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Жан чы ны пры го жыя 

ў лю бым уз рос це. 

Толь кі з вы ха дам 

на пен сію не ка то рыя 

пра гэ та за бы ва юць. 

Пра ект «Эле гант насць 

па-за ўзрос там» 

за клі ка ны на га даць 

усім, што ліч бы ў 

паш пар це — гэ та не 

стан ва шай ду шы, 

а пры га жосць — 

не аба вяз ко ва 

юнац тва. Аў тар 

пра ек та Ак са на 

БА РЫ СЕ ВІЧ 

вы кла дае кур сы 

па сты лі і эты ке це 

для ста ліч на га 

Цэнт ра ак тыў на га 

даў га лец ця. І сту дэнт кі 

не пе ра ста юць яе 

на тхняць...

— Як на ра дзі ла ся ідэя 

да ваць уро кі сты лю для 

жан чын 50+?

— Ужо сё мы год я пра цую 
псі хо ла гам у Мін скім уні вер-
сі тэ це трэ ця га ўзрос ту. Там 
я час та ба чу цу доў ных, пры-
го жых ад пры ро ды жан чын. І 
ра зу мею, што ўсё сваё жыц-
цё яны пры свя ча лі сям'і, дзе-
цям, уну кам, кар' е ры, ву чо-
бе... Але ха це ла ся б, каб яны 
звяр ну лі ўва гу на ся бе.

Бы лі і аса біс тыя пры чы-
ны, што па бу дзі лі за няц ца 
гэ тай тэ май. У ма ім жыц ці 
та ды на ды шоў час пе ра-
асэн са ван няў: я стра ці ла 
баць коў, ка лі яны толь кі 
вый шлі на пен сію. Усё ад бы-
ло ся так рап тоў на, што ад-
ра зу пе ра вяр ну ла маё жыц-
цё. Па мя ня ла ся стаў лен не 
да лю дзей гэ та га ўзрос ту. 
Я на пі са ла аў тар скія кур-
сы па сты лі і псі ха ло гіі, якія 
па сту по ва пе ра тва ры лі ся ў 
пра ект «Эле гант насць па-за 
ўзрос там».

Мы паў дзель ні ча лі ў кон-
кур се са цы яль ных пра ек таў 
Socіal Weekend, дзе атры ма-
лі пад трым ку ад Швей цар-
ска га Чыр во на га Кры жа, і 
па ча лі ўва саб ляць ідэю ў 
жыц цё. Са май ма лод шай 
ву ча ні цай ста ла 50-га до вая 
да ма, а са май ста рэй шай 
бы ло 80. Ка лі пра ект ад-
быў ся ў Мін ску, я вы ра шы-
ла пры вез ці яго і ў ін шыя га-
ра ды Бе ла ру сі. Па бы ва ла з 
прэ зен та цы яй у Баб руй ску, 
Пін ску і род ным Сло ні ме.

— Пра што жан чы ны да-

ве да юц ца пад час кур са?

— Мы шмат ча су ўдзя-
ля ем ба за ва му гар дэ ро бу. 
Звы чай на ў жан чын эле гант-
на га ўзрос ту ўжо склаў ся 
гар дэ роб, але ка лі паў стае 
пы тан не «Што на дзець?», 
бы вае цяж ка па да браць 
воб раз. Та му не аб ход на 
«скар бон ка» ўні вер саль-
ных рэ чаў. З ад ной су кен кай 
мож на зра біць шэсць воб ра-
заў, змя ня ю чы ак се су а ры і 
абу так.

Асаб лі вую ўва гу мы звяр-
та ем на ві зу аль ную ка рэк-
цыю фі гу ры. Яе не трэ ба 
ўвесь час вы праў ляць — 
трэ ба пра віль на па да браць 
адзен не. Мы ўвя лі за ня ткі 
па ха рэа гра фіі, гэ та вель мі 
ка рыс на для по ста ці і плас-

ты кі. Да мы су стра ка юц ца з 
экс пер там па ўзрос та вым 
ма кі я жы: мы ўсе ка рыс та ем-
ся кас ме ты кай, але з ча сам 
ро бяц ца па трэб ныя і ін шыя 
срод кі, і ін шая тэх ні ка на ня-
сен ня.

Для мя не важ на і тое, як 
жан чы на зме ніц ца ўнут ра-
на. Мае сту дэнт кі, акра мя 
на ву чан ня, ра зам хо дзяць 
у тэ ат ры і на вы стаў кі, па-
да рож ні ча юць і ад кры ва юць 
для ся бе но выя ўра жан ні.

— Вы на зы ва е це ўзрост 

сва іх сту дэн так «эле гант-

ным». Ча му ме на ві та гэ тае 

азна чэн не?

— Эле гант насць — гэ та 
не толь кі пра стыль адзен ня, 
гэ та і пра аду ка ва насць, ма-
не ры, умен не па даць ся бе. Я 
не пры маю вы зна чэн ня «пен-
сі я не ры», «па жы лыя», «ста-
рыя». Яны пе ра тва ра юць ма-
іх сту дэн так у ня ўпэў не ных 
у са бе, сла бых лю дзей, што 
аб са лют на не так.

— Ці ёсць асаб лі вас ці ў 

ра бо це з жан чы на мі эле-

гант на га ўзрос ту?

— Ву ча ні цы па тра бу юць 
ува гі і па ва гі да свай го мер-
ка ван ня, з імі цяж ка спра-
чац ца. Але для мя не важ ны 
па зі тыў, які зы хо дзіць ад 
гэ тых жан чын. Мы ву чым ся 
ад на ў ад ной. А якія шы коў-
ныя па ра ды яны да юць па 
гас па дар цы і вы ха ван ні дзя-
цей! Мно гія дзе ляц ца сва і мі 
гіс то ры я мі, жыц цё вым і пра-
фе сій ным во пы там.

Усё гэ та ар га ніч на ўпіс ва-
ец ца ў на шы ўро кі. Не ка то-
рыя рас каз ва лі, як вы жы ва лі 
пас ля вай ны, як пе ра шы ва лі 
ўбо ры і ства ра лі пры га жосць 
з ні чо га. Ка лі 80-га до вая 
жан чы на пры хо дзіць на за-
ня так у шы коў ным мод ным 
па лі то, якое па шы ла са ма... 
Гэ та цу доў на! На шы жан-
чы ны не пе ра ста юць мя не 
на тхняць.

— Якія «па мыл кі сты-

лю» час та ро бяць жан чы-

ны 50+?

— Не ка то рыя лю бяць 
на ча піць на ся бе шмат ак-
се су а раў. Ка лі я ба чу гэ та, 
ус па мі наю не лю бі мае мной 
сло ва «пры бі рац ца». Яно 
не да рэ чы, ка лі га вор ка ідзе 
пра жан чы ну. Так ка жуць пра 
на ва год нюю ёл ку, якую трэ-
ба гус та ўпры го жыць. Але і 
на жан чы нах мож на ўба чыць 
шмат ма сіў ных коль цаў, ка-
ра ляў, лан цуж коў і за вуш ніц, 
што кры ху рас ча роў вае. На 

шчас це, гэ тая тэн дэн цыя сы-
хо дзіць, але я заў сё ды на гад-
ваю, што ўпры га жэн няў на 
це ле па він на быць не больш 
за тры.

Кі да ец ца ў во чы, ка лі 
жан чы ны спра бу юць за кошт 
адзен ня, ма кі я жу, ак се су а-
раў і пры чос кі «ма ла дзіц ца». 
Ім гэ та не трэ ба, бо до сыць 
пад крэс ліць вар тас ці, якія ў 
іх ужо ёсць. Пры га жосць у 
18, у 30 і ў 60 роз ная, але ў 
кож най па ры ёсць сваё ха-
раст во. У дзя цін стве мы кор-
па лі ся ў са бе: ву шы не та кія, 

нос не па да ба ец ца, ва ла сы 
пра мыя — за кру ціць, ку ча-
ра выя — вы пра міць. Але ў 
пэў ным уз рос це мы пры ма-
ем і лю бім ся бе та кі мі, якія 
мы ёсць.

Вя до ма, ча сам трэ ба 
«асвя жыць» воб раз — на-
прык лад, змя ніць стрыж ку ці 
ко лер ва ла соў. Але без фа-
на тыз му. Бо ча сам знеш нія 
зме ны пад штур хоў ва юць да
унут ра ных. Па ду май це: што б 
вы ха це лі пры ўнес ці ў сваё 
жыц цё?

— Што па він на быць у 

гар дэ ро бе ў кож най жан-

чы ны?

— Для па чат ку я па ра і ла б
усім пра вес ці ін вен та ры за-

цыю. Час та атрым лі ва ец-
ца, што ў нас ёсць 15 блуз 
і ўся го ад на па ра туф ляў. 
Ці шэсць спад ніц. Мя не 
гэ та заў сё ды здзіў ля ла: 
на вош та жан чы не столь-
кі спад ніц? Па кінь це тры і 
кам бі нуй це з блу за мі, жа-
ке та мі і ка шу ля мі.

У кож най да мы па він-
ны быць спад ні ца-ало вак 
і кла січ ныя шта ны. Пе-
ра важ ная ко ле ра вая га-
ма — чор ны, цём на-сі ні, 
шэ ры. Вы дат на, ка лі ў вас 
ёсць су кен ка-фут ляр, але 

не вар та за бы ваць, што ў ёй 
ад сут ні ча юць ру ка вы. А мае 
сту дэнт кі за кры ва юць пле-
чы. У гэ тым вы пад ку мож на 
на дзець жа кет, на кі нуць па-
лан цін або хуст ку.

Ка лі куп ля е це жа кет — 
раю браць ад на тон ны, каб 
яго мож на бы ло спа лу чаць 
са спад ні цай, шта на мі і ін-
шым адзен нем. Муж чын-
скія ка шу лі мож на кам бі-
на ваць прак тыч на з усім, 
сме ла вы ка рыс тоў вай це іх. 
Так са ма раю ўклас ці гро шы 
ў адзін доб ры ка ша мі ра вы 
сві тар, каб ён быў зруч ны 
і па ды хо дзіў да ства рэн ня 
не каль кіх воб ра заў ад на ча-

со ва. Але яго трэ ба ста ран-
на да гля даць і не на дзя ваць 
пад верх нюю воп рат ку.

Доб рая па ра туф ляў — гэ-
та бяс прой грыш ны ва ры янт 
па куп кі. Па ра цём ных і па ра 
бэ жа вых. Ну і вя до ма, вы не 
па шка ду е це, ка лі ўкла дзя це 
гро шы ў якас ную сум ку.

— Якія су час ныя трэн-

ды вам ім па ну юць?

— Мя не ра дуе, што апош-
нім ча сам больш лю дзей у 
сфе ры мо ды да юць рэ ка-
мен да цыі да мам эле гант-
на га ўзрос ту — у тым лі ку 
бе ла рус кія кам па ніі, якія 
звяр та юць ува гу на жан чын 
50+.

На прык лад, мы су пра цоў-
ні ча ем з «Ка лін кай». Адзін з 
прак тыч ных за ня ткаў кур са 
пра во дзім у іх кра ме. Кож-
най сту дэнт цы вы дзя ля ец ца 
30—40 хві лін для ства рэн-
ня воб ра за, кан суль тан ты 
да па ма га юць па да браць 
адзен не, мы зай ма ем ад ну 

з пры ме рач ных і экс пе ры-
мен ту ем.

Яшчэ лю бім брэнд адзен-
ня Volha. Мы сяб ру ем са 
ства раль ні цай пра ек та, сту-
дэнт кі з за да валь нен нем за-
каз ва юць у яе адзен не. Бо 
заў сё ды кам форт на ў рэ чах, 
якія шы юць для ця бе і пад 
ця бе.

— Ці ёсць тэн дэн цыі, 

якія зда юц ца вам не да рэ ч-

ны мі?

— Мод ныя ко ле ры — іх 
заў сё ды трэ ба вы бі раць з 
асця ро гай. З се зо на ў се зон 
ды зай не ры пры ўно сяць у ка-
лек цыі но выя яр кія ад цен ні. 
І ка заць, што гэ тая яр касць 
бу дзе да рэ чы для жан чын
50+, я не ста ла б. Ад ра зу 
вы клю ча ем з гар дэ ро бу ўсе 
не она выя ко ле ры.

Мае сту дэнт кі вель мі лю-
бяць чор ны, я так са ма. Але 
ён мо жа пад крэс лі ваць не-
да хо пы, якія з'яў ля юц ца з 
уз рос там: піг мент ныя плям-
кі, мар шчын кі і са су дзі кі. 
Вы клю чаць гэ ты ко лер не 
вар та: усе ню ан сы мож на 
вы пра віць, ка лі раз мяс ціць 
блі жэй да тва ру яр кі ак се-
су ар — на прык лад, брош ку 
або хуст ку.

— Якіх рэ ка мен да цый 

пры трым лі вац ца вяс ной і 

ле там?

— Гэ та па ра аб наў лен-
няў і лёг кас ці ў воб ра зе. Не 
ба ім ся ары гі наль на вы ка-
рыс тоў ваць ша лі кі і хуст кі. 
На двор'е пе ра мен лі вае, але 
не аба вяз ко ва на дзя ваць 
аб' ём ную рэч — мож на за-
вя заць па лан цін, і гэ та бу дзе 
вы гля даць стыль на.

Па жа да на, каб цём ныя 
то ны пры сут ні ча лі толь кі 
ў ніж няй част цы воб ра за. 
Верх — па стэль ныя то ны. 
Абу так так са ма не «цяж кі». 
Аб цас па ві нен быць не вы со-
кі і ўстой лі вы.

— Вы да яце кан суль та-

цыі муж чы нам?

— Муж чы ны час та пы-
та юц ца, ка лі я на пі шу курс 
і для іх. Гэ тая ідэя даў но 
зай мае мя не. Ця пер я даю 
ра за выя кан суль та цыі зна ё-
мым і сва ім сту дэнт кам, якія 
звяр та юц ца па па ра ды для 
му жоў. Я раз ві ва ю ся ў гэ тым 
кі рун ку, мно гае вы ву чаю пра 
муж чын скі стыль і спа дзя ю-
ся, што хут ка зма гу на пі саць 
паў на вар тас ны курс.

— Што ста не на ступ най 

мэ тай пра ек та «Эле гант-

насць па-за ўзрос там»?

— Фо кус на ін шыя са цы-
яль ныя гру пы. На прык лад, 
мя не ці ка віць ін клю зія. Вы-
дат на ра зу мею, што лю дзі 
трэ ця га ўзрос ту так са ма 
ўва хо дзяць у гэ тую ка тэ го-
рыю, та му атрым лі ваю спе-
цы яль ную аду ка цыю для 
ра бо ты ў гэ тай сфе ры. Па-
спя хо вым стаў во пыт пра вя-
дзен ня май стар-кла саў для 
он ка па цы ен так. Гэ та яшчэ 
раз да каз вае: не важ на, які 
ў жан чы ны ды яг наз і коль кі 
ёй га доў, — яна заў сё ды імк-
нец ца да пры го жа га.

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.

Фо та да дзе на 

Ак са най БА РЫ СЕ ВІЧ.

Ваш стыльВаш стыль

ЭЛЕ ГАНТ НАСЦЬ — ПА-ЗА ЎЗРОС ТАМ!


