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— Пач нём ад ра зу з га-
лоў на га. Як ста но вяц ца 
«зор ка мі»?

— «Зор ны» ча ла век у лю-
бой пра фе сіі апры ёры ра зум-
ны, цярп лі вы, пра ца здоль ны, 
уда члі вы. Топ-ма дэл лю стаць 
ня прос та. У лю бым вы пад ку 
ўсё па чы на ец ца з на ву чан ня. У 
под ыум-шко ле асвой ва юць та-
кія спе цы яль ныя дыс цып лі ны, 
як дэ фі ле, эты кет, асно вы сты-
лю, сцэ ніч нае май стэр ства.

— З тых дзяў чат, што да 
вас пры хо дзяць, які пра цэнт 
вы бі ва ец ца на су свет ныя 
под ыу мы?

— Мы заў сё ды ка жам, што 
гэ тая пра фе сія экс клю зіў ная. 
Яна пры мае ня мно гіх. Тут як 
з дзець мі, што за кан чва юць 
ха рэа гра фіч ныя ву чы лі шчы і 
му зыч ныя шко лы. Не ўсе ж з 
іх ста но вяц ца пры ма мі і вя до-
мы мі му зы кан та мі. Па трэб ны 
са праў ды вы со кія пра фе сій-
ныя якас ці. На ша ка ман да 
спра буе рас шыф ра ваць код 
пры га жос ці, па спя хо вас ці но-
ва га мод на га се зо на. Як ды-
зай не ры ства ра юць трэнд у 
адзен ні, так і мы пра ліч ва ем 
мод ны твар на ступ на га се зо-
на. І ён мо жа кар ды наль на ад-
роз ні вац ца ад та го, што бы ло 
год та му. Та му мы заў сё ды ў 
по шу ку ім ёнаў. Ка гось ці вы-
пад ко ва су стра ка ем на ву лі-
цы. На ват ка лі мы з Сяр ге ем 
На гор ным і Воль гай Па по вай 
(ге не раль ным ды рэк та рам 
і ды рэк та рам між на род на га 
ад дзе ла, дэ парт амен та но вых 
ім ёнаў) прос та ідзём вы піць 
ка вы, угля да ем ся ў дзяў чат і 
хлоп цаў, якія ся дзяць за су-
сед ні мі сто лі ка мі.

На па чат ку ве рас ня ў 
13 га ра дах Бе ла ру сі — Брэс-

це, Ві цеб ску, Баб руй ску і 
ін шых — мы пра во дзім кас-
тын гі. Пры хо дзяць дзяў ча ты з 
рай цэнт раў, вё сак. За год да 
нас звяр та ец ца — праз аса-
біс тыя су стрэ чы, са цы яль ныя 
сет кі — не каль кі ты сяч ча ла-
век. З іх у найлеп шым вы-
пад ку 30 аб но вяць ма дэль ны 
склад. Гэ та з усіх фі лі ялаў. А 
пра цэнт тых, хто бу дзе пра ца-
ваць на тыд нях мо ды ў Лон да-
не і Па ры жы, яшчэ мен шы.

Бы вае, звяр та юц ца лю дзі, 
якія не зу сім ра за бра лі ся, што 
ўяў ляе са бой пра фе сія ма дэ лі. 
Ім прос та ха це ла ся б ней кай 
па пу ляр нас ці. Та кія пад лет ка-
выя ма ры. Хоць мы ўсім удзяч-

ныя. Бо час та ра зам з імі пры-
хо дзяць іх сяб роў кі ці сёст ры, 
якія як раз нам па трэб ны. Та кіх 
гіс то рый вель мі шмат.

— Вось вы ка жа це, што 
па трэб ны пра ца здоль насць 
і пра фе сі я на лізм. А ка лі спа-
дзя вац ца толь кі на знеш-
насць?

— Тыя ма дэ лі, якія ў 15-16 
га доў ужо пра хо дзяць кас тын гі 
ў Еў ро пе, па він ны за кан чваць 
шко лу, па сту паць у ВНУ на 
за воч ную фор му і па спя ваць 
усё. Зняц ца для мод на га ча со-
пі са не так прос та. Для гэ та га 
трэ ба не толь кі пры го жа ўсмі-
хац ца. За кож най вок лад кай, 
вы ха дам у са мых гуч ных па-
ка зах на еў ра пей скіх тыд нях 
мо ды ста іць вя ліз ная пра ца. 
Мы па мя та ем, коль кі зроб ле-
на, каб дзяў чы на з Ба ры са ва 
Жэ ня Ка та ва ста ла тва рам 
Dolce & Gabbana, каб Ма ша 
Ца ры ке віч з Ма зы ра вый шла 
ў экс клю зіў ным па ка зе ад 
Prada. Прос та тра піць на та кі 
кас тынг — ужо вель мі шмат. 
Там ста яць у чар зе най леп-
шыя ма дэ лі све ту.

— Ка лі ба чы це ча-
ла ве ка, мо жа це ад ра-
зу ска заць: «О, гэ та бу-
ду чая топ-ма дэль!»?

— Мо жам, вя до ма. 
Але тут ня ма 100-пра-
цэнт най га ран тыі. Мы 
мо жам толь кі вы ка заць 
зда гад ку: гэ ты ча ла век, 
хут чэй за ўсё, бу дзе за-
па тра ба ва ны ў Аме ры-
цы, а той — у Па ры жы. 
Мо жа і не спра ца ваць. 
З роз ных пры чын. Стан 
зда роўя ма дэ лі, за муж-
жа... Бы вае і на ад ва рот. 
У ма дэ ляў, пра якіх мы 
ду ма лі «маг чы ма, да-
вай це па спра бу ем», 
кар' е ра склад ва ец ца 
вель мі па спя хо ва.

— Якія ты па жы ця-
пер за па тра ба ва ныя?

— Сён ня под ыум 
за ўваж на па ма ла дзеў. 
Ка лі ра ней у асноў-
ны склад ма дэль на га 
агенц тва дзяў ча ты пры-
хо дзі лі ў 19—20 га доў, 
то ця пер — у 13. Яны, 
ка лі за кан чва юць шко-
лу, ужо ра зу ме юць, чым бу-
дуць зай мац ца да лей.

Сла вян ская пры га жосць 
за па тра ба ва ная. Дзяў ча ты, 
якія атрым лі ва юць за пра шэн-
ні, як пра ві ла, ты по выя бе ла-
рус кі з пры го жы мі пша ніч ны мі 
ва ла са мі, ра зум ны мі ва чы ма, 
з ха рак та рам. Рост ад 170 сан-
ты мет раў. Ка гось ці про сім ад-
на віць ко лер ва ла соў ці бро вы 
ад рас ціць. Усё, што ты чыц ца 
сан ты мет раў, ка рэк ці ру ец ца, 
ка лі раз мо ва ідзе пра пра фе-
сій ны старт. Але звяр та ю ся да 
ўсіх чы та чак: не трэ ба ад ра зу 
ак тыў на скід ваць кі ла гра мы. 
Мо жа, вам гэ та прос та не па-
трэб на.

— Дзяў ча ты на под ыу-
мах — не заў сё ды пры га-
жу ні ў кла січ ным ра зу мен ні. 
Ча му ў мо дзе па пу ляр ныя 
дзіў ныя тва ры і по зы?

— Спра ва ў тым, што кож-
ны ды зай нер у сва ёй ка лек-
цыі ства рае пэў ны на строй. 
Ма дэль — тое па лат но, з 
да па мо гай яко га гэ ты воб-
раз дэ ман стру ец ца. Ад сюль і 
дзіў ныя по зы. На па ка зах вы-
со кай мо ды не кла січ ная пры-
га жосць, агрэ сіў ная ці на ват 
«не пры го жая», бу да ра жыць. 
Мас тац тва заў сё ды му сіць вы-
клі каць эмо цыю. Мо да — гэ та 
не тое, што па він на па да бац-
ца ўсім.

Ды зай не ры даў но бы лі б 
за бы тыя, ка лі б за ча пі лі ся за 
ней кі адзін воб раз. Без умоў-

на, у кож на га ёсць свая тра-
ды цыя. Дом мо ды Valentіno 
час цей за ўсё апя вае кла січ-
ныя ка но ны пры га жос ці — і 
ў адзен ні, і ў воб ра зе ма дэ-
лі. Што мы ні ко лі не ўба чым 
у аме ры кан ска га ды зай не ра 
То ма Браў на. Там мо жа быць 
пра ва ка цыя, скан дал, аго ле-
ныя ма дэ лі на сцэ не.

— А што з па ра мет ра мі? 
Ка лі па гля дзець на да дзе-
ныя ма дэ лі, то атрым лі ва-
ец ца, што на ват 90-60-90 — 
гэ та ўжо шмат.

— На под ыу ме яшчэ, ба-
дай, най блі жэй шыя га доў 
20 бу дзе па на ваць ка нон вы-
тан ча ных дзяў чат. На вы со кіх 
і ху дых адзен не льец ца. Гэ та 
вель мі пры го жа. Мне аса біс-
та па да ба юц ца та кія ма дэ лі: 
вы тан ча ныя, праз рыс тыя, з 
тон кі мі кіс ця мі, шы яй. Так, 
гэ та вель мі вы со кі стан дарт. 
Але, ха чу за ўва жыць, што 
ў нас на ды е тах прак тыч на 
ні хто не ся дзіць. У дзяў чат 
зба лан са ва нае хар ча ван не, 
якое ад па вя дае іх на груз кам. 

І спорт — ба сейн, на-
прык лад.

— Ма дэ ляў «плюс» 
шмат на бі ра е це? На 
іх, ка лі шчы ра, ёсць 
по пыт?

— Не. За па тра ба ва-
ны заў сё ды стан дарт. А 
па мер «плюс» — асаб-
лі вас ці та го ці ін ша га 
па ка зу. На экс клю зіў ны 
вы па дак. Хоць вы клю-
чэн не заў сё ды мае пра-
ва быць. Мне, на прык-
лад, вель мі па да ба ец ца, 
ка лі муж чын скі кас цюм 
дэ ман струе дзяў чы на.

— Да рэ чы, пра 
хлоп цаў. Ці шмат іх 
пры хо дзіць у ін дуст-
рыю?

— Гэ ты шлях хут чэй 
для дзяў чат. Адзін кі 
хлоп цаў пры хо дзяць у 
ма дэль ную гіс то рыю. 
Па сва ім агенц тве ба-
чым, што яны менш за-
па тра ба ва ныя. Ды зай-
не ры час цей ства ра юць 
жа но чыя ка лек цыі. Так 
больш вы гад на ў ка-

мер цый ным пла не: жан чы ны 
больш со чаць за мо дай. Я 
лі чу, што ма дэль ны біз нес — 
гэ та не зу сім муж чын ская пра-
фе сія. Хут чэй, хо бі.

— Дзе на шы дзяў ча ты 
за па тра ба ва ныя?

— Усю ды. Сла вян скі ты паж 
ча ка юць у Аме ры цы, Еў ро пе, 
Япо ніі. Бе ла рус кія ма дэ лі за-
ва ёў ва юць та кія под ыу мы, як 
Calvіn Kleіn, Dіor, Chanel.

— А што лі чыц ца вер хам 
кар' е ры?

— Быць па пу ляр най і за-
па тра ба ва най. Ма дэль па спя-
хо вая та ды, ка лі ў яе шмат 
пра цы. Мож на зра біць адзін 
па каз ад Prada (зда ец ца, ку-
ды вы шэй) — і больш ні чо га. 
І та ды ўсім доў га рас каз ваць: 
«А вы ве да е це, што тры га ды 
та му я ўдзель ні ча ла ў гэ тым 
па ка зе? Не?»

— Ка лі раз гля даць Бе ла-
русь: ма дэль зной дзе ў нас 
пра цу?

— Вя до ма. Ма дэль па трэб-
на та ды, ка лі ёсць ды зай не ры 
і фа то гра фы. Дзяў ча ты зды-
ма юц ца для ві дэа рэ кла мы, 
ка та ло гаў. І не трэ ба ду маць, 
што ма дэ ля мі ста но вяц ца 
толь кі ста ліч ныя жы хар кі. Мы 
зна хо дзі лі «зо рак» і ў Ма ла ры-
це, Фа ні па лі, Жо дзі не. Шан цы 
ад ноль ка выя ва ўсіх.

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

Фо та Сту дыі мо ды 
Сяр гея НА ГОР НА ГА.

ПО ПЫТ НА СЛА ВЯН СКУЮ ПРЫ ГА ЖОСЦЬ
Ці мо жа дзяў чы на з рай цэнт ра стаць топ-ма дэл лю?

Топ-ма дэль з Ба ры са ва Жэ ня КА ТА ВА 
ста ла тва рам Dolce & Gabbana.

Ві цяб чан ка Ле ра ВА РАБ' Ё ВА на па ка зе ў Мі ла не.

«За год да нас 
звяр та ец ца — 
праз аса біс тыя 
су стрэ чы, са цы яль ныя 
сет кі — не каль кі ты сяч 
ча ла век. З іх у леп шым 
вы пад ку 30 аб но вяць 
ма дэль ны склад». 

На под ыу ме яшчэ, 
ба дай, най блі жэй шыя 
га доў 20 бу дзе па на ваць 
ка нон вы тан ча ных 
дзяў чат. На вы со кіх 
і ху дых адзен не льец ца. 
Гэ та вель мі пры го жа. 

Па ка зы Prada і Armanі, кант ракт 
з ма дэль ным агенц твам Нью-Ёр-
ка, вок лад ка Vogue — вось да-
лё ка не поў ны спіс да сяг нен няў 
бе ла ру сак. Якія ты па жы сён ня 
за па тра ба ва ныя і ці мож на спа-
дзя вац ца толь кі на знеш насць, 
у ін тэр в'ю «Звяз дзе» рас ка за-
ла Ні на ДРА КО, ды рэк тар по-
дыум-шко лы і рэ жы сёр-па ста ноў шчык Сту дыі мо ды 
Сяр гея На гор на га.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование (описание) 
имущества и его стоимость 

Лот №1.
Экскаватор ЭТЦ, стоимость 337 425 000  руб.;
Лот №2 
Трактор Т-130, стоимостью 248 297 742 руб.

Собственник (владелец) 
имущества 

Витебское коммунальное унитарное снаб жен чес ко-сбытовое предприятие «Витебскснабме-
лиоводхоз»

Местонахождение иму-
щества 

Лот №1: Витебская область, г. Дубровно, ул. Кондратьева, 56а;
Лот №2: Витебская область, Оршанский район, п. Высокое, ул. Садовая, 13
По всем вопросам касающимся осмотра имущества обращаться к  директору Витебского 
коммунального унитарного снабженческо-сбытового предприятия «Витебскснабмелиоводхоз» 
Аксенову Виктору Викторовичу (МТС(29) 1070881)  

Наличие 
обременений

ЗАЛОГ

Место (адрес), дата 
и время проведения торгов

Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управ-
ления юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д. 10/1
16 февраля 2016 года в 10.00

Справочная информация об 
организаторе торгов

Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управ-
ления юстиции Витебского облисполкома
210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д. 10/1, каб. 2.3 
Судебный исполнитель  Ланцунцевич Сергей Александрович тел. (0212) 61 40 06, (033) 
6879142 
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович тел. (0212) 61 40 15. (033) 6878807

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управ-
ления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 
3642903001037 филиала № 200 - Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 635, УНП 300002505 не позднее 14.00 часов 15 февраля 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О 
некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Начальник управления принудительного исполнения 
Главного управления юстиции
Витоблисполкома  А.И. Коржов

Логойский сельский исполнительный комитет сообщает о проведении 2 марта 2016 года открытого аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одно-
квартирных жилых домов.

№ лота
Адрес земельного 

участка, кадастровый 
номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура

Начальная цена, 
руб.

Расходы по подготовке зем-
леустроительной 

документации руб.

Задаток 
(рублей)

1
д. Заозерье, 

ул. Речная, д.27А
623284602101000178

0,1253
водоснабже-

ние, газоснаб-
жение

42 832 600 14 158 200 + реклама 4 283 300

2
д. Рудня, 

ул. Центральная, д.24
623284605101000046

0,1468
водоснабже-
ние, электро-

снабжение
26 659 300 14 646 700 + реклама 2 666 000

Земельный участок в д. Заозерье, ул. Речная, д.27А имеет ограничения в использовании площадью 0,1253 га в связи с рас-
положением в водоохранной зоне ручья № 2 и земельный участок в д. Рудня, ул. Центральная, д.24 имеет ограничения в 
использовании площадью 0,1468 га в связи с расположением в водоохранной зоне реки Гайна.
Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на р/с 3600619101109 в ЦБУ № 611 филиала 
№ 500 Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, УНН 600181577, код 04901. Побе-
дитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники могут 
ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя торгов и порядок проведения 
аукциона оговорены в условиях его проведения.
Аукцион состоится 2 марта 2016 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний 
день приема заявлений 25 февраля 2016 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 55056, 55473.

Ста ліч ныя апе ра тыў ні кі рас кры лі кра-
дзеж нор ка ва га фут ра кош там больш 
за 40 міль ё наў руб лёў з па віль ё на ад-
на го з ганд лё вых цэнт раў.

— Ка ме ры ві дэа на зі ран ня за фік са ва лі, як 
ад на з на вед ніц, зна хо дзя чы ся по бач з раз-
ве ша ны мі фут ра мі, узя ла ад но з іх. Дзяў чы на 

аку рат на скла ла нор ка вы вы раб, па ве сі ла на 
ру ку і, ска рыс таў шы ся тым, што пра даў цы бы-
лі за ня тыя аб слу гоў ван нем ін шых па куп ні коў, 
вый шла з сек цыі праз вуз кі пра ход. Апош ні 
не быў аб ста ля ва ны ахоў ны мі рам ка мі. Бы ло 
ўста ноў ле на, што фут ра скра ла бес пра цоў ная 
23-га до вая жы хар ка ста лі цы. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by 

НЕ ПА ГРЭ ЛА СКРА ДЗЕ НАЕ ФУТ РА


