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Якім бу дзе на двор'е 

во сен ню, дак лад на не-

вя до ма. Ка лі ве рыць 

на род най пры кме це, 

то ха лод ным, бо бус-

лы па ча лі ад ля таць 

да Спа су. А вось дак-

лад ны мод ны пра гноз 

ужо га то вы. Рас каз ва-

ем, што на сіць у гэ тым 

се зо не, каб не ад стаць 

ад тэн дэн цый.

АД ГРУ ШЫ 
ДА АЛІЎ КІ

Ін сты тут ко ле ру Раntоnе 

тра ды цый на склаў па літ ру 

мод ных ад цен няў. Акра мя 

уль тра фі я ле та ва га, які быў 

ак ту аль ны вяс ной і ле там, у 

то пе ма ка вы чыр во ны і бар-

до вы. Апош ні тон экс пер ты 

на зва лі «чыр во ная гру ша» 

і рэ ка мен ду юць адзя вац ца 

ў яго з ног да га ла вы або 

спа лу чаць з та кі мі ж глы-

бо кі мі ко ле ра мі. Уво гу ле, 

яр кім фар бам быць! Гэ тай 

во сен ню вя ду чыя мод ныя 

да мы ра яць на сіць так са-

ма жоў ты (са праўд ны ан-

ты дэ прэ сант), апель сі на вы 

аран жа вы (яго, на дум ку 

вы ка наў ча га ды рэк та ра 

Ін сты ту та ко ле ру Ле ат рыс 

Эй сман, вы бі ра юць крэ а-

тыў ныя асо бы) і на сы ча ны 

бла кіт ны. Ка лі хо ча це да-

даць у гар дэ роб спа кой ных 

ад цен няў, спы ні це ся на 

аліў ка вым (асаб лі ва доб ра 

па суе да за га рэ лай ску ры) 

і цём на-ізум руд ным.

СТЫЛЬ 
ГРЫБ НІ КА

Ця пер пра верх няе 

адзен не. Ка лі ра ней у даж-

джа ві ку вы ха дзі лі толь кі 

ў гры бы, то ця пер сме ла 

апра най це яго, збі ра ю чы ся 

на ра бо ту ці шпа цыр па го-

ра дзе. Мод на і для на ша га 

пе ра мен лі ва га на двор'я са-

мае то. Пар кі (даў гія цёп лыя 

курт кі з ка пю шо нам) і ана-

ра кі (вет ра а хоў ныя курт кі, 

якія апра на юц ца праз га ла-

ву) так са ма ак ту аль ныя.

Для тых, хто хо ча вы гля-

даць больш эле гант на, аль-

тэр на ты вай ста не кейп — 

сва бод нае па лі то-на кід ка без 

ру ка воў, па доб нае да пон ча. 

Та кі фа сон на сі лі яшчэ ў ся-

рэд ня веч най Анг ліі. Сён ня 

сты ліс ты пра па ну юць пад пя-

раз ваць кейп рэ ме нем.

Для пер шых за ма раз каў 

рых туй це ка жух. Па жа да на 

ры жа га ко ле ру — ме на ві та 

та кія мож на бы ло ўба чыць 

на па ка зах Сhlоe і Сhrіstіаn 

Dіоr. Да дай це да ка рот ка-

га ка жу ха даў гую спад ні цу 

і бо ты і атры ма е це воб раз 

як са ста ро нак глян ца ва га 

ча со пі са.

АДЗЕН НЯ МНО ГА 
НЕ БЫ ВАЕ

Адзя вац ца як ка пус та 

ў гэ тым се зо не не толь кі 

не за ба ра ня ец ца, а на ват 

за ах воч ва ец ца. Та му ства-

рай це шмат слой ныя воб-

ра зы. Сві тар, курт ка плюс 

па лі то? Ка лі лас ка! Каб 

пры гэ тым вы гля даць мод-

на, а не без гус тоў на, пры-

трым лі вай це ся на ступ ных 

пра ві лаў: у ад ным кам плек-

це лепш спа лу чаць роз ныя 

сты лі, а верх ні слой адзен-

ня па ві нен быць ка ра цей шы 

за па пя рэд ні (інакш ва шу 

за дум ку ні хто не ўба чыць). 

Пра сло ва «праз мер насць» 

мож на на час за быць: на 

па ка зе брэн да Bаlеnсіаgа 

ма дэ лі вы хо дзі лі на под ыум 

у ча ты рох слой ных убо рах.

ХУТ КА 
Ў ШКО ЛУ

Як ні ко лі бу дзе 

ак ту аль ная клет-

ка — ад стры-

ма най шэ рай да 

яр кай чор на-чыр-

во най. Асаб лі вай 

лю боўю ў мод ных 

да моў ка рыс та-

юц ца кас цю мы 

са шта на мі, па шы тыя з та-

кой тка ні ны.

Са мы га ра чы прынт во-

се ні — ле а пард — ужо не-

каль кі се зо наў тры ма ец ца ў 

спі се мод ных тэн дэн цый. На 

гэ ты раз ды зай не ры пра па-

ну юць згу ляць па-буй но му 

і пры ме рыць «дра пеж нае» 

па лі то. Ка лі вы да та кіх 

экс пе ры мен таў не га то вы, 

пач ні це зна ём ства з ле а-

пар дам з су мач кі.

УС ПОМ НІЦЬ УСЁ
Мо да вяр та ец ца — на 

гэ ты раз у вы гля дзе цві да-

ва га кас цю ма а-ля Ша нэль. 

Ка лі ў ва шай ша фе ві сіць 

та кі, да ста вай це: на ды шоў 

яго час. Ці ка ва, што ка лі 

Ка ко Ша нэль упер шы ню 

прад ста ві ла гэ ты фа сон 

жур на ліс там, тыя па лі чы лі 

яго жу дас ным. І толь кі праз 

30 га доў пас ля, у 1950-х, 

зна ход ку ма дэль е ра аца-

ні лі. Сён ня да рэ чы бу дзе і 

кла січ ны ва ры янт кас цю ма 

(вуз кая спад ні ца па ка ле на і 

жа кет да та ліі), і яго су час-

ная ін тэр прэ та цыя: на прык-

лад, мі ні ці жа кет, дэ ка ры-

ра ва ны мах ра мі.

Услед за цві дам вяр та-

ец ца ві ніл. Бліс ку чыя па лі то 

і трэн чы вы пус ці лі, на прык-

лад, Vеrsасе і Nіnа Rіссі. За-

стац ца ў іх не за ўва жа най 

не маг чы ма. На сіць та кую 

воп рат ку пра па ну юць у па-

ры са стро гай спад ні цай і 

ка шу ляй.

КА РА ЛЕ ВА ВУ ЛІЦ
У гэ тым се зо не па пу-

ляр ныя дзве край нас ці: 

сва бод ныя су кен кі ў пад-

ло гу (ба ла хон, як на зва лі б 

у на ро дзе) і эк стрэ маль нае 

мі ні. Так што вы бі рай це па 

на строі і па на двор'і.

Ак ту аль ны так са ма вік-

та ры ян скі стыль. Абор кі, ка-

рун кі, бан ці кі, тка ні ны, якія 

на гад ва юць га бе лен, — 

мож на ўсё. Ад чуй це ся бе 

ка ра ле вай (ці як мі ні мум 

пры двор най да май).

АК ЦЭНТ 
НА ДЭ ТА ЛІ

Га лоў ны ак се су ар во се-

ні — шаў ко вая хуст ка. Мож-

на на кі нуць яе на пле чы, за-

вя заць на шыі ці на ват на 

по ясе. Ка лі трэ ба ства рыць 

стро гі воб раз, вы бі рай це 

хуст ку ў тон кас цю му, а ка-

лі асвя жыць убор — яр кіх 

кант рас ных ко ле раў.

Зда ец ца не ве ра год ным, 

але ў трэн дзе ба лак ла ва. 

Гэ та не жарт: ма дэ лі ў па-

доб ных шап ках дэ фі лі ра ва-

лі на тыд нях мо ды ў Нью-

Ёр ку і Мі ла не. На конт пры-

га жос ці ба лак ла вы мож на, 

вя до ма, па спра чац ца, але 

з за да чай сха ваць ву шы ад 

ха лод на га вет ру яна спра-

віц ца на «вы дат на». Ка то ры 

раз пе ра кон ва еш ся, што ў 

мо ду вяр та ец ца кам форт.

Яшчэ адзін ак се су ар, 

на які вар та звяр нуць ува-

гу, — шы ро кі рэ мень з вя-

лі кай спраж кай. Па вяз ваць 

яго мож на па верх су ке нак, 

ка шуль і па лі то.

ДУХ ДЗІ КА ГА 
ЗА ХА ДУ

З абут ку ак ту аль ныя бу-

дуць ка за кі — каў бой скія 

бо ты з вуз кім но сам. Чор-

ныя ці бе лыя, яны ўпі шуц ца 

як у рок-н-роль ны воб раз, 

так і ў ра ман тыч ны. А шы-

ро кі ўстой лі вы аб цас ро біць 

іх ідэа льным абут кам на 

кож ны дзень. Да зва ля ец ца 

на сіць са сва бод ны мі джын-

са мі, шы ро кі мі шта на мі і су-

кен ка мі (на ват з абор ка мі).

У то пе так са ма ба-

тыльё ны на ма лень кім аб-

ца се-чар цы, які за ва я ваў 

пры хіль насць мод ніц яшчэ 

вяс ной. Са праўд ны хіт — 

се раб рыс тыя ба тыль ё ны 

ці з прын том ле а пард. Але 

ка лі ў вас вя лі кі па мер на-

гі, доб ра па ду май це, перш 

чым звяз вац ца з мі ні-шпіль-

ка мі: яны ро бяць сто пы ві-

зу аль на боль шы мі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Хіт во се ні — ко лер «чыр во ная гру ша».

Цві да вы кас цюм вяр та ец ца ў мо ду.

Гар дэ робГар дэ роб  

НА ШПА ЦЫР 
У ДАЖ ДЖА ВІ КУ 
І БА ЛАК ЛА ВЕ
Мод ныя тэн дэн цыі се зо на во сень-зі ма

Zамор'еZамор'е  

Ба гац це на аб дым ках
А ў  с т р а  л і й  к а 

Джэ сі ка О' Ніл 

рас ка за ла аб 

ра бо це «пра-

фе сій ным аб-

ды маль ні кам», 

пі ша The Sun.

Жы хар ка шта та 

Квінс ленд па ча ла 

не звы чай ную кар'е-

ру паў го да та му і з 

та го ча су атрым лі-

вае па 1516 аў стра-

лій скіх до ла раў што-

ты дзень. Да гэ та га О' Ніл пра ца ва ла ма са жыс там і псі хо ла гам 

ва ўлас най сту дыі. Па вод ле яе слоў, га дзі на аб дым каў, якая 

каш туе 81 аў стра лій скі до лар, да па ма гае адзі но кім лю дзям 

і тым, хто па ку туе ад дэ прэ сіі, ад чуць ся бе лю бі мы мі і па-

трэб ны мі. Так са ма яна га то вая пра вес ці псі ха тэ ра пеў тыч ную 

се сію з аб дым ка мі за 111 до ла раў і «сяб роў скую су стрэ чу» 

з ка вай і аб дым ка мі за 152 до ла ры. «Я заў сё ды лю бі ла лю-

дзей і лю бі ла аб ды мац ца. Гэ та част ка ма ёй на ту ры і маё 

пры зна чэн не. Мая ма ма бы ла та кой жа, і яе аб дым кі заў сё ды 

ра бі лі свет ва кол леп шым», — рас тлу ма чы ла О' Ніл. Яна пры-

зна ла ся, што ідэя прый шла да яе, ка лі яна аб ды ма ла сва іх 

клі ен таў пе рад псі ха тэ ра пеў тыч най се сі яй, і гэ та да па ма га ла 

ім рас кры ва цца і зма гац ца з тры вож нас цю.

Па вод ле слоў 35-га до вай жан чы ны, муж не су праць яе 

ра бо ты, ня гле дзя чы на тое, што боль шасць яе клі ен таў — 

муж чы ны. За час пра цы ў яе па ру ра зоў узні ка лі «ня зруч ныя 

сі ту а цыі», але, як пра ві ла, клі ен ты тры ма юць ся бе ў ру ках. 

Пе рад па чат кам га дзі ны аб дым каў яна ме ды ці руе ра зам з 

клі ен там і пы тае яго, ча му ён вы ра шыў да яе звяр нуц ца.

Ня вес та, якая збег ла, 
па-ка над ску

Ня вес та з Ка на ды ад-

мя ні ла вя сел ле з-за 

ад мо вы гас цей скі-

нуц ца па 1,5 ты ся чы 

до ла раў, па ве да мі ла 

вы дан не The Mіrror.

Ка над ка па іме ні С'ю-

зен не каль кі га доў пла на-

ва ла вя сел ле ма ры, каб 

«па быць Кар даш' ян хоць бы адзін дзень», пра што на пі са ла 

ў сва ім Facebook. Дзе ля гэ та га яна і яе жа ніх доў га ад кла да-

лі гро шы і са бра лі 15 ты сяч до ла раў. Ад нак су ма па да ла ся 

дзяў чы не не да стат ко вай для ар га ні за цыі ім прэ зы. Вя сел ле 

яе ма ры каш та ва ла 60 ты сяч. Та му яна па пра сі ла ўсіх за-

про ша ных па да рыць ёй па 1,5 ты ся чы до ла раў, каб аку піць 

цы ры мо нію.

Боль шасць гас цей ад мо ві лі ся вы ка наць яе прось бу, і С'ю-

зен за ча ты ры дні да пры зна ча най да ты аб вяс ці ла аб ад ме не 

ім прэ зы. Так са ма яна па ве да мі ла, што раз ві та ла ся з жа ні-

хом, які на зы ваў яе пла ны вар' яц кі мі і пра па ноў ваў пра вес ці 

сціп лую цы ры мо нію, і па сва ры ла ся з усі мі сяб роў ка мі, якія 

пра сі лі яе пры трым лі вац ца бюд жэ ту. Вяр нуць гро шы С'ю-

зен ад мо ві ла ся, рас тлу ма чыў шы, што гэ та кам пен са цыя за 

яе па ку ты.

На ступ ныя два ме ся цы дзяў чы на пла нуе пра вес ці ў па-

да рож жах па Паўд нё вай Аме ры цы, «вы ву ча ю чы сваю ду шу 

і па збаў ля ю чы ся ад так січ най энер гіі ма іх сяб роў і сям'і, якім, 

як я ду ма ла, ма гу да вя раць». Яна вы да лі ла сваю ста рон ку 

ў са цы яль най сет цы, каб не кан так та ваць з «людзь мі, якія 

ёй здра дзі лі».

37 кра ін пра ехаў, 
у 38-й укра лі

У ка рэй ца ўкра лі ску тар, 

на якім ён пра ехаў 37 кра-

ін, па ве дам ляе вы дан не The 

Manchester Evenіng News.

Ка рэ ец Юн Гу Ро ад пра віў ся на 

ску та ры ў кру га свет нае па да рож-

жа, пра ехаў дзя сят кі ты сяч кі ла-

мет раў і па зба віў ся свай го транс-

парт на га срод ку ў Вя лі ка бры та ніі. 

За год і два ме ся цы 43-га до вы 

Юн на ве даў 37 кра ін і пра ехаў 

64 ты ся чы кі ла мет раў на ску та-

ры Honda PCX125. Ён пры знаў ся, 

што заў сё ды ма рыў па да рож ні чаць па све це і даў но ха цеў 

па бы ваць у Вя лі ка бры та ніі. Тым не менш ме на ві та ў Ман чэс-

тэ ры яго па да рож жы маг лі скон чыц ца: у са цы яль ных сет ках 

ён па ве да міў, што яго ску тар укра лі. У ба гаж ні ку ля жа лі ўсе 

рэ чы Юна, акра мя ка ме ры, паш пар та і план шэ та.

Жы ха ры го ра да вы ра шы лі да па маг чы ка рэй цу. Ула даль-

нік мо та ма га зі на Лі Хіндл, у яко га Юн на пя рэ дад ні знік нен ня 

па мя няў мас ла, па чаў збор гро шай, каб ку піць па да рож ні ку 

но вы ма пед. Па вод ле яго слоў, за сму ча ны Юн не ве даў, што 

ра біць, і спра ба ваў звя зац ца з ка рэй скай па лі цы яй. За два 

дні бай ке рам уда ло ся са браць больш за тры ты ся чы фун таў 

на ад ной фанд рай зін га вай (па збо ры срод каў) плат фор ме, 

так са ма ўвесь гэ ты час Хіндл і яго сяб ры кар мі лі Юна і пла-

ці лі за яго жыл лё.

Іван КУ ПАР ВАС

Мы ж ка за лі, што ба лак ла вы на под ыу ме — гэ та не жарт.


