
13 лютага 2018 г.12 НА СВАЕ ВОЧЫ

Ста лі ца ста ла апош нім го ра дам 

ад бо ру пры га жунь. Да гэ туль кас-

тын гі прай шлі ў аб лас ных цэнт рах, 

ку ды з'е ха ла ся ка ля 400 дзяў чат. 

Больш за ўсё ўдзель ніц бы ло ў 

Брэс це і Грод не, дзе ад бо ры пра-

во дзі лі ся паз ней.

Уз рост ад 18 да 24 га доў, без 

та ту і ро вак і пір сін гу на це ле, не 

за му жам (і не ў раз вод зе!), без 

дзя цей — вось кры тэ рыі, якім не-

аб ход на ад па вя даць, каб тра піць 

на кон курс. Перш чым пра пус-

ціць дзяў чат дэ фі лі ра ваць пе рад 

ад бо рач най ка мі сі яй, ім ме ра юць 

рост — ён па ві нен быць не менш 

за 174 сан ты мет ры.

— Па куль з-за гэ та га ні ко га не 

раз вяр ну лі. Да ём шанц усім, — 

пры зна ец ца муж чы на, які су стра-

кае па тэн цый ных «міс» ка ля рас-

та ме ра.

Не ка то рыя спра бу юць хіт ра-

ваць і зда вац ца вы шэй шы мі. Ад-

на з удзель ніц не за ўваж на ўста-

ла на паль чы кі. Але ўсё роў на не 

да цяг ну ла да мі ні маль най план кі. 

«Ну да баў це мне сан ты метр», — 

упрош ва ла, пад клю чыў шы ўсю 

сваю ча роў насць.

Мно гія дзяў ча ты адзе лі ся для 

кас тын гу ў чор нае — вы гля даць 

больш зграб най ліш нім не бу дзе. 

І, ба дай, кож ная пры ха пі ла з са бой 

туф лі на вы со кіх аб ца сах: без іх 

на кон кур се пры га жос ці — як на 

эк за ме не без за лі коў кі. Хва лю юц-

ца, фар бу юц ца, рэ пе ці ру юць, што 

ска заць.

20-га до вая Ан ге лі на — ад на 

з пер шых, хто па чуў на ста ліч-

ным кас тын гу «так». «Но гі яшчэ 

кры ху дры жаць», — усмі ха ец ца 

дзяў чы на. У шас нац цаць яна 

скон чы ла ма дэль ную шко лу, 

а ця пер пра цуе цы руль ні кам. 

Пай сці на кон курс пад ах во ці лі 

ка ле гі. «За га дзя не рых та ва ла-

ся, прос та рас ка за ла пра ся-

бе», — дзе ліц ца мін чан ка.

А вось ін шая ўдзель ні ца Ка ры-

на спе цы яль на для кон кур су па-

ху дзе ла. «За ме сяц скі ну ла шэсць 

кі ла гра маў і на гэ тым не збі ра ю ся 

спы няц ца», — за яў ляе. Ра зам з 

тым дзяў чы не па да ба ец ца га та-

ваць. «Ча мусь ці ця пер гэ та не цэ-

ніц ца, — дзі віц ца яна. — Лю бі мая 

стра ва? Ма чан ка з блі на мі. Але гэ-

та да та го, як па ча ла ху дзець».

Быць толь кі пры га жу няй тут 

ма ла. Удзель ніц ча ка юць пы тан ні 

ад ад бо рач най ка мі сіі. Блан дзін ку 

На тал лю, якая ву чыц ца на арт-ме-

не джа ра, вы ра шы лі пра ве рыць на 

ве дан не бу ду чай пра фе сіі.

— Хто з ма ла дых бе ла рус кіх ар-

тыс таў вар ты та го, каб яго пра соў-

ваць пра фе сій на? — спы таў ды-

рэк тар ды рэк цыі спе цы яль ных 

пра ек таў Дру го га на цы я наль на га 

тэ ле ка на ла Іван ПАД РЭЗ.

— Іх шмат. На прык лад, Аляк-

сей Грос, — хут ка са ры ен та ва ла-

ся дзяў чы на і за слу жы ла мес ца ў 

на ступ ным эта пе.

На стаў ні цу рус кай мо вы і лі-

та ра ту ры Юлію па пра сі лі па-

раз ва жаць над праб ле май: як 

ця пе раш няе па ка лен не, якое не 

пры вык ла да вя лі кіх тэкс таў, за-

ах во ціць чы таць ра ма ны? «Мож-

на па каз ваць трэй ле ры да філь-

маў, зня тых па гэ тых тво рах, каб 

за інт ры га ваць», — пра па на ва ла 

ары гі наль ны па ды ход ма ла ды пе-

да гог.

Уво гу ле, на кас тынг прый шлі 

прад стаў ні цы роз ных пра фе сій. 

Ін жы нер-тэх но лаг, вы ха валь ні ца 

ў дзі ця чым сад ку, урач-аку шэр, 

эка на міст, ін ды ві ду аль ная прад-

пры маль ні ца...

— Я пра цую ра бо чай на Ба ры-

саў скім за вод зе мед прэ па ра таў, — 

прад стаў ляе ся бе Ка ця ры на. — 

Яшчэ раб лю ма ні кюр сяб роў кам 

і сяб рам.

Ба ча чы, што ка мі сія ва га ец ца, 

пра па нуе па ка заць свае кар ці ны. 

Не да па маг ло: пад вя ло дэ фі ле.

— За сму ці ла ся? — ці ка вім ся ў 

дзяў чы ны на вы ха дзе.

— Ды не. Я пры еха ла прос та 

па спра ба ваць, ні на што асаб лі ва 

не раз ліч ва ла.

— На на ступ ны кон курс прый-

дзеш?

— Не ве даю. Маг чы ма, праз 

два га ды ў мя не ўжо бу дуць муж 

і дзе ці.

18-га до вая Ма рыя ма рыць звя-

заць сваё жыц цё з твор час цю. 

Хо ча па сту паць у ака дэ мію мас-

тац тваў. Іван Пад рэз пра па нуе 

ёй уя віць, што яна на эк за ме не, і 

пра чы таць што-не будзь на па мяць. 

Дзяў чы на не раз гу бі ла ся: ад кі ну ла 

на зад доў гія ва ла сы і пра нік нё на 

рас ка за ла верш.

— Які ў вас рост?

— 170... Але я рас ту! Раб лю 

спе цы яль ныя прак ты ка ван ні, да-

стат ко ва сплю.

— Доб ра. У якас ці вы клю чэн-

ня за пра ша ем вас у на ступ ны тур. 

Рых туй це ся да дэ фі ле ў ку паль ні-

ках, — да зво лі ла ка мі сія.

Каб за пом ніц ца, пры га жу ні ста-

ра лі ся здзіў ляць. Бак сі ра ва лі, жанг-

лі ра ва лі, спя ва лі на род ныя пес ні. 

А ін жы нер-мік ра бі ё лаг хле ба за во да 

На тал ля вы ра шы ла «пад ку піць» — 

вы нес ла ко шык з пра дук цы яй свай-

го прад пры ем ства. «Які хлеб лепш 

куп ляць?» — па ці ка ві ла ся ка мі сія. 

«Толь кі на ша га за во да!» — бой ка 

ад ка за ла дзяў чы на. Мы пас ля спы-

та лі ў зграб най На тал лі: ці лёг ка 

за хоў ваць фі гу ру, пра цу ю чы по бач 

з вы печ кай? «Вель мі цяж ка. Там 

та кія па хі! — уз ды хае. — Я люб лю 

сло е ныя пі рож ныя. Да во дзіц ца ха-

дзіць у трэ на жор ную за лу па тры-

ча ты ры ра зы на ты дзень, каб быць 

у фор ме».

На кас тын гу пры сут ні ча лі прад-

стаў ні кі ма дэль ных агенц тваў, та-

му не ка то рыя дзяў ча ты атры ма лі 

за пра шэн не не толь кі ў на ступ ны 

этап, але яшчэ і на ра бо ту. А ад ной 

з удзель ніц, бух гал та ру па аду ка-

цыі, пра цоў нае мес ца пра па на ваў 

алім пій скі чэм пі ён Аляк сандр 

БАГ ДА НО ВІЧ, які ся дзеў у ка мі-

сіі, — ён як раз шу каў ад па вед на-

га спе цы я ліс та. Пы та ем ся ў яго, ці 

вы рас та юць шан цы ўда ла прай сці 

кас тынг, ка лі дзяў чы на — спарт-

смен ка. «Не. На кон кур се пры га-

жос ці трэ ба па ста ян на ўсмі хац ца, 

быць ар тыс тыч ным, а спарт сме ны 

звы чай на са ро ме юц ца. Ёсць шмат 

пры го жых і доб рых дзяў чат, але 

для фар ма ту шоу яны не па ды хо-

дзяць», — па дзя ліў ся мер ка ван-

нем чэм пі ён.

Га лоў нае пы тан не: ка го шу ка-

юць?

— Са мую пры го жую, ра зум-

ную, свет лую, год ную, — ад каз-

вае га лоў ны рэ жы сёр Дру го-

га на цы я наль на га тэ ле ка на ла 

Ан жа лі на МІ КУЛЬ СКАЯ. — Тую, 

ба ча чы якую ду ма лі б: «Якая ж 

Бе ла русь цу доў ная кра і на!» Звяр-

та ем ува гу на да гле джа насць, вы-

ха ва насць, умен не па даць ся бе. 

Бу ду чая «міс» не па він на быць 

пус тыш кай.

— Дзяў ча ты на сё лет ніх кас-

тын гах ад роз ні ва юц ца ад тых, 

што бы лі 10 га доў та му?

— Так, яны больш сва бод ныя, 

мно гім ці ка вяц ца — не толь кі ма-

дэ лін гам. У ад ным з га ра доў бы ла 

ўдзель ні ца, якая прад стаў ля ла ды-

нас тыю элект ры каў. Хоць не ўсе 

ка рыс та юц ца маг чы мас ця мі, якія 

ў іх ёсць у ма ла до сці. Вель мі сум-

на чуць, што хо бі — гэ та гу ляць на 

кам п'ю та ры. Анг лій скую мо ву час-

та не ве да юць, а яна па трэб ная.

— У «пы шак» ёсць шанц тра-

піць на кон курс пры га жос ці?

— На ад ным з ад бо раў мы ўзя лі 

паў на ва тую дзяў чы ну. Да мо ві лі ся, 

што яна возь мец ца за трэ ні роў-

кі і пры вя дзе ся бе ў фор му. Гэ та 

бу дзе ці ка вы экс пе ры мент. Але 

мы не пры вяз ва ем ся жорст ка да 

па ра мет раў 90-60-90: важ ная гар-

мо нія.

Па сло вах Ан жа лі ны Мі куль скай, 

па ста ян на га лі да ра ся род рэ гі ё наў 

па «па стаў цы» пры га жунь ня ма. 

Кож ны раз гэ та роз ныя воб лас ці.

На кас тынг у Мін ску прый шло 

400 ча ла век. У фі наль ным шоу 

пры муць удзел толь кі ка ля 30 дзяў-

чат з усёй кра і ны. Пе ра мож ца, 

акра мя ка ро ны і пра ва прад стаў-

ляць Бе ла русь на між на род ных 

кон кур сах пры га жос ці, атры мае 

буй ны гра шо вы прыз і аў та ма біль 

Gееlу Аtlаs. Фі нал «Міс Бе ла русь» 

прой дзе 4 мая ў ста ліч ным Па ла-

цы спор ту.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ



Кра і на пры га жуньКра і на пры га жунь  

НА РОД НЫЯ СПЕ ВЫ 
І «ПОД КУП» ХЛЕ БАМ

Як у ста лі цы 
пра хо дзіў 
кас тынг 

«Міс Бе ла русь»
«Пад ло га не сліз кая? Толь кі 

б не ўпа сці», — хва лю юц ца 

дзяў ча ты ў ча кан ні 

дэ фі ле. У гэ тыя вы хад ныя 

ў На цы я наль най шко ле 

пры га жос ці не спы няў ся 

цо кат аб ца саў — тут 

пра хо дзіў кас тынг кон кур су 

«Міс Бе ла русь — 2018». 

Як удзель ні цы ад бо ру 

рас лі на ва чах (у пра мым 

сэн се), ка му пра па на ваў 

ра бо ту алім пій скі чэм пі ён 

і ці ёсць шан цы на ка ро ну 

ў «пы шак» — у рэ парт ажы 

«Звяз ды».


