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«ХА ЦЕ ЛА Б НА СІЦЬ 
КА РОТ КІЯ СУ КЕН КІ»

Юлія ЛІ СЕЦ КАЯ ро біць для 

ка лек цыі вы шыў ку. Ву аль, якая 

пой дзе на фар тух, упры го жы ла 

кі зіль ні кам з па це рак, на ман жэ-

тах бу ду ча га кас цю ма змяс ці ла 

«чмя лёў». Пра ца ваць ру ка мі яна 

ву чы ла ся ў Мін скім цэнт ры дэ ка-

ра тыў на-пры клад ной твор час ці, 

дзе атры ма ла дып лом вы шы-

валь шчы цы.

— Ка лі збі ра ла ся ву чыц ца ў 

цэнт ры, баць кі ка за лі: «На вош-

та ту ды? Трэ ба ў ін сты тут іс ці, 

вы шэй шую аду ка цыю атрым лі-

ваць». Паз ней я па сту пі ла ў Ін-

сты тут су час ных ве даў імя Шы-

ро ка га на ды зай не ра. Але зда-

роўе па гор шы ла ся, і я сыш ла.

У мя не эпі леп сія, для боль-

шас ці най маль ні каў гэ та ад ра зу 

«не». Маё пер шае мес ца ра бо-

ты — прад пры ем ства «Скарб ні-

ца». Там вы шы ва ла па тры ка та-

жы. По тым бы ла кур' е рам шэсць 

га доў, да ку мен ты ва зі ла. Ця пер 

дру гі год пра цую ў «Ар тІ дэі» — 

мя не ўзя лі з бір жы па пра гра ме 

пра цоў най адап та цыі. Ня даў на 

пе ра вя лі на па са ду май стра вы-

твор час ці ад дзе ла — ку ры рую 

ін шых ра бот ні каў. За ро бак тут 

не вя лі кі, але мне яшчэ пла цяць 

пен сію па ін ва лід нас ці.

Я ўмею вя заць, га бе ле ны ра-

біць, пэч варк асво і ла. Сяб ры ўсё 

про сяць у па да ру нак ім што-не-

будзь змай стра ваць, але ча су не 

ха пае.

Мо дай не за хап ля ю ся, адзя ва-

ю ся на свой густ. У мя не фі гу ра 

не стан дарт ная, су кен кі ка рот кія 

не ма гу на сіць — а так ха це ла-

ся б... Та му ў гар дэ ро бе шта ны 

ў асноў ным.

У воль ны час у му зеі ха джу. 

Бы ла ў му зеі Ян кі Ку па лы, На-

цыя  наль ным мас тац кім. Ня даў на 

ў На лі боц кую пу шчу ез дзі ла.

Баць кі вель мі ра ды, што я 

ўдзель ні чаю ў мод ным пра ек-

це, толь кі пе-

р а  ж ы  в а  ю ц ь , 

што шмат ча су 

губляю і вы хад-

ных ня ма. Ды-

зай не ры ма ёй 

пра цай за да во-

ле ны, а я кры тыч на да ся бе стаў-

лю ся: ха це ла б леп шую якасць.

«ШЭСЦЬ ГА ДОЎ 
ВЫ РАБ ЛЯЮ 

ЎПРЫ ГА ЖЭН НІ»
Мно гія дзяў ча ты, якія да па-

ма га юць ства раць ка лек цыю, 

жы вуць у рэ гі ё нах — Ма зы-

ры, Жо дзі не. Ган на ГА НІ СЕЎ-

СКАЯ — са Стоўб цаў. Вя за ныя 

шы дэл кам ман жэ ты і бе раж кі — 

яе рук спра ва.

— На мод ных па ка зах ні ра зу 

не бы ла, але даў но ма ру, та му, 

ка лі мне пра па на ва лі да лу чыц ца 

да пра ек та, з ра дас цю па га дзі-

ла ся. Гэ та маг чы масць па зна ё-

міц ца з ма дэль е ра мі, па ка заць 

свае здоль нас ці. У «Ін стаг ра ме» 

я пад пі са на на мно гіх бе ла рус кіх 

ды зай не раў. З ці ка вас цю са чу, 

на прык лад, за Юлі яй Ла туш кі-

най. Мне па да ба ец ца стыль «кэ-

жу ал» — мак сі маль на зруч ныя 

рэ чы.

Ужо шэсць га доў я вы раб ляю 

ўпры га жэн ні. Удзель ні чаю ў кір-

ма шах, фес ты ва лях — і ў родным 

го ра дзе, і ў Мін ску. Не ка то рыя на-

шы сла ву тас ці ро бяць у мя не за-

ка зы. Ган на Шар ку но ва не каль кі 

ра зоў пры яз джа ла, Воль га Хі жан-

ко ва бы ла — ёй вель мі спа да ба-

лі ся мае бран за ле ты.

Коль кі ча су ідзе на вы раб ад-

на го ўпры га жэн ня, за ле жыць ад 

скла да нас ці. Бы вае і ты дзень па-

трэб ны. Шмат ча су адводзіцца 

на за каз ма тэ ры я лаў, пад бор ку 

ін стру мен таў.

У мя не спі наль ная цяг лі ца вая 

атра фія. Та му на ву чо бу ха дзіць 

не ма гу. До ма раз маў ляю праз 

ін тэр нэ т з сяб ра мі, слу хаю аў дыя-

к ні гі. Ся род лю бі мых аў та раў — 

Рэ марк. З су час ных — Ба рыс 

Аку нін: я яго вя лі кая фа нат ка.

З без бар' ер ным ася род дзем 

у Стоўб цах не ўсё ідэа льна, але 

з кож ным го дам з'яў ля юц ца па-

ляп шэн ні. У Дом куль ту ры мож-

на тра піць, у не ка то рыя кра мы 

так са ма. Я ня даў на атры ма ла 

элект ра ка ляс ку, час цей на шпа-

цы ры бы ваю.

«ГЭ ТА АД НА 
З НАЙ ЛЕП ШЫХ ПА ДЗЕЙ 

У МА ІМ ЖЫЦ ЦІ»
Ажур ныя ўстаў кі на спін ку 

адзен ня, ру шы для блу зы, по яс 

вя жа Свят ла на ПЯТ РОЎ СКАЯ. 

Жан чы на ру ка дзель ні чае яшчэ 

са школь най лаў кі.

— Не ка лі я бы ла за рэ гіст ра-

ва на як ра мес нік, але та ды яшчэ 

не так раз ві ты быў ін тэр нэт, і 

ўсё па віс ла ў па вет ры. Цяпер 

вя жу толь кі для ся бе і бліз кіх: 

шап кі, ша лі кі, пуль сэт кі, кар-

ды га ны, сві та ры. На прут ках і 

шы дэл кам.

Мне па да ба юц ца ру ка дзель-

ныя фо ру мы, гля джу, што ў гэ-

тым се зо не за па тра ба ва на. Сён-

ня, на прык лад, мод ныя вя лі кія 

аб' ём ныя ко сы, каб па 12 пет ляў 

пе ра пля та ла ся.

Я не пра цую па ста не зда-

роўя. На жаль, га доў пяць та му 

зда ры ла ся праб ле ма з па зва-

ноч ні кам, і я за храс ла до ма. Па 

ква тэ ры ха джу, але на вя лі кія 

ад лег лас ці пе ра соў вац ца вель-

мі скла да на, бо мне трэ ба час та 

ад па чы ваць.

Дзе да гэ туль пра ца ва ла? 

А мож на не ўспа мі наць мі ну лае? 

Я так ста ра ла ся яго за быць...

Акра мя вя зан ня люб лю пя чы 

хлеб. Філь мы доб рыя гля джу: 

«1+1», «Ды хай дзе ля нас» — у 

маю тэ му. Са вец кае кі но люб-

лю. Па ка на ле «Рэт ра ТБ» з за-

да валь нен нем уклю чаю філь мы 

60—70-х га доў.

Ка лі пра па на ва лі пра ца ваць 

над мод най ка лек цы яй, я за гэ-

ту маг чы масць уха пі ла ся. Перш 

за ўсё та му, што ха це ла ад чуць 

сваю за па тра ба ва насць. Мне 

пры ем на, што мая ра бо та спа-

да ба ла ся і бу дзе вы ка ры ста на 

на та кім уз роў ні. І, зразумела, 

спа дзя ю ся ней кую ка пей чы ну 

да дат ко ва да пен сіі атры маць.

Хут чэй за ўсё, на па каз прый-

сці не зма гу. На та кім ме ра пры-

ем стве трэ ба вы гля даць прэ зен-

та бель на, а ка лі ба ліць па зва-

ноч нік — гэ та скла да на, бо дум кі 

зу сім пра ін шае. Бу ду пра сіць, 

каб мне скі ну лі фо та.

Я ўсце ша на, што маю пра цу 

па ка жуць на под ыу ме, што ха-

ваць. За апош нія пяць га доў гэ-

та, ба дай, ад на з са мых вя лі кіх 

па дзей у ма ім жыц ці, якая дае 

ўнут ра ныя сі лы.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Под ыумПод ыум

«ДАЎ НО МА РУ 
ПА БЫ ВАЦЬ НА ПА КА ЗЕ»

Як дзяў ча ты з асаблівасцямі развіцця 
ўпер шы ню ства ра юць мод ную ка лек цыю

Пра ект «Но выя маг чы мас ці» рэа лі зуе Бе ла рус кая па ла та 
мо ды су мес на з Бе ла рус кай аса цы я цы яй да па мо гі дзе цям-ін-
ва лі дам і ма ла дым ін ва лі дам. Асно ву ка лек цыі рас пра цоў ва лі 
ды зай не ры Па вел Доў нар (вя до мы па брэн дзе «Ноnаr»), Аляў-
ці на Ра соль ка, Воль га Бі гель і Ева Се лі ва на ва. Лейт ма ты вам 
ста лі рэд кія на ся ко мыя і рас лі ны, за не се ныя ў Чыр во ную кні-
гу Бе ла ру сі. Уся го на под ыу ме прад ста вяць больш за 20 мод-
ных воб ра заў.

Ар га ні за та ры спа дзя юц ца, што гэ ты пра ект ста не штурш-
ком да не ча га боль ша га. Ды зай не ры і тэкс тыль ныя прад-
пры ем ствы ўба чаць, што май стры з ін ва лід нас цю мо гуць 
ства раць пры го жыя і якас ныя вы ра бы, і бу дуць да ру чаць ім 
асоб ныя за ка зы (тым больш мно гія ра бо ты мож на вы кон ваць 
до ма).

Кі на фес ты валь 
«Ліс та пад» 

аб вяс ціў 
фільм 

ад крыц ця
Юбі лей ны 25-ы «Ліс та пад», 

цы ры мо нія ад крыц ця яко га 

ад бу дзец ца 2 ліс та па да 

ў кі на тэ ат ры «Маск ва», 

стар туе з кар ці ны поль ска га 

рэ жы сё ра Паў ла Паў лі коў скі 

«Ха лод ная вай на». Чор на-бе лая, 

з не звы чай ным квад рат ным 

фар ма там і пры ват най 

гіс то ры яй на фо не гіс та рыч ных 

пе ра ло маў ме лад ра ма ўжо 

пры нес ла яе аў та ру ўзна га ро ду 

Кан ска га кі на фес ты ва лю 

як най леп ша му рэ жы сё ру 

і вы лу чэн не на «Ос кар» 

ад Поль шчы.

Бе ла рус кі гля дач па мя тае па пя рэд-

нюю кар ці ну поль ска га рэ жы сё ра — ос-

ка ра нос ную «Іду», якая ў 2013 го дзе 

атры ма ла «зо ла та» і «се раб ро» «Ліс-

та па да», гэ та зна чыць дзве га лоў ныя 

яго ўзна га ро ды.

«Ха лод ная вай на» — гэ та lоvе-stоrу 

ін тэ лі гент на га ды ры жо ра фальк лор на-

га ан самб ля Вік та ра і не аду ка ва най 

ар тыст кі ан самб ля Зу лы — гэ так жа, 

да рэ чы, зва лі баць коў Паў ла Паў лі коў-

скі, якім пры све ча ны фільм. На фо не 

пас ля ва ен най ка му ніс тыч най Поль шчы, 

у Вар ша ве, Бер лі не, Юга сла віі, Па ры-

жы, з усі мі су пя рэч нас ця мі ча су, якія 

ўмеш ва юц ца ў жыц цё ге ро яў, з джа зам 

і фальк лор ны мі ма ты ва мі Вік тар і Зу ла 

дзе ся ці год дзя мі то зна хо дзяць ад но ад-

на го, то губ ля юць.

«Ад крыць 25-ы «Ліс та пад» кар ці най 

«Ха лод ная вай на» — для нас сім ва ліч-

ны жэст, бо так са ма, як наш фес ты-

валь, фільм Паў ла Паў лі коў скі ка жа аб 

га лоў най праб ле ме, улас ці вай ка му ніс-

тыч на му ла ге ру, а ця пер ужо пост ка-

му ніс тыч най пра сто ры, — су праць ста-

ян ню Ус хо ду і За ха ду. Фільм са праў ды 

ад люст роў вае іс на ван не двух све таў 

і дзвюх сіс тэм, але па сут нас ці «Ха-

лод ная вай на» — не па лі тыч нае кі но. 

Кар ці на ка жа пра тое, як гэ тыя гра ні цы 

хо чац ца сцер ці, як хо чац ца жыць і лю-

біць, як не аб ход на ад чу ваць сва бо ду. 

Яна па ды ма ец ца над ідэа ло гі яй, па лі-

ты кай, со цы у мам, што пе ра шка джа юць 

лю дзям быць шчас лі вы мі», — га во рыць 

пра грам ны ды рэк тар «Ліс та па да» 

Ігар СУ КМА НАЎ.

У кар ці не мож на па чуць як дэ ка дэнц-

кі для на шых 1950-х джаз, так і «Кан та-

ту пра Ста лі на». Уба чыць як жорст кую 

сіс тэ му — «жа лез ную за сло ну», аб ві на-

ва чан не ў здра дзе, ла гер, так і ра ман-

тыч ную гіс то рыю ка хан ня. Як счы таць 

зна кі ча су і гіс та рыч ны кан тэкст, так і 

спаз наць уні вер саль ную гіс то рыю.

За сна валь ні ка мі «Ліс та па да» вы сту-

па юць Мі ніс тэр ства куль ту ры і Мін скі 

га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт. Ар га ні за та-

рам — Цэнтр ві зу аль ных і вы ка наль ніц-

кіх мас тац тваў «АРТ Кар па рэйшн».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

У ліс та па дзе ў Мін ску прой дзе 

Бе ла рус кі ты дзень мо ды. Звы чай на ў 

ім удзель ні ча юць ды зай не ры, што ўжо 

па спе лі за явіць пра ся бе. Але сё ле та 

бу дзе вы клю чэн не. Ад ну з ка лек цый 

ра зам з ма дэль е ра мі ства ра юць дзяў ча ты 

і жан чы ны з ін ва лід нас цю, для якіх гэ ты 

мод ны па каз — пер шы ў жыц ці. Мы 

па пра сі лі не каль кі ўдзель ніц рас ка заць 

пра свае ра бо ты, гар дэ роб, без бар' ер нае 

ася род дзе ў го ра дзе і ма ры.

Юлія ЛІСЕЦКАЯ.

Ву аль з вы шы ты мі 
чмя ля мі.

Рэч з бу ду чай ка лек цыі
(спінка выраба).
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