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У пад лет ка вым уз рос це ха це ла-

ся пры го жа вы гля даць. У шко ле я 

за вяз ваў пі я нер скі галь штук роз ны-

мі спо са ба мі, імк нуў ся мод ні чаць у 

ней кіх пін жа ках. Але гэ та быў пе-

ры яд са вец ка га дэ фі цы ту, пры го-

жае адзен не пра да ва ла ся толь кі ў 

ма га зі нах «Бя роз ка». Мне ці ка ва 

бы ло за хо дзіць і гля дзець, якія там 

ёсць рэ чы.

— Па мя та е це ваш пер шы 

аса біс ты до свед ма дэ ля ван ня 

адзен ня?

— У 8 кла се я пры ду маў са бе 

курт ку, а ма ма да па маг ла яе 

па шыць. Ня даў на яна на ват 

знай шла ся, я вель мі смя яў-

ся, з якіх тка нін уда ло ся яе 

зра біць. У стар шых кла сах я 

па шыў са бе шор ты-бер му ды, 

на бе лай тка ні не зу сім не пры-

зна ча ны мі для гэ та га фар ба мі 

на ма ля ваў паль мы, аст ра вы, 

ней кія за меж ныя сло вы. Рэ ак-

цыя ра вес ні каў — «Ваў, ня ўжо 

ты сам гэ та зра біў!» — на тхні-

ла, ха це ла ся іс ці да лей.

З та ко га дзі ця ча га до све-

ду і па чаў ся шлях у пра фе сію. 

Дзе ля гэ та га на ву чыў ся ма ля-

ваць. Тры га ды за пар, да рэ чы, 

я ха дзіў на эк за ме ны ў тэх на-

ла гіч ны тэх ні кум — пас ля 8, 9 і 

10 кла са. Пла на ваў ву чыц ца ў 

шко ле, а на эк за мен па ма люн-

ку пры хо дзіў, бо ці ка ва бы ло 

пра ве рыць свае сі лы. Пас ля 

10 кла са па сту піў, і мой ма-

лю нак быў ад ным з леп шых. 

По тым ву чыў ся ў Ака дэ міі 

мас тац тваў, на фі ла соф скім 

фа куль тэ це БДУ, але не скон-

чыў ні тое, ні дру гое. У ней кі 

мо мант мне ста на ві ла ся сум-

на, і я сы хо дзіў. Так што я цал кам 

селф-мэйд у пэў ным сэн се гэ та-

га сло ва. Ве ды ў роз ных га лі нах 

да па ма га юць ра зу мець клі ен таў з 

роз ных сфер — ад біз не су да мас-

тац тва. А мая пра фе сія — ад на ча-

со ва і мас тац тва, і ра мяст во, гэ так 

жа, як му зы ка ці жы ва піс.

З ПА ВА ГАЙ 
ДА МО ВЫ ДРЭС-КО ДУ

— Ці скла да на пра ца ваць у 

гра мад стве, дзе мно гія муж чы-

ны пра яў ля юць ма ла ці ка вас ці да 

та го, што на іх апра ну та?

— У ма ім вы пад ку ўсё скла ла-

ся да во лі ўда ла. Два дзе ся ці год дзі 

та му, ка лі я па чы наў, ня мно гія муж-

чы ны ме лі ўяў лен не пра мо ду, ды і 

менш бы ло ці ка вас ці да кла січ на га 

кас цю ма. Вы клю чэн нем бы лі тыя, 

хто за ра біў ней кі ка пі тал, па зна ё-

міў ся з за меж ны мі брэн да мі. Гэ та 

або прад пры маль ні кі, або прад-

стаў ні кі дып ла ма тыч на га кор пу-

са. За апош нія 20 га доў змя ні ла ся 

і муж чын ская мо да, і по гля ды на яе, 

ды і са мі муж чы ны. Сён ня больш 

па ва гі да ся бе, да свай го ста ту су, 

імк нен ня да кам фор ту і пры га жос-

ці. З'я ві лі ся шмат лі кія маг чы мас-

ці за раб ляць і рас хо да ваць. Ды і 

свет мя ня ец ца: лю дзі ста мі лі ся ад 

гла баль ных брэн даў, ад тан на га 

адзен ня. Ёсць ка тэ го рыя лю дзей, 

якія хо чуць, каб адзен не бы ло толь-

кі «іх нім», ства ра ла той звык лы 

кам форт і пры га жосць дзя ку ю чы 

якас ці тка ні ны, пра віль нас ці па шы-

ву і пра пор цый. Так, гэ та рэд кі від 

муж чын, пры чым усю ды — як у на-

шым гра мад стве, так і ў за ход нім. 

Але та кіх да стат ко ва, каб я ад чу ваў 

ся бе за па тра ба ва ным. У 20 га доў 

мне бы ло скла да на пра да ваць кла-

січ нае адзен не для ста лых муж чын. 

Ця пер, ка лі я зраў няў ся ва ўзрос це 

са сва і мі клі ен та мі, мы раз маў ля-

ем на ад ной мо ве, жы вём у ад ным 

ася род дзі, у нас ад ноль ка выя каш-

тоў нас ці. Я доб ра ра зу мею, ча го 

хо чуць та кія муж чы ны.

— Ча сам зда ец ца, што кла-

січ ны кас цюм са сту пае свае 

па зі цыі, бо сён ня на дзе ла вую 

су стрэ чу ці ў тэ атр ня рэд ка хо-

дзяць у джын сах...

— Ёсць вя ліз нае кан сер ва-

тыў нае фі нан са вае, па лі тыч нае 

ася род дзе, якое жы ве па ін шых 

за ко нах, дзе эс тэ ты ка і куль ту ра 

адзен ня — гэ та ін шая мо ва. Так, 

сён ня час та гу чаць дэ ма кра тыч ныя 

пры кла ды ў адзен ні Сты ва Джоб са 

і Мар ка Цу кер бер га, але гэ та хут-

чэй вы клю чэн ні з пра ві ла. Больш 

за тое, у бан каў скай сфе ры, у вы-

со кіх фі нан са вых ко лах, па ба чыў-

шы твой кас цюм, з та бой мо гуць 

ад мо віц ца су стра кац ца. І мая за-

да ча — на ву чыць раз маў ляць на 

мо ве дрэс-ко ду, ста віц ца да яе з 

па ва гай. У пры ват нас ці ма ла дых 

клі ен таў, якія пра цу юць у ІT-сфе-

ры і вы хо дзяць на між на род ныя 

рын кі ў кан сер ва тыў ных га лі нах, 

дзе па тра бу ец ца быць на роў ных 

з за меж ны мі парт нё ра мі. Тут ужо 

бай ка або ці шот ка і джын сы не па-

ды дуць. Да рэ чы, сён ня прад стаў-

ні кі на ша га біз не су знеш не вель мі 

доб ра вы гля да юць на між на род-

ным уз роў ні.

— Ці аба вяз ко ва ў муж чын-

скім гар дэ ро бе па ві нен быць 

кла січ ны кас цюм?

— Я б не стаў ка тэ га рыч на сцвяр-

джаць, што ў гар дэ ро бе кож на га 

муж чы ны па ві нен быць кас цюм. 

Маг чы ма, і не ў кож на га. Але трэ ба 

мець не каль кі пры го жых, ці ка вых, 

ад па вед ных сты лю жыц ця пін жа-

коў. Гэ та мо жа быць або кас цюм, 

або кам плект са шта ноў і пін жа ка, 

якія па су юць адзін ад на му. Муж-

чын скі пін жак — са мы ўты лі тар ны 

прад мет гар дэ ро бу, бо яго мож на 

на сіць круг лы год. У за леж нас ці ад 

абра най тка ні ны ён мо жа да рыць 

як цяп ло, так і пра ха ло ду. Гэ та ад-

на ча со ва і курт ка, і прад мет дзе ла-

во га гар дэ ро бу. У ім мож на прый сці 

як на ве ча рын ку, так і ў мес ца, дзе 

ёсць дрэс-код. У пэў ным уз рос це 

(і тут ужо ска жу ка тэ га рыч на) трэ ба 

ўсве дам ляць, што вы пе ра хо дзі це 

са ста ту су ма ла до га ча ла ве ка ў ста-

тус муж чы ны. Але гэ та ні ў якім ра-

зе не аб мя жоў вае вы бар адзен ня, і 

пры пра віль ным пад бо ры яно бу дзе 

пад крэс лі ваць ма ла досць, яр касць і 

энер гіч насць. Пін жак, які доб ра ся-

дзіць, до рыць зруч нас ці не менш, 

чым талс тоў ка ці бай ка.

На прык лад, у Іта ліі муж чы на, які 

да ся гае пэў на га са цы яль на га 

ста но ві шча, на ват па чат ко ва-

га пос пе ху, шу кае са бе краў ца 

і да лей за каз вае ў яго пін жа-

кі, кас цю мы. Гэ та ін шы ўзро-

вень спа жы ван ня. Ты мо жаш 

вы браць тка ні ну, за пра гра ма-

ваць тыя ці ін шыя ўлас ці вас ці: 

або гэ та пін жак на вы хад для 

сур' ёз ных сі ту а цый, або паў-

ся дзён ная рэч, якую хо чац ца 

на сіць 10 га доў і не мя няць. 

Пры гэ тым яна бу дзе вы дат на 

ся дзець і ўва саб ляць твой лад 

жыц ця.

НА ВОШ ТА 
І ЯК ЧАС ТА?

— Коль кі, да рэ чы, мож на 

на сіць адзін кас цюм? Пры 

тым, што кож ны се зон мя-

ня ец ца мо да: но вая фор ма 

кі шэ няў, каў ня ра...

— Вы за кра ну лі тэ му, якая 

для боль шас ці муж чын тэ ра ін-

ког ні та. Ёсць роз ныя ві ды тка-

нін, ад ны вель мі нос кія, ін шыя 

зу сім не нос кія, пры зна ча ныя, 

каб апра наць уся го не каль кі ра-

зоў на год. Лёг кі лет ні пін жак з вы-

са ка я кас на га тон ка га ка ша мі ру не 

бу дзе нос кі. А ка лі ўзяць, на прык лад, 

шат ланд скі цвід вя до май мар кі Hаrrіs 

Twееd, для вы твор час ці яко га вы ка-

рыс тоў ва ец ца са мая гру бая шэрсць, 

то пін жак бу дзе на сіц ца 10 га доў і не 

са трэц ца. У мя не ёсць, да рэ чы, та кі 

пін жак, яко му шэсць га доў. Я двой чы 

мя няў пад клад ку, бо яна вы хо дзіць 

са строю, а цвід ста но віц ца толь кі 

пры га жэй шы: дзесь ці вы ці ра ец ца, 

дзесь ці на бы вае па трэб ную фор му.

Што да ты чыцца кла-

січ на га кас цю ма ў дзе ла-

вым гар дэ ро бе, то вель мі 

важ на, каб муж чы на дак-

лад на ра зу меў, для ча го 

яго на бы вае і як час та бу-

дзе на сіць. Дзіў на пра па-

ноў ваць сту дэн ту кас цюм 

кош там у ты ся чу руб лёў, 

бо ма ла ды ча ла век яшчэ 

зме ніц ца фі зіч на, зной-

дзе га лі ну, дзе яму бу дзе 

па трэб ны ін шы гар дэ роб. 

Муж чы на, які ро біць кар'-

е ру, па ві нен усве дам ляць: 

ка лі ён кож ны дзень апра-

нае кас цюм, то на бы ваць 

вар та нос кі, які па ды хо-

дзіць да дрэс-ко ду кам па-

ніі. Лю бы гар дэ роб трэ ба 

пра дум ваць з пунк ту 

гле джан ня эка на міч нас-

ці, нос кас ці, кам фор ту, 

кан тэкс ту аль нас ці. Для 

ста тус ных перагавораў 

па тра бу ец ца рас кош ная 

тка ні на, каб апа нент ба-

чыў, што пе рад ім ча ла-

век вы со ка га ўзроў ню, які 

мо жа са бе да зво ліць якас ныя рэ чы. 

Да ра гі кас цюм вы да юць і тка ні на, 

і па шыў, і дэ та лі руч ной ра бо ты. 

У мя не ёсць во пыт ства рэн ня кас-

цю маў пад кан крэт ныя пе ра гаворы. 

І гэ та пра цуе: лю дзі са праў ды да-

ся га лі пос пе ху. Ка лі мы па гля дзім 

на лю бое біз нес-ася род дзе, уба чым 

ад ноль ка выя сі нія кас цю мы. Але на 

са май спра ве кож ны з іх уні каль-

ны, бо па шы ты на за каз. Там бач-

ная і ру ка май стра, і стыль жыц ця 

яго ўла даль ні ка, улас ныя пе ра ва гі 

і за хап лен ні. І гэ та вель мі ня прос-

та, каб у кла січ ным сі нім кас цю ме 

бы ла ад люст ра ва на цэ лая гіс то рыя 

ча ла ве ча га жыц ця. Та ко га эфек ту 

мож на да сяг нуць толь кі з пра фе-

сій ным краў цом.

— Хто ва шы па ста ян ныя за-

каз чы кі?

— Са мыя роз ныя лю дзі. Але 

ўсе яны цэ няць і па ва жа юць ся бе, 

да сяг ну лі пэў на га пос пе ху і хо чуць 

яго ад чуць як праз якасць адзен ня, 

так і праз пэў ны па сыл біз нес-парт-

нё рам. Але мы ад кры тыя і га то вы 

пра ца ваць з усі мі. Ле тась, на прык-

лад, рэа лі за ва лі не вя лі кі, але ці ка-

вы пра ект з На цы я наль ным алім-

пій скім ка мі тэ там. Зра бі лі се рыю 

галь шту каў для vір-пер сон і кі раў-

ні коў дэ ле га цый, якія на вед ва юць 

наш НАК. Гэ та маг чы масць па ка-

заць, што ёсць бе ла рус кі пра дукт 

на ўзроў ні су свет ных стан дар таў.

— Коль кі каш туе кас цюм, па-

шы ты на за каз?

— З улі кам асаб лі вас цяў тэх-

на ла гіч на га пра цэ су і кош ту тка-

нін — 1200—3000 руб лёў. У Еў ро пе 

той пра дукт, які мы ро бім, каш туе ў 

эк ві ва лен це ад 3 да 10 ты сяч руб-

лёў. Для асноў на га бе ла рус ка га 

спа жыў ца на ша ца на вель мі вы-

со кая. Але мы раз ліч ва ем не на 

ма са ва га па куп ні ка. Наш кас цюм, 

ка лі пра во дзіць ана ло гіі з аў та ма-

бі лем, прад стаў ніц ка га кла са. Хоць 

я ма гу па шыць і для сту дэн та, і для 

прэ зі дэн та. У нас, да рэ чы, бы ло не-

каль кі не звы чай ных за ка заў, ка-

лі мы ра бі лі школь ную фор му для 

ма ла дых лю дзей, якія ву чы лі ся ў 

Анг ліі і Швей ца рыі. Зра зу ме ла, што 

для школь ні каў мы вы бі ра лі больш 

прос тыя і нос кія тка ні ны, там не па-

трэб ны пет лі руч ной ра бо ты. Ка-

лі ве да еш тэх на ло гію, мож на гэ та 

рэ гу ля ваць. Тэх на ло гія на той жа 

фаб ры цы «Ка мін тэрн» ня дрэн ная, 

прос та яна ін шая — на кі ра ва ная на 

тое, каб зра біць ма са вы не да ра-

гі пра дукт. Але ёсць аб ме жа ван ні: 

там не бу дзе глян цу, што ёсць у на-

шым кас цю ме. Гэ та роз ныя по лю сы 

ад ной ін дуст рыі. У той жа Іта ліі пад-

час ста жы роў кі я па бы ваў на пя ці 

роз ных вы твор час цях: ад ма лень-

кай ка мер най, дзе ў не апаль скім 

дво ры ку пра цуе адзін дзя ду ля і ў 

яго толь кі прас і швей ная ма шын ка, 

да фаб ры кі з ма гут нас цю ты ся ча 

адзі нак у ме сяц і са мым 

су час ным аб ста ля ван-

нем. Тут кож ны пра цуе ў 

сва ім сег мен це і ў кож на-

га свая за да ча.

— Коль кі зай мае ра-

бо та над ад ным кас цю-

мам?

— Ад 50 да 90 ра бо чых 

га дзін. Над кас цю мам, 

акра мя мя не, пра цу юць 

тры спе цы я ліс ты. Мая 

за да ча — вы браць тка ні-

ну, гу зі кі, ніт кі, ак се су а ры, 

па да браць кан струк цыю, 

прай сці ся па ўсіх тон кас-

цях тэх на ла гіч на га пра-

цэ су, зра біць пры мер-

кі — пер шую, дру гую, трэ-

цюю, — па куль у клі ен та 

не за га рац ца во чы. Але 

ма гу зра біць кас цюм цал-

кам улас ны мі ру ка мі, без 

швей най ма шын кі, і гэ та 

бу дзе леп шы кас цюм у 

све це. Праў да, эка на міч-

на гэ та не апраў да на.

Але на КРА ВЕЦ.
Фота 

з адкрытых крыніц.

НАЙЛЕП ШЫ Ў СВЕ ЦЕ 
КАС ЦЮМ...

«У пэў ным уз рос це (і тут 
ужо ска жу ка тэ га рыч на) 
трэ ба ўсве дам ляць, што 
вы пе ра хо дзі це са ста ту су 
ма ла до га ча ла ве ка ў ста тус 
муж чы ны. Але гэ та ні ў якім 
ра зе не аб мя жоў вае вы бар 
адзен ня».


