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ШЧАС ЦЕ 
ТВА РЫЦЬ...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Так, я ўлад ка ва ла ся ў са лон пры га жос-

ці кла са люкс, дзе па тра ба ван ні клі ен таў, 

кошт за вы ка на ную ра бо ту, якасць па слуг 

знач на вы шэй шыя. Гэ та бы ло ня лёг ка, але 

я па ста ві ла са бе вы со кую план ку, ра зу ме-

ю чы, што толь кі так мож на кро чыць да лей. 

Укла да ла ў ся бе ін вес ты цыі ў вы гля дзе на-

бы тых но вых умен няў, на вы каў, ра зу мен ня 

та го, ча го хо чаш ад ся бе як ад спе цы я ліс-

та, — ка жа Воль га. — Мне па да ба ец ца тое, 

што я ства раю пры га жосць і раб лю лю дзей 

больш шчас лі вы мі. Не трэ ба ча каць вы нік 

не каль кі ме ся цаў, га доў, я ба чу яго ад ра-

зу, і гэ та пры но сіць за да валь нен не. У мя-

не фік са ва ны гра фік, мая ра бо та зай мае 

важ нае мес ца ў жыц ці, і гэ та не на пруж вае, 

а на ад ва рот. Ка лі пра цую — ад па чы ваю. 

На ват у воль ныя дні на ма га ю ся ўдзель ні-

чаць у роз ных ці ка вых пра ек тах, вы ву чаю 

ры нак май стар-кла саў, ха джу на се мі на ры. 

Шмат гран ны во пыт заў сё ды за ра джае па-

зі тыў ны мі эмо цы я мі і но вы мі ад крыц ця мі. 

У са ло не, дзе я пра цую, так са ма пра во дзім 

май стар-кла сы, адзін з якіх мой — па ўклад-

цы ва ла соў у хат ніх умо вах. На яго з лёг кас-

цю мож на за пі сац ца і на ве даць на ву чан не, 

да стат ко ва са чыць за ін фар ма цы яй у са-

цы яль ных сет ках. Удзель ні чаю я і ў роз ных 

фо та пра ек тах. На прык лад, вок лад ка ча со-

пі са «Вя сель ны се зон» — мая ра бо та. Яшчэ 

тэ ле пра ект «Га ле рэя пры га жос ці», пуб лі ка-

цыі мод, за сна ва ныя ў Бе вер лі Хілс, — гэ та 

толь кі па ча так. А на конт та го, ці трэ ба быць 

сты ліс ту май страм у ад ной сфе ры або ўні-

вер саль ным ра бот ні кам, мой ад каз — 

усё ін ды ві ду аль на. Ду маю, лепш быць 

пра фе сі я на лам у ад ным рэ чы шчы, чым 

усю ды, але се рад няч ком. Ка лі ты хо-

чаш быць за па тра ба ва ным — трэ ба 

кож ны дзень пра ца ваць над са бой, не 

ад ста ваць ад мо ды, са чыць за трэн да-

мі, быць «на хва лі», як ка жуць. Мі нус 

адзін — гэ та пра ца, дзе трэ ба шмат 

ста яць, та му трэ ба зай мац ца спор там, 

тры маць ся бе ў то ну се.

Не маг ла не спы таць су раз моў ні цу 

пра пра фе сій ныя та бу. Ці ка ва бы ло 

да ве дац ца, ці мо жа Воль га ад мо віц ца 

зра біць хі то вую стрыж ку, ка лі яна ча-

ла ве ку, на по гляд май стра, не па суе?

— Заў сё ды трэ ба шу каць кам пра-

міс. Клі ен ту па він на быць кам форт на 

ў ра бо це са сты ліс там. Пе рад тым як 

ака заць па слу гу, на прык лад па фар ба ван ні 

ва ла соў, мы ро бім тэст на ад чу валь насць да 

фар бы. Ка лі ёсць алер гіч ная рэ ак цыя, ма ем 

пра ва клі ен ту ад мо віць. Да рэ чы, я су праць 

бы та вых фар ба валь ні каў. «Ску пы пла ціць 

двой чы», — заў сё ды так ка жу, ка лі дзяў ча ты 

пры хо дзяць, каб вы пра віць тое, што яны зра-

бі лі до ма фар ба валь ні кам з мас-мар ке ту.

А што на конт трэн даў? На што трэ ба 

звяр нуць ува гу дзяў ча там, а ад ча го вар та 

ад мо віц ца?

— Сён ня мод на на ступ нае: ка лі гэ та 

стрыж кі — то мі ні ма лізм, ка лі афар боў ка 

ва ла соў — на ту раль насць, ка лі ма кі яж — 

нюд, пры го жы све жы ко лер тва ру. Не трэ ба 

ра біць «уся го і па больш», трэ ба гар ма ніч на 

рас стаў ляць ак цэн ты: або во чы, або вус ны. 

У ма ім што дзён ным ма кі я жы пры сут ні ча юць 

туш для бро ваў, туш для па век, BB крэм, 

тро хі ру мян і — да стат ко ва. За ва ла са мі 

так са ма трэ ба са чыць: ра біць мас кі, пад бі-

раць пра віль ныя шам пу ні, кан ды цы я не ры, 

па маг чы мас ці не су шыць фе нам. Для мя не 

знеш ні вы гляд — вель мі важ ная рэч. Лі чу, 

што тое, як вы гля дае сты ліст, — гэ та ў пэў-

ным сэн се рэ кла ма, а на дрэн ную клі ен ты 

не пой дуць.

Раз мо ва з Воль гай Дзміт рэн кай — свед-

чан не та го, што мож на і трэ ба лю біць сваю 

пра цу. Гэ та так важ на для кож на га з нас. 

Та му па ра да ўсім: не мар на ваць час, а шу-

каць сваё пры зна чэн не, якое зро біць нас 

шчас лі вей шы мі і ад крые без ліч но вых маг-

чы мас цяў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Мод нае ця пер сло ва 

прый шло да нас з 

анг лій скай мо вы. 

У пе ра кла дзе — 

цы руль нік. А анг лій скае 

сло ва ўтво ра на ад 

ла цін ска га bаrbа, што 

ў сваю чар гу азна чае 

«ба ра да». Бар бер — гэ та 

ча ла век, яко му су час ны 

муж чы на мо жа сме ла 

да ве рыць стрыж ку, 

афарм лен не ву соў, 

ба ра ды або зра біць са бе 

«ка ра леў скае» га лен не. 

Сён ня мы па зна ё мім ся з 

бар бе рам Аляк санд рам 

КУД РЫЦ КІМ з ад на го са 

ста ліч ных бар бер шо паў 

і да ве да ем ся пра са мае 

ці ка вае ў яго пра цы.

— Стрыг чы я па чаў з 14 га-

доў. Ка лі збі ра лі ся з сяб ра мі ў 

два ры, яны да вя ра лі ся мне, ня-

гле дзя чы на тое, што бы лі і кур'-

ёз ныя мо ман ты. Ад ной чы ў сяб-

ра пас ля ма ёй чар го вай аў тар-

скай стрыж кі ўся га ла ва бы ла ў 

шра мах і цяк ла кроў. Але ні хто 

не зла ваў ся, бы ло ве се ла. Ка лі 

я ўжо дак лад на вы ра шыў, што 

ха чу быць цы руль ні кам, баць кі, 

ад на клас ні кі, мно гія сяб ры кру-

ці лі га ла вой і ка за лі: «Гэ та не 

муж чын ская пра фе сія». За тое 

ця пер ні хто не дзі віц ца і не асу-

джае, на ад ва рот, рас пыт ва юць 

з ці ка вас цю і про сяць за пі саць іх 

да мя не, каб пад стрыг чы ба ра-

ду або зра біць клас ную пры чос-

ку, — ка жа Аляк сандр.

Як стаць бар бе рам? «Мож на 

скон чыць ся рэд нюю спе цы яль-

ную на ву чаль ную ўста но ву па 

спе цы яль нас ці «Цы руль ніц кае 

май стэр ства», а мож на прай сці 

ад па вед ныя кур сы. Гля дзець на 

«Ю цю бе» роз ныя ві дэа ро лі кі, 

ха дзіць на се мі на ры, май стар-

кла сы — так са ма да па мо га ў 

на ву чан ні. Яшчэ адзін спо саб — 

па пра ца ваць па моч ні кам у да-

свед ча на га спе цы я ліс та. Важ-

ная ўмо ва — ста ран насць, мэ та-

на кі ра ва насць, і бу дзе плён», — 

ра іць су раз моў нік.

Ін стру мен ты для бар бе ра — 

важ ныя рэ чы. Кож ны ра бот нік 

атрым лі вае ў са ло не фен і 

ма шын кі для стрыж кі, а вось 

ас тат няе трэ ба да куп ляць са-

ма стой на. «З кож ным ра зам 

ра зу мею, што трэ ба ўсё больш, 

а кошт пры лад для стры жак зу-

сім не ніз кі». Да рэ чы, якая роз-

ні ца па між наз ва мі «бар бер» і 

«цы руль нік»? Аляк сандр ка жа, 

што па сут нас ці яе ня ма, але 

не ка то рыя ад роз нен ні ў пра-

цы пер шых і дру гіх пры сут ні ча-

юць. У бар бер шо пе аказ ва юць 

аб ме жа ва ны спектр па слуг — 

там пра цу юць вы ключ на з 

муж чы на мі: го ляць не бяс печ-

най брыт вай, ро бяць стай лінг 

ба ра ды і ву соў. У не ка то рых 

асаб лі ва мод ных уста но вах 

так са ма пра да юць ак се су а ры 

і на ват адзен не для муж чын, а 

яшчэ мо гуць зра біць та ту і роў-

ку або пір сінг.

— У нас пра цуе вы ключ на 

муж чын скі ка лек тыў, та му раз-

мо вы па між май страм і клі ен-

там ідуць на ад па вед ныя тэ мы. 

Да рэ чы, ста сун кі — не ад' ем ная 

част ка пра цы бар бе ра. Для мя-

не не праб ле ма па чаць раз мо ву 

з но вым клі ен там, але заў сё ды 

гля джу, як на стро е ны сам ча-

ла век: адзін ня се ста ноў чую 

энер ге ты ку і га то вы жар та ваць, 

а дру гі па ну ры і за кры ты, та ды я 

ра зу мею, што лез ці не трэ ба, — 

га во рыць Аляк сандр. — У на-

шым бар бер шо пе пра вод зяц ца 

су мес ныя май стар-кла сы, ча сам 

мя не за пра ша юць пра вес ці се-

мі нар, па дзя ліц ца во пы там, яко-

га ў мя не на бра ла ся ўжо 16 га-

доў. На прык лад, ка лі на стрыж-

ку бар бе ру да ец ца га дзі на, я за 

гэ ты час і стрыж ку раб лю, і ба-

ра ду стры гу. Час та пры хо дзяць 

хлоп цы з кан крэт ным фо та і ка-

жуць: «Я ха чу так». У боль шас ці 

вы пад каў гэ та мож на паў та рыць 

і зра біць усё кру та, але бы вае, 

што стрыж ка не па ды хо дзіць 

для кан крэт най фор мы га ла вы 

або ў ча ла ве ка ад пры ро ды пра-

бор на пра вы бок, а ён хо ча на 

ле вы. Та му я пра па ноў ваю аль-

тэр на ты ву, пе ра кон ва ю чы, ча му 

лепш зра біць па-ін ша му.

У мя не стры гуц ца вя до мыя 

спарт сме ны, спе ва кі, біз нес-

ме ны, му зы кан ты, рэ жы сё ры, 

прос тыя клі ен ты. Пры хо дзяць 

як хлоп чы кі 11—12 га доў, так і 

лю дзі за 50. Кож ны дзень — но-

вы во пыт, сяб роў ства, не за быў-

ныя эмо цыі. Бар бер — ча ла век 

твор чы, з тон кім гус там і пра-

сто ра вым мыс лен нем. Як і ў лю-

бым ра мяст ве, трэ ба на бі рац ца 

во пы ту, не ба яц ца пра ца ваць з 

людзь мі і па ста ян на ўдас ка наль-

вац ца. Я пад трым лі ваю ста сун кі 

са зна ё мы мі з роз ных кра ін і ма-

гу ска заць, што мно гія хва ляць 

бе ла ру саў за пра ца здоль насць і 

вы со кі ўзро вень май стэр ства.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

БАР БЕР — «УКА РА ЧАЛЬ НІК» БА РА ДЫ Хо бі 
ў пад трым ку 
ха раст ва

Па да ва ла ся б, на стаў нік ма тэ ма ты кі 

не па ві нен асаб лі ва раз бі рац ца 

ні ў чым, акра мя фор мул і 

ліч баў, але Ка ця ры на КА НАН ЧУК 

імк нец ца да нес ці ўсім ін шае... 

Яна на ра дзі ла ся ў Ма зы ры, але 

на ву чо бу па еха ла ў Мінск, ця пер 

вы кла дае ў ста ліч най гім на зіі № 8. 

У Ка ця ры ны Аляк се еў ны ёсць не 

зу сім звы чай нае хо бі — яна вя дзе 

б'ю ці-блог у са цы яль най сет цы 

«Ін стаг рам». Сён ня су раз моў ні ца 

рас ка жа нам аб сва ім за хап лен ні, 

якое ста ла для яе не толь кі 

пры ем ным баў лен нем ча су, але 

яшчэ і вы дат най на го дай для но вых 

зна ём стваў.

— Мая ма ці — на стаў ні ца ма тэ ма ты кі, 

та му я, лі чы це, па том ны вы клад чык гэ та га 

прад ме та. Заў сё ды яго ра зу ме ла.

І зноў жа ма ма яшчэ ў дзя цін стве «пры кла-

ла ру ку» да май го за хап лен ня кас ме ты кай: 

яна стра шэн на лю бі ла яе. Усе шаф кі до ма бы-

лі за бі ты роз ны мі сло іч ка мі, цю бі ка мі, пэнд злі-

ка мі. Але ў гэ тым бы ла пе ра ва га і для мя не. 

У шко лу ўсім за ба ра ня ла ся фар ба вац ца, але 

ка лі твая ма ма — на стаў ні ца, то та бе да зва-

ля ла ся кры шач ку больш, чым ас тат нім...

— Як даў но па ча лі вес ці б'ю ці-блог?

— Пер шыя спро бы бы лі пяць га доў та му, 

але та ды яны не скон чы лі ся пос пе хам. Свя-

до ма па ча ла па ды хо дзіць да гэ тай спра вы 

каля двух гадоў та му, ка лі ства ры ла блог, 

які вя ду і ця пер. Спа чат ку, вя до ма, мя не пе-

ра сле да ва лі роз ныя цяж кас ці, на прык лад, 

ахоп аў ды то рыі быў не вя лі кі, і з гэ тай на го-

ды на ват ха це ла ся ўсё кі нуць. Ця пер вель мі 

за да во ле на, што не зра бі ла гэ та га.

— А як да ва ша га за ня тку ста віц ца 

сям'я, сяб ры?

— Амаль усе — вы дат на, пад трым лі ва-

юць. Не ка то рыя, вя до ма, пы та юц ца, на вош-

та гэ та мне, ка жуць, што ў нас за та кое хо бі 

ні хто не пла ціць і пла ціць не збі ра ец ца. Але 

я, хут чэй, раб лю ўсё для ду шы. Да рэ чы, ма-

ма лю біць па тэ ле фа на ваць мне і ска заць: 

«Ка ця, час вы кла даць но вы пост. Ка ця, трэ-

ба на пі саць пра тое, ты за бы ла ся рас ка заць 

пра гэ та. Ка ця, ад ка жы на ка мен та рый». 

Яна хва лю ец ца за блог больш, чым я са ма. 

Але ж за ня так гэ ты до сыць ня прос ты. Ма ла 

та го, што трэ ба не за быц ца рас ка заць пра 

ўсе на ві ны, ад ка заць на ка мен та рыі і па-

дзя ліц ца до све дам, трэ ба ра біць усё ў час і 

па жа да на ў доб рай якас ці. Я вель мі зда во-

ле на, што ма ма так мя не пад трым лі вае.

— Мо жа, у яе так са ма ёсць свой блог?

— Па куль што ня ма.

— А якая рэ ак цыя на ва ша хо бі ў вуч-

няў?

— Ву ча ні ца не як ска за ла, што пе ра ста не 

чы таць мой блог, ка лі я па стаў лю ёй «двой-

ку». Не са мае пры ем нае па чуц цё... На са мрэч 

ві даць, што яны жар ту юць, так што дрэн ныя 

ад зна кі, ка лі што, мож на ста віць сме ла.

— Пла ны на бу ду чы ню?

— Ду маю ра зам з сяб рам за пус ціць 

пра ект, які бу дзе на гад ваць гэт кі ча со піс 

у ін тэр нэ це. У ім пла ну ем раз мя шчаць ін-

фар ма цыю не прос та на кшталт «гля дзі це, 

я ку пі ла но вы сло і чак з кас ме ты кай», а пад-

ра бяз на рас каз ваць, для ча го яна пры зна-

ча на. З апі сан нем скла ду, каб кож ны змог 

па да браць неш та для ся бе. Вель мі спа дзя-

ю ся, што пра ект ся бе апраў дае.

На стас ся СУ РЫ НА ВА, 

ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі № 8 г. Мін ска.

Ад на з ра бот Вольгі.


