Риза Ermanno Scervino от P.A.P., бюстие Dolce & Gabbana от Etiquette, часовник Maurice Lacroix
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ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

многоликата

ЛИЛИ
Текст: ВЛАДИМИРА НИКОЛОВА
Фотография: КОСТАДИН КРЪСТЕВ-КОКО
Стайлинг: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Грим и коса: ЕЛИЗА ПОПОВА

Д

али поради любовта на мъжа до нея, или пък
след поредица от добре усвоени житейски
уроци, Лили постоянно се развива и надгражда себе си. Спокойна, уравновесена, цъфтяща.
Какво си спомняш от времето на
участието ти в Big Brother?

Най-силният спомен е свързан с бънджи
скока ми. Всъщност тогава осъзнах колко смел човек съм в
действителност.
Какво е усещането на внезапната популярност?

Малко плашещо. Всъщност преди десет години нямаше
други риалити предавания освен Big Brother, затова и
шоуто ни направи доста популярни. Три месеца „гостувах“
в домовете на българския народ, след което абсолютно
всеки ме разпознаваше на улицата, беше си наистина стресиращо. Може би година по-късно нещата се поуспокоиха.
Камерите и телевизията си те харесаха, както
и ти тях. Тази взаимна симпатия ли те доведе до
ролята на Клюкарката и участието в “Папараци”?

На практика контактът се осъществи чрез мой познат,
който ме покани да водя рубрика в предаването... А аз
приех с ентусиазъм.
В интерес на истината Клюкарката понесе много повече клюки върху себе си? Как се справяше с
това?

Наистина беше така, този образ бе доста провокативен
и, за съжаление, голяма част от хората не си даваха сметка,
че е само сценичен и няма общо с мен самата.
Как се чувстваше все пак в това амплоа?

В началото ми беше забавно, а и образът беше по-скоро позитивен. Впоследствие обаче посоката рязко се промени.
Това не ми допадаше и раздялата с предаването дойде съвсем естествено. Спомням си, че при снимките на последни-

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКУРАТНА,
ТОЧНА СЪС СРОКОВЕ И СРЕЩИ,
МНОГО ВНИМАТЕЛНА КЪМ ХОРАТА
СРЕЩУ СЕБЕ СИ. ТОВА Е ЛИЛИ,
КОЯТО ОТКРИВАМЕ, СЛЕД КАТО
ПАДНЕ МАСКАТА НА СКАНДАЛНАТА
ЖЕНА, СЕКСБОМБАТА ИЛИ
ПЪК НА КЛЮКАРКАТА. ЕДНА
ЧУВСТВИТЕЛНА, ИНТУИТИВНА
И НЕЖНА ДАМА, ВИНАГИ
УСМИХНАТА И МНОГО ОТКРИТА
те предавания едвам издържах, чувствах се изключително
зле от текстовете, които трябваше да прочета. Те бяха
в съществено противоречие с мен самата, с чувствата и
емоциите ми. Сценарият наблягаше и на самоиронията,
което също ми дойде в повече.
Какво мислеха семейството и приятелите ти за
този опит?

Близките ми знаеха, че това е само сценичен образ. Аз съм
завършила актьорско майсторство в НБУ и го възприемах
като професионално предизвикателство, както и те.
Попадали ли са твои познати пред камерите на
предаването? Отрази ли се това на отношенията ви?

Немалка част от познатите ми са попадали пред камерите на предаването, но смятам, че хората от шоубизнеса са
свикнали да бъдат обект на внимание и това не е създавало проблем в общуването ми с тях.
Как реагираш, когато ти самата си обект на
клюки и обсъждане по модела на „Папараци“?

За съжаление, съм попадала на доста абсурдни „новини“ за
себе си. Помня, че по-рано ги изживявах много тежко, но с
годините разбрах, че няма смисъл да се тормозя за подобни
неща.
Коя е Лили извън камерите и жълтия скандален
образ? Представи ни я.

Изключително чувствителна и емоционална. Може би
рубриката наистина ми създаде жълт образ, но в никой
случай скандален. Искам да се разгранича от всичко това.
Вярвам, че това е етап от пътя ми, по който е трябвало
да премина. В момента се чувствам в хармония със себе си.
Изключително балансирана и спокойна съм. Със сигурност
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Топ Sportmax, пола Pinko, пръстени Iskra

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

в даден момент имах вътрешен конфликт, който, за радост, приключи с края на участието ми в „Папараци“.
Изхабява ли телевизията, или пък зарежда?

Обичам телевизията и всичко, което е в нея, определено
зарежда и ме развива за бъдещи проекти.
Завършила си актьорско майсторство? С какъв
проект се дипломира?

Завърших „Актьорско майсторство и режисура в съвремeнните театрални форми” при Георги Дюлгеров, наскоро се дипломирах. Темата за дипломната ми работа беше
„Действеният анализ като метод и средство“. Малцина
знаят, че съм човек, силно привързан към изкуството. Всяка творческа и естетическа изява привлича вниманието
ми и доставя удоволствие на ума и душата ми.

„Обожавам
лятото и
обичам да
пътувам“,
сподели с
екипа на
GRAZIA Лили

Как се отрази популярността на личния ти живот?

Пречеше ли това на личните ти контакти?

Имала съм няколко дълги връзки, които не са били повлияни
от моята популярност.
Коя е любовта на живота ти?

Със сигурност мога да заявя, че мъжът до мен е любовта
на живота ми.
Разкажи ни за него...

Той е зодия Телец, има вроден усет към красивото, във
всяко отношение, голям естет и също гастроном. Имаме
еднакви интереси и си импонираме в много отношения.
Занимава се с ресторантьорство.
От колко време се познавате?

Скоро ще станат 3. Запознахме се случайно, чрез общи
познати. Мина известен период от време, преди да се
съберем, период, в който се опознавахме взаимно.
Какво търсиш поначало в един мъж?

Сигурност и спокойствие, баланс. Като всяка жена... Да ме
кара да се усмихвам!
А той... как те кара да се усмихваш?

С цвете, казвайки ми „обичам те”. Преди ми подаряваше
много цветя, беше страшно романтичен. И сега е такъв,
но под друга форма.
А ти романтична ли си?

Да, много. Освен това се определям като позитивна, често се усмихвам, нямам променливи настроения. Една мила,
отправена към мен дума ме зарежда за дълго време.
Партньорите ти ревнували ли са те от голите
ти снимки или сценичните ти изяви?

Със сигурност не, не съм им давала поводи за ревност. За
мен е важно мъжът да ме познава и да обича същността
ми, а не външния ми вид.
Какво би променила в себе си сега?

Във външността - нищо, иначе се развивам постоянно. Хората се променяме, дори ежедневието ни променя. Преди
бях по-доверчива и наивна, сега съм по-предпазлива. Успях да
съхраня детското в себе си обаче, умея да се радвам.
Съжаляваш ли за някоя от интервенциите по
тялото си, или напротив?

Освен имплантите, които имам и за които не съжалявам,
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не съм правила други интервенции.
Кои са най-близките хора до теб в момента? Губила ли си приятели през годините?

Нямам много близки хора в обкръжението си. Тези, които
са там, са внимателно селектирани през времето. Като
всеки човек съм преживявала разочарования от приятелства, но това ме научи да бъда по-внимателна към тези,
които допускам до себе си. Въпреки това за рождения ми
ден (7 юли) се обадиха много хора! Толкова се зарадвах.
В каква посока искаш да поеме професионалното
ти развитие сега?

Живеем в променящ се свят, интернет и социалните
мрежи все повече присъстват в живота на хората.
На този етап съм в процес на създаване на свой блог
(оleolebyliliangelova.bg), който ще бъде широкоспектърен.
Ще има рубрики с хора на изкуството, както и специална
модна рубрика. Това, което кара хората да се интересуват
от блогове, е, че в модните списания моделите изглеждат
перфектно и често са облечени с недостъпни за средностатистическата жена дрехи, докато модните блогъри
показват истинска и достъпна мода, и то не представена
от някой модел или известна личност, а от самите тях.
Иначе акцентът и основна задача в блога ще бъде „ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ”. От две години уча и холистична
медицина. Водещият специалист за България Деси Ангелова, която е клиничен нутрициолог, натуропат, цветотерапевт, специалист и лектор по холистична медицина, ще
дава съвети в тази област.
Как се създава успешен блог в толкова конкурентна среда?

Идеята за блога дойде съвсем естествено, когато мои
приятелки ми казаха: „Знаеш ли, че твоите истории може
да развълнуват повече хора, защо не започнеш да ги споделяш.” Събрах приятели и съмишленици, които да ми помагагат. За мен блогът е изключително предизвикателство
и много непозната материя, но е и място, където човек
може да изрази себе си, без да редактират съдържанието
му, без външна намеса и манипулация.
Кои са личните ти вдъхновения в блогосферата?
Кого следиш и от кого се учиш?

Любимият ми е The Blonde Salad - може би най-известният блог за мода, има над 600 000 посещения на ден от цял

Копринен топ Red Valentino от Trend Box, памучен топ Calvin Klein oт Totally Erected, пола Brunello Cucinelli

Мисля, че тя по-скоро пречи, отколкото помага, особено
в началото. Но напоследък нещата се успокоиха. Не ми е
приятно, когато съдят за мен само по телевизионния или
медийния ми образ. Телевизията показва избирателно, само
от една гледна точка.

свят. Неговата създателка - Киара Ферани, е студентка
по право в Милано и стартира блога през 2009 г. Само
няколко месеца по-късно е поканена на Седмицата на модата в Милано. Тя е първата блогърка, поканена на подобно
събитие, и фотографите проявяват голямо желание да я
снимат. По-късно се появява в много водещи сайтове и
списания за мода и оттам посещенията на блога й нарастват драстично. Киара представя последните модни
тенденции, но изцяло ги интерпретира по свой начин и
създава стил, който се харесва не само на читателите
й, но и на много модни дизайнери и редактори, създава и
собствена модна линия за обувки. Вдъхновена от нея, аз
също стартирах собствена линия бижута. Обожавам бижутата, смятам, че са задължителен аксесоар за всяка дама!
Как минава за теб лятото на 2016 г.?

Обожавам лятото, обичам да пътувам, предстоят ми
още няколко почивки. Бях в Гърция за фотосесията на корицата на GRAZIA, на о-в Халкидики, в хотел Eagles Palace,
райско кътче в близост до Атон. Един приказен хотел,
създаващ усещане за индивидуалност. Екипът, с който
направихме фотосесията, бе съставен от истински професионалисти, чувствах се страхотно. Усещането, което
създава хотелът, е, че си в самия рай, невероятно зелено,
цветно, уникална плажна ивица. Освен това Гърция според
мен е най-красивата като природен ресурс страна. Плувахме на катамаран из Спорадските острови – незабравимо!
Всяка сутрин различен изгрев, различно място, а от водата
сушата изглежда по толкова необикновен начин.
Интересуваш се от здравословно хранене и
начин на живот. Какво похапваше, докато
беше в хотела?

Менюто ми включваше пресни и сезонни продукти, в
умерени количества. От две години избягвам глутен. Ограничила съм го драстично, както и млечните продукти.
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Позволявам си козе сирене много рядко, както и капчица
мляко в кафето. Избягвам също захарни храни, рафинирани
мазнини. Месо и яйца хапвам.
Какъв е твоят начин да релаксираш?

Обичам да спя поне по осем часа, медитацията също ми
харесва. Справям се със стреса с подходящ хранителен режим, подходящи добавки, цветни есенции, които влияят
на ментално ниво, и спорт. Имам личен треньор по кондиционна подготовка - Симеон Миланов, който е работил
с националите ни по волейбол. Тренировките ми всеки
път са различни и според моментното ми състояниe, до
последно нямам представа какво ще правим. Правя табата
(интензивна тренировка, в която 20 секунди работиш,
след което почиваш 10 секунди), тренирам на BOSU, правя
пилатес и стречинг.
Какво те вълнува най-силно в момента?

Мисля, че съм готова да бъда майка, и смятам, че е дошъл
моментът.
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