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Ха чу на под ыум!Ха чу на под ыум!

«Ма ма па гля дзе ла на мой 

рост і це ласк лад і ска за ла: 

ідзі ў ма дэ лі, — усмі ха ец ца 

сім па тыч ны 15-га до вы юнак 

у клят час тай ка шу лі, па куль 

яго ад на груп ні цы ад точ ва юць 

дэ фі ле. — А та ту не па да ба-

ец ца. Ён заў сё ды спра ба ваў 

ад пра віць мя не ў спар тыў ныя 

сек цыі. Ну, я ха джу на бас кет-

бол, але ўжо на да ку чы ла».

Стаць ма дэл лю да гэ туль ма-

раць мно гія пад лет кі. Але ці 

лёг ка тра піць у гэ ту сфе ру? 

Якія сён ня стан дар ты пры га-

жос ці? Ці ёсць на под ыу ме 

мес ца пыш кам? Коль кі мож на 

за ра біць за па каз? Па ад ка зы 

мы ад пра ві лі ся ў На цы я наль-

ную шко лу пры га жос ці, дзе 

пра хо дзяць кур сы па пра фе-

сіі «Ма дэль».

У па ша не — 
на ту раль ная 
пры га жосць

Ах вот ных ска раць под ыум і 

глян ца выя ча со пі сы тут на бі ра юць 

два ра зы на год. Ёсць плат ныя і 

бюд жэт ныя мес цы. На пер шыя 

мо гуць тра піць амаль усе, хто хо-

ча на ву чыц ца пры го жа ха дзіць і 

па зі ра ваць для ся бе: акра мя ме-

ды цын скіх, ні я кіх па тра ба ван няў 

да кан ды да таў ня ма. На дру гія — 

стро гі кас тынг.

— Кон курс да стат ко ва вя лі кі, 

па раў наль ны з ад бо рам у ВНУ. 

Мі ні мум ча ты ры ча ла ве кі на мес-

ца прэ тэн ду юць, ча сам да хо дзіць 

і да шас ці, — ка жа Дзміт рый 

ВРУБЛЕЎ СКІ, на мес нік ды рэк-

та ра па ву чэб на-вы ха ваў чай ра-

бо це шко лы.

Зда ец ца, што хлоп цам на бюд-

жэт тра піць пра сцей: ах вот ных жа 

менш. «Але і по пыт на муж чын-ма-

дэ ляў не та кі вы со кі, — за ўва жае 

Дзміт рый Вруб леў скі. — Усё ж та-

кі мо да ары ен ту ец ца на жа но чую 

част ку на сель ніц тва. Не толь кі ў 

нас, але і ў Еў ро пе муж чын скіх па-

ка заў пра хо дзіць ма ла, хлоп цам 

скла да ней знай сці ра бо ту. Звы-

чай на ў гру пе на бяс плат ным на-

ву чан ні з 25 ча ла век толь кі пяць 

хлоп цаў».

Кры тэ рыі пры ад бо ры ма дэ ляў 

кла січ ныя: зграб ная фі гу ра, рост 

ад 175 сан ты мет раў для дзяў чат 

і ад 185 — для хлоп цаў. За над та 

вы со кім быць не па жа да на: ка лек-

цыі шы юць па пэў ных па ра мет рах, 

і шта ны ці пін жак не па він ны быць 

для ма дэ лі ка рот кі мі.

— У дзяў чат стан дарт ны па-

мер — 42—44. Але заў сё ды ёсць 

па праў ка на плюс-мі нус сан ты метр, 

бо пры ад бо ры ка мі сія звяр тае 

ўва гу і на ха рыз му. У кан ды да та, 

які ўмее ся бе па даць, мае ней кую 

іск рын ку, бо лей шан цаў, — дзе ліц-

ца на мес нік ды рэк та ра.

Ві та ец ца на ту раль ная пры-

га жосць. Ва ла сы па він ны быць 

не фар ба ва ныя і мак сі маль на 

доў гія — ды зай не рам па трэб на 

«ба за», каб мож на бы ло зра біць 

ма дэ лі лю бую пры чос ку і ства рыць 

гар ма ніч ны воб раз.

А што на конт кан ды да так па-

ме ру плюс-сайз? У шко ле ад каз-

ва юць, што іх на бі ра юць толь кі 

на плат нае на ву чан не. Пры чы на 

прос тая — у кра і не не так шмат 

за пы таў на ра бо ту та кіх ма дэ ляў. 

У асноў ным поў ныя дзяў ча ты пра-

цу юць у сег мен це тры ка таж на га 

адзен ня, а па коль кі ў нас гэ та 

га лі на прад стаў ле на пе ра важ на 

прад пры ем ства мі лёг кай пра мыс-

ло вас ці, дзе пры вык лі абы хо дзіц ца 

сва і мі сі ла мі, за ка заў для іх ма ла. 

Вя до ма, пра ек ты для не стан дарт-

ных ма дэ ляў ёсць, але яны адзін-

ка выя.

За будзь це ся 
на кап ры зы!

Кур сы цяг нуц ца ча ты ры ме ся цы. 

За ня ткі — тры ра зы на ты дзень. За 

пра гу лы мо гуць ад лі чыць. «У пра-

цэ се на ву чан ня па він на пры ві вац-

ца дыс цып лі на», — лі чыць Дзміт-

рый Вруб леў скі.

Прад ме таў тут шмат: ха рэа-

гра фія, ві заж і цы руль ніц кае мас-

тац тва, фо та плас ты ка, стыль у 

адзен ні, асно вы псі ха ло гіі... У ра-

бо це ма дэ лі мо жа спат рэ біц ца ўсё. 

Ад на з бы лых на ву чэ нак, якая ня-

даў на пра ца ва ла ў Мі ла не, рас каз-

ва ла, як со рам на ёй бы ло, ка лі на 

пры мер цы не па зна ла вя до ма га 

ды зай не ра, хоць на за ня тках яго 

дак лад на пра хо дзі лі.

На сцэ ніч ным май стэр стве ву-

чаць ва ло даць сло вам і пра ца ваць 

са сва ім це лам — звяр та юць ува гу 

на жэс ты, мі мі ку. Ста ра юц ца раз-

ня во ліць хлап цоў і дзяў чат.

— Са мы га лоў ны бар' ер — іх 

пад лет ка вы ўзрост. У гэ ты пе-

рыяд вель мі важ на мер ка ван не 

ад на год каў, а мно гія тэ ат раль ныя 

прак ты ка ван ні вы му ша юць ця бе 

вы гля даць, ска жам так, не вель мі 

пры ваб на. Дзяў ча ты і хлоп цы ба-

яц ца па ка зац ца не пры го жы мі, — 

га во рыць вы клад чык па сцэ ніч-

ным май стэр стве Аляк сандр 

СТАСЕВІЧ. — Ня ма прак ты ка ван-

няў для пад лет каў больш смеш-

ных, чым ар ты ку ля цый ная гім нас-

ты ка. Але яна вель мі ка рыс ная, каб 

умець кі ра ваць сва ім го ла сам.

Пра хо дзяць на кур сах і эты кет. 

Раз бі ра юць, як па во дзіць ся бе 

за ста лом, у гра мад скіх мес цах, 

пры зна ём стве і ві тан ні. Іс нуе на-

ват эты кет ма дэ ляў са сва ім спі-

сам пра ві лаў і за ба рон. Так, ка лі 

дзяў чы на ўжо пе ра апра ну ла ся 

для па ка зу, нель га са дзіц ца, ес ці 

і фар ба вац ца, каб не па шко дзіць 

убор.

— Ма дэль па він на за быц ца на 

кап ры зы. І не за яў ляць, што не 

бу дзе неш та на дзя ваць на ся бе, 

бо ёй не па да ба ец ца, — ад зна чае 

Дзміт рый Вруб леў скі. — Трэ ба 

пра дэ ман стра ваць лю бую рэч, як 

апош ні піск мо ды, не за леж на ад 

та го, што гэ та.

На ды е ты бу ду чых ма не кен-

шчыц не са дзяць — за мест гэ та га 

ім рас каз ва юць пра зда ро вае хар-

ча ван не. Але дзяў ча там на гад ва-

юць, што важ на за хоў ваць свае 

па ра мет ры і, ка лі трэ ба, ха дзіць 

у спарт за лу, каб тры маць ся бе ў 

фор ме.

За вод па ча кае
— З пра вай пай шлі! Раз, два, 

тры, ча ты ры. Вы раў ня лі пле чы! 

Крок, раз ва рот, — дае ўка зан ні 

гру пе вы клад чы ца дэ фі ле Аляк-

санд ра ПЛА ТО НА ВА.

На віч кі пад ціс ка юць вус ны і ня-

сме ла паў та ра юць ру хі.

— Га лоў ныя па мыл кі — гэ та 

су ту ласць і са гну тыя ка ле ні. Так-

са ма пры сут ні чае за ціс ну тасць, 

ня ўпэў не насць у са бе, — звяр тае 

ўва гу пе да гог і да дае, што доб-

рая па ход ка важ ная не толь кі для 

подыу ма, але і для жыц ця — пра-

віль ная по стаць ад ра зу вы лу чае 

ця бе з на тоў пу.

Каб на ву чыц ца тры маць спі ну 

роў на, ма дэ лі ро бяць «да маш няе 

за дан не» — стой ку ка ля сцен кі з 

фік са цы яй пя ці кро пак: па ты лі цы, 

спі ны, яга дзіц і пя так. Пер шы ме-

сяц у та кой па зі цыі трэ ба што дзён-

на пра во дзіць па дзве хві лі ны.

— А з кніж кай на га ла ве не хо-

дзі це?

— Гэ та прак ты ка ван не ўжо 

кры ху са ста рэ ла, — усмі ха ец ца 

Аляк санд ра Пла то на ва. — Ёсць 

шмат ін шых — ёга, пі ла тэ с. Мож-

на, на прык лад, за фік са ваць ру кі 

за спі най.

Муж чын ская под ыум ная хада 

ад роз ні ва ец ца ад жа но чай. У дзяў-

чы ны кор пус кры ху ад хі ля ец ца на-

зад, а хло пец на ад ва рот імк нец ца 

пля чы ма на пе рад.

...Іг нат СА БКО вы ву чае мік ра-

элект ро ні ку ў по лі тэх ніч ным ка ле-

джы. Па спра ба ваць ся бе ў якас ці 

ма дэ лі вы ра шыў раптоўна.

— На кас тын гу хва ля ваў ся, 

ду маў, на ўрад ці прай ду, — пры-

зна ец ца хло пец. — Ву чыц ца тут 

ці ка ва, але мно гае не зра зу ме ла. 

Скла да на па куль да ец ца фо та па-

зі ра ван не: кры ху ска ва на ся бе ад-

чу ваю пе рад ка ме рай.

Іг нат асвой вае азы ма дэ лін-

гу толь кі ме сяц, але ўжо па спеў 

паў дзель ні чаць у па ка зе. Ка жа, 

па под ыу ме прай шоў упэў не-

на. А вось пас ля дэ фі ле па чаў 

хва ля вац ца: ці доб ра вы гля даў 

збоку?

— Рэ ак цыя ад на курс ні каў на 

маё ця пе раш няе хо бі? «Ваў, ні чо га 

са бе, хут ка зля ціш ку ды-не будзь». 

Усе здзі ві лі ся, але ста ноў ча па ста-

ві лі ся.

Ва ры янт па пра ца ваць ней кі час 

ма дэл лю 17-га до вы хло пец раз-

гля дае: маў ляў, па куль ма ла ды, 

бы ло б ці ка ва. А ўжо по тым мож-

на і тэх ні кам-тэх но ла гам на за вод 

пай сці.

Ёсць на кур сах і тыя, хто ўжо 

па каш та ваў «ма дэль на га хле ба». 

На прык лад, у адзі нац ца ці клас ні-

цы мін скай 43-й гім на зіі Ма рыі 

СКРЫП КІ НАЙ за пля чы ма 30 па-

ка заў. Усмі ха ец ца, што на кі шэн-

ныя рас хо ды ўда ва ла ся за ра біць. 

У шко лу пры га жос ці дзяў чы на 

прый шла, каб на брац ца на вы каў 

у фо та па зі ра ван ні і за вес ці но выя 

зна ём ствы.

— Ву чо бе ў гім на зіі гэ та не пе-

ра шка джае, спра бую су мя шчаць. 

Бал у мя не вы шэй шы за ся рэд-

ні, — ка жа Ма ша.

За па каз — 
ад 40 руб лёў

— Пас ля кур саў мы бя ром на 

кант ракт толь кі най леп шых. Гэ та 

мо жа быць і 50, і 75 пра цэн таў ад 

гру пы, — ад зна чае Дзміт рый Вруб-

леў скі.

Перс пек ты вы? У Бе ла ру сі ма дэ-

лінг, хут чэй, пад пра цоў ка. «У нас 

не так шмат па ка заў, — тлу ма чыць 

на мес нік ды рэк та ра шко лы. — Дый 

за роб кі ў сфе ры не са мыя вя лі кія, 

каб мож на бы ло жыць толь кі на іх. 

Коль кі за пла цяць за па каз, за ле-

жыць ад уз роў ню ды зай не ра, спон-

са раў. Ніж няя план ка — 40 руб лёў, 

верх няя мо жа да ся гаць і не каль кі 

со цень до ла раў. На за ро бак уплы-

вае і во пыт ма дэ лі: ка лі гэта пе-

ра мож ца кон кур саў пры га жос ці, 

яна пра ца ва ла ў ін шых кра і нах, то 

бу дзе атрым лі ваць больш».

Ка лі ка заць пра ра бо ту за мя-

жой, то са мы аб' ём ны ры нак — 

гэ та Азія, у пер шую чар гу Кі тай. 

Ча му? Па-пер шае, ін вес ты цый у 

мод ную га лі ну на Ус хо дзе ўкла да-

ец ца шмат, а та му за ка заў ха пае. 

Па-дру гое, бе ла рус кая знеш насць 

там за па тра ба ва ная.

У Еў ро пе цэнт ра мі пры цяг нен ня 

ма дэ ляў за ста юц ца Мі лан, Па рыж 

і Лон дан.

— Там на кас тын гах жорст кі 

ад бор — па 70 ча ла век ста яць у 

чэр гах на па каз, ку ды па трэб на 

ўся го не каль кі ча ла век. Ка мі сіі да-

стат ко ва ўба чыць стом ле ны твар, 

ня ўпэў не насць у хадзе — і та бе 

ска жуць «да па ба чэн ня», — кан-

ста туе Дзміт рый Вруб леў скі. — 

На пя рэ дад ні тыд няў мо ды кас тын-

гаў вель мі шмат, яны пра хо дзяць 

у роз ных част ках го ра да, і ўсю ды 

трэ ба па спець. Ка лі не па шан цуе, 

дзяў ча ты ме ся ца мі мо гуць жыць 

без ра бо ты і атрым лі ваць толь кі 

пра жыт ко вы мі ні мум ад агенц тва. 

Ка лі ля ну еш ся, ры зы ку еш вяр нуц-

ца да до му ні з чым.

Якія ты па жы ця пер больш за-

па тра ба ва ныя, ска заць скла да на. 

Ды зай не ры па ста ян на ў по шу ку 

но вых тва раў: мі нуў той пе ры яд, 

ка лі ма дэ лі доў га тры ма лі ся ў то пе. 

А пен сій ны ўзрост у гэ тай га лі не 

на сту пае га доў на 20 ра ней.

— Ужо ў 30 звы чай на кар' е ры 

ка нец. Але ёсць і вы клю чэн ні. Усё 

за ле жыць ад дзяў чы ны. Вя лі кую 

част ку срод каў, якія за раб ляе ма-

дэль, яна па він на ўклад ваць у ся-

бе — фіт нес, кас ме та ло гія, ве дан не 

мо вы, — каб мак сі маль на даў жэй 

за ста вац ца кан ку рэн та здоль най.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«У 30 — УЖО КА НЕЦ КАР'Е РЫ»
Як рых ту юць бу ду чых ма дэ ляў

Вы клад чык дэ фі ле Аляк санд ра Пла то на ва (на пя рэд нім пла не): 
«Пра віль ная по стаць ад ра зу вы лу чае з на тоў пу».

Хлоп цаў ся род 
на ву чэн цаў толь кі 

пятая част ка.

На ды е ту дзяў чат не са дзяць — рас каз ва юць ім пра зда ро вае хар ча ван не 
і важ насць фіз наг руз кі.


