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Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: личен архив на Белослава Хинова

Бел за  „Шанел“ 
или животът на една млада 
българка по световните подиуми

– Разкажи ни коя е Белослава 
Хинова? 

– Белослава Хинова е момиче, 
което не се взима на сериозно и оби-
ча да готви и рисува. 

– Как започна всичко? Кога 
реши, че искаш да се занимаваш с 
мода? 

– Като малка много обичах да ме 
снимат, даже имам спомен как си 
бях ударила лошо главата в детската 
градина и когато искаха да ме сни-
мат на скенер, не позволих, защото 
не изглеждах добре. А това да започ-
на да се занимавам с моделство по-
сериозно, беше по-скоро от любо-
питство, да видя какво е. Никога не 
съм предполагала, че толкова бързо 
ще постигна подобни неща. 

– Имат ли влияние майка ти и 
сестра ти, над усета за мода със си-
гурност, но над решението?

– Майка ми има влияние над 
всичко – от усещането ми за красо-
та до всяко решение, което взимам 
в работата си. Тя си има ролята на 
„мамаджър“. Сестра ми е по-строга 
и следи внимателно какво правя, 
къде съм и дали снимките са удачни 
за годините ми. Като всяка по-голя-
ма сестра!

– Сбъдната детска мечта ли е да 
бъдеш модел? Каква всъщност ис-
каше да станеш, когато беше малка?

– Детската ми мечта беше да 
бъда ветеринарен лекар, но това ся-
каш остана в детския ми свят и сега 
интересите, пък и познанията ми се 

свеждат само до това да махам кър-
лежите на кучето ми. Това да бъда 
модел, дойде естествено. От ръста 
ми и усета ми към дрехите. А може 
би и от средата, в която израснах.

– Какви са плановете ти за бъде-
щето? С мода ли искаш да се зани-
маваш или например с медицина, 
архитектура...?

– Истината е, че всеки ден имам 
различна идея за себе си в бъдеще-
то. Ще уча мода под някаква форма, 
най-вероятно. Още не съм измисли-
ла какво, къде и как. Струва ми се да-
лечно, имам още две години да избе-
ра каква да стане Бел, когато порасне. 

– Какво е усещането да носиш 
„Шанел“, преди всички останали?

– Чувството е неповторимо. Дори 
неописуемо. Дрехите от дефилетата 
са мостри и в мен го няма страха, че 
мога да изцапам или скъсам нещо, 
защото, така или иначе, то няма да 
бъде продавано. Докато съм там, на 
подиума, се чувствам като една кра-
сива пораснала малка жена в „Ша-
нел“, марка с толкова много история. 

– Притесняваше ли се преди 
първото си дефиле?

– Преди първото ми шоу бях 
повече развълнувана, отколкото 
притеснена, но преди месец, когато 
излязох за втори път на Гранд Пале 
за „Шанел“, се бях притеснила доста. 
„Сцената“ беше огромна, ходенето 
по нея наистина много, а обувките, 
макар и „Шанел“ ми бяха доста неу-
добни. Опитах се да запазя самооб-
ладание, защото винаги ще си про-
личи, ако се притеснявам. 

– Издай ни нещо от кухнята! 
Как протича подготовката за едно 
ревю?

– Зад кулисите винаги е много 
спокойно, подготовката обикнове-
но е поне 5 часа преди шоуто и има 
време за грим, коса и закуска на сет. 
„Шанел“ винаги имат доста добър 
кетъринг, а аз обичам да опитвам. 
Преди всяко ревю имам достатъчно 
време да поговоря с някоя от моде-
лите, да си проверя социалните мре-
жи и да се успокоя. 

– Коя е любимата ти визия от 
тези, с които до момента си дефи-
лирала?

Казва се Белослава, но всички я наричат просто Бел. Името й означава „красива“ и тя е чудесното му оли-
цетворение. Само на 16 години е, висока, стройна, с още небрежни детски къдрици… същински модел! 
Всъщност наистина е модел, при това на  „Шанел“. Преди да се представи като „Бел от Шанел“ обаче тя 
казва „аз съм българка“. И, да, българка е! 
За мечтите, ревютата, срещата с Карл Лагерфелд, трудностите и щастието да бъдеш модел на една от 
най-известните марки, разказва тя – Белослава Хинова. 
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– Може би тази от круизна-
та колекция за 2020-та година и 
тази от шоуто в Сеул. Всъщност 
харесвам всичко, което съм но-
сила до момента, въпреки че 
дори и да не се харесваш, винаги 
трябва да изглежда, сякаш обо-
жаваш това, в което си облечен. 

– Има ли нещо, което да не 
харесваш в света на модата? 

– В света на модата нещата за 
харесване са далеч по-малко от 
тези за не харесване. Целият биз-
нес е изграден върху това как из-
глеждаш, понякога хората, с които 
работиш са доста трудни като ха-
рактери, и никога не знаеш дали 
няма да имаш ангажимент в по-
следния момент. Но може би с това 
се свиква! Тепърва ще разбера!

– Най- яркият ти спомен за 
Карл Лагерфелд е…

– Най-яркият ми спомен за 
Карл е, когато го видях за първи 
път, толкова спокоен германец 
с прекрасен френски, облечен в 
отличителната му „униформа“. 
Все още не вярвам, че съм го ви-
дяла. Беше вълнуващо!

– На кого се възхищаваш?
– Възхищавам се на най-раз-

лични хора, но най-яркият ми 
пример за подражание е майка 
ми. Така че… възхищавам се на 
Биляна!

– Митовете за моделите са 
отдавна развенчани, но все пак 
имаш ли някакви забрани или 
ограничения?

– Забраните си ги налагам аз, 
не обичам да тренирам в зала, 
така че гледам да ходя възможно 
най-много пеша и да не ям тежки 
или вредни храни. Единствената 
забрана, която ми е дадена, и ми 
е трудно да спазвам, е това да се 
пазя от слънцето и да не хващам 
тен. Обичам слънцето и то мен 
също.

– Промени ли се животът ти? 
Как семейство ти приема твои-
те участия? А приятелите ти?

– Животът ми стана много 
по-забързан, наложи ми се да 
порасна бързо. Всичко беше гла-
возамайващо! Да се оправям с 
летища, да живея сама, но не се 
оплаквам от нищо. Научих се да 

си разпределям времето. Семей-
ството ми и приятелите ме под-
крепят безрезервно и се радват, 
че аз съм щастлива. 

– Трудно ли е да се балансира 
между училище и модния подиум?

– Трудно е, ако не намериш 
баланса. В училище аз съм със 
специалност „Моден дизайн“ и 
това, което уча, е тясно свърза-
но с работата ми. Директорът 
на училището ме подкрепя и ми 
позволява да пътувам, стига ви-
наги да наваксвам пропуснатото.

– Какво прави Бел, когато не 
дефилира или не е пред фото-
обективите?

– Много обичам планини-
те, да яздя кон, да се катеря и го 
правя винаги, когато имам вре-
ме. Пътувам и извън работа със 
семейството ми или с приятели. 
Или си седя вкъщи и гледам фил-
ми. Зависи от настроението ми 
и от това колко свободно време 
имам. 

– Ако имаш възможност да 
създадеш дреха, каква би била тя?

– Точно това правя в училище 
и ми е трудно да намеря стила, в 
който искам да създавам дрехи 
или да рисувам. В момента ра-
ботя над една рокля, вдъхновена 
от 50-те. И търся себе си… чрез 
изкуството!

– Какво има в гардероба на 
един модел на „Шанел“? Какво 
носиш най-често?

– Какво ли не. Преди извест-
но време подарих и продадох 
по-голяма част от дрехите, кои-
то имах и сега градя нещо като 
нов гардероб. Избягвам марки за 
бърза мода и обичам да си купу-
вам неща без да се съобразявам 
с „тренда“. Стилът ми е изчистен 
– дънки и бяла тениска, доста 
често. 

– А какво не обичаш да но-
сиш? Цвят, десен, кройка… 
или…

– Фигурата ми позволява 
почти всякакви кройки, но аз не 
обичам ярки цветове и десени, 
затова и не ги нося.

– И за финал – песента, коя-
то те описва най-добре е…

– Don’t touch my hair-Solange ◆


