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Уз нік нен не страс ці
...У Ві кі быў доб ры на строй. 

Яна лю бі ла ле та, бо гэ та бы ла 

маг чы масць па ехаць з Мін ска да 

ба бу лі, уба чыць сва іх сяб ро вак, 

па якіх су ма ва ла цэ лы год. Там, у 

Мас тах, адзі нац ца ці га до выя дзяў-

чын кі ха дзі лі ў мяс цо вую біб лі я тэ-

ку, гу ля лі і, вя до ма, сак рэт ні ча лі. 

У той дзень Ві ка ад пра ві ла ся да 

сяб роў кі ў гос ці. Яна спя ша ла ся, 

бо на ву лі цы бы ло душ на — ад чу-

ва ла ся, што хут ка пой дзе дождж. 

Даб ра ўшы ся да той, яны разам 

узя лі не каль кі кніг і ўсе лі ся на ка-

на пе ў гас ці най, каб па чы таць. Ад 

ду ха ты вок ны бы лі рас чы не ны, і ка лі 

рап там пай шоў дождж, яны ра зам 

ус кі ну лі га ло вы, па гля дзе лі ў бок 

акна і... аня ме лі. Там, у па вет ры, ві-

сеў вель мі яр кі бла кіт на ва ты шар. 

Ста ла зра зу ме ла, што за чы ніць 

акно яны не па спе юць. Дзяў чын кі 

хут ка сха ва лі ся за печ. Моц ны трэск 

і гру кат аглу шы лі іх. Аб га рэ ла акно, 

падакон нік і квет кі, якія ста я лі на ім, 

але са мі дзяў ча ты не па цяр пе лі.

— Не ад ной чы я ўспа мі на ла 

той мо мант, — рас каз вае Ві ка. — 

І кож ны раз мя не ўраж ва ла тая 

ма лан ка: яр кая, аглу шаль ная і 

хва лю ю чая.

Па доб нае па чуц цё яна зве да-

ла, уба чыў шы ў ча со пі сах Еllе gіrl 

і Сооl gіrl не ве ра год ныя ўпры га-

жэн ні для дзяў чат. Зноў і зноў 

пе ра горт ва ла ста рон кі і амаль з 

ад ча ем ра зу ме ла, што та кіх рэ-

чаў у яе ні ко лі не бу дзе. Гро шай 

у сям'і на та кую пры га жосць не 

бы ло. За тое ў Ві кі быў дзя ду ля — 

тэ ле май стар, які ад ной чы пры нёс 

унуч цы роз на ка ля ро выя пра ва дкі 

для за ба вы. Вось тут Ві ка ім гнен на 

зра зу ме ла: упры га жэн ням быць! 

Дзяў чын ка па ча ла ра біць спа чат ку 

вель мі прос тыя бран за ле ты. Але 

з кож ным ра зам пры дум ва ла ўсё 

больш скла да ныя і ці ка выя рэ чы. 

Не ўза ба ве Ві ка за ўва жы ла, што ў 

га ла ве па ста ян на ўзні ка юць ней кія 

ідэі, але яна не мо жа іх рэа лі за-

ваць праз ад сут насць па трэб ных 

ма тэ ры я лаў. І та ды дзяў чын ка ста-

ла ма ля ваць свае за дум кі ў на тат-

ні ку — у над зеі, што ка лі-не будзь іх 

ува со біць. Ма ма дзяў чын кі, за ўва-

жыў шы та кую ці каў насць свай го 

дзі ця ці, пра па на ва ла па ехаць у 

кра му, дзе пра да ец ца спе цы яль-

ная фур ні ту ра.

— Гэ та бы ло да во лі сур' ёз нае 

за хап лен не, па доб нае на ват на 

ней кую страсць, — ус па мі нае 

Ві ка. — Я збі ра ла кі шэн ныя і па-

до ра ныя гро шы, каб па тра ціць 

іх у той кра ме. По тым га дзі на мі 

ра бі ла роз ныя ўпры га жэн ні па 

сва іх эс кі зах — для ма мы, ба-

бу лі, сва я коў, сяб роў і, вя до ма ж, 
для ся бе. Заў сё ды ўспа мі наю той 
час з цеп лы нёй.

Але праз па ру га доў Ві ка за-
ха пі ла ся жур на ліс ты кай. Скон-
чыў шы ад па вед ны фа куль тэт, 
дзяў чы на ста ла пі саць ар ты ку лы, 
асноў най тэ май якіх бы ла 
мо да. У хут кім ча се яе за-

ўва жы лі і за пра сі лі пра ца-

ваць у анг лій скую кам па-

нію. За да чай Вік то рыі бы ло 

прад стаў ляць пра дук цыю 

лон дан скай кам па ніі ў кра-

і нах СНД.

На тхняльнік — 
само жыццё

— Зай ма ла ся пі я рам тры 

га ды і рап там зра зу ме ла, 

што... ма гу пі я рыць і ся бе, — рас-

каз вае Ві ка. — Спа чат ку па ча ла 

вес ці блог аб тэн дэн цы ях у мо дзе 

і ад ной чы на пі са ла, што ў мо ду 

вяр ну лі ся чо ке ры — та кія ак са міт-

ныя па лос кі-ўпры га жэн ні на шыю. 

І ад чу ла не пе ра адоль нае жа дан не 

зра біць свой чо кер. І па ча ла тва-

рыць. Ён быў не звы чай ны, з ка-

рун ка мі і па цер ка мі. Зда ва ла ся, 

што вось-вось з'я віц ца Ма рыя-

Ан ту а не та — у цікавай су кен цы 

і ство ра ным мной пя шчот на-зя-

лё ным чо ке ры... Ад чу ван не бы ло 

ма гіч нае.

Так вяр ну ла ся дзі ця чае за хап-

лен не. І, ка неш не, ідэя на зваць 

брэнд BLІSKАVІСА — як да ні на су-

стрэ чы дзяў чын кі са сты хі яй. Хут ка 

з'я ві лі ся доб рыя вод гу кі, якія ма ты-

ва ва лі яшчэ ак тыў ней пра ца ваць у 

вы бра ным кі рун ку.

Ві ку па ча лі за пра шаць у роз ныя 

пра ек ты. Адзін з пер шых і за па мі-

наль ных — удзел у па ка зах ка лек-

цыі Марк Фар мель на бе ла рус кім 

Тыд ні мо ды.

— Мая за да ча бы ла ства рыць 

упры га жэн ні да ка лек цыі «Ра дзі-

віл», — ус па мі нае хэй дмей дар. — 

Пра ца ва лі з ды зай не ра мі кам па ніі, 

ха це ла ся пры ду маць неш та асаб-

лі вае і су час нае. І ў мя не атры ма-

ла ся. Пас ля па ка зу да мя не тут 

жа звяр ну лі ся прад стаў ні кі Vоguе 

Іtаlіа: ім вель мі спа да ба ла ся ўся 

ка лек цыя, але асаб лі ва не звы чай-

ная жам чуж ная за вуш ні ца. А по-

тым не як са мо са бой атры ма ла ся: 

за пра шэн ні, но выя ка лек цыі і да-

во лі ак тыў ны про даж ма іх ра бот. 

Ця пер я ўвесь свой час пры свя чаю 

свай му за хап лен ню і ад чу ваю ся бе 

шчас лі вай.

Дзяў чы на з лю боўю пе ра бі ра ла 

за вуш ні цы, ку ло ны, калье, рас ка-

за ла пра жэм чуг, ме тал, тэкс тыль 

і крыш таль, з які мі пра цуе. Не ка-

то рыя рэ чы зроб ле ныя ў 

ад ным эк зэмп ля ры, на прык-

лад, за вуш ні цы з він таж ных 

па це рак. Ві ка з за хап лен-

нем апа вя да ла, як шу ка ла 

ў роз ных кра і нах све ту не-

аб ход ныя для ўпры га жэн-

няў ма тэ ры я лы. Як ра бі ла 

не звы чай ную эка ла гіч ную 

ка лек цыю з пе ра пра ца ва-

на га плас ты ку.

— Мой на тхняль нік — гэ та 

жыц цё ва кол мя не, — да дае 

на пры кан цы Ві ка. — Го рад, па 

якім я шпа цы рую, ву ліч ная му зы ка, 

кі но, фо та, кні гі... І, вя до ма, лю дзі. 

Бы вае, куп ляе жан чы на маю ра бо-

ту, і я ба чу ў ёй неш та не звы чай нае, 

пра ніз лі вае, што чап ляе, і ў га ла ве 

ўзні кае воб раз. А ў на тат ні ку з'яў ля-

ец ца но вы эс кіз... Спа дзя ю ся, што ў 

хут кім ча се лю дзі, як і ра ней, бу дуць 

па кі даць сва ім на шчад кам да ра гія 

сэр цу і ўні каль ныя рэ чы. Жан чы ны 

ад на го ро ду змо гуць ад чу ваць су-

вязь па між са бой, пе ра да ваць та кім 

чы нам сваю лю боў і цяп ло.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ. 

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Сак рэт пос пе хуСак рэт пос пе ху

НА ТХНЁ НАЯ БЛІС КА ВІ ЦАЙ
Як ша ра вая ма лан ка па спры я ла на ра джэн ню брэн да

Ра бо ты гэ тай дзяў чы ны-хэнд мей да ра вы ка рыс тоў ва лі ў сва-

іх пра ек тах та кія ча со пі сы, як Vоguе Іtаlіа, Vоguе Роlskа і Еllе 

Bulgаrіа. Кож ны ты дзень да бе ла рус кі звяр та юц ца сты ліс ты, 

ды зай не ры, фа то гра фы, ма дэль е ры з уся го све ту ў над зеі атры-

маць яе ўпры га жэн ні ці за ка заць но вую ка лек цыю для ра бо ты. 

Ства раль ні ца брэн да BLІSKАVІСА Ві ка СІН ЧЫ ЛІ НА рас кры ла чы-

та чам «Звяз ды» сак рэ ты свай го на тхнен ня і па дзя лі ла ся страш-

най гіс то ры яй з дзя цін ства, якая паў плы ва ла на ўсё яе жыц цё.

Та кім чы нам бы ло пра-

дэ ман стра ва на ка ля 70 эк-

зэмп ля раў жа но чых ка пе-

лю шоў.

На прык лад, май стар 

Воль га Урба но віч прад-

ста ві ла ка лек цыю ў сты лі 

«клош». Галаўныя ўборы 

зроб ле ны па фор ме ка цял-

ка з апу шча ны мі не вя лі кі мі 

па ля мі. Ві да воч на, рэт ра-

ка пе лю шы зноў ста но вяц-

ца трэн да вы мі эле мен та мі 

адзен ня. Да рэ чы, май стар 

мае ўлас ную май стэр ню ў 

го ра дзе-спа да рож ні ку Скі-

дзе лі, дзе з пос пе хам шые 

рэчы.

Май стар Ва лян ці на Ка-

зу ке віч рас пра ца ва ла ка-

лек цыю для жан чын, якія 

су тык ну лі ся з цяж кай хва-

ро бай, пе ра нес лі хі мі я тэ ра-

пію. У яе ёсць свой пра ект, 

яна адап туе ма тэ ры я лы 

та кім чы нам, каб жан чы на 

ня гле дзя чы ні на што бы ла 

пры ваб най.

Не абый шоў ся па каз і без 

са ла мя ных ка пе лю шоў — 

тра ды цый на га га лаў но га 

ўбо ра бе ла ру саў. І хоць гэ-

та бы ла част ка пе ра важ на 

муж чын ска га ўбран ня, яны 

ва бі лі і жан чын. Мно гія па-

мя та юць, якія па чуц ці бу-

ша ва лі ва кол ка пе лю ша з 

італь ян скай са лом кі ў вя до-

мым ва дэ ві лі. Та кія ўбо ры ў 

роз ных ва рыян тах, праў да, 

з бе ла рус кай са лом кі, мо-

гуць упры го жыць і су час ных 

жан чын. Ад па вед ную ка лек-

цыю пра па на ва ла май стар 

Люд мі ла Бло ха ва. А вось 

На тал ля Кір ко прад ста ві ла 

ары гі наль ныя вян кі і га лаў-

ныя ўбо ры з дэ ка ра тыў ны мі 

квет ка мі.

Сён ня па пу ляр ная тэ-

ма — ка пе лю шы-таб лет кі. 

Гэ тая фор ма на дае жан чы-

не гра цы ёз насць і шарм.

— Усе на шы ўдзель ні-

цы — гэ та май стры, якія 

зай ма юц ца пе ра важ на га-

лаў ны мі ўбо ра мі, ма юць 

свае твор чыя май стэр ні і 

на ват сту дыі, — па ве да мі ла 

за гад чы ца Цэнт ра спад чы-

ны Ма ры на ЧЫ КУН. — Яны 

прад ста ві лі са мыя ці ка выя і 

ары гі наль ныя. Усе май стры 

ма юць ста тус ра мес ні каў і 

пра да юць свае вы ра бы на 

кір ма шах, су пра цоў ні ча юць 

з да ма мі мо ды і ганд лё вы мі 

прад пры ем ства мі.

Мас так-ды зай нер Але на 

Віт ко, на прык лад, ро біць 

ка пе лю шы для гро дзен скай 

швей най фір мы. На яе дум-

ку, ця пер у трэн дзе фет ра-

выя — маг чы ма, та му, што 

гэ та кла січ ны, якас ны ма-

тэ ры ял. Па фор ме яны не 

та кія эк стра ва гант ныя, як, 

на прык лад, ва ля ныя вы ра-

бы. Да рэ чы, на па ка зе Алё-

на прад ста ві ла ка лек цыю, 

якая прэ тэн дуе ме на ві та на 

экс клю зіў. Гэ та га лаў ныя 

ўбо ры для асаб лі вых свя т.

— Да та кіх па дзей па-

ды хо дзяць ві я лет кі — не-

вя лі кія ўпрыгажэнні роз ных 

фор маў: гэ та стуж кі, квет кі, 

кам па зі цыі з пё ра мі, ка рун-

ка мі, сет ка мі... Яны ро бяц-

ца больш па ін ды ві ду аль ных 

за ка зах, — па тлу ма чы ла 

май стар.

Уво гу ле свой стыль ды-

зай нер «ука ра няе ў ма сы». 

На прык лад, яна лю біць па-

кра са вац ца ў чор най дэ ка-

ры ра ва най пі лот цы і ўба-

чыць за ці каў ле ныя по гля ды 

на ва коль ных. Мно гім сва ім 

зна ё мым, і не толь кі, ды зай-

нер та кім чы нам да па маг ла 

знай сці свой воб раз.

— У нас, на жаль, стра-

ча на куль ту ра на шэн ня га-

лаў ных убо раў. На прык лад, 

я ста ла на сіць ка пе лю шы ў 

90-я га ды, і мно гія та ды на-

ват па каз ва лі паль цам. Ды 

і ця пер, ка лі пры хо джу па 

свай го сы на ў шко лу, мно гія 

ўспры ма юць мае га лаў ныя 

ўбо ры як дзі вац тва. Але 

чым больш бу дзе та кіх «дзі-

ва коў», тым лепш, бо гэ та 

пад крэс лі вае ін ды ві ду аль-

насць, — ад зна чае Алё на.

Што да ты чыц ца трэн да-

вых фа со наў, то пра фе сі я-

на лы схі ля юц ца да кла сі кі. 

Гэ та ка пе лю шы як з шы ро-

кі мі, так і з не вя лі кі мі па-

ля мі. Мод ныя ця пер і кеп кі 

«а-ля Гаў рош», «ху лі ган кі». 

Ува хо дзяць у мо ду вырабы 

з не вы со кім вер хам і апу-

шча ны мі па ля мі. Ідэя ка пя-

люш на га са ло на гро дзен-

цаў — вяр нуць і па шы рыць 

куль ту ру на шэн ня га лаў ных 

убо раў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та аў та ра.

Ваш стыльВаш стыль УСЯ СПРА ВА Ў КА ПЕ ЛЮ ШЫ
У Грод не прай шоў мод ны па каз га лаў ных убо раў

Та кое ме ра пры ем ства тут ла дзіц ца 

ўпер шы ню. Свае твор чыя на пра цоў кі 

прад ста ві лі во сем май строў. У ка лек цы ях — 

ка пе лю шы роз ных фа со наў і ма тэ ры я лу. 

Фет ра выя, тэкс тыль ныя, ва ля ныя, вя за ныя 

спі ца мі і круч ком... І кож ны вы раб — асоб ны твор 

з аў тар скім по чыр кам.


