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Ці прый дзе са праўд ная 

вяс на ў са ка ві ку, не вя-

до ма, але ні што не пе-

ра шка джае па чаць но-

вы мод ны се зон па ка-

лен да ры. Пад каз ва ем, 

да ча го пры гле дзец ца 

ў кра мах і якім рэ чам 

з ва шай ша фы мож на 

даць дру гое жыц цё.

Уль тра фі я лет

Га лоў ны ко лер гэ тай вяс-

ны. На дум ку прад стаў ні коў 

Ін сты ту та ко ле ру Раntоnе, ён 

сім ва лі зуе ары гі наль насць, 

на ва тар ства і бу ду чы ню з 

яе но вы мі тэх на ло гі я мі і па-

лё та мі ў ін шыя га лак ты кі. 

А яшчэ мо жа быць кры ні-

цай на тхнен ня для твор-

час ці. Ін шае пы тан не, як 

уда ла ўклю чыць яго ў свой 

гар дэ роб, бо ко лер для нос-

кі да стат ко ва скла да ны. Ён 

доб ра спа лу ча ец ца з жоў-

тым і ка ра ла вым (ва ры янт 

для тых, хто хо ча вы гля даць 

яр ка), а так са ма з бэ жа вым, 

бе лым і чор ным (больш спа-

кой ны воб раз). Ка лі не ўпэў-

не ны, што ўльтра фі я лет вам 

па суе, вы бе ры це ак се су ар 

гэ та га ад цен ня ці спад ні цу, 

а не блузку: так ко лер бу дзе 

зна хо дзіц ца да лей ад тва ру 

і не на дасць яму стом ле ны 

вы гляд. Зу сім не па да ба ец-

ца? Та ды пры гледзьце ся да 

ін шых мод ных у гэ тым се зо-

не ко ле раў — яр ка га жоў та-

га, ша ка лад на га, ха лод на га 

зя лё на га, то наў «па мі дор чэ-

ры» і «ру жо вая ла ван да».

Пла шчы 
на лю бы густ

Ка лі ў ва шай ша фе ня-

ма трэн ча (двух борт на га 

даж джа во га пла шча з по-

ясам), ёсць доб рая на го да 

яго ку піць. Бяс прой грыш ны 

ва ры янт — аб' ём ны бэ жа-

вы даў жы нёй па ка ле на. 

Трэнч спа лу ча ец ца і са 

стро гі мі нагавіцамі, ства-

ра ю чы дзе ла вы воб раз, і з 

паў ся дзён ны мі джын са мі. А 

яшчэ ды зай не ры пра па ну-

юць зноў пры гле дзец ца да 

чыр во на га ску ра но га пла-

шча. На сі це яго з голь фам 

і спад ні цай спа кой ных ад-

цен няў, каб зба віць гра дус 

эк стра ва гант нас ці.

Даў гія мах ры
Імі мо гуць быць дэ ка ры-

ра ва ныя спад ні ца, су кен-

ка, ка шу ля і на ват па лі то. 

У мо дзе — цяж кія, пу шыс-

тыя і шмат слой ныя мах ры. 

Спад ні ца з та кім аздаб лен-

нем доб ра бу дзе гля дзец-

ца ў кам плек це са сві та рам 

буй ной вяз кі. А курт ка — з 

джын са мі і гру бым абут-

кам. У пер шым вы пад ку 

атры ма ем ра ман тыч ны 

воб раз, у дру гім — сме лы і 

бун тар скі. Асноў нае пра ві-

ла пры нос цы мах роў: ас-

тат нія рэ чы на вас му сяць 

быць мак сі маль на прос ты мі 

і ла ка ніч ны мі. І па мя тай це, 

што та кі дэ кор да дае фі гу-

ры аб' ёму.

Плас тык
Звы чай на ды зай не ры ад-

да юць пе ра ва гу на ту раль-

ным тка ні нам. Але бы ва юць 

вы клю чэн ні. Для на ша га 

даждж лі ва га на двор'я рэ чы 

з плас ты ку — тое, што трэ-

ба. У на ступ ным се зо не гэ ты 

ма тэ ры ял бу дуць вы ка рыс-

тоў ваць і пры вы ра бе абут-

ку, і пры па шы ве адзен ня. 

На коль кі ў гэ тым кам форт-

на — пы тан не ад кры тае. 

Але плю сы ад на знач на ёсць. 

Так, праз рыс ты плас ты ка вы 

плашч да зво ліць пра дэ ман-

стра ваць адзен не пад ім не 

толь кі ў па мяш кан ні, але і на 

ву лі цы. А ў су мцы з та ко га 

ма тэ ры я лу ні што не змо жа 

згу біц ца.

Па ет кі
Хо ча це, каб ва ша з'яў-

лен не на ве ча ро вым ме ра-

пры ем стве бы ло бліс ку чым? 

Вы бі рай це су кен ку ў па ет-

кі. Яшчэ ня даў на та кі дэ кор 

лі чыў ся без гус тоў нас цю, а 

гэ тай вяс ной — зноў на пі-

ку мо ды. Каб па ет кі бы лі 

да рэ чы ўдзень, спа лу чай це 

гэ тыя ак се су а ры з гру бы-

мі ча ра ві ка мі, звы чай ны мі 

тры ка таж ны мі ва да лаз ка мі, 

джын са мі. Хоць пры коў ваць 

ува гу бу дзе це ў лю бым вы-

пад ку.

Сум кі на по яс

Той мо мант, ка лі ганд ля-

ры на рын ку і ту рыс ты на 

эк скур сіі не ча ка на тра пі лі ў 

трэнд. Зрэш ты, так са праў-

ды больш зруч на. Па фор ме 

мод ныя па яс ныя сум кі роз-

ныя: спар тыў ныя, па доб ныя 

да кас ме ты чак, звы чай ныя 

мі ні-ма дэ лі, якія да гэ туль 

на сі лі це раз пля чо. Моц ным 

ар гу мен там у аба ро ну но-

вай тэн дэн цыі мо жа стаць 

тое, што та кія ак се су а ры 

міль га лі на па ка зах Guссі і 

Vаlеntіnо.

Мі ні ма лізм
Прос тыя сі лу э ты, адзін-

два ко ле ры ў воб ра зе, ад-

сут насць дэ ко ру. У цэнт ры 

ўва гі — крой рэ чаў і вы са-

мі. Пры ме рай це та кі ва ры-

янт: шта ны-ду дач кі, ка шу ля 

і даў гі пін жак у тон. У гэ ты 

стыль доб ра ўпі шуц ца сум-

ка-кан верт і туф лі-ло дач кі. 

Мі ні ма лізм — не пра сум і 

ад сут насць фан та зіі, а пра 

эле гант насць, шык і густ. 

Мож на да даць упры га жэн-

не, але толь кі ад но — ша лік, 

мо на за вуш ні цу, брош ку.

Жы вёль ны прынт
Чар го вы раз «ле а пард» 

вяр та ец ца ў мо ду. Са мы 

час на ву чыц ца на сіць яго 

пра віль на. Ня хай гэ та бу-

дуць сва бод ныя сі лу э ты (а 

не да та ліі) і ары гі наль ная 

рас фар боў ка (чыр во ная, 

зя лё ная га ма, на прык лад). 

Упі саць гэ ты прынт у паў-

ся дзён ны гар дэ роб мож на 

ў вы гля дзе абут ку. Бя ры це 

прык лад з прэм' ер-мі ніст ра 

Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ зы Мэй, 

якая да паў няе дзе ла вы кас-

цюм ле а пар да вы мі ло дач-

ка мі. Па пу ляр ны мі бу дуць 

так са ма ўзо ры а-ля тыгр і 

зеб ра.

Джынс з ног 
да га ла вы

Воб раз з дэ ні му бу дзе 

вель мі ак ту аль ны. Пры нам-

сі, Оsсаr dе lа Rеntа і Tоm 

Fоrd, якія прэ зен та ва лі на 

па ка зах джын са выя кас цю-

мы, у гэ тым не су мня ва юц-

ца. Ды зай не ры ра яць пры-

гле дзец ца да «ва ро нак» і 

шта ноў, па шы тых ні бы з 

дзвюх роз ных па ко ле ры 

пар. Фа со ны — прос тыя, не 

пе ра гру жа ныя ліш ні мі дэ та-

ля мі. А вось ірва ныя джын сы 

па кінь це ў ша фе да леп шых 

ча соў: у гэ тым се зо не яны 

страч ва юць па пу ляр насць. 

Пры куп лі джу та спы ні це-

ся на ма дэ лі «овер сайз» з 

аб' ём ны мі на клад ны мі кі шэ-

ня мі.

Шы ро кі аб цас 
і змя і ная ску ра

Ужо ка то ры се зон га лоў-

ным па тра ба ван нем да абут-

ку за ста ец ца прак тыч насць. 

Та му ра бі це стаў ку на туф лі 

на шы ро кім аб ца се. Яны ўні-

вер саль ныя і лёг ка ўпі шуц ца 

ў лю бы гар дэ роб. Ды зай не-

ры «рэ ані ма ва лі» так са ма 

аб цас-кі лі шак. На сі це яго са 

шта на мі даў жы ні 3/4, спад-

ні ца мі-ало вак, су кен ка мі 

па ка ле на і ад чу вай це ся бе 

ге ра і няй рэт ра-філь ма. З 

чым та кую ма дэль лепш не 

спа лу чаць, дык гэ та з аб' ём-

нымі рэ чамі: та кі ан самбль 

«з'есць» ваш рост. На што 

яшчэ вар та звяр нуць ува гу? 

Пад каз ва ем: туф лі са ску ры 

пад змяю, бат фор ты і гру-

быя ча ра ві кі.

Поп-арт
Каб быць блі жэй да су час-

на га мас тац тва, не аба вяз-

ко ва іс ці ў му зей. Адзя вай це 

ка шу лю з вы ява мі ко мік саў 

і кар цін Эн дзі Уор ха ла і, як 

той ка заў, ня сі це куль ту ру 

ў ма сы. Рэч у ду ху поп-арт 

па він на быць цэнт раль най 

у ва шым воб ра зе: ас тат нія 

ня хай бу дуць ад на тон ны мі 

і паў та ра юць адзін з ко ле-

раў, што ёсць у прын це. Што 

яшчэ му сіць быць пры вас, 

дык гэ та па чуц цё гу ма ру. 

І ўсё ж та кі, пэўна, да вя дзец-

ца сха дзіць у мас тац кі му-

зей, бо, каб іра ні за ваць над 

су час най куль ту рай, трэ ба 

пра яе ве даць.

Ску ра ны бе рэт
Не спя шай це ся па збаў-

ляц ца вяс ной ад га лаў ных 

убо раў. Тым больш ёсць 

столь кі ці ка вых ва ры ян таў. 

Хо ча це за пі сац ца ў шэ ра гі 

мод ніц — куп ляй це чор ны 

ску ра ны бе рэт. На сіць яго 

мож на ссу нуў шы на па ты лі цу 

ці набок, з па лі то ці пла шчом. 

Су мня ва е це ся ў су час нас ці 

гэ та га га лоў на га ўбо ру? Па-

гля дзі це па ка зы Dіоr — там 

дрэн на га не па ра яць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

На пра ця гу ўсёй гіс то рыі жан чы-

ны пры дум ва лі, як зра біць ся бе 

яшчэ пры га жэй шы мі. Мя ня лі ўбо-

ры, пры чос кі, ко лер зу боў. Бро-

вы так са ма не абы шлі ўва гай. 

Ад поў нас цю збры тых да на кле-

еных, ад пра мых да вы гну тых, ад 

ледзь пры кмет ных да «брэж неў-

скіх» — якую толь кі фор му ім не 

на да ва лі.

Экс пе ры мен та ваць з бро ва мі па ча-

лі яшчэ ў ста ра жыт на сці. Пры чым не 

толь кі жан чы ны. У Кі таі муж чы ны фар-

ба ва лі бро вы туш шу, каб вы гля даць 

больш лю та і стра шыць во ра га.

У Ся рэд няй Азіі над звы чай пры го-

жы мі лі чы лі ся бро вы, якія зрас лі ся на 

пе ра нос сі. Та му дзяў ча там з ма лен ства 

пад ма лёў ва лі іх со кам усь мы. Гэ тая 

рас лі на — доб ры сро дак для сты му ля-

цыі рос ту ва ла соў, та му з ча сам бро вы 

на са мрэч спа лу ча лі ся ў ад ну лі нію.

Егіп цян кі на но сі лі спе цы яль ны ма-

кі яж, які аба ра няў ад хва роб і злых 

ду хаў. Яны ма ля ва лі тоў стыя бро вы ў 

фор ме доў гай ду гі (ус пом ні це бюст Не-

фер ці ці). А ка лі ў сям'і па мі ра ла кош-

ка — свя шчэн ная жы вё ла, — збры ва лі 

іх у знак жа ло бы. У Ста ра жыт ным Ры-

ме ца ні ла ся мо наб ры во, якое лі чы ла ся 

пры кме тай вы со ка га ін тэ ле кту. Да рэ-

чы, ужо та ды ў хо дзе бы лі фаль шы выя 

бро вы. Іх вы раб ля лі з шэрс ці ка зы і 

пры клей ва лі дрэў най сма лой.

У Япо ніі з VIII ста год дзя з'я ві ла ся 

тра ды цыя «хі кі маю»: жан чы ны вы-

шчып ва лі свае бро вы і ма ля ва лі но-

выя, знач на вы шэй на лбе, у вы гля дзе 

цём ных ава лаў. Для гэ та га вы ка рыс-

тоў ва лася чар ні ла, вы раб ле нае з са-

жы. Ка жуць, што ў той час япон кі ста лі 

на сіць рас пу шча ныя ва ла сы з роў ным 

пра бо рам і лоб вы гля даў за над та вы-

со кім. Цём ныя ава лы да па ма га лі зба-

лан са ваць фор му тва ру.

Мо да на вы со кі лоб і вы шчы па ныя 

бро вы бы ла рас паў сю джа на ў арыс-

та кра тыч ных ко лах у ся рэд ня веч най 

Еў ро пе. Яна бы ла. Ка но ны пры га жос-

ці ў тыя ча сы сён ня ўво гу ле зда юц ца 

дзіў ны мі. Хва ра ві та блед ны твар, тон-

кая ле бя дзі ная шыя (для гэ та га эфек ту 

збры ва лі ва ла сы на па ты лі цы)... Ёсць 

вер сія, што та кую мо ду вы клі ка ла не-

аб ход насць: у той час з-за дрэн на га 

хар ча ван ня і ніз кай якас ці жыц ця ня-

рэд ка хва рэ лі на ра хіт, ад ным з сімп то-

маў яко га як раз з'яў ля ец ца аб лы сен не 

ў воб лас ці лба.

У XVІІ ста год дзі знат ныя рус кія жан-

чы ны пад во дзі лі бро вы сур мой. А вяс-

ко выя — звы чай ным ву га лем.

Пры га жу ні XVІІІ ста год дзя вы ка рыс-

тоў ва лі на клад ныя бро вы, вы раб ле ныя 

з... мы шы ных шку рак. Праў да, за мань-

ваць та кім знеш нім вы гля дам жа ні хоў 

бы ло не за кон на. Се нат у Франк фур це 

вы даў указ, па якім шлюб пры зна ваў ся 

не са праўд ным, ка лі муж чы ну пры му-

ша лі ўсту піць у яго пад ма нам — на-

прык лад, жан чы на фар ба ва ла ся ру-

мя на мі ці на сі ла па рык.

Ка лі ка заць пра ХХ ста год дзе, то 

мо да на бро вы мя ня ла ся лі та раль на 

кож ныя дзе сяць га доў. У 1920-я ўсе 

ма ры лі аб та кіх, як у аме ры кан скай 

акт ры сы ня мо га кі но Кла ры Боу, — 

тон кіх і пра мых. У 1930-я жан чы нам 

так са ма да спа до бы бы лі вы шчы па-

ныя бро вы, але ў фор ме вы гну тых 

арак, якія ра бі лі воб раз больш тэ ат-

раль ным. Дзе ся ці год дзе пас ля па пу-

ляр ным быў за вост ра ны кон чык, які 

мод ні цы да ма лёў ва лі алоў кам ледзь 

не да са май скро ні. А ў ся рэ дзі не мі ну-

ла га ста год дзя тон за да ва ла Мэ ры лін 

Ман ро са сва і мі сек су аль на вы гну ты мі 

бро ва мі.

Суб куль ту ра хі пі пры му сі ла жан чын 

зноў пе ра гле дзець сваё стаў лен не да 

бро ваў. У 1970-я іх ста лі менш вы-

шчып ваць, бо ца ні ла ся на ту раль насць. 

У 1980-я ў мо дзе бы лі бро вы, як у ма дэ-

лі Брук Шылдс, — шы ро кія, не ахай ныя, 

«дзі кія». А ў 1990-я мо да кар ды наль на 

змя ні ла ся: усе ста лі ма рыць аб «ні тач-

ках». Та ды ж жан чы ны ак тыў на па ча лі 

звяр тац ца да та ту а жу бро ваў: тон кую 

лі нію пра сцей бы ло на біць у са ло не, 

чым рэ гу ляр на вы шчып ваць.

Сён ня зноў у мо дзе на ту раль насць. 

Шы ро кія бро вы, як у ма дэ ляў Ка ры Дэ-

ле вінь і На тал лі Ва дзя на вай, на тхні лі 

мно гіх жан чын ад рошч ваць, за чэс ваць 

і да ма лёў ваць свае. Што не заў сё ды 

ўда ла атрым лі ва ец ца. Ча сам гэ та вы-

гля дае так, быц цам яны, як тыя ста ра-

жыт ныя кі тай скія муж чы ны, са бра лі ся 

стра шыць во ра га. Сён няш няя мо да 

да зва ляе не ка пі ра ваць ней кую ад ну 

фор му бро ваў, а вы бі раць тую, што 

вам больш па суе. А на ту раль насць ра-

зу ме ец ца вель мі шы ро ка: дзяў ча ты з 

мо набры вом ста но вяц ца «зор ка мі» 

ін тэр нэ ту.

Шы ро кія бро вы ма дэ лі Ка ры Дэ ле вінь — 
эта лон для су час ных мод ніц.

 ЭК СКУРС У ГІС ТО РЫЮ

Пад вод ка ву га лем і мы шы ныя шкур кі
Як змя ня ла ся мо да на бро вы

Са мы мод ны ко лер вяс ны.

Па яс ныя сум кі — 
гэ та як мі ні мум зруч на.

Па пу ляр ны мі бу дуць 
джын са выя кам плек ты.

Прынт «поп-арт» 
для іра ніч ных асоб.

ЯР КА, ЗРУЧ НА, ІРА НІЧ НА
ГА ЛОЎ НЫЯ ТЭН ДЭН ЦЫІ ГЭ ТАЙ ВЯС НЫ

Гар дэ робГар дэ роб  


