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Fashionblogger Kristina Bazan (22) staat op twee op de Forbes-lijst  
van de invloedrijkste personen onder de dertig.  

Grazia sprak haar over succes, diepgang en fanbase.
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Maxi dress en Bracelet 
Strass, beide NIKKIE, 

armband Cartier, tas 
Hermès Birkin Bag.

‘Dan denk ik: 
Weten jullie wie ik  

  ben? Wooow!’



‘AAN TAFEL MET
JULIANNE MOORE,

ARE YOU KIDDING ME? ’

Jurk NIKKIE, clutch 
Charlotte Olympia, 
hakken Giuseppe 
Zanotti. 
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“2015 IS EEN FANTASTISCH jaar 
voor me geweest. Ik ben het nieuwe 
gezicht van L’Oréal Paris geworden, 
that’s pretty sick en heb Doutzen Kroes 
en Adriana Lima ontmoet. Mijn twee 
favoriete topmodellen. Ik bewaarde 
vroeger al hun foto’s en ineens sta je 
met ze te kletsen, krankzinnig. Tijdens 
het Cannes Filmfestival werd ik aan 
tafel met Julianne Moore gezet. Are 
you kidding me? Ik heb in Cannes ook 
de Chopard-party gepresenteerd, met 
Leonardo DiCaprio pal voor me in het 
publiek. Ik ging dood vanbinnen. 
Backstage stond er tequila voor me 
klaar, omdat ik zó zenuwachtig was. 
(imiteert zichzelf met luide stem) I 
need something in my blood to do this!  
Op een gegeven moment zat ik samen 
met Eva Longoria in de jury voor  
The Brush Contest. Mijn moeder is 
geobsedeerd door Desperate Housewives, 
die kon niet geloven dat ik met haar 
aan het kletsen was... Elke keer als ik 
de rode loper over ga en fotografen 
mijn naam hoor schreeuwen, denk ik: 
Weten jullie wie ik ben? Woooow! 
Dan moet ik toch iets goed hebben 
gedaan, haha, ongelooflijk.”

KAYTURE
“Ik heb mijn blog Kayture gecreëerd 
om te ontsnappen uit mijn saaie leven 
in Zwitserland. Ik kom uit een  
slaapverwekkend dorpje, omringd 
door boerderijen en wijngaarden. 
Ondraaglijk, ik verveelde me dood, 
terwijl ik van jongs af aan grote  
dromen had. Het internet werd mijn  
toevluchtsoord. Van het begin af aan 
besloot ik een positieve website te 
maken. Ik wil mensen meevoeren in 
een mooie wereld vol reizen, fashion en 
luxe. Sommige bloggers zijn kritisch 
of hebben een ironische ondertoon, 
maar mij zul je nooit horen klagen. Ik 
zie overal het positieve van in. Volgens 
mij is dat de sleutel naar mijn succes 
geweest, want heel veel mensen bleken 
zich daarmee te kunnen identificeren. 
Voor mij persoonlijk is het proces  
ook heel therapeutisch geweest. Het 
heeft het beste in mezelf naar boven 
gehaald. Want eigenlijk heb ik twee 
persoonlijkheden: het schattige, blije 
meisje dat overal om lacht. En de  
serieuze, donkere Kristina, die de hele 
tijd huilt en Franse poëzie over suicide 
stuff leest. Die kant van mij hoor je 
terug in mijn muziek. Producers die 
me kennen van social media verwachten 
een soort Taylor Swift. Als ik binnen-
kom met mijn gekwelde teksten, is het 

Jurk en top NIKKIE, 
riem Yves Saint 
Laurent, ketting 
Givenchy.
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Blouse en suède rok, 
beide NIKKIE, 
ketting Chanel.
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‘ IK BEN ANTI-TREND:

IS IETS IN, DAN 
WEIGER IK HET 
TE VOLGEN’

van: What the hell, ben je een of andere 
emo girl? Ik weet niet wat dat is,  
maar ik zie ook schoonheid in  
verdrietige dingen.” 

MAGISCHE WERELD
“Ik ben heel visueel ingesteld en hou 
ervan om mezelf te omringen met 
mooie dingen. Toen ik met mijn blog 
begon op mijn zeventiende had ik 
geen idee wat high fashion was. Ik 
keek naar de runway shows op mijn 
computer en wilde zo graag deel  
uitmaken van die magische wereld. Ik 
hunkerde naar een designertas. Dat ik 
me dat nu kan veroorloven, is gewoon 
bizar. Elke dag knijp ik mezelf in mijn 
arm van: OMG, het is net een sprookje, 
gebeurt dit echt? Ik hoop oprecht  
dat ik het nooit vanzelfsprekend ga 
vinden. Veel mensen denken dat ik 
van een rijke familie kom, maar we 
waren eerder een soort van arm.  
Daardoor koester en waardeer ik  
dit leven des te meer, omdat ik echt 
het gevoel heb dat ik het zelf heb  
verdiend. Met mijn blog probeer ik 
alle bijzondere momenten te vangen  
en te vereeuwigen.”

LOS ANGELES
“Eén van mijn belangrijkste doelen 
voor dit jaar is om meer tijd met mijn 
familie door te brengen. Ik heb ze het 
afgelopen jaar nauwelijks gezien, 
omdat ik voor mijn carrière naar Los 
Angeles ben verhuisd. Een vreselijk 
oppervlakkige en competitieve stad. 
Alles draait om professioneel succes, 
vechten voor je dromen. Mensen zijn 
bereid om daar álles voor te doen. Er 
lopen heel veel opportunisten rond, 
die je precies vertellen wat je wilt 
horen om aan je te verdienen. Dat is 
een keiharde confrontatie met de  
werkelijkheid en ik ben er ook een 
paar keer flink mee op mijn bek 
gegaan, maar uiteindelijk groei je er 
enorm van. Tegelijkertijd is het een 
van de creatiefste plaatsen waar ik ooit 
ben geweest. Het is makkelijk om 
mensen te ontmoeten en er liggen 
volop kansen.”

EDGY
“Ik ben anti-trend. Als iets ‘in’ is, dan 
weiger ik het te volgen. Zo ben ik 
altijd al geweest, ik vind het niet leuk 
om te dragen wat iedereen draagt. Op 
dit moment hangt er bijvoorbeeld iets 
groots om Gucci: iedereen draagt 
Gucci. Dat is voor mij reden om het 
juist niet te doen, ook al vind ik het 

prachtig. Maar ik vind het leuker om 
research te doen op Tumblr of me te 
laten inspireren door editorials, om te 
ontdekken wat bij míj past. Door mijn 
eigen muziek te maken, ben ik op een 
heel ander creatief level gekomen. Ik 
voel me veel meer aangetrokken door 
bepaalde popinvloeden. Dat reflecteert 
zich in mijn looks. Dus ik draag veel 
zwart, haha, en het is allemaal wat 
meer edgy, met gouden en zilveren 
accenten. Ik ben een groot fan van 
Nikkie Plessen. Haar stijl is jong, cool 
en speels, maar altijd elegant, met 
prachtige statement pieces. Ik heb heel 
veel respect voor haar als entrepeneur 
en voel me vereerd dat ze zich zo door 
mijn blog voelt aangesproken.”  
 
LIEFDE
“James is een van de belangrijkste  
personen uit mijn leven. We kregen 
een relatie op mijn zestiende, een jaar 
later zijn we met mijn blog begonnen. 
Als je met je vriendje samenwerkt,  
verandert je relatie compleet. We 
waren eigenlijk nog kinderen en ineens 
werden we in een nieuwe, gekke 
wereld meegesleept. Op een gegeven 
moment werd dat heel stressvol. Er is 
niets dramatisch gebeurd in de zin 
van: we haten elkaar. Het was een  
heel vredige breuk. We wilden  
andere dingen in het leven. Hij wilde 
stabiliteit: vaker thuis, een hond. Ik 
wilde juist blijven reizen, blijven  
vechten voor mijn carrière. James is 
nog steeds mijn zakenpartner, maar 
meer op de achtergrond. James heeft 
een nieuwe vriendin, op wie ik gek 
ben. Vanuit het diepste van mijn hart 
gun ik hem het allerbeste.” 

MARKTWAARDE
“Het voelt heel ongemakkelijk om 
over geld te praten, maar bloggen 
heeft op zeker mijn lifestyle veranderd. 
Grote merken trekken steeds meer 
budget uit voor online marketing, dus 
ik heb een goede marktwaarde. Maar 
succes is nooit voor altijd, dus ik ga 
heel voorzichtig om met mijn geld. Ik 
probeer alles apart te zetten in plaats 
van het uit te geven aan Dior-tassen. 
Ik wil mijn geld op een slimme manier 
gebruiken door te investeren in mijn 
business en muziek en bij te dragen 
aan charity. Maar ik prijs mezelf heel 
gelukkig met wat ik verdien op mijn 
leeftijd. Of dat net zoveel is als  
Doutzen? Geen idee hoeveel zij  
verdient. Miljoenen? Grote lach, 
gevolgd door een bescheiden: yeah, ik 



 KRISTINA
 IN ’T KORT

KAYTURE: De 
Zwitserse Kristina 
(22) richtte in 2011 
haar blog Kayture 
op, samen met 
haar toenmalige 
vriend James 
Chardon. In no 
time werd ze 
ontdekt door 
Vogue, gevolgd 
door lucratieve 
samenwerkingen 
met merken als 
Chopard, Dior en 
Louis Vuitton. 
Sindsdien reist ze 
de wereld rond en 
zit ze front row bij 
alle grote shows. 
In 2015 werd ze 
benoemd tot 
ambassadeur 
van L’Oréal. 
FORBES: Bazan 
werd vorige week 
door het 
Amerikaanse 
zakenblad Forbes 
gekroond tot ‘s 
werelds tweede 
invloedrijkste 
persoon op de 
‘30 under 
30’-ranglijst in 
art & style. 
FOLLOWERS: 
Inmiddels zit ze 
op 2,2 miljoen 
Insta-volgers.
MUSIC: Kristina 
verhuisde vorige 
jaar naar Los 
Angeles om haar 
droom in de 
muziekindustrie 
achterna te gaan. 
Binnenkort  
lanceert ze haar 
eerste ‘edgy pop’ 
EP.

Kijk op 
GRAZIA.NL

voor het 
backstage 
filmpje

Jurk NIKKIE, 
faux fur jasje 

vintage.
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heb niets te klagen, zeker weten. Maar 
ik vind het echt lastig om het daarover 
te hebben. Ik ben bijvoorbeeld nooit 
bij onderhandelingen. Ik zou het er 
vreselijk vanaf brengen bij budget-
besprekingen. Als een merk als Dior 
een project met me wil aangaan, hoef 
ik er geen cént voor. Eerlijk waar, ik 
maak geen geintje. James is dan degene 
die zegt: ‘Kristina, ze moeten je wel 
betalen.’ Hij is ook beter in ‘nee’  
zeggen tegen merken waar ik mijn  
linkerarm voor zou geven. Aan de ene 
kant ben ik veel te creatief om het over  
cijfertjes te hebben, ik haat het.  
Aan de andere kant creëert het  
wel mogelijkheden. Zonder geld had 
ik nooit naar Los Angeles kunnen  
verhuizen of mijn muziek onafhankelijk 
van een platenmaatschappij kunnen 
uitbrengen.”

LIKES
“Het afgelopen jaar heb ik geprobeerd 
om mijn content uit te breiden met 
quotes, kunst en architectuur, maar 
het interesseert niemand een bal. Daar 
baal ik van, want soms word ik 
gewoon moe van mezelf. Arrgh! Daar 
heb ik een tijdje tegen gerebelleerd, 
omdat ik er ziek van was om zo  
oppervlakkig bezig te zijn. Ik wil niet 
alleen foto’s van mijn outfits posten. 
Maar zodra ik probeer om snuggerder 
over te komen, wordt het genegeerd. 
Alles wat ze willen zijn selfies en bikini-
foto’s. Dat maakt me soms zó boos. 
Eerlijk, ik heb dagen gehad dat ik niet 
meer wilde bloggen, omdat het lijkt 
alsof het me ontbreekt aan intellect. 
Dat is ook de reden waarom ik meer 
ben gaan schrijven op mijn blogs. Daar 
kan ik dat deel van mezelf in kwijt.”

FANS
“Ik ben nu voor het eerst in Amsterdam 
en kan hier rustig over straat zonder te 
worden herkend. In Zwitserland of 
Parijs is dat een ander verhaal. Daar 
word ik belaagd door gillende meisjes 
en staan ze voor mijn hotel te wachten. 
Ik vind het lastig om het erover te  
hebben, omdat ik mezelf niet op die 
manier zie. Mensen moeten me er 
soms aan herinneren: je bent Kristina 
Bazan van Kayture. Maar dat is ook 
goed: ik hoop dat ik mezelf nooit te 
serieus ga nemen. Als die meiden  
buiten staan te gillen van ‘whaaaaah’, 
dan gil ik net zo hard met ze mee. 
Echt, ik vind het net zo spannend om 
met hen op de foto te gaan als zij met 
mij. Dan gaan we helemaal los!” 

Boyfriend jeans en top 
NIKKIE, bomber en 
tas Chanel vintage.

‘ALS IK SNUGGER
WIL OVERKOMEN,
WORDT DAT
GENEGEERD’
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