
25 жніўня 2018 г. 15АСОБА

— Мы ро бім прак тыч ныя 

вы ра бы пад ло зун гам «і ў 

пір, і ў мір», але ж усё роў на 

імк нём ся, каб бы ло зра зу-

ме ла, што гэ та — ды зай нер-

скае адзен не. Бо ня ма сэн су 

ра біць неш та, па доб нае на 

мас-мар кет.

— Што вас на тхні ла на 

ства рэн не апош няй ка лек-

цыі пад наз вай «Рай ская 

птуш ка»?

— У апош няй ка лек цыі 

пры сут ні ча юць яр кія ко ле-

ры — гэ та фо та прын ты: 

рыб кі, птуш кі, квет кі. Яны 

бы лі сфа та гра фа ва ны на 

вост ра ве Тэ нэ ры фэ. Мя-

не гэ та на тхні ла, і я зра бі-

ла ка лек цыю пра рай скіх 

пту шак. Між тым пла ную 

зра біць ка лек цыю з лё ну. 

Я з'яў ля ю ся ды зайн-кан-

суль тан там кан цэр на «Бел-

легп рам» Мі ніс тэр ства 

лёг кай пра мыс ло вас ці і 

ку ры рую пра ект «Бе ла рус-

кі лён». Гэ та на цы я наль ны 

пра ект. Мы спра бу ем яго 

пра су нуць у Іта ліі. Ця пер 

я на тхнё ная гэ тай тэ ма-

ты кай і ста сун ка мі з ма ім 

парт нё рам, зна ка мі тым 

ды зай не рам абут ку з Іта ліі 

Джор жыа Фа бі я ні. З ім мы 

не так даў но зра бі лі су мес-

ны па каз і пла ну ем но вы 

ў ве рас ні — каст рыч ні ку. 

Спа дзя ю ся, што Джор жыа 

на тхніц ца бе ла рус кім іль-

ном, як я на тхня ю ся ста-

сун ка мі з ім, яго абут кам. 

Да рэ чы, гэ ты вя лі кі мас так 

не мае мас тац кай аду ка-

цыі, але сён ня яго фаб ры-

кі вы раб ля юць абу так для 

су свет на вя до мых брэн даў. 

Спа дзя ю ся, у нас атры ма-

ец ца зра біць ільня ную ка-

лек цыю. Уво гу ле, зда ец ца 

важ ным пры цяг ваць ува гу 

гра мад скас ці да та го, што 

па пу ля ры зуе на ша, ад мет-

нае, бе ла рус кае. Та му што 

на ша праб ле ма — не лю боў 

да свай го. Ве да е це, італь-

ян цы ў гэ тым ін шыя, і нам 

гэ та му трэ ба ў іх ву чыц ца.

— Дзе і як вы па зна ё мі-

лі ся з Джор жыа Фа бі я ні?

— Гэ та лёс. У Дзю сель-

дор фе на вы стаў цы ў нас 

бы лі по бач стэн ды. І мы зра-

зу ме лі, як адно ад на му па-

ды хо дзім. Мы якраз шу ка лі 

парт нё ра па абут ку і гля-

дзе лі роз ныя крэ а тыў ныя 

брэн ды. Мар ке то ла гі Фа бі-

я ні нам ска за лі, што яны за-

кры ва юць кра мы ў Мін ску, 

а мы вы ра шы лі па кі нуць 

гэ ты брэнд са бе. Ён нам 

род ны. Фа бі я ні — цу доў ны 

мас так і май стар. У нас з ім 

вя лі кія пла ны.

— Вы пра цу е це з мно-

гі мі вя до мы мі бе ла рус кі мі 

ар тыс та мі, вя ду чы мі. На-

прык лад, вы апра на еце 

вя до мы муж чын скі ва-

каль ны ка лек тыў «Чыс ты 

го лас». Ці цяж ка знай сці 

мя жу па між па жа дан ня-

мі за каз чы ка і аса біс ты мі 

ўяў лен ня мі?

— Гэ та за ле жыць ад 

та го, на коль кі ёсць бліз-

касць у гус це і аса біс тае 

ўза е ма ра зу мен не з ча ла-

ве кам. Так, бы вае спа чат-

ку скла да на, але по тым

мы на строй ва ем ся адно 

на ад на го, і ста но віц ца ўсё 

лёг ка. Тэ ле ба чан не і шоу-

біз нес — сфе ры спе цы фіч-

ныя. Мы заў сё ды ўліч ва ем 

ра бо ту ка мер, ко лер сту-

дыі... Для мя не скла да-

нас ці заў сё ды ства ра юць 

больш ці ка вас ці — як для 

мас та ка, ды зай не ра і твор-

цы. Я люб лю вы клік. А ка-

лі ты спра ца ваў уда ла, ты 

мо жаш ся бе за гэ та па ва-

жаць.

— Вам вы паў го нар 

апра наць бе ла рус кую 

збор ную для зі мо вых 

Алім пій скіх гуль няў 2018 

го да ў Пхёнч ха не...

— Мы тую ка лек цыю 

ра бі лі спан тан на, вель-

мі хут ка. Ні хто не па спеў 

умя шац ца, і мы зра бі лі 

так, як па лі чы лі не аб ход-

ным. Усё бы ло за цвер-

джа на без змя нен няў. У 

па рад на-афі цый най фор ме 

на ша на цы я наль ная збор-

ная пры сут ні ча ла на ўсіх 

афі цый ных ме ра пры ем-

ствах. Адзін з ма іх са мых 

лю бі мых парт нё раў — го-

мель скае прад пры ем ства 

«Ка мін тэрн». Я пра ца ва ла 

з імі ме на ві та па пра ек це 

адзен ня для на шых спартс-

ме наў на апош няй Алім пі-

я дзе ў Пхёнч ха не. І ця пер 

мы ра зам з імі пра цу ем для 

«Еў ра гуль няў», якія прой-

дуць у Бе ла ру сі. Я вы ка-

рыс тоў ваю бе ла рус кі лён 

у но вым пра ек це, а прад-

пры ем ства вель мі доб ра 

пра цуе з гэ тым ма тэ ры-

я лам. Я вель мі ха чу, каб 

нас, бе ла ру саў, па лю бі лі 

ўсе. Ка лі нас лю бяць, мы 

са мі па чы на ем ся бе лю біць 

і са бой га на рыц ца. І та ды 

мы ста но вім ся за па тра ба-

ва ныя. Усё най леп шае, што 

ў нас ёсць, трэ ба дэ ман-

стра ваць: пра мыс ло васць, 

твор часць, ра мёст вы...

— Шка да вось толь-

кі, што да гэ туль рас паў-

сю джа нае мер ка ван не, 

быц цам усе бе ла рус кія 

сім ва лы — гэ та лап ці ды 

вы шы ван кі...

— Зра зу ме ла ж, іх ку ды 

больш. Ка лі сён ня кас цю мы 

ад та го ж «Ка мін тэр на» па-

ве сіць по бач з ана ла гіч ны мі 

вы ра ба мі вя до мых брэн даў 

у Мі ла не — па вер це, мы ім 

не прай гра ем. Ка лі пра цу-

юць спе цы я ліст-мар ке то лаг 

ра зам з пі яр шчы кам — яны 

мо гуць пра па на ваць усё, 

што за ўгод на так, што спа-

жы вец толь кі здзі віц ца. А ў 

нас да стат ко ва па тэн цы я лу 

і крэ а ты ву.

— Зда ец ца, што вы ды-

зай не рам на ра дзі лі ся?

— Са праў ды, так і ёсць. 

Я не па мя таю ся бе ін шай. 

Я заў сё ды неш та ства ра ла: 

май стра ва ла, ма ля ва ла, 

рэ за ла тка ні ну на ка вал-

кі... Для сяб роў скіх ля лек 

у дзі ця чым сад ку адзен не 

ма ля ва ла пад за каз. Пры-

чым ства ра ла кап суль ныя 

тэ ма тыч ныя ка лек цыі,

пры зна ча ныя, на прык лад

для тэ ат ра ці што дзён на га 

на шэн ня. Та му я лі чу, што 

на ра дзі ла ся пра мыс ло вым 

ды зай не рам. Доб ра па мя-

таю сваю пер шую ка лек-

цыю, зроб ле ную з не звы-

чай ных ма тэ ры я лаў. Гэ та 

бы лі шну ры, з якіх я ўруч-

ную са тка ла тка ні ну. Гэ та 

быў мой да стат ко ва ўда лы 

дэ бют. Тая ка лек цыя бы ла 

вы ве зе на за мя жу і па ка-

за на на вя лі кім под ыу ме ў 

Бер лі не.

— Люд мі ла Лаб ко ва 

ства рае адзен не для ся-

бе?

— Ка неш не, у асноў ным 

я на шу сваё. На са бе апра-

боў ваю і толь кі по тым за-

пус каю ў вы твор часць. Ад-

на ча со ва я люб лю і вы ра бы 

сва іх ка лег. Я з імі сяб рую, 

мне па да ба ец ца тое, што 

яны ства ра юць. Та му ча-

сам люб лю пры ку піць рэч з 

под ыум най ка лек цыі сва іх 

сяб ро вак. Бы вае і так, што 

зраб лю ней кую экс клю зіў-

ную спад ні цу, а по тым за-

ско чу ў лю бы мас-мар кет, 

каб пры ку піць да яе звы чай-

ную май ку.

— Ак се су а ры вы так са-

ма ства ра е це са ма стой-

на?

— Я ва ўсім спа дзя ю ся 

на ка лег, якія спе цы я лі зу-

юц ца ў той ці ін шай га лі не. 

Я да вя раю ім, яны — мне, і ў 

нас усё хут ка і лёг ка атрым-

лі ва ец ца.

— Як вы лі чы це, сён ня 

ды зай нер адзен ня аба вяз-

ко ва па ві нен ве даць тэх-

на ло гіі шыц ця?

— Я ве даю пра цэн таў 

90 ды зай не раў, якія не 

ўме юць шыць. Ця пер гэ та 

не мод на. Пры гэ тым я са 

ста рой шко лы ды зай не раў. 

Каб ства рыць ка лек цыю, 

па трэб на іск ра, ідэя, на-

тхнен не і... жа дан не пра-

ца ваць. Ад на го твор ча га

па ры ву не да стат ко ва. 

Ня ўмен не шыць мо жа стаць

на ват плю сам. Маг чы ма, 

вы зной дзе це зу сім ін-

шую тэх на ло гію ства рэн-

ня адзен ня, якой уво гу ле 

не бы ло да гэ туль. Сён ня 

шыц цё адзен ня — ад на з 

са мых са ста рэ лых фор маў 

ства рэн ня адзен ня. Ця пер 

адзен не мож на кле іць, па-

яць, звар ваць... Тэх на ло гіі 

раз ві ва юц ца, і гэ та ці ка ва. 

Ад ной чы я ба чы ла ка лек-

цыю ак се су а раў, ство ра-

ную 12-га до вай дзяў чын-

кай з да па мо гай 3D-руч кі. 

На мой по гляд, гэ та бы ла 

вель мі тэх на ла гіч ная, перс-

пек тыў ная і ці ка вая ра бо-

та. Ме на ві та та му важ на 

шу каць неш та сваё.

— Ча го не ха пае на шай 

бе ла рус кай мо дзе?

— У нас не сфар мі ра-

ва на ін дуст рыя мо ды. Яна 

фар мі ру ец ца з мар ке тын-

гу, сіс тэ мы про да жаў і 

су пра цоў ніц тва з прэ сай. 

Апош няе — гэ та тры чвэр-

ці пос пе ху. Бо толь кі прэ-

са да но сіць да пуб лі кі, што 

бу дзе мод на на ле та. Гэ та 

та кі мас ток ад твор час ці 

ды зай не ра, ін дуст рыі вы-

твор час ці да кан чат ко ва га 

спа жыў ца. На жаль, у нас 

ня ма жур на ліс таў, якія 

спе цы я лі зу юц ца на тэ ме 

мо ды. Жур на ліс ты ка мо-

ды — гэ та асоб ны кі ру нак. 

Гэ так жа, як і ме недж мент 

мо ды. Ця пер я раб лю ў 

гэ тым кі рун ку тое, што 

ма гу: за пра шаю да ся бе 

сту дэн таў на ста жы роў ку, 

каб пра ца ваць над на цы я -

наль ны мі пра ек та мі. Каб 

ма ла дых уцяг ваць у гэ тую 

спра ву і па каз ваць, як гэ та 

мо жа быць.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Люд мі ла ЛАБ КО ВА: 

«Я ЛЮБ ЛЮ ВЫ КЛІК!»
Яна зра бі ла ка лек цыі адзен ня для зі мо вых Алім пій скіх гуль няў 2018 го да ў Пхёнч ха не. 

Яе імя ўжо ста ла брэн дам жа но чай адзе жы, 
які шы ро ка вя до мы не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за мя жой

Люд мі ла Лаб ко ва — вя до мы мод ны ды зай нер 
прэт-а-пар тэ. Гэ ты фран цуз скі вы раз азна чае 
адзен не, якое вы пус ка ец ца ма са ва. 
У 2004 го дзе яна ад кры ла імян ную сту дыю 
ды зай ну кас цю ма. З 2010 го да вы раб ляе 
ўлас ную лі нію адзен ня пад брэн дам 
LUDMІLА LАBKОVА. Да та го ж Люд мі ла Лаб ко ва 
з'яў ля ец ца вя ду чым ды зай не рам Мі ніс тэр ства 
лёг кай пра мыс ло вас ці, кан суль тан там 
па сты лі буй ных на цы я наль ных прад пры ем стваў, 
па ста ян ным парт нё рам тэ ле ка на лаў 
і мод ных ча со пі саў. Гу тар ка з мас тач кай 
ад бы ла ся ў Го ме лі, дзе яна ад кры ва ла 
свой шоу-рум «Аў тар ская мо да».

Ка лек цыя «Рай ская птуш ка».

«Мы ро бім прак тыч ныя 
вы ра бы пад ло зун гам 
«і ў пір, і ў мір», 
але ж усё роў на 
імк нём ся, каб бы ло 
зра зу ме ла, што гэ та — 
ды зай нер скае адзен не». 

«Зда ец ца важ ным 
пры цяг ваць ува гу 
гра мад скас ці да та го, 
што па пу ля ры зуе на ша, 
ад мет нае, бе ла рус кае. 
Та му што на ша 
праб ле ма — 
не лю боў да свай го». 


