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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

НО ГІ ЎВЕРХ!
Ня даў на Шэ ран Стоўн на цы ры мо ніі ўру чэн ня прэ міі «Ча ла век 

го да» GQ у Бер лі не паў та ры ла сваю сла ву тую сцэ ну з філь ма 

1992 го да «Асноў ны ін стынкт». Ну, ка лі ге ра і ня ў ка рот кай су-

кен цы за кід вае на гу на на гу, пры гэ тым на ёй ня ма і на мё ку на 

ніж нюю бя ліз ну... Зрэш ты, ча го на гад ваць, гэ та ж кла сі ка, хто 

за бу дзе! («— Да ра гі, ты па мя та еш, як Шэ ран Стоўн у «Асноў-

ным ін стынк це» ў па лі цэй скім участ ку нож ку праз нож ку пе-

ра клад вае? — Ка неш не, па мя таю! — О, ма лай чы на, гэ та ты не 

за быў! А хле ба да до му ку піць?!») На акт ры се, якая пад ня ла-

ся на сцэ ну, бы ла мі ні-су кен ка з глы бо кім вы ра зам да са май 

та ліі і та кім жа глы бо кім дэ каль тэ. Пі шуць, што з улі кам уся-

го гэ та га сцэ на атры ма ла ся, маг чы ма, яшчэ больш эфект ная, 

чым шмат га доў та му. Пры нам сі, ка лі Шэ ран Стоўн на сцэ не 

се ла ў крэс ла і з лёг кас цю «ўзмах ну ла» на га мі, гле да чы ў за ле 

паўскок ва лі з мес цаў і апла дзі ра ва лі ёй сто я чы. У свой 61 год 

акт ры са за ста ец ца фе на ме наль на пры го жай, яе лі чаць ад-

ной з са мых сек су аль ных жан чын пла не ты. («Адэ са. Аб' ява 

на дзвя рах са ло на пры га жос ці: «Не спра буй це па зна ё міц ца з 

кра су няй, якая вы хо дзіць ад нас. Маг чы ма, шо гэ та та кі ва ша 

ба бу ля!») Шэ ран Стоўн, якая атры ма ла прэ мію «Жан чы на го-

да», пры зна ла ся, што той эпі зод кру та змя ніў яе жыц цё.

А ўсё ча му? Ні як не пры ні жа ю чы та лент і ак цёр скія здоль нас ці 

акт ры сы — но гі! Гэ тай част кай це ла мож на мно га ча го ска заць, пе-

ра даць. Яны па трэб ныя ў мно гіх па чы нан нях. («Як прай сці два кі ла-

мет ры. Па кро ка вая ін струк цыя».) Но гі здоль ныя цал кам змя ніць наш 

свет. («Дзяў чы на, якая не прый шла на спат кан не, мо жа са пса ваць 

вам толь кі на строй. Тая, што з'я ві ла ся на ім, — усё жыц цё».) Іх мо вай 

ка рыс та юц ца, зра зу ме ла, най перш дзяў ча ты. («— Ты ку ды? — Пай-

ду па кра мах пра гу ля ю ся. — Што-не будзь ку піць? — Не! Па драж ніць 

пра даў цоў на дзе яй!») Але і прад стаў ні кі моц най па ло вы ча ла вец тва 

не ад маў ля юц ца ў пэў най сі ту а цыі за дзей ні чаць но гі на поў ні цу. («Я не 

мог прос та ста яць і спа кой на гля дзець, як яна сы хо дзіць ад мя не. Та му 

па чаў кры ху пры тан цоў ваць».)

Праў да, бы вае, ка лі дэ ман-

стра цыя ног вель мі не ка му не 

па да ба ец ца. На прык лад, у гра-

мад скім транс пар це, най перш 

у мет ро, не ка то рыя прад стаў-

ні кі моц най па ло вы ча ла вец тва 

шы ро ка іх рас стаў ля юць, пе ра-

шка джа ю чы па са жы рам по бач. 

З'я ва на ват атры ма ла наз ву 

«мэнс прэ дынг» — ад анг лій скіх 

слоў «муж чы на» і «рас кід ваць». 

У та кіх апраў дан не ад но — ана-

то мія, маў ляў, інакш ім ня зруч на 

ся дзець. («Ні ко лі не ўста нуць на 

ка ле ні, на ват ка лі іх за хо пяць у 

па лон, га нар лі выя і сме лыя цю-

ле ні, та му што ў цю ле няў ня ма 

ка леняў».) Жан чы ны ў мно гіх 

кра і нах з гэ тым зма га юц ца — 

з пе ра мен ным пос пе хам. («Пад-

ка жы це ці ка вае мес ца, ку ды 

мож на сха дзіць са сва ім мер ка-

ван нем».) На па чат ку яны спра-

ба ва лі паў плы ваць на сі ту а цыю прос ты мі ўшчу ван ня мі, по тым, бы лі 

вы пад кі, пе рай шлі да ра шу чых атак. Ска жам, у Санкт-Пе цяр бур гу 

фе мі ніст кі пра вя лі ак цыю «Рас ста віў но гі? Атры май!» («Сва рац ца са 

мной дзве дзяў чы ны. Ад на над ры ва ец ца: — Я та бе дам! Дру гая кры-

чыць: — Я та бе па ка жу! А я стаю і пры дур ка ва та ўсмі ха ю ся...») Атры-

май — гэ та хі міч най су мес сю на пры чын нае мес ца... А ня даў на Лай ла 

Ло рэл, 23-га до вая сту дэнт ка, вы пуск ні ца бры тан ска га ўні вер сі тэ та 

Брай та на, у рам ках свай го дып лом на га пра ек та рас пра ца ва ла на бор 

для ся дзен няў у мэ тах ба раць бы з мэнс прэ дын гам. Тра пе цы е па доб ная 

фор ма крэс ла для муж чын не да зва ляе ім рас ста віць ка ле ні шы ро ка. 

Для жан чын — тра пе цыя на ад ва рот, якая пры му шае тры маць но гі рас-

стаў ле ны мі. А яно та го вар та? («— Якія рэ сур сы вы вы ка рыс тоў ва е це 

для са ма аду ка цыі? — Пе ра важ на граб лі».)

Вось што мы мо жам ска заць, у сваю чар гу, пра так зва ны жа но чы 

ку паль нік ад лон дан ска га брэн да Jaded London? Яго яшчэ на зва лі 

«за дам на пе рад» — у зліт ным кас цю ме без шле ек про ра зі для ног 

за кан чва юц ца пад... пад па ха мі. Ад гэ та га і ад чу ван не, што яго адзе лі 

за дам на пе рад. Гэ та ж жах жах лі вы! Ці ў ва шым ра зу мен ні ма ра, ка лі 

но гі па чы на юц ца ў пра мым сэн се слоў ледзь ве не ад ву шэй? («Ба чу 

мэ ту — не ба чу пе ра шкод. Ме на ві та з та кім сло га нам я пай шла і ку-

пі ла эк ле ры ў дзве га дзі ны но чы».) Да рэ чы, у па доб ным ку паль ні ку, 

на коль кі аў тар раз бі ра ец ца, ня даў на вы кла ла фо та вя до мая ай чын ная 

спарт смен ка — на ад па чын ку на пля жы. Мер ка ван ні ка рыс таль ні каў, 

як той ка заў, па дзя лі лі ся... («— Ска жы це, ча му вы адзя ва е це ся на 

ра бо ту як жаб рач ка? У вас, што, ня ма гро шай на доб рыя джын сы? 

Мы ж вам пла цім са лід ную зар пла ту! — Але гэ та нар маль ныя джын сы, 

учо ра ку пі ла... — А ча му не па рва ныя? Дзір кі дзе?!»)

Што мне аса біс та спа да ба ла ся, дык гэ та ня даў ні чэ лендж у сац сет-

ках ад мін чан кі Воль гі Жа ляз няк, якая пра цуе трэ не рам па стрэт чын-

гу — ві дзе аэ ро бі кі. Яна за клі ка ла дзяў чат са дзіц ца на шпа гат і вы клад-

ваць здым кі, пры чым дэ ман стра ваць сваю гнут касць не ў спарт за ле, 

а ў офі се, на кух ні, у ін шых не звы чай ных мес цах. Ча го там ужо толь кі 

ня ма — і га ры зан таль ныя рас цяж кі, і вер ты каль ныя: на гой у столь, 

у ад кос акна... І дзяў ча ты пры го жыя, з доў гі мі строй ны мі на га мі. На 

мой по гляд, вель мі па зі тыў ны флэш моб, асаб лі ва на фо не во сень скай 

сло ты. На ват да лу чыц ца хо чац ца... Ну, як да лу чыц ца? Як у анек до це: 

«— А на шпа гат мо жаш сес ці? — Ды лёг ка! Раз мот вай, кла дзі!»

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Уво гу ле, якой па він на быць 

му зы ка, каб ты звяр ну ла на яе 

ўва гу?

— Мне вель мі па да ба ец ца тая, 

што без слоў. На прык лад, ма гу па-

гля дзець ней кі фільм і за ўва жыць, 

што ў са ўндтрэ ку да яго ёсць вель-

мі ці ка выя аран жы роў кі. Люб лю 

пры кмя чаць пэў ныя ню ан сы, дэ-

та лі ў кам па зі цы ях. І са мае важ нае 

для мя не, ка лі ў пес ні пры сут ні чае, 

як я на зы ваю, «маш таб насць» — 

гэ та мо жа быць на ват ней кая но та, 

якую ты чу еш і яна ця бе па ло ніць. 

Аль бо ін шы прык лад — мая лю-

бі мая спя вач ка Ры я на. У яе свая 

ма не ра вы ка нан ня і та кія ва каль-

ныя да ныя, што прос та не маг чы ма 

не звяр нуць на гэ та ўва гу. Бы ло б 

кру та на ву чыц ца так спя ваць!

«НА СЦЭ НУ — ТОЛЬ КІ 
З ПА ЗІ ТЫЎ НЫМ 
НА СТРО ЕМ»

— Чу ла, ты ве да еш ці ка вую 

тэх ні ку, як спра віц ца з хва ля ван-

нем пе рад вы ступ лен ня мі?

— Гэ ты спо саб пад ка за ла пе да-

гог па ва ка ле. Яна ад ной чы прый-

шла і ска за ла: «За раз пой дзем і 

за ка па ем чар вя ка». Ім у на шым 

вы пад ку ста ла хва ля ван не. Ад-

нак спяр ша на пі са ла ліст, у якім 

рас тлу ма чы ла яму, што нам трэ-

ба раз ві тац ца, бо гэ тае па чуц цё 

мне пе ра шка джае. Я та ды бы ла ў 

лет ні ку, і пад час раз ві таль най «цы-

ры мо ніі» да нас вы паўз са праўд ны 

чар вяк, а ў не бе гры меў са лют, бо 

як раз свят ка ва лі за кан чэн не зме-

ны. Атры ма ла ся за па мі наль на і 

свя точ на. Тым не менш хва ля ван-

не ча сам пры сут ні чае, але ця пер 

мне ляг чэй з ім спраў ляц ца.

— Як на строй ва юць ця бе пе рад 

вы ха дам на сцэ ну ма ма і пе да гог, 

і, мо жа, ёсць ней кі та ліс ман?

— Мя не заў сё ды ад праў ля юць 

на яе з па зі тыў ным на стро ем. Хоць 

ма ма да гэ туль ба іц ца гля дзець вы-

ступ лен ні, бо вель мі пе ра жы вае. 

На ват пад час ад бо ру яна ся дзе ла 

ў гры мёр цы і хва ля ва ла ся, і толь кі 

ка лі ёй ска за лі, што я доб ра вы сту-

пі ла, яе ад пус ці ла. Але, бы вае, ма ці 

не ўда ец ца сха вац ца, — і я пра шу 

па зды маць мя не, каб по тым мець 

маг чы масць зра біць «ра бо ту над 

па мыл ка мі». А што да та ліс ма наў, 

то ёсць у мя не мядз ве дзя ня (яго не-

ка лі па да ры ла ба бу ля), якое заў сё ды 

су пра ва джае мя не ў па езд ках. Я на-

зы ваю яго Без бі лет ні кам, яно та кое 

ўсмеш лі вае, што заў сё ды дае ад чу-

ван не спа кою і па ды мае на строй.

— Ты пад ле так, ці заў сё ды су-

па да юць твае по гля ды з баць-

ка мі ў та кіх пы тан нях, як вы бар 

сяб роў, чым зай мац ца, як вы-

гля даць?
— Час цей у мя не з ма ці і та там 

па ра зу мен не, хоць ча сам мо жам і 
па спра чац ца. А бы вае, што, на ад-

ва рот, я ма гу ма ме неш та па раіць, 

на прык лад, ад нос на сты лю ў адзен-

ні. Ня даў на па ма ёй на вод цы яна 

ку пі ла са бе бай ку авер сайз, і ака-

за ла ся, што тая ёй вель мі па суе.

— А ёсць у вас тра ды цыя пра-

во дзіць час ра зам?

— Так, у нас дні ў фар ма це «ма-

ці-дач ка» пра хо дзяць рэ гу ляр на, і я 

на зы ваю іх «ма мін дзень». Ка лі мы 

ра зам, то нам заў сё ды ве се ла. Ма ці 

аба вяз ко ва рас каз вае неш та ці ка вае, 

мы хо дзім у кі но аль бо па кра мах.

«ПА ЖЫЦ ЦІ ЛЮБ ЛЮ 
БЫЦЬ ЛІ ДА РАМ»

— Мо жаш рас ка заць, чым 

зай ма еш ся ў кам па ніі сяб роў, 

ка лі вы па дае воль ная га дзі на?

— Я не з тых, хто час та гу-

ляе. Але ка лі ўда ец ца су стрэц ца 

з сяб роў ка мі, то мы лю бім на ве-

даць ней кую ка вяр ню аль бо паў-

дзель ні чаць у роз на га кштал ту 

па зна валь ных ан лайн-квэс тах, 

дзе трэ ба да сле да ваць го рад, 

каб знай сці ад ка зы на пы тан ні. 

Ці прос та гу ля ем і слу ха ем му зы-

ку, аб мяр коў ва ю чы роз ныя на ві ны 

з жыц ця. Мо жам і ў кі но сха дзіць. 

Я, на прык лад, люб лю фан тас ты ку 

ці ней кую ка ме дыю, ме лад ра му 

пра аме ры кан скіх пад лет каў па-

гля дзець. Ма гу і прос та за стац ца 

до ма з кні гай.

— У бу ду чым ты ба чыш ся бе 

ў му зы цы?

— Па праў дзе, па куль не ве даю, 

чым ха чу зай мац ца пра фе сій на, 

ка лі вы рас ту. Баць кі ба чаць мя не 

ў ро лі спарт смен кі ці ста ма то ла га. 

(Та та Лі зы — май стар спор ту па 

скач ках у ва ду, а ма ці — ан ты-

кры зіс ны кі раў нік. — Аўт.) Мне 

па да ба ец ца ар га ні зоў ваць неш та 

маш таб нае, та му ба чу ся бе, на-

прык лад, рэ жы сё рам-па ста ноў-

шчы кам. І ра зу мею, што му зы ка, 

як мі ні мум у якас ці хо бі, аба вяз ко-

ва за ста нец ца ў жыц ці.

— На на цы я наль ным ад бо ры 

ты вы сту пі ла пад ну ма рам 1. Та-

бе важ на па жыц ці быць пер-

шай?

— Я на ра дзі ла ся пер ша га лю-

та га і шчы ра ве ру, што 1 — мая 

ліч ба. І ў жыц ці люб лю за ста вац ца 

лі да рам. Па куль толь кі ў ву чо бе 

гэ та яшчэ не прый шло, бо ча сам 

кры ху ля ну ю ся. А ў ас тат нім для 

мя не важ на быць ну ма рам адзін. 

Бо ка лі не ўда ец ца ў не чым да сяг-

нуць най леп ша га вы ні ку, я ўспры-

маю та кую сі ту а цыю як вы клік са-

мой са бе, па чы наю яшчэ больш 

пра ца ваць, каб да сяг нуць жа да-

на га.

— Ве да еш, ка жуць, прой грыш 

мо жа быць прос та зна кам, што 

вар та змя ніць марш рут...

— Цал кам згод ная. У пэў ны 

час у ма ім жыц ці на ват пра соч ва-

ла ся за ка на мер насць ад кон кур-

су да кон кур су, ка лі чар га ва лі ся 

пе ра мо гі і ня ўда чы. Па мя таю, на-

пя рэ дад ні на цы я наль на га ад бо ру 

ся дзе ла і ду ма ла: вось бы тра піць 

на ней кае твор чае спа бор ніц тва і 

прай граць, каб по тым вый граць 

«шчас лі вы бі лет» на дзі ця чае «Еў-

ра ба чан не»... Бо ня ўда ча заў сё ды 

дае мне сты мул больш пра ца ваць 

над са бой і больш за ся ро джа на 

рых та вац ца да на ступ ных кро-

каў.

— Што па жа да еш са мой са бе 

на пя рэ дад ні кон кур су?

— Га лоў нае — не хва ля вац-

ца. Не вар та звяр таць ува гу, ка лі 

неш та склад ва ец ца не так, як за-

дум ва ла ся. Я шмат пра ца ва ла і 

зма гу вы клас ці ся на ўсе сто, каб 

усё атры ма ла ся!

Але на ДРАП КО.

Фота дадзена 

гераіняй матэрыялу.

«Быць пер шай — «Быць пер шай — 
мой вы клік са мой са бе!»мой вы клік са мой са бе!»


