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— Ка лі ўсе ма дэ лі ад ноль ка-

выя — гэ та не ці ка ва, а лю дзі з не-

стан дарт най знеш нас цю заў сё ды 

за па мі на юц ца. Та ту і роў кі, пір сінг 

ці, на прык лад, зя лё ныя ва ла сы мо-

гуць ка мусь ці спа да бац ца, а не-

ка му — на ад ва рот, але ўсё роў на 

та кая ма дэль пры цяг вае ўва гу, — 

за ўва жае кі раў нік ма дэль на га 

агенц тва Іры на БА БА РЭ КА. — 

Так, ка лі я бы ла на між на род ным 

фо ру ме прад пры маль ніц тва, адзін 

з за меж ных спі ке раў ад зна чыў мой 

ко лер ва ла соў і зра біў кам плі мент. 

На За ха дзе лю дзі з та ту і роў ка мі 

ўжо ні ко га не ша кі ру юць, там гэ та 

звы чай ная з'я ва. А да нас мо да на 

та ту толь кі за раз пры хо дзіць.

Між ін шым, агенц тва Іры на ад-

кры ва ла ў свой дзень на ра джэн ня, 

ка лі ёй спаў няў ся 21 год, а да та го 

па спе ла змя ніць не каль кі мес цаў 

пра цы. Пры чым за раб ляць гро шы 

дзяў чы на па ча ла з 14 га доў.

— З та ко га ўзрос ту пад лет кі 

ўжо мо гуць афі цый на пра ца ваць. 

Я бы ла ў дзі ця чым до ме, і для сі-

рот гэ та маг чы масць за ра біць на 

ма ро жа нае. Мы бы лі пад соб ны мі 

ра бо чы мі і атрым лі ва лі ка пей кі, 

але лю бы за ня так — гэ та во пыт. 

Я доў га шу ка ла ся бе. Атры ма ла бу-

даў ні чую спе цы яль насць. Але, ка лі 

пра ца ва ла бу даў ні ком, му ля рам ці 

ме не джэ рам у дру кар ні, не ба чы-

ла для ся бе перс пек тыў, — дзе-

ліц ца дзяў чы на. — Та ды на ду ма ла 

зволь ніц ца і — будзь што бу дзе. 

На той час я ме ла во пыт зды мак, 

прад стаў ля ла ра сій скае ма дэль нае 

агенц тва, у воль ны час зай ма ла ся 

ар га ні за цы яй зды мак для яго. І мне 

па да ло ся, што гэ та кру тая ідэя — 

ства рыць у Бе ла ру сі но вы пра ект 

для та ту і ра ва ных ма дэ ляў. 

На са мрэч па чаць сваю 

спра ву — не так скла да на, 

як па да ец ца, і не так мно га 

фі нан саў па тра бу ец ца. На 

рэ кла му на огул не тра ці ла-

ся, па ста ян на кан так та ва ла 

з жур на ліс та мі, спа чат ку пі-

са ла са ма. Па сту по ва па-

ча ла ства рац ца ка ман да. 

Амаль год я прак тыч на бяс-

плат на пра ца ва ла на сва-

іх ма дэ ляў, да па ма га ла ім 

раз ві вац ца, ар га ні зоў ва ла 

здым кі, унё сак ра бі лі і са мі 

хлоп цы і дзяў ча ты. Хтось-

ці да па ма гаў ства раць 

ды зайн афіш ме ра пры ем-

стваў, нех та ўмеў на но сіць 

ма кі яж, зды маць...

Звы чай на, ка лі лю дзі 

пры хо дзяць у агенц тва, 

яны пла цяць за здым кі, 

май стар-кла сы, на ву чан не. 

Каб па чаць пра ца ваць ма-

дэл лю ў B.О.О.M., пла ціць 

не трэ ба. Ды і на ву чан не 

там вы ключ на прак тыч-

нае — за мест сум ных май-

стар-кла саў агенц тва ар-

га ні зоў вае фо та здым кі, на 

якіх лю дзі спра бу юць ся бе ў 

роз ных воб ра зах, раз ня воль ва юц-

ца, пе ра ста юць ба яц ца ка мер. І ўсе 

ста ра юц ца. Тыя ж, хто да спра вы 

ста віц ца не сур' ёз на, вы ля та юць з 

ка ман ды. У нас ёсць сіс тэ ма ба лаў, 

якія ма дэ лі атрым лі ва юць за здым-

кі, удзел у ме ра пры ем ствах і на ват 

за рэ пос ты агенц тва. Хто на браў 

больш за ас тат ніх, за ах воч ва ец ца 

па да рун ка мі ад парт нё раў — ды-

зай не раў і крам. Да рэ чы, пер шым 

па да рун кам, ка лі сіс тэ ма толь кі 

ўво дзі ла ся, бы ла бяс плат ная та ту-

і роў ка, за яе вя ла ся цэ лая «вай на». 

Пад ка нец ме ся ца я заў сё ды за ўва-

жаю мак сі маль ную ак тыў насць — 

усе ду ма юць, як за ра біць ба лы і 

тра піць у спіс пры зё раў. У той жа 

час той, хто пра ві ніў ся, — ка ра ец-

ца. Ба лы зні жа юц ца на ват за гру-

быя сло вы, — дзе ліц ца Іры на.

Трэ ба ска заць, што B.О.О.M. дае 

маг чы масць рэа лі за вац ца лю дзям, 

для якіх за кры ты кла січ ны ма дэ лінг. 

Так, у не вель мі вы со кіх ма дэ ляў 

шан цаў тра піць на под ыум ня ма, але 

ў аль тэр на тыў ным агенц тве хлоп цы і 

дзяў ча ты мо гуць быць за дзей ні ча ны 

ў фо та здым ках. Апош нім ча сам усё 

боль шую ці каў насць вы клі ка юць не-

звы чай ныя ты па жы, а аль тэр на тыў-

ны ма дэ лінг як раз аб' яд ноў вае лю-

дзей з са ма быт най, за па мі наль най 

знеш нас цю. Больш за тое, з та кі мі 

асо ба мі лю бяць пра ца ваць сты ліс-

ты і ві за жыс ты, бо з імі мож на ўва-

саб ляць са мыя не ве ра год ныя ідэі, 

эк стра ва гант на іх апра наць, экс пе-

ры мен та ваць з ма кі я жам.

— Ка лі звы чай на му ча ла ве ку 

зра біць зя лё ныя во чы і, на прык-

лад, жоў тыя вус ны, гэ та мо жа вы-

гля даць і не пры го жа, і не да рэ чна. 

Ка лі ж у ма дэ лі ка ля ро выя ва ла сы 

і це ла па кры та та ту і роў ка мі, мож-

на спа лу чаць раз на стай ныя ко ле-

ры і гэ та бу дзе вы гля даць гар ма-

ніч на, — за ўва жае Іры на. — Але 

мы не ра ім ра біць та ту і роў кі толь-

кі для та го, каб тра піць да нас у 

агенц тва. Не факт, што ча ла ве ку 

спа да ба ец ца пра ца ма дэ лі, а са 

знеш нас цю, якая яму, маг чы ма, 

і не па да ба ец ца, ён за ста нец ца і 

бу дзе вы му ша ны змі рыц ца.

— Зме на знеш нас ці мо жа ўплы-

ваць на жыц цё ча ла ве ка. Што на-

бы вае той, хто ро біць та кі крок?

— Я — пра цу, хо бі, сям'ю, сяб-

роў, змаг ла са браць доб рую ка-

ман ду — цу доў ны ка лек тыў з 
лю дзей, якім да вя раю і які мі га-
на ру ся. Ма іх ма дэ ляў дру ку юць у 
глян ца вых ча со пі сах, за пра ша юць 
на здым кі, імі ці ка вяц ца. У нас з'я-

ві лі ся фа на ты, хлоп цаў і дзяў чат 

па зна юць на ву лі цы, пад трым лі-

ва юць. На ват по гля ды на жыц цё 

змя ні лі ся, я з ці ка вас цю гля джу 

на свет, мне па да ба ец ца раз гля-

даць мі на коў. Так, за ўва жаю, што 

апош нім ча сам ста ла больш роз-

на ка ля ро вых лю дзей, з жоў ты мі, 

зя лё ны мі ва ла са мі; су стра ка ла і 

дзяў чат, у якіх на ват па ко ле рах 

афар боў ка па доб ная на маю: па-

ло ва га ла вы ў бі ру зо вым, па ло ва 

ў ру жо вым колеры. Усё менш ста-

но віц ца не па ра зу мен няў, ха ця не-

га ты ву і за раз яшчэ ха пае...

У Бе ла ру сі па куль яшчэ не ўсе 

га то вы адэ кват на ўспры маць экс-

пе ры мен ты са знеш нас цю. Ча-

сам не фар мат ная мо ладзь мо жа 

па чуць у свой бок не пры ем ныя 

сло вы. Іс ну юць і стэ рэа ты пы, што 

лю дзі з та ту і роў ка мі на ру ках ці ту-

нэ ля мі ў ву шах — амаль аса цы яль-

ныя эле мен ты. Іры на ўспом ні ла, 

як да яе ў транс пар це пры вя заў ся 

не цвя ро зы ча ла век: «Ад ка жы за 

свае на кол кі», але коль кі дзяў чы на 

ні спра ба ва ла рас тлу ма чыць, што 

гэ та «мас тац кая та ту і роў ка» і яна 

не мае ні я ка га да чы нен ня да ту рэм-

най сім во лі кі, ад вя зац ца ад ха ма 

бы ло цяж ка. На са мрэч пры мя раць 

на ся бе яск ра выя воб ра зы мо гуць 

і вель мі сціп лыя, спа кой ныя лю дзі. 

Ма дэ лі аль тэр на тыў на га агенц тва 

атрым лі ва юць вы шэй шую аду ка-

цыю ці ўжо пра цу юць юрыс та мі, 

эка на міс та мі, за ня тыя на роз ных 

важ ных, «сур' ёз ных» па са дах. 

І час та на асноў ным пра цоў ным 

мес цы ім да во дзіц ца за бы вац ца 

на свае гус ты — ха ваць та ту і роў-

кі пад доў гі мі ру ка ва мі, не ра біць 

«уз рыў ны» ма кі яж. За тое 

на здым ках мо ладзь кай-

фуе, ад ры ва ец ца па поў-

най. Да рэ чы, іх ка ля ро вы 

лад жыц ця прад стаў ле ны 

ў ін тэр нэ це.

— У нас з'я ві ла ся ідэя 

ства раць ві дэа бло гі (яны 

вы клад ва юц ца ў на шай 

гру пе «УКан так це» і на 

YоuTubе) і су пра ва джаць 

іх мі ні-ін тэр в'ю. Мы ні чо га 

не ха ва ем. Лю дзі мо гуць 

на зі раць за пра цай ма дэ-

ляў, ба чыць, як пра хо дзяць 

здым кі, больш да ве дац ца 

пра агенц тва, на шых хлоп-

цаў і дзяў чат. Ча сам на 

фа та гра фіі ма дэ лі мо гуць 

вы гля даць агрэ сіў ны мі, 

а ў жыц ці яны ад кры тыя, 

мі лыя, па зі тыў ныя, — да-

лу ча ец ца да раз мо вы га-

лоў ны па моч нік Іры ны 
Юрый ВАН КЕ ВІЧ. — Вы 

за ўва жы це, якія роз ныя 

ідэі мож на рас круч ваць з 

на шай ка ман дай, лю бы та-

вар мож на абы граць у фо-

та пра ек це ці ві дэа рэ кла ме. 

Пры чым з аль тэр на тыў ны мі 
ма дэ ля мі зра біць гэ та мож-

на пры го жа і яск ра ва. Праз воб раз, 
фо та мож на па да ваць ін фар ма цыю 
(на прык лад, мы ма ля ва лі на тва рах 
сця гі і зды ма лі ся з на цы я наль ны-
мі стра ва мі роз ных кра ін). А ча му б 
не за кра нуць са цы яль ную тэ ма ты-
ку? Так, мы ра бі лі су мес ныя здым кі 
баць коў і дзя цей — пра ект пра ўзае-
ма ад но сі ны ў сям'і.

— У пер шую чар гу ха це ла ся 
ска заць, каб баць кі па ва жа лі ін-
та рэ сы дзя цей, — да дае Іры на. — 
Лепш ня хай дзі ця экс пе ры мен туе 
з ко ле рам ва ла соў, чым ужы вае 
нар ко ты кі ці яшчэ што. Ка лі пад-

ле так за га рэў ся ідэ яй па зме не 

знеш нас ці, ён усё роў на зро біць 

та ту і роў ку, маг чы ма, не дзе пад-

поль на, дрэн ную, кры вую. Важ на, 

каб у сям'і бы ло па ра зу мен не, ні-

чо га не ўтой ва ла ся.

Да рэ чы, у пла нах агенц тва — 

ства рыць та кую пра сто ру, ку ды змо-

гуць звяр тац ца лю дзі роз на га ўзрос-

ту, у тым лі ку дзе ці і са ста рэ лыя, і 

пры жа дан ні кож ны змо жа па спра ба-

ваць ся бе ў ро лі ма дэ лі. Не ка то рыя 

ідэі Іры на па куль тры мае ў сак рэ це, 

але па дзя лі ла ся, што ў най блі жэй шы 

час (да та го, як вый дзе ў дэ крэт) хо-

ча ад крыць фо та сту дыю, зноў жа не  

па доб ную ні на якія ін шыя, і што там 

са праў ды бу дзе кру та.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

НЕ ФАР МАТ НЫ 
ПОД ЫУМ,
або На су пе рак стан дар там

Апош нім ча сам усё боль шую 
ці каў насць вы клі ка юць 
не звы чай ныя ты па жы, 
а аль тэр на тыў ны ма дэ лінг 
як раз аб' яд ноў вае лю дзей 
з са ма быт най, за па мі наль най 
знеш нас цю.

Па кры тыя яск ра вы мі та туш ка мі ру кі, ту нэ лі і пір сінг, ка ля ро выя 

ва ла сы і кід кі ма кі яж — ці та кім вы ўяў ля е це су час ны ма дэ лінг? 

Але ча му не кі нуць вы клік ста рым на да куч лі вым стан дар там 

і не вы вес ці на под ыум лю дзей з не фар мат най знеш нас цю?

У Бе ла ру сі з'я ві ла ся пер шае аль тэр на тыў нае ма дэль нае агенц-

тва B.О.О.M. (Brеаkіng оf оld mеmоrіеs), гэ та ка ман да са праў ды 

ла мае стэ рэа ты пы і ўяў лен ні пра свет пры га жос ці. Хлоп цы і 

дзяў ча ты з «ху лі ган скай» знеш нас цю ска ра юць ды зай не раў, 

«упіс ва юц ца» ў рэ кла му раз на стай ных рэ чаў — ад спар тыў на га 

ін вен та ру да ўпры га жэн няў і вя сель ных су ке нак, за ра жа юць па-

зі ты вам на ме ра пры ем ствах, удзель ні ча юць у са мых ад мет ных 

і крэ а тыў ных ту соў ках.


