί ένα 
συνδυασμό πραγμάτων από διαφορετικές κα-
τηγορίες, ανάλογα με τη διάθεσή μου. Αγαπη-
μένα κομμάτια στην γκαρνταρόμπα μου είναι η 
συλλογή των τζιν και τα παπούτσια, που είναι η 
μεγάλη τρέλα μου από παιδί. Όσο μεγαλώνω, 
όμως, προσθέτω κομμάτια - «κλειδιά». Αυτήν 
την περίοδο, για παράδειγμα, έχω εστιάσει 
στις υπερμεγέθεις τσάντες. Οι σχεδιαστές που 
αγαπώ είναι ο Oscar de la Renta για τις ονειρι-
κές δημιουργίες του και η Victoria Beckham 
για το σοφιστικέ στιλ της. Θαυμάζω την Cara 
Delevingne, γιατί καταφέρνει να δείχνει υπέ-
ροχη χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα. Κρατάει το 
νεανικό ύφος της ηλικίας της και ξεχωρίζει γι’ 
αυτό. Ένα κορίτσι με πολλά πρόσωπα, ατίθασο, 
με υπέροχο και εναλλακτικό στιλ! Τα fashion 
blogs που ακολουθώ είναι τα The Blonde Salad, 
Sincerely Jules και Olivia Palermo.  Η τεχνο-
λογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθη-
μερινότητά μου και είμαι φανατική οπαδός της 
Apple. Δεν είμαι «θύμα» της τεχνολογίας, όμως 
ο συνδυασμός των προϊόντων της συγκεκριμέ-
νης εταιρίας λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός 
μου, αφού μεταφέρονται όλα ταυτόχρονα σε 
όλες τις συσκευές μου, σε όποιο μέρος του κό-
σμου βρίσκομαι. Το καλλυντικό φετίχ μου είναι 
το ρουζ Whole Lotta Love της Mac.  Θα ήθελα 
να ζω στη φανταστική εκείνη εποχή που όλα 
θα πηγαίνουν «ρολόι» και οι άνθρωποι θα είναι 
αγνοί, χαμογελαστοί και φιλόδοξοι με την καλή 
έννοια. Ένα από τα αντικείμενα που αγαπώ 
στον προσωπικό χώρο μου είναι ο εντυπωσια-
κός πίνακας «Άτιτλο», από λάδι σε καμβά, του 
Νίκου Βαβάτση. Τα τελευταία χρόνια μοιράζω 
τον χρόνο μου σε Θεσσαλονίκη και Λονδίνο. 
Στα άμεσα σχέδιά μου είναι να αγοράσω ένα 
στούντιο στο Λονδίνο και να το διακοσμήσω με 
signature classics κομμάτια του Ralph Lauren.  

C.V.  Η Μαρία σπούδασε στην Αγγλία αρχιτεκτονική 
εσωτερικών χώρων. Στη συνέχεια, ίδρυσε την προσωπι-
κή εταιρία της και διατηρεί μόνιμη συνεργασία με βρα-
βευμένες κατασκευαστικές εταιρίες σε όλη την Ευρώπη. 
Τον Ιανουάριο του 2014 ξεκίνησε το blog  7heaven-
interiors.com, εμπνευσμένο από τα ταξίδια και τις προ-
σωπικές εμπειρίες της, μέσα από το οποίο ενημερώνει 
τον κόσμο για τις τάσεις στους χώρους της διακόσμησης, 
της αρχιτεκτονικής, της μόδας και του lifestyle.  

ΜΑΡΙΑ 
ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ

Το ιδιαίτερο στιλ της 
«παντρεύει» την υψηλή 

αισθητική και το 
εκλεπτυσμένο γούστο με 
τη σοφιστικέ θηλυκότητα 

και το casual chic. 


