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— Яшчэ не каль кі га доў та му вы збі ра-

лі ся зра біць улас ную ка лек цыю. І ўсё жар-

та ва лі, што па куль яна «ў ша фе». Атры-

ма ла ся за гэ ты час яе па шыць?

— У мя не ня ма сва ёй ка лек цыі та му, што 

я шмат шыю на за каз і фі зіч на на яе не ха пае 

ча су. Хо ць у мі ну лым го дзе бы лі спро бы ўсё 

ж та кі яе зра біць, і на ват пяць адзі нак ужо 

га то выя. Быў спон сар, пай шло ка ля ты ся-

чы до ла раў на ад ну толь кі тка ні ну. А для 

та го каб узяць удзел у па ка зе, трэ ба яшчэ 

дзве ты ся чы. Каб да ра біць ка лек цыю, яшчэ 

столь кі ж... Ка ра цей, гэ та до сыць да ра гое 

за да валь нен не.

Я ча сам ха джу на тыд ні мо ды, па ка зы, 

але за раз ні хто з бе ла рус кіх ды зай не раў мне 

не па да ба ец ца. Іх ка лек цыі шы юц ца для та-

го, каб пас ля рэ чы пра даць. З-за гэ та га ма-

дэ лі атрым лі ва юц ца до сыць прос тыя. Мне ж 

хо чац ца ўсклад не ных ма дэ ляў, не звы чай ных 

воб ра заў. Та кіх, якія, маг чы ма, у паў ся дзён-

ным жыц ці і не над зе неш, але яны па ды дуць 

тым, ка му, на прык лад, да во дзіц ца вы сту-

паць на сцэ не.

— Па чым, ка лі не па кроі, ві даць, што 
ма дэль скла да ная? І як рас па знаць да-
стой на га ды зай не ра?

— Важ на, якая тка ні на вы ка рыс тоў ва ец-
ца, на коль кі шмат дэ та ляў у вы ра бе. Так са-
ма час цей за ўсё ды зай не ры са мі не шы юць 
ка лек цыі, а пе ра кла да юць гэ тую част ку пра-
цы на краў чы ху. А ад та го, што ў іх ня ма 
во пы ту па шы ву, бы ва юць па мыл кі ў ма дэ-
ля ван ні і рас кроі.

Уво гу ле ўсе на тхня юц ца ад но ад ным. Але 
не ка то рыя на шы бе ла рус кія ды зай не ры — 
за над та ж пад ра бяз на.

Так са ма ка на ніч ны ды зай нер му сіць 
умець ма ля ваць свае ма дэ лі адзен ня. Але 
мне, на прык лад, больш да спа до бы ра біць 
усё на ха ду. Та му я не ма люю эс кі зы, а пры-
дум ваю ад ра зу на тка ні не.

Уво гу ле люб лю пра ца ваць у ста не афек-
ту. Прый шоў за каз чык, яко му ледзь не заўт-
ра па трэб ны вы раб, і мы спра бу ем хут ка і 
ад ра зу ж пры ду маць, што ра біць. Па мя таю, 
што, ка лі ледзь не ме сяц шы ла ка лек цыю, 
так за су ма ва ла па за ка зах, па тым, ка лі лю-
дзі, якія пры хо дзяць на пры мер кі, пры но сяць 

з са бой тка ні ну — і мы па чы на ем ства раць.

— У ка го вы на тхня е це ся?

— Ра ней вель мі па да ба лі ся ка лек цыі сяс-

цёр Пар фя но віч. Ня даў на ха дзі ла на па каз 

ды зай не ра Свят ла ны Та дор скай, так са ма 

спа да ба ла ся, бо яе ра бо та вель мі пра ца-

ём кая. А так, ка лі гля джу па каз мод, ба чу 

ма дэ лі і ра зу мею, што гэ ту ма гу па шыць за 

га дзі ну, а тую за дзве...

— Хто ўнут ры вас за раз пе ра ма гае: 

швач ка ці ды зай нер?

— Ка лі шчы ра, то швач ка. Мне так па-

да ба ец ца шыць! На ват ка лі да во дзіц ца пе-

ра роб лі ваць, па роць, ся дзець над 

рэч чу га дзі на мі.

— Што больш да спа до бы: пра-

цэс ці вы нік?

— Вы нік не па да ба ец ца та ды, 

ка лі за каз чык ка ман дуе, што і як 

ра біць. Амаль ні ко лі так не бы вае, 

каб ча ла век здаў ся на ця бе і да ве-

рыў усё ра біць на свой густ. Ня даў-

на ў мя не ад на з бе ла рус кіх спя ва-

чак шы ла су кен ку: ра зам вы бра лі 

тка ні ну, а пас ля яна амаль не ўмеш ва ла ся ў 

па шыў, і вы нік быў та кі, што нам абедз вюм 

спа да ба ла ся.

Час та лю дзі па мы ля юц ца на конт та го, 

што ім па ды дзе, а што не. На кшталт та го, 

што ў праб лем ным мес цы больш за цяг нем, 

і я бу ду вы гля даць ху дым ці строй най. Але 

швач цы лепш ві даць, як сха ваць ліш няе і 

пад крэс ліць пры го жае.

— Як ацэнь ва е це сваю пра цу ў гра шо-

вым эк ві ва лен це?

— Ста ра юся ра біць гэ та адэ кват на. На-

пэў на, та му да мя не так шмат лю дзей і хо-

дзіць шыць. Ча сам мае ка ле гі за пра цу бя-

руць ся рэд ня ме сяч ную зар пла ту па кра і не. 

Але я лі чу, што гэ та за шмат. Праў да, ка лі 

тэ ле фа ну юць і за пыт ва юць, ча му так до ра-

га, то я пра па ную ім звяр нуц ца да ін ша га 

май стра. Ка лі про сяць зра біць за над та прос-

тыя рэ чы, так са ма не па га джа ю ся. Хо чац ца 

твор час ці...

— ...якую мож на пра явіць на кан цэрт-

ных убо рах?

— Не толь кі. Асоб ная аса ло да — шыць 

уні фор му. На прык лад, для ка зі но, ка вяр-

няў. Гэ та толь кі на пер шы по гляд па да ец ца, 

што ў ёй асаб лі ва ня ма ча го пры ду маць. 

Але на ват ты по вай спад ні цы ці ка мі зэль цы 

мож на да даць не звы чай ны эле мент, зра біць 

за пах, асі мет рыю... Бы ло б жа дан не ў за каз-

чы ка адзець сва іх су пра цоў ні каў не ты по ва. 

На прык лад, ня даў на пры ду ма ла та кую жа-

но чую ўні фор му: звы чай ная чор ная су кен ка 

з бас кай, са здым ны мі бе лы мі ман жэ та мі, 

бе лым по ясам, стой кай на шыі і ста тыч ным 

жа бо на адзін бок. Ад на з са мых час тых 

праб лем — тка ні на пры мыц ці фар бу ец ца. 

Але ў гэ тай фор ме кант рас ныя эле мен ты 

мож на зды маць і мыць асоб на.

— Прак тыч на ста ві це ся да пра цы. 

А ёсць у вас «швей ная» ма ра?

— Так. Ха чу па шыць спя вач цы Бе ён сэ 

су кен ку.

— А яна пра гэ та ве дае?

— Не, але бы ло б ня бла га, хут чэй бы зра-

бі лі ёй убор! (Смя ец ца.)

— Ка му з «зо рак» ужо да во дзі ла ся 

шыць кас цюм?

— Па лі не Га га ры най, Ан фі се Чэ ха вай, 

Ла лі це. За раз пры хо дзяць шыц ца бло ге ры 

час цей, чым бе ла рус кія ці ра сій скія зор кі. 

«Зор насць» у наш час змя ні ла ся.

Але за раз я змя ні ла сваё стаў лен не да 

та го, што раб лю. Гэ та ад бы ло ся пас ля та го, 

як на ра дзі ла дач ку. Ды і ўво гу ле каш тоў нас ці 

змя ні лі ся.

— А ў чым га лоў ная скла да насць, ка лі 

строй за каз ва юць спе ва кі ці спя вач кі?

— На шы ай чын ныя па звыч цы ўсё кант ра-

лю юць: як іх убор шы ец ца, з ча го, якая бу дзе 

ма дэль. Але ж усё гэ та — мая не па срэд ная 

пра ца. І ка лі хтось ці з ар тыс таў на рэш це дае 

сва бо ду для вы ра шэн ня, што і як ра біць, — 

вы не ўяў ля е це, коль кі цеп лы ні і пя шчо ты 

та ды ўкла да ец ца ў вы раб.

Хо ць на са мрэч за вы ша ным кант ро лем 

над сі ту а цы яй я і са ма хва рэю. Гэ та ў нас, бе-

ла ру саў, та кі мен та лі тэт. На прык лад, я сва ёй 

па моч ні цы ўсё да дро бя зей тлу ма чу і па куль 

гэ та раб лю, ужо ўсё са ма па шыю.

— Як ста ві це ся да та ко га па пу ляр на га 

сён ня мас мар ке ту?

— Гэ тым за раз вель мі лёг ка і вы гад на 

зай мац ца. На стаў той час, ка лі ў трэн дзе ўсё 

бяс фор мен нае. Яго лёг ка па шыць і зра біць 

на та кое адзен не ля ка лы. Толь кі бя ры і шый, 

га лоў нае — фай ныя тка ні ны вы бі рай. І не 

трэ ба дак лад най па сад кі. Зруч на!

Я ра ней пра ца ва ла на швей най фір ме, 

дзе кас цю мы му сі лі ся дзець як улі тыя. За раз 

жа ў ма са вым адзен ні на гэ та не асаб лі ва 

звяр та юць ува гу. Толь кі ка лі шы юць экс клю-

зіў ныя рэ чы, спе цы яль на на за каз, та ды ўжо 

па фі гу ры.

— Ці ка ва, ці на клад вае пра фе сія ад бі-

так: су стра ка е це лю дзей па тым, як яны 

адзе ты?

— Ужо даў но не. І хоць я што дзень шыю, 

ра зу мею, што не ў адзен ні сут насць. Хо ць 

зрэд ку бы вае так, што воб раз за чэ піць, і 

та ды я па чы наю раз гля даць ча ла ве ка. Але 

гэ та рэд кія вы пад кі. І ка лі ўсё ж та кі звяр таю 

ўва гу, то, хут чэй, на ак се су а ры. Яны ку ды 

больш чап ля юць.

І зра біць іх да во лі не скла да на. На прык-

лад, мой муж ня даў на па гля дзеў ро лі кі ў 

ін тэр нэ це, як шыць сум кі, рук за кі, ка шаль-

кі, і ця пер у на шай сям'і ўсё гэ та зроб ле на 

ўлас на руч на.

— А на ву чыц ца шыць па ві дэа з 

YouТube мож на?

— Я ду маю, што так. Га лоў нае — мець 

ус ед лі васць. Прык лад з му жам гэ та му до каз.

— Як жа та лент і пры род ная здоль-

насць?

— Ча ла ве ка мож на ча му хо чаш на ву чыць. 

Лю бо га — шыць. Бы ло б жа дан не.

— Дач ка, як ду ма е це, так са ма бу дзе 

шыць, як пад рас це?

— Не ўпэў не на. Хо ць бы ло б доб ра. 

У мя не не бы ло ча ла ве ка, які б як на да ло ні 

пад нёс: як пра віль на ма дэ ля ваць, кра іць, 

шыць, як вы праў ляць па мыл кі. А ў яе бу ду я. 

Вя до ма, мне б ха це ла ся дзя ліц ца сва ім во-

пы там з дач кой. Але гэ та не га лоў нае. Важ-

на, каб доб рым ча ла ве кам вы рас ла...

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

На тал ля ЛЯ ХА ВЕЦ: 

«ХО ЧАЦ ЦА ФАЙ НУЮ СУ КЕН КУ?
ДА ВЕР ЦЕ СЯ ШВАЧ ЦЫ!»

Яе строй на дзя ва ла ра сій ская спя вач ка Па лі на Га га ры на. 

За ча ты ры га дзі ны яна сшы ла сукенку для Ан фі сы Чэ ха вай, 

якая той не толь кі па ды шла, але і ду жа спа да бала ся. 

На ват Аляк сандр Са ла ду ха звяр та ец ца да краў чы хі і ды зай не ра На тал лі 

Ля ха вец, каб тая пад шы ла яму ка шу лі. Прос тая дзяў чы на з бе ла рус кай вёс кі, 

якая ву чы ла ся шыць на швей най ма шын цы су сед кі, нават не маг ла ўя віць, 

што ў яе не бу дзе ад бою ад за ка заў не толь кі з Бе ла ру сі, але і з ін шых кра ін. 

За раз яе мож на па знаць па скла да ных, не ад на знач ных ма дэ лях адзен ня, 

не ча ка ных ды зай нер скіх ра шэн нях і ўлас ным эпа таж ным воб ра зе. 

І ка лі вы ра шы це ад шу каць най леп шую швач ку ў Мін ску, 

то по шу ка вік пер шым вы дасць яе імя і проз ві шча...

Бліц-апы тан не
— Ад па чы нак ці пра ца?

— Пра ца.

— Твор часць ці май стэр ства?

— Май стэр ства.

— Дзень ці ноч?

— Ноч.

— Хо лад ці агонь?

— Хо лад больш люб лю.

— Шыць ці пры дум ляць?

— Шыць!

— Са лод кае ці кіс лае?

— Люб лю і тое, і тое. Спа чат ку з'ес ці са-

лод кае, а пас ля — кіс лае.

— Па чуц ці ці ро зум?

— Раз за ду ма ла ся, зна чыць, ро зум.

— Ін ту і цыя ці раз лік?

— У мя не дрэн на і з тым, і з тым.

— Це ла ці ду ша?

— Ду ша.

— Му зы ка ці ці шы ня?

— Вя до ма, му зы ка. (Звяр та ец ца да па-

моч ні цы.) Ган на, зра бі гуч ней му зы ку, не 

чу ваць ні чо га!

— Шчас це ў...

— Пра ста це стаў лен ня да ўся го на гэ тым 

све це. Хо чаш быць шчас лі вым — пра сцей 

стаў ся да жыц ця.
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