
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Лён вы бра ла та му, што лі чыць яго най-
больш прак тыч най тка ні най. Яна і са ма не 
ўяў ляе ся бе без іль ня но га адзен ня ле там. На-
ту раль нае, зруч нае, на це ле яго амаль зу сім 
не ад чу ва еш — дру гая ску ра, ін шы мі сло ва мі. 
Адзін не да хоп — ка ме чыц ца. Да рэ чы, на ка-
лек цыю пай шоў лён... для бя ліз ны, бо яго рас-
фар боў кі ака за лі ся больш яр кі мі і пры го жы мі, 
чым для су ке нак і ка шуль. Адзен не ра бі ла ў 
бе ла рус кім сты лі, амаль што на род ным. Вель-
мі ўда ла ў яго ўпі са лі ся аў тар скія зна ход кі.

— Маю ка лек цыю мож на па знаць па ма-
лень кіх па тах, якія за шпіль ва юц ца на гу зі кі. 
Я яшчэ цал кам не вы пра ца ва ла свой стыль, 
але па гэ тых дро бя зях мае ма дэ лі ўжо па зна-
юць, — усмі ха ец ца дзяў чы на.

Ка ця ры на лю біць на зі раць за пра цай сва іх 
ка лег, але ней ка га ку мі ра ў све це мо ды ў яе 
ня ма. «Ва ўсіх ка лек цы ях ёсць рэ чы, якія мне 
па да ба юц ца, і тыя, якія я дак лад на б не ра бі-
ла, — тлу ма чыць яна. — На прык лад, ма дэ лі 
бры тан ска га ма дэль е ра Віў ен Вэст вуд ці ка-
выя, але іх не па но сіш — яны кры ху вар' яц-
кія. Та кое мож на ра біць, ка лі ты ўжо ча гось ці 
да сяг нуў і ёсць па трэ ба паэ кспе ры мен та ваць 
для ду шы. Па да ба ец ца ка лек цыя бе ла рус ка-
га ма дэль е ра Воль гі Кар даш з бус ла мі. Рэ чы 
прос тыя, і прынт з птуш ка мі вель мі ці ка вы. 
Ва бяць во ка су кен кі Тац ця ны Ар жа на вай з Ві-
цеб ска. У яе на ват ёсць свая шко ла, дзе яна 

ву чыць кан стру я ван ню. У Ра сіі ёсць та ле на ві ты 
ды зай нер Вік то рыя Эф ры мі дзі. Ні хто з гэ тых 
аў та раў Аме ры ку не ад крыў, але ў кож на га 
ёсць свае не звы чай ныя дэ та лі. Гля дзіш на іх 
твор часць — і неш та сваё на ра джа ец ца».

Са ма Ка ця ры на — пры хіль ні ца мі ні ма ліз-
му. Той до свед, які яна атры ма ла на кон кур-
се, даў маг чы масць па гля дзець на не ка то рыя 
рэ чы ін шы мі ва чы ма. «Ка лі я ўба чы ла ра бо ты 
са пер ні каў, зра зу ме ла, што мне шмат ча го 
яшчэ не ха пае і трэ ба ву чыц ца і ву чыц ца, — 
пры зна ец ца яна. — Да гэ туль зна хо джу ся пад 
ура жан нем ад су ке нак ад ной дзяў чы ны, якая 
вы ра за ла з тка ні ны неш та на кшталт ка ру нак, 
а за тым на кла ла іх на адзен не. Ка лек цыя 
атры ма ла ся вель мі ары гі наль ная. Я та ко га 
дак лад на не ма гу па куль зра біць».

— Вось ку ды не пай шла б апра на цца, дык 
гэ та на ры нак, — усмі ха ец ца Ка ця. — На огул 
з ма ёй пра фе сі яй цяж ка неш та вы браць, та му 
што ма дэль спа чат ку мо жа спа да бац ца, але, 
ка лі бя рэш яе ў ру кі, ба чыш усе за га ны. Та му 
я прак тыч на ні чо га са бе не куп ляю. Толь кі 
шыю. Вы клю чэн не — джын сы. Трэ ба мець 
спе цы яль нае аб ста ля ван не і ве даць тэх на-
ло гію, каб па шыць іх па фі гу ры. А вось што 
да ты чыц ца за вод ска га адзен ня, то тут не ўсё 
так сум на. Вы бі ра лі не як муж чын скі кас цюм у 
мін скім уні вер ма гу і знай шлі вель мі сім па тыч-
ны ад «Ка мін тэр на»: і ца на, і якасць па ды шлі. 
У адзен ня ад ма гі лёў скай «Вяс нян кі» якасць 
вы со кая, але доб рыя ма дэ лі не да хо дзяць да пры лаў ка. Іх прос та не пус ка юць у ма са вую 

вы твор часць. Ка жу пра гэ та, та му што бы ла 
там на прак ты цы і на свае во чы ба чы ла. Ча му 
так ад бы ва ец ца, не ве даю. Маг чы ма та му, 
што ма са вы па шыў не мэ та згод ны, бо гэ та до-
ра га і па тра бу ец ца больш ча су на іх вы раб.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.  zigulya@zviazda.by
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Гэ тае пы тан не хва люе стар ша клас ні каў, ба дай, не менш, 
чым школь ныя эк за ме ны і цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не. 
Як апра нуц ца, каб вы гля даць яр ка, сты лё ва і каб праз пяць 
га доў не бы ло со рам на за сваё фо та? У пад ра бяз нас цях 
вя чэр ня га дрэс-ко да раз бі ра ем ся з ма ла ды мі ды зай не ра мі 
брэн да Zіbra Да ры най ВА ДА П'Я НА ВАЙ і Аляк санд рай ЖУК.

КАС ЦЮМ — ПА ПА МЕ РЫ
Пач нем з хлоп цаў. Да ры на ра іць ім па гля дзець, як апра на юц ца 

«зор кі» на вы хад, і ўзяць штось ці з гэ та га са бе на за мет ку. Стро гі дзе-
ла вы кас цюм па кінь це для эк за ме на цый най ка мі сіі, а для вы пуск но га 
лепш вы браць ці ка выя ко ле ра выя спа лу чэн ні. На прык лад, сі ні пін жак 
з пя соч ны мі шта на мі, кас цюм у клет ку. Ка лі ка ля ро вы кам плект не 
над та па да ба ец ца, то ва ры янт «то тал блэк» (цал кам чор ны) так са ма 
па ды дзе.

Джын сы на та кім ме ра пры ем стве бу дуць гля дзец ца не да рэ чна, гэ та 
ўсё ж та кі паў ся дзён нае адзен не. Ад бліс ку чых кас цю маў і шы ро кіх 
ка ра ла вых галь шту каў так са ма ад моў це ся.

— Усё па він на гар ма ні ра ваць. Па мя тай це, што да кож на га каў не-
ры ка па суе пэў ны галь штук. Ру ка вы ка шу лі му сяць вы гля даць з-пад 
пін жа ка на два сан ты мет ры. Трэ ба пра віль на па да браць па мер: час та 
хлоп цы пе ра ацэнь ва юць свой аб' ём у пля чах, ду ма юць, што яны вя лі кія 
і на трэ ні ра ва ныя, — ка жа Да ры на.

Што да абут ку, то ідэа льным ва ры ян там бу дуць туф лі ці бро гі (ча-
ра ві кі ў дзі рач кі). Ні я кіх ма ка сі наў. Кра соў кі, якія ця пер мод на на сіць 
пад кас цю мы, так са ма не па ды дуць: яны хоць і вы гля да юць стыль на, 
але ні я ка га да чы нен ня да вя чэр ня га дрэс-ко да не ма юць. Пры пад бо ры 
абут ку ўліч вай це ко ле ра вую га му — нель га пад шэ рыя шта ны на дзець 
ка рыч не выя туф лі.

— Фан та зію ўклю чаць не трэ ба, — ра іць Да ры на. — Усё ўжо за вас 
пры ду ма на. Лепш прос та 
доб ра апра нуц ца, чым праз 
коль кі га доў з жа хам ус па-
мі наць і са ро мец ца свай го 
вы гля ду.

ЗА БУДЗЬ ЦЕ СЯ 
НА ГАР СЭ ТЫ

Ка лі ка заць пра дзяў чат, 
ды зай не ры смя юц ца, што тыя 
звы чай на дзе ляц ца на два 
ла ге ры: ад ны хо чуць быць 
на вы пуск ным раз ня воле ны-
мі і да рос лы мі, ін шыя — стаць 
прын цэ са мі. Апош ні ва ры янт 
у прын цы пе не бла гі. Пыш ныя 
спад ні цы, су кен кі да пад ло гі 
ці з не вя лі кім шлей фам заў-
сё ды да мес ца на ўра чыс-
тых ме ра пры ем ствах. Убо ры 
жам чуж на га то ну, з ка рун ка мі 
ці квет ка вым прын там так са-
ма на блі зяць вас да воб ра зу 
прын цэ сы.

А вось пе ра тва рац ца ў да рос лую жан чы ну і на дзя ваць за над та ад-
кры тую су кен ку не вар та.

— Лепш, на ад ва рот, пад крэс ліць сваю све жасць і ма ла досць. Ця пер 
у мо дзе на ту раль насць, — за ўва жае Аляк санд ра. — А ства рыць сек су-
аль насць мож на аль тэр на тыў ны мі ме та да мі, за кошт шмат слой нас ці, 
ка рун каў. Ка лі глы бо кі вы раз, то на спі не.

Гар сэ ты і мі ні-спад ні цы — дак лад на не. Па пу ляр ныя не пер шы се зон 
кам бі не зо ны так са ма па кінь це для ін ша га ме ра пры ем ства: та кі ўбор 
вы гля дае стро га і мо жа пры ба віць узрос ту. Звяр ні це ўва гу на ма тэ ры-
ял, з яко га па шы ты ўбор. У сін тэ ты цы ў пе ра поў не най ак та вай за ле і 
на танц пля цоў цы бу дзе го ра ча. Лепш узяць ба воў ну, шоўк, са цін.

Ка лі хо чац ца вы гля даць ары гі наль на і вы лу чац ца ся род ас тат ніх 
вы пуск ніц, мо жа це паў та рыць воб раз ку мі ра з кі но.

— Я на свой вы пуск ны вы бра ла стыль Мэ ры лін Ман ро, — ус па-
мі нае Аляк санд ра. — Бы ло і не звы чай на, і эле гант на ад на ча со ва, бо 
гэ тая жан чы на ў свой час з'яў ля ла ся іко най сты лю. Пе ра гля дзі це лю-
бі мы фільм, знай дзі це су кен ку, па доб ную да той, што но сіць у кад ры 
ге ра і ня, зра бі це та кую ж пры чос ку і бу дзе це ве даць, што гэ та ўда ла, 
бо ўжо пра ве ра на.

Трэн ды ж у вя чэр няй мо дзе асаб лі ва не змя ня юц ца. Пры та ле ны 
сі лу эт заў сё ды лі чыў ся са мым пры го жым.

— Мне зда ец ца, убор на вы пуск ны му сіць быць сціп лым і эле гант-
ным. Прос тая лёг кая су кен ка з мі ні маль ным дэ ко рам — най леп шы 
ва ры янт, — ка жа Да ры на. — А пры вы ба ры ко ле ру і фа со ну не варта 
пры трым лі вац ца ней кіх трэн даў: пе ра ва гу трэ ба ад да ваць та му, што 
па суе кан крэт на та бе.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by

ЗА ЯЎ КА 
ЦЕ ЛАМ

Ня даў на са мая вя лі кая ма дэль plus-sіze 
Тэс Хо лі дэй па ра да ва ла сва іх пад піс чы каў 
у «Ін стаг ра ме» чар го вым аго ле ным фо та. 
«Ка лі лю дзі ка жуць, што я не ма гу быць ма-
дэл лю, заў сё ды ду маю, што гэ та не са мае 
смеш нае, што са мной зда ры ла ся. Я ні ко лі 
не ка за ла «не» ў ад каз на пра па но вы», — 
на пі са ла пад здым кам 150-кі ла гра мо вая 
аме ры кан ка. Тэс не са ро ме ец ца свай го 
це ла і ўжо не раз па зі ра ва ла для глян ца-
вых ча со пі саў. Па клон ні каў у ка ла рыт най 
аме ры кан кі ня ма ла: за яе жыц цём со чаць 
1,2 міль ё на пад піс чы каў.

Апош нім ча сам па пу ляр насць на быў рух «бо-
дзі па зі тыў». Яго пры хіль ні цы за клі ка юць дзяў чат 
пры няць ся бе та кі мі, якія ёсць, і не зва жаць на 
пры ду ма ныя стан дар ты: яны толь кі ў стрэс за-
га ня юць. Ня важ на, які ў вас па мер, ка жуць бо-
дзі па зі ты віст кі. На сі це пры го жае і кам форт нае 
адзен не, а свой час траць це не на ды е ты і пад лік 
ка ло рый, а на што-не будзь са праў ды вар тае.

Ідэя цу доў ная, хоць і не но вая. У хва ра ві тай 
худ не чы ня ма ні чо га зда ро ва га. Як і ў за над та 
рэ льеф ным жа но чым це ле. Ды е ты-«суш кі» па ды-
хо дзяць толь кі для пра фе сій ных бо дзі біл да раў і 
тое толь кі на пя рэ дад ні спа бор ніц тваў, бо змян ша-
юць пра цэнт тлу шчу ў ар га ніз ме ні жэй за нор му.

На прак ты цы ж ча мусь ці з ад ной край нас ці 
кі да юц ца ў ін шую. Як з хар ча ван нем, ка лі дзяў-
ча ты вы ра ша юць заўт ра ад мо віц ца ад са лод ка га, 
сма жа на га і тлус та га, але сён ня да зва ля юць са бе 
ўсё, што ду ша па жа дае. За ўва жы лі, што ма дэ лі-
плюс ужо не тыя? Ка лі жан чы ны з фор ма мі толь кі 
па чы на лі за ва ёў ваць под ыум, для іх так са ма іс на-
ва лі пэў ныя стан дар ты. І са чыць за хар ча ван нем, і 
зай мац ца фіт не сам ім усё ж та кі да во дзі ла ся.

Не па ду май це, што я су праць «пы шак». Я 
су праць ах вяр фаст фу ду. Не ўсе стан дар ты, 
на вя за ныя мо дай, штуч на пры ду ма ны. Фі гу ра 
«пя соч ны га дзін нік» не здар ма лі чыц ца са май 
пры ваб най: з пунк ту гле джан ня ме ды цы ны, гэ ты 
тып фі гу ры яшчэ і са мы зда ро вы. Вы раз на акрэс-
ле ная та лія па він на быць, бо ліш нія кі ла гра мы 
на жы ва це не бяс печ ныя. Тлушч на за па шва ец ца 
ва кол унут ра ных ор га наў, што мо жа па вы сіць ры-
зы ку шэ ра гу за хвор ван няў (на прык лад, раз віц ця 
цук ро ва га дыя бе ту). Ме ды кі пры вод зяць роз ныя 
ліч бы, але ў ся рэд нім, ка лі аб' ём ва шай та ліі пе-
ра вы шае 85 сан ты мет раў, гэ та сіг нал за ду мац ца 
і неш та змя ніць у сва іх звыч ках.

Зда ец ца, што ча сам бо дзі па зі ты вам пры-
кры ва юц ца тыя, хто прос та ля ну ец ца са чыць за 
са бой. Маў ляў, на рэш це з'я віў ся трэнд, які да-
зва ляе рас сла біц ца. І ча мусь ці ўпус ка юць з ві ду, 
што бо дзі па зі тыў пра па ган дуе яшчэ і зда ро выя 
ад но сі ны да свай го це ла. Сум на, ка лі доб рую 
ідэю да вод зяць да аб сур ду.

Ка гось ці на тхняе прык лад «пыш кі» Тэс, а аса-
біс та мне больш па да ба ец ца ін шая гіс то рыя. Яна 
так са ма пра дзяў чы ну ў це ле, 169-кі ла гра мо вую 
Сі мо ну Ан дэр сан з Но вай Зе лан дыі. Столь кі гэ тая 
лэ дзі ва жы ла два га ды та му. А по тым ёй на да-
ку чы ла хлу сіць са бе, што яе ўсё за да валь няе. 
(Ве да е це па пу ляр ную ад га вор ку пра тое, што не 
ты тоў сты, а кос ці цяж кія? За будзь це ся на гэ ты ар-
гу мент. Шкі лет ча ла ве ка ва жыць 7-10 кі ла гра маў, 
та му на ват не спра буй це пры пі саць яму больш.) 
«Пыш ка» вы ра шы ла змя ніц ца кар ды наль на. На 
пра ця гу ўся го пра цэ су па ху дзен ня Сі мо на фа та-
гра фа ва ла ся бе і вы клад ва ла гэ тыя здым кі ў са-
цы яль ныя сет кі, чым вы клі ка ла вя лі кую ці ка васць 
да ся бе. 150 ты сяч ча ла век са чы лі за зме на мі Сі-
мо ны, што, пэў на, ма ты ва ва ла яе пра ца ваць яшчэ 
больш ста ран на. Пры га жу ня змаг ла па зба віц ца 
ад 100 кі ла гра маў! Ця пер но ва зе ланд ка з го на рам 
вы кла дае свае фо та «да» і «пас ля» і кан суль туе 
дзяў чат па зда ро вым хар ча ван ні і трэ ні роў ках.

Ёсць ці ка вае да сле да ван не на конт та го, на-
вош та жан чы нам ку бі кі на прэ се. Гэ та спо саб 
за явіць пра ся бе. Ка лі ра ней ста тус пад крэс лі ва лі 
(ці ства ра лі) да ра гі мі ды зай нер скі мі рэ ча мі, то ця-
пер каш тоў нас цю ста ла трэ ні ра ва нае це ла. Так 
дзяў ча ты па каз ва юць на ва коль ным, што ў іх ёсць 
час і сі ла во лі, каб зай мац ца са бой. Зра зу ме ла, 
што знеш насць не га лоў нае і трэ ба кла па ціц ца 
пра ўнут ра ны свет. Але, па да ба ец ца вам гэ та ці 
не, спяр ша бу дуць ацэнь ваць ваш вы гляд. Які 
па сыл хо чац ца нес ці вам?

Ка лі пад час ву чо бы вы па дае шанц 
паў дзель ні чаць у кон кур се, лі чы, 
па шчас ці ла, бо ўсе вы дат кі ня се 
аду ка цый ная ўста но ва.

На ка лек цыю пай шоў лён... 
для бя ліз ны, бо яго рас фар боў кі 
ака за лі ся больш яр кі мі і пры го жы мі, 
чым для су ке нак і ка шуль.

У гар мо ніі з пры ро дай.

Сі лу эт свя таСі лу эт свя та

НІ Я КІХ МІ НІ І МА КА СІ НАЎ!
У чым пай сці на вы пуск ны

Су кен ка 
да пад ло гі 

на ўра чыс тых 
ме ра пры ем ствах 

заў сё ды 
ў тэ му.

У пыш най 
спад ні цы 
бу дзе це 
ад чу ваць ся бе 
прын цэ сай.

Мод ны 
ва ры янт — 
кас цюм 
у клет ку.

ІЛЬ НЯ НАЯ РАП СО ДЫЯІЛЬ НЯ НАЯ РАП СО ДЫЯ


