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Кож ная рэч на вы ста ве кра са-
моў на рас па вя дзе аб ча се свай го 
ства рэн ня. Гар ма ніч ныя строі кан ца 
ХІХ ста год дзя за ўваж на зме няц ца 
на па чат ку ХХ стагоддзя. Га лоў ная 
рэ фор ма жа но чай су кен кі — вы-
зва лен не ад гар сэ та — ад бу дзец-
ца дзя ку ю чы па рыж ска му ку цюр'е 
По лю Пу а рэ. Не па спее ў пер шым 
дзе ся ці год дзі ХХ ста год дзя за ма ца-
вац ца вы тан ча ная эс тэ ты ка мо ды 
«Вы дат най эпо хі», як ужо ў 1914 го-
дзе з па чат кам Пер шай су свет най 
вай ны аб са бе за явяць зруч насць і 
прак тыч насць. За тым на ды дзе эк-
лек тыч ны стыль ар-дэ ко 20-х га доў 
і эман сі па цыя, якая да ла жан чы нам 
но вую сва бо ду ў адзен ні. Да лей — 
эле гант ныя 30-я пад кі раў ніц твам 
ку цюр'е Эль зы Ск'я па рэ лі, за тым — 
тра гіч ныя 40-я з пад крэс ле най пра-
ста той знеш ня га вы гля ду і ва ен ны мі 
ма ты ва мі. Апош няе вя лі кае дзе ся-
ці год дзе Вы со кай мо ды — 50-я га-
ды — прай шло пад зна кам Крыс ція-
на Ды ё ра, Крыс та ба ля Ба лен сі я гі, 
Саль ва то рэ Фе ра га ма і сты лю New 
Look. За гэ тым — мі ні ма лізм і фу-
ту рызм 60-х (П'ер Кар дэн, Іў Сэн-
Ла ран, Эмі ліа Пу чы, Па ка Ра бан), 
сва бо да 70-х га доў з уні сек сам, хі пі, 
глэм-ро кам, дыс ка (Гі Ла рош, Кен за 
Та ка да). 80-я вы бух ну лі яр кі мі фар-
ба мі і жа дан нем са ма вы ра жэн ня, а 
90-я змя ні лі ўсе прын цы пы мод най 
ін дуст рыі, да лі нам адзен не, якое 
па ра дак саль ным чы нам спа лу чае 
функ цы я наль насць і пад крэс ле ную 
тэ ат раль насць (Аляк сандр 
Мак Ку ін, Ісей Мі я ке, Жан-
Поль Гацье).

Аляк сандр Ва сіль еў — 
ства раль нік дэ ка ра цый 
для опер, тэ ат раль ных 
па ста но вак, філь маў і ба-
ле таў для мно гіх тэ ат раў 
і труп. Ён вы хоў ваў ся ў 
тэ ат раль ным ася род дзі, і 
ўжо ў пяць га доў ства рыў 
пер шыя кас цю мы і дэ ка ра-
цыі для ля леч на га тэ ат ра. 
Пер шы спек такль-каз ку 
«Ча раў нік Ізум руд на га го-

ра да» афор міў у 12 га доў. 

На юна га мас та ка моц на 

паў плы ваў яго баць ка — 

дэ ка ра тар і ства раль нік 

сцэ ніч ных кас цю маў для 

Лю бо ві Ар ло вай, Фа і ны 

Ра неў скай, Іга ра Іль ін-

ска га. У 22 га ды скон чыў 

шко лу-сту дыю Мас коў-

ска га мас тац ка га тэ ат ра. 

Пра ца ваў у Па ры жы, з ім 

су пра цоў ні ча лі тэ ат ры Вя лі ка бры-
та ніі, Япо ніі, Мек сі кі. А ка лек цы я не-
рам стаў у восем га доў, ка лі пас ля 
ўро каў знай шоў у два ры до ма ад на-
го з за вул каў Маск вы іко ну Мі ка лая 
Цу да твор ца ХVІІІ ста год дзя. З та го 
мо ман ту хлоп чык па ста ян на пра-
гуль ваў ся... па смет ні ках, бо Маск-
ву та ды раз бу ра лі, з ка му наль ных 
ква тэр жы ха ры пе ра яз джа лі ў ма-
ла га ба рыт ныя «хру шчо бы» і вы кід-
ва лі ўсё «ста рое».

Пе рад ад крыц цём мін скай вы ста-
вы Аляк сандр Ва сіль еў су стрэў ся з 
жур на ліс та мі і ад ка заў на шмат лі кія 
пы тан ні. Май стар трап на за ўва жыў, 
што на мерапрыемства збя рэц ца 
іс тот ная коль касць прад стаў ніц 
пры го жа га по лу, каб па гля дзець 
не толь кі на су кен ку Плі сец кай ад 
Ша нэль, але і на яго са мо га. Што 
і ка заць, ся род жур на ліс таў так са-
ма ня ма ла ака за ла ся тых, хто ха-
цеў яго раз гле дзець. І рас пы таць, 
вя до ма ж, пра сёе-тое. Яго ад ка зы 
бы лі ла ка ніч ныя.

«Я быў тут шмат ра зоў, пра во-
дзіў лек цыі, се мі на ры. Мой дзед 
на ра дзіў ся ў Ма ла дзеч не, я з ро ду 
Гу ле ві чаў. Ма ці на ра дзі ла ся на Ма-
гі лёў шчы не, на да чы ў вёс цы Ша-
ціл кі. Так што ў мя не ёсць ка ра ні, 
звя за ныя з ва шай кра і най».

«Усе кас цю мы вель мі цяж ка за-
хоў ваць, рэ стаў ры ра ваць. Той жа 
шоўк вель мі дрэн на пе ра но сіць 
час, раз бу ра ец ца хут чэй за ін шыя 
тка ні ны... Што бы ло зай мець ця-

жэй за ўсё, дык гэ та туф лі Лю бо-
ві Ар ло вай, іх да вя ло ся клян чыць 
25 га доў. Але па коль кі ў мя не шмат 
ча су і цяр пен ня, што важ на для ка-
лек цы я не ра, то я ні ко лі не кі даю 
за ду ма на га».

«За апош нія па ру ста год дзяў 
вель мі змя ні ла ся вы твор часць, і 
мно гія дэ та лі больш не вы раб ля юц-
ца — су час ны бі сер зу сім не та ко га 
ко ле ру, якас ці, фар ма ту. Ад шу каць 
та га час ныя ма тэ ры я лы вель мі цяж-
ка, але ме на ві та гэ та і ёсць му зей-
ны ўзро вень».

«Не ка то рыя су кен кі на гэ тых 
ма не ке нах не за шпі лі лі ся. Па той 
пры чы не, што аб' ём та ліі ХІХ ста-
год дзя — гэ та 48—53 см. Ма не ке ны 
та ко га фар ма ту ро бяц ца вы ключ на 
ў му зей ных май стэр нях. Але не ўсе 
кра і ны і га ра ды ма юць па доб ны во-
пыт. У нас бы ла вы ста ва на па ле о-
наў скай эпо хі, дзе су кен кі на столь кі 
ма лыя, што на ват на пад лет ка вых 
ма не ке нах не сы хо дзі лі ся. Лю дзі ж 
вель мі вы рас лі за апош нія дзвес це 
га доў. Не мар це пры ме раць гэ тыя 
су кен кі — яны ні на кім не за шпі-
ляц ца. Нар маль ны па мер на гі су-
час най жан чы ны — 41! Мы ста лі 
зу сім ін шыя».

«У ка лек цыі ёсць і су кен ка ва-
шай зям ляч кі, «Ка ра ле вы пры га-
жос ці» Ан жа лі кі Агур баш, а так-
са ма спя вач кі Алё ны Сві ры да вай. 
І на ват ёсць су кен ка па чат ку 1960-х 
ма ёй ма ці, акт ры сы, вель мі эфект-
най жан чы ны — Тац ця ны Гу ле віч, 
яна по бач з ман то Лі лі Брык».

«За раз у мя не пра цуе ў роз ных 
кра і нах дзе вяць вы ста вак, у Мін-
ску — дзя ся тая. За тым на ступ ная 
ад кры ец ца ў каст рыч ні ку ў Ба ку — 
«Ма дэр нізм і мо да 1960-х га доў». 
Свай го мо ман ту ча ка юць ін шыя вы-
ста вы, на прык лад, шлюб най су кен-
кі. Лю дзі лю бяць ха дзіць і гля дзець 
на ўні каль ныя рэ чы, бо яны па-за 
кан ку рэн цы яй».

«Пры га жосць мо гуць аца ніць 
усе. Акра мя та го, лю дзі лю бяць 
«фот кац ца» са мной, яшчэ лепш — 
пры ціс нуц ца да мя не, аца ніць, які 
я — ста ры? Ма ла ды? Вы со кі? 
Строй ны? Жан чы ны лю бяць гля-
дзець з прак тыч на га по гля ду на 
мае экс па зі цыі — ці па ды шло б гэ та 
аса біс та ім... Але га лоў нае — па-
гля дзець на Яго: «Апі шы Яго — ну 
які ён?»

«Пра мы кан такт з кан крэт ны мі 
рэ ча мі ні я кі ін тэр нэт не за ме ніць. 

У лю бым вы пад ку ін тэр нэт заў сё ды 

ска жае ко лер, там ёсць і фо та шоп. 

І на огул, ма гу вам ска заць, што на 

тую тэ му, якая мя не ці ка віць, я ў 

гуг ле ад ка зу знай сці не ма гу. Там 

ёсць ад ка зы на па пу ляр ныя пы тан-
ні, але ёсць пы тан ні, якія ці ка вяць 
спе цы я ліс таў».

«Муж чы ны та кія не ахай ныя, 
што знош ва юць свой гар дэ роб. Як 
пра ві ла, усе муж чын скія шта ны ад 
кас цю маў не за хоў ва юц ца — іх пра-
седж ва юць. А пас ля яшчэ да нош-
ва юць на да чы ці ў га ра жы. А жан-
чы ны час та но сяць рэч уся го адзін 
раз, бо хо чуць пас ля па ка заць, што 
ў гэ тым яны бы лі ў тэ ат ры, а ў гэ-
тым ца ла ва лі ся... Мно гія пе ра да-
юць свае строі ў спад чы ну, асаб лі ва 
ў кра і нах, дзе лю дзі мо гуць пра жы-
ваць у вя лі кіх ква тэ рах. У Фран цыі 
боль шасць лю дзей пра жы ва юць у 
ма ла га ба рыт ных ква тэ рах, дзе ня-
ма ант рэ со ляў. Ня гле дзя чы на тое, 
што фран цу зы — за ка на даў цы мо-
ды, яны страш на ад моў на ста вяц-
ца да ста ра мод на га адзен ня. Ад-

да юць, вы кід ва юць. А аме ры кан цы 
і анг лі ча не за хоў ва юць, на ват пі-
шуць за піс кі: гэ тыя шкар пэт кі пра-
дзед на сіў у 1843 го дзе... Та кія рэ чы 
з ана та цы я мі час та трап ля юц ца на 
аў кцы ё не — са мым леп шым мес цы 

для на быц ця рэ чаў. Та му што ні на 

якім блы шы ным рын ку мы не зной-

дзем рэ чы 1920-х».

«Га лоў ны трэнд су час нас ці — 

дзі ра выя шта ны, джын сы. Бед-

насць, уз ве дзе ная ў ранг эле гант-

нас ці. Па гэ тым ка лісь ці і бу дуць 

мер ка ваць аб рэ чах 2017 го да. Вяр-

та лі ся ўжо і вы со кая та лія, і ніз кая, і 

пле чы кі, і іх ад сут насць, і па лос ка, 

і клет ка... Хо ча це штось ці но вае? 

Но ва га не бу дзе. Мож на пры ду маць 

з вя до мых кам па не нтаў но вы са ла-
цік — ад сюль но вы смак. 
Так і з мо дай».

«Рус кай мо ды не іс нуе. 
Ёсць рус кі стыль. Рус кая 
мо да заў сё ды пе рай ма-

ла — га ланд скую мо ду, 

ня мец кую, фран цуз скую, 

анг лій скую. Мы пры цяг ва-

ем не як кра і на — за ка на-

даў ца мо ды, а як кры ні ца 

вя лі ка га сты лю. На род ны 

кас цюм у Ра сіі іс нуе хі ба 

ў тан ца валь ных ан самб-

лях — з су час ных ма тэ ры-

я лаў, сін тэ тыч на га жэм чу-

гу, пласт ма са вых ка мя нёў, 

што не мае да чы нен ня да 

на цы я наль на га адзен ня. 

Нось бі ты на цы я наль на га 
кас цю ма ёсць у Іс па ніі, Аў-
стрыі, Япо ніі, Ін дыі, Шат-
лан дыі, дзе лю дзі но сяць 
та кое адзен не. У рэ аль ным 
жыц ці ра сій скія жан чы ны 
не но сяць са ра фа ны, а 
муж чы ны — ка са ва рот кі».

«Усе, хто ся дзіць пе ра да мной, 
апра ну ты ў тры ка таж. Тры ка таж 
мо жа на сіць ча ла век лю бо га по-
лу. Фут бол кі, пу ло вер, сві тар... 
У дзяў чы нак кве тач ка, а ў хлоп-
чы каў ня ма. Гэ та ўні секс. І га ва-
рыць «як гэ та так? ча му ўні секс?» 
не вы па дае. Хі ба жан чы ны не 
ўкра лі ў муж чын лі та раль на ўсё, 
уклю ча ю чы пад цяж кі? А ця пер 
вы га ру е це, што муж чы ны па чы-
на юць штось ці ад бі раць у вас? А 
на вош та са мі за бі ра лі? Муж чы нам 
ста ла сум на, і мно гія ды зай не ры 
прад стаў ля юць сён ня шоў ка выя 
су кен кі для муж чын. Гэ та не бу-
дзе па куль шы ро ка па пу ляр нае, 
але я ба чыў ужо штук дзе сяць та-
кіх ка лек цый. Бе ла русь у гэ тым 
сэн се больш кан сер ва тыў ная, але 
прой дзе час, і ад бу дуц ца ней кія 
пе ра ме ны».

«Са мыя вы гад ныя ін вес ты цыі — 
гэ та мо да ня даў ня га мі ну ла га, яна 
заў сё ды каш туе вель мі тан на. Ця пер 
2000-я не ў мо дзе, а рэ чы 1990-х ужо 
каш ту юць до ра га. Рэ кор ды про да жу 
б'е пры жыц цё вы Вер са чэ, тое, што 
ра біў у свой час Галь я на. 2000-я па-
куль ні ко му не па трэб ны, а зна ка мі-
тыя яны сва ім сты лем пор на-шы ку — 
усё ў стра зі ках, ка рот кія спад ні цы, 
джын сы ў аб цяж ку, аб ца сы па 20 см. 
І за раз та кую рэч мож на ад шу каць 
за тры еў ра. Хут ка ў сэ канд-хэн дах 
з'я вяц ца і ла бу тэ ны з іх чыр во най 
па дэ швай. Пас ля зна ка мі тай пес ні 
яны рэз ка вый шлі з мо ды, па коль-
кі ста лі ўва саб лен нем вуль га рыз му. 
Я на бу ду та кую па ру».

«Брэн да вае адзен не шы ец ца ў Кі-
таі. І вы твор часць прак тыч на лю бой 
рэ чы там каш туе ка ля 2—3 еў ра за 
прад мет. А ў ма га зі не 200—300 еў ра. 
Ка лі ж га ва рыць пра ку цюр, то су кен-
ка мо жа каш та ваць ад 20 да 60 ты-
сяч еў ра. Гэ та ца на ква тэ ры ў Мін ску. 
Толь кі ў су кен цы нель га жыць».

«Амаль усе кас цю мы ства рае 
для мя не ды зай нер Кі рыл Га сі лін, 
які ве дае мае мер кі. Ён мне па шыў 
вель мі шмат кас цю маў. Да вас я 
апра нуў пін жак у буй ны га рох — 
мод ны за раз трэнд».

Пас ля су стрэ чы Аляк санд ра 
Ва сіль е ва ча каў пры ем ны сюр-
прыз — Яд ві га Па плаў ская за ві-
та ла ў му зей, каб не прос та азна-
ё міц ца з вы ста вай, але і пе ра даць 
ма эст ра кан цэрт ны кас цюм з 
галь шту кам сі ня га ко ле ру Аляк-
санд ра Ці ха но ві ча і свой улас ны 
кан цэрт ны кас цюм жоў та га ко-
ле ру.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

protas@zviazda.by



Шык-шокШык-шок  

Да 10 сту дзе ня ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі бу дзе пра-
ца ваць уні каль ная вы ста ва «Мод нае ста год дзе», на якой прад-
стаў ле ны гіс та рыч ныя кас цю мы з най буй ней шай у све це пры-
ват най ка лек цыі вя до ма га гіс то ры ка мо ды, мас тацт ва знаў ца, 
ка лек цы я не ра, тэ ат раль на га мас та ка, тэ ле вя ду ча га пра гра мы 
«Мод ны пры суд».
Экс па зі цыя адзен ня і ак се су а раў, якая ахоп лі вае ка нец 
ХІХ—ХХ ста год дзяў, скла да ец ца з больш як сот ні кас цю маў 
і не каль кіх со цень раз на стай ных ак се су а раў, юве лір ных вы ра-
баў, бі жу тэ рыі. Тут мож на ўба чыць са праў ды ўні каль ныя строі 
ад По ля Пу а рэ, Ка ко Ша нэль, Іва Сэн-Ла ра на і ін шых май строў. 
У за лах му зея вы стаў ле ны вя чэр нія і баль ныя су кен кі, адзен не 
для ўра чыс тых цы ры мо ній, кас цю мы вя до мых ар тыс таў тэ ат ра 
і кі но — Маі Плі сец кай, Воль гі Ле пя шын скай, На тал лі Фа це е вай, 
На ні Брэг ва дзэ, Лай мы Вай ку ле...

ПО ЗІРК НА ЗАДПО ЗІРК НА ЗАД
Гіс то рык мо ды Аляк сандр Ва сіль еў — 
пра свае бе ла рус кія ка ра ні, 
жа дан не жан чын «сфот кац ца» з ім, уні секс і ла бу тэ ны


