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Шэ рая моль — 
стан ду шы, 
не гар дэ ро ба

Яна ад мо ві ла ся ад ву чо-

бы ў Шчу кін скім ву чы лі шчы 

та ды, ка лі кон курс на мес-

ца скла даў больш за сот ню 

ча ла век. Дач ка сла ву та га 

са вец ка га ар хі тэк та ра, Тац-

ця на Ся мё на ва рас ла ў ка-

зач най ат мас фе ры: дзве ры 

до ма бы лі ад чы не ны для та-

ле на ві тых мас та коў, му зы-

кан таў, а сэр ца — для тэ ат ра 

і мас тац тва. Яна пай шла па 

сля дах баць кі, стаў шы ар-

хі тэк та рам. А да лей шэ раг 

аду ка цый: мас тацт ва зна вец, 

эка на міст, псі хо лаг. Сён ня 

Тац ця на вя жа ўні каль нае 

адзен не, ла дзіць вы стаў кі.

«Трабл шу тар сты лю. Гу-

чыць страш на ва та. Што гэ та 

та кое і з чым яго ес ці?» — 

пы таю.

«Усё ў жан чы не за ле жыць 

ад ду шы. Як яна ад чу вае ся-

бе? Унут ра на за ціс ну тая 

праб ле ма мі, жан чы на не мо-

жа да кан ца зра зу мець, якая 

яна. А вы за ўва жа лі, як у кі но 

па каз ва юць па ка ё вак, аб слу-

го вы пер са нал? У іх уні фор-

ма ко ле ру «моль». Не за ўваж-

ная, — ад каз вае ге ра і ня. — 

На кры тыя сва і мі праб ле ма мі, 

мы ста но вім ся па доб ныя на 

гэ тую са мую моль — нас не 

ві даць. У та кім ста не не су-

стрэ неш ка хан не, не па бу-

ду еш пос пех. А ка лі вы ра-

ша еш унут ра нае, зды ма еш 

бло кі, ня ўпэў не насць — 

ста но віш ся яр кай. І ро біш 

тое, што, мо жа, ха це ла ра-

біць заўж ды, але бы лі бар'-

е ры. Гэ та і ёсць трабл шу тар 

сты лю. Да па мо га не толь кі ў 

афарм лен ні ся бе знеш не, а 

афарм лен ні як асо бы. По шук 

сты лю як ін ды ві ду аль най сі-

лы, стрыж ня, які кож ная з 

нас вы па ку та ва ла».

Мо да Тац ця ну ці ка віць не 

як тое, што сён ня но сім ке-

ды з шу бай, заўт ра — звя-

ры ныя і змя і ныя прын ты, 

і заў сё ды — па лі то ко ле ру 

«вярб люд». Не, мо да як веч-

нае, гар мо нія, змя шэн не фар-

бы і фак ту ры, як ле ген дар ная 

Ма ры на Аб ра мо віч з умен нем 

кам бі на ваць фан тас тыч ныя 

ўпры га жэн ні, як сак рэт ма ла-

до сці ў ста рас ці ад ма дэль е ра 

Віў ен Вест вуд.

Мо да на 
мар шчын ку, 
ліш ні кі ла грам

«Сё ле та Кан стан цін Па на-

ма роў ро біць па каз ка лек цыі 

шуб. Ён за пра сіў у ма дэ лі — 

ува га! — не юных дзяў чат, а 

жан чын май го ўз рос ту, мя не 

ў тым лі ку, — ка жа Тац ця на. 

— Я атры маю за хап ляль ную 

про бу пя ра — упер шы ню 

вый ду на дэ фі ле. Ця пер свет 

ру ха ец ца да ча го? Ма дэль 

не па він на быць ма ла дой, 

пры го жай. Не, толь кі ін ды-

ві ду аль най! Гэ та кан цэп цыя 

адзен ня для нас з ва мі, не 

за воб лач нае штось ці, а паў-

ся дзён нае, да ступ нае».

Так зва ны бо дзі-па зі тыў, 

ка лі лю біш кож ную мар-

шчын ку і ліш ні кі ла грам, даў-

но вый шаў на пер шае мес ца 

ў ЗША і За ход няй Еў ро пе. 

Ле ген дар ны брэнд бя ліз ны 

Vісtоrіа's Sесrеt пе ра жы вае 

не леп шыя ча сы: іх рэд кай 

кра сы ма дэ лі з дас ка на лы-

мі фі гу ра мі не па доб ныя 

да рэ аль ных жан чын, якія і 

па він ны куп ляць гэ тую пра-

дук цыю. Ады шлі ў ня быт і 

страш ныя ча сы, ка лі мод ныя 

ча со пі сы дэ ман стра ва лі ана-

маль на ху дых дзяў чат. Сён-

ня трэнд на апе тыт ных, спар-

тыў ных, а га лоў нае, зда ро-

вых. Аме ры кан ская ма дэль 

Іск ра Лоў рэнс, на браў шы 

ва гу, атры ма ла міль ён ную 

аў ды то рыю фа на таў. Бо яна 

ця пер не стан дарт, не штам-

поў ка гла мур най прэ сы. І ў 

Бе ла русь гэ та пры хо дзіць.

«Ця пер у мо дзе на ту раль-

ная кра са. Вы ду ма е це, гла-

мур па мёр ці прос та за та іў-

ся?» — ці каў лю ся.

«Ча ла век бу дзе шка да-

ваць толь кі пра тое, што 

ма ла лю біў, ма ла па да рож-

ні чаў і ма ла чы таў. Бо гэ тыя 

за ня ткі — ра бо та ду шы. Яны 

за ста юц ца з на мі, а на-

на сное сы хо дзіць. Але 

цал кам гла мур, мі шу ра

не ада мруць. Гэ та 

аб умоў ле на куль тур ным 

ася род кам. На жаль ці 

на шчас це, ёсць гра да-

цыя, на ту раль ны ад бор. 

Ін ды ві ду аль насць заўж-

ды ў ца не. Яе мо гуць 

не на ві дзець, асу джаць, 

лю біць. А гла мур за ста-

нец ца для чыр во най да-

рож кі. Без гэ та га так са-

ма нель га. Прос та ён 

не па ві нен за паў няць 

усё жыц цё. На ват ка лі 

ў ця бе ёсць са ба лі ная 

шу ба, дрэн ны тон іс ці ў 

ёй вы кід ваць смец це. 

Воп рат ка па він на быць 

да рэ чы. І важ ны мі ні ма-

лізм. Япон цы ка жуць: 

«Мэб ля, за паў ня ючы 

жыл лё, пе ра шка джае». Мы 

пры хо дзім да та го, што па-

збаў ля ем ся ад ліш ня га, якое 

цяг не на зад. Усю ды па ві нен 

быць да стат ко вы мі ні мум, які 

мож на пе ра даць лю дзям. Бо 

ча ла век смя рот ны і, як пра-

ві ла, смя рот ны рап тоў на. 

А што па кі неш пас ля ся бе, 

акра мя пы лу? Лепш па кі-

нуць доб рую па мяць. Учын кі, 

твор часць, даб ра дзей насць 

не ўмі ру чыя», — упэў не на 

Тац ця на.

«Ці мож на вы гля даць ка-

ра ле вай у тан най су кен цы з 

рын ку?» — ці каў лю ся.

«Я ха чу вам ска заць, 

ка лі я ву чы ла ся ў шко ле, у 

нас бы ла фор ма! Ад ноль-

 ка вая як моль (смя ём ся), 

і тым не менш мы ўмуд ра-

лі ся пра яў ляць сваё «я»: 

каў не рык, фаль бон ка, пры-

шпі ле ная кве тач ка. Лю бую 

са мую прос тую рэч мож на 

абы граць. Міль ён спо са баў

за вя заць хус цін ку, ву зел. 

Я маў чу пра за вуш ні цы, 

бран за ле ты, — дзе ліц ца 

Тац ця на. — Стыль лю біць 

ро зум і фан та зію».

«Сён ня ак ту аль ныя шоў-

ру мы. У Мін ску іх коль касць 

рас це ў геа мет рыч най пра-

грэ сіі. У вас рэд кі по гляд на 

стыль і мо ду. Вы вя жа це на 

за мо ву ка лек цый ныя рэ чы, 

ад праў ля ю чы іх па ўсім све це. 

Вы пла ну е це ад крыць неш та 

па доб нае?» — пы таю.

«У мя не бы ло жа дан не

ра біць строі для опе ры. 

Тэ ат раль ныя, — чую ў ад-

каз. — Гэ та мая ста рая ма-

ра. Не шоўрум, не мас-мар-

кет. Адзен не, я ска за ла бы, 

у сты лі дзя гі леў скіх се зо-

наў. Пры го жа, не звы чай на, 

шы коў на. Гэ та не гла мур, а 

мас тац тва. Вось та кія рэ чы я 

ра бі ла б з аса ло дай».

Пад ло га з кве так 
і фі нан са вая 
здра да

Праз блог Тац ця на Ся мё-

на ва рас кры вае го лую праў-

ду свай го лё су, не то я чы ні 

смеш нае, ні ба лю чае. Яна 

дзе ліц ца гіс то ры яй ка хан ня, 

ка лі квет кі ўсці ла лі ўсю пад-

ло гу, ус па мі нае і тра гіч ны яе 

ка нец. Моц ныя ўда ры, уз лё-

ты, па дзен ні. Сён ня Тац ця на 

апіс вае тэх ні кі су па кой ван ня, 

вы не се ныя з ёгі, сак рэ ты ме-

ды та цыі, да ра ван ня, пры няц-

ця, важ ныя ў ра бо це трабл-

шу та ра сты лю. Яна заўж ды 

ад каз вае на пы тан ні, хо ча 

да па маг чы, бо са ма не раз 

бы ла ў ста не ад чаю:

«Да чцэ паў го да, мы за-

ста лі ся з ёй ад ны, сын па-

ехаў. А я да маў ля ю ся з ад-

ной бліз кай мне сям' ёй пра 

су мес ны біз нес. Пра даю 

ква тэ ру, зды маю ма лень-

кую двух па ка ёў ку, усе гро-

шы да ка пей кі — у спра ву. 

Гэ ту сям'ю я ве да ла шмат 

га доў і асаб лі ва лю бі ла ма ці 

свай го зна ё ма га. Яна бы ла 

над звы чай ная жан чы на, і ад 

яе я мно гае да ве да ла ся 

пра жыц цё. За не каль кі 

ме ся цаў гро шы па вя лі-

чы лі ся ў ра зы. І ад ной 

цу доў най ра ні цай тэ ле-

фа ную аб мер ка ваць ра-

бо чыя пы тан ні, а ні адзін 

тэ ле фон не ад каз вае. 

Лю дзі знік лі, рас тва ры-

лі ся ра зам з усім за роб-

ле ным. Смеш на, сум на, 

дзіў на, страш на».

Тац ця нін біз нес быў 

звя за ны з бу даў ніц твам 

з пры чы ны яе ар хі тэк-

тур най аду ка цыі. «Бо жа, 

доб ра што ўзяў гра шы-

ма», — ус па мі нае яна 

яў рэй скую муд расць. 

Ка лі губ ля еш, аказ ва ец-

ца пас ля, што гэ та бы-

ла пла та за бу ду чы ню. 

Лёс пра ве рыў Тац ця ну 

на ўстой лі васць: коль-

кі яна мо жа вы тры маць, не 

згу біў шы дзі ця чую ра дасць 

жыц ця і агонь у ва чах? І ге-

ра і ня ўспа мі нае Тац ця ну 

Аку неў скую, акт ры су ча соў 

Ста лі на, якая ад бы ла не-

спра вяд лі ва тэр мін у тур ме, 

вый шла, да смер ці іг ра ла на 

пад мост ках, за ха ва ла і ро-

зум, і кра су, і ба дзё расць. 

Тац ця ну вы хоў ва лі на пры-

кла дах та кіх жан чын.

«Мой баць ка — я так ма гу 

ска заць! — быў вя лі кі ча ла-

век. Столь кі лю дзей да гэ туль 

мне пі ша, тэ ле фа нуе. Бо ка лі 

ён ба чыў та лент, то заўж ды 

да па ма гаў і да ваў старт. На 

схіле яго дзён я не ады хо дзі-

ла ад лож ка, ло вя чы ды хан не, 

апош нія сло вы. «У кож ным 

ча ла ве ку ёсць і ду ша, і ка мя-

ні. Раз ві вай це ду шу, будзь це 

ве лі ка душ ныя», — да ваў ён 

апош ні на каз. Мне б ха це-

ла ся тым, што я пі шу, мо жа, 

ка мусь ці да па маг чы ра ней 

зра зу мець важ нае, на тхніць. 

Не прэ тэн дую на тое, што я 

ра зум ней шая за усіх», — сум-

на ўсмі ха ец ца ге ра і ня.

«Тац ця на, больш за ўсё 

чы та чоў здзіў ляе ва ша бліз-

кае сяб роў ства з но вай жон-

кай бы ло га му жа, іх дзець мі. 

Гэ та як на зы ва ец ца?» — пы-

таю.

«Гэ та за кон на шай сям'і — 

усіх пры маць. Мая ма ма

бы ла ма лень кая, ка лі ад чы-

ні лі ся дзве ры, увай шоў ней кі 

хло пец і ска заў, што ён яе

брат, — смя ец ца Тац ця на. — 

Амаль як у філь ме: «Доб-

 ры дзень, я ва ша цёт ка». 

Аказ ва ец ца, у май го дзе да 

да вай ны бы ла ін шая сям'я. 

Ба бу ля пра гэ та не ве да ла. 

Ка лі тая яго жон ка па мер ла, 

дзед пры вёў у ха ту свай го 

сы на. І ба бу ля аб ня ла яго, і 

вы хоў ва ла, і лю бі ла. Дзе ці — 

вя лі кая ра дасць».

«З пя лё нак га ва ры ла сы-

ну: «Ты мо жаш усё». Ні ко лі 

ні за што не сва ры ла ся. Кры-

чаць на дзі ця — зла чын ства. 

Па мя таю, мы гу ля лі, ён за-

 му чыў ся. Яму бы ло ўжо шэсць 

га доў, і я нес ла яго на ру ках, 

ён за снуў. Іду, цяж ка, ду маю: 

«Род ны мой, ад па чы вай. Ма-

ма мо жа нес ці ця бе коль кі за-

ўгод на». Нель га пе ра лю біць 

дзі ця, — упэў не на Тац ця на. — 

Бу да ва лі ней кія хат кі прос та 

ў ква тэ ры, спа лі ў іх, гу ля лі, 

вы дум ва лі гіс то рыі пра ін шыя 

сусве ты. Я ма ры ла, каб ён 

вы рас ча ла ве кам без ме жаў. 

І сён ня ма гу ска заць, што 

на шы дум кі ства ра юць бу ду-

чыню на шых дзя цей. Трэ ба 

па мя таць, што, як у каз цы 

Доб ра му ма лай цу пры зна ча-

ны вы пра ба ван ні, так і ў жыц-

ці хлоп чы ку трэ ба ныр нуць у 

цяж кас ці з га ла вой. Я ад пус-

ці ла сы на ў да лё кую кра і ну 

зу сім юным. Не вы нос на ба-

лю ча бы ло жыць у раз лу цы 

доў гія га ды. Але ма ця рын скі 

эга ізм — тры маць хлоп чы ка 

ка ля сва ёй спад ні цы».

Тац ця на Ся мё на ва змал-

ку ве ры ла, што са мае яр кае 

жыц цё пач нец ца ў яе ця-

пе раш нім уз рос це: «З дзя-

цін ства ў мя не ня ма стра ху 

ста лас ці. Аб са лют на. Ні ко лі! 

На ад ва рот, я ве да ла, што 

гэ та бу дзе пе ры яд роск ві ту. 

Па мя таю, мы ад па чы ва лі ў 

Юр ма ле з баць ка мі і ма мі най 

сяб роў кай, якая па ка за ла 

мне ёгаў скія прак ты ка ван ні, 

іх я раб лю да гэ туль. І ў той 

мо мант у мя не зда ры ла ся 

аза рэ нне. Мне 15, ёй — 45. 

Я ду маю: «Бо жа мой! Яна ж 

дзяў чын ка!» Вось! Уз рос ту 

не іс нуе! Бе лы пры бал тый скі 

пя сок, шэз лонг, но гі ў ва дзе. 

За ход сон ца. І я, юная, пры-

дум ваю, што ў 50 вяр ну ся 

сю ды пі саць маю кні гу».

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

МО ДА ЯК ВЕЧ НАЯ ГАР МО НІЯ
Тац ця на Ся мё на ва — пра рэд кую пра фе сію трабл шу тар сты лю

Ады шлі ў ня быт 
і страш ныя ча сы, 
ка лі мод ныя ча со пі сы 
дэ ман стра ва лі 
ана маль на ху дых 
дзяў чат. Сён ня 
трэнд на апе тыт ных, 
спар тыў ных, а га лоў нае, 
зда ро вых. 

«Каб ад крыць біз нес, я пра да ла ква тэ ру», — упер шы ню для СМІ пры зна ец ца Тац-

ця на Ся мё на ва, больш вя до мая для ты сяч сва іх пад піс чы каў як ТаnуаGоldMау. 

Блог яе жыц ця кра нае чы та ча да глы бі ні ду шы, раз бі вае сэр ца і вы клі кае лёг кія 

дры жы кі. Яна прай шла праз агонь, ва ду, а за ста ла ся ўсё та кая ж. Ба дзё рая, пры-

го жая, доб рая да лю дзей.

Сён ня Тац ця на зай мае рэд кую ні шу — трабл шу тар сты лю. Спе цы яль на для «Звяз-

ды» яна рас ка за ла пра це ня вы бок мо ды, пра тое, што мож на за ма ро зіць кра су і 

ад чу ваць ся бе ў 50 пры га жэй шай, чым у 20. Ча му і мар шчы ны, і ліш ні кі ла грам — 

гэ та ін ды ві ду аль насць, якая ў ца не? Ці ёсць лю боў да но вай жон кі бы ло га му жа, 

іх дзя цей? Муж чы ны мо гуць пай сці за ва рыць гар ба ты, бо гу тар ка пой дзе пра тое, 

як ма ці ад ной вы ха ваць з сы на са праўд на га бай ца па жыц ці. Ці ка ва?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет 
торгов, краткая 

характеристика

ЛОТ № 1

Капитальное строение инв. № 413/С-20676 (безалкоголь-
ный цех) общей площадью 1064,9 кв. м, кирпичное, 1969 г. п. 
Капитальное строение инв. № 413/С-19954 (кондитерский 
цех) общей площадью 564,9 кв. м, кирпичное, 1975 г. п., 
составные части и принадлежности: подвал, пристройка. Ка-
питальное строение инв. № 413/С-19952 (весовая) общей 
площадью 80,0 кв. м, кирпичное. Капитальное строение инв. 
№ 413/С-20677 (здание отбора проб воды) общей площадью 
4,9 кв. м, кирпичное, 1969 г. п. Капитальное строение инв. 
№ 413/С-21120 (трансформаторная подстанция), высота – 
0,9 м, 1977 г. п.

Капитальное строение инв. № 413/С-
20675 (цех минеральной воды) с двумя 
пристройками и террасой общей площа-
дью 1547,2 кв. м, кирпичное, 1975 г. п., 
составные части и принадлежности: ас-
фальтобетонное покрытие 1529 кв. м; 
покрытие из бетонной плитки 157 кв. м; 
бордюр тротуарный 24,7 м; бордюр до-
рожный 45,3 м; ограждение (4 шт.); во-
рота (2 шт.); калитка; площадка ТБО

Капитальное строение инв. 
№ 413/С-20678 (артезианская сква-
жина минеральной воды), составные 
части и принадлежности: павильон, 
артезианская скважина минеральной 
воды, дорожка

Информация 
о земельном 

участке, 

ограничения 
прав

Площадь 1,7298 га, кадастровый номер 425250100001000418, 
назначение – содержание и обслуживание зданий и сооруже-
ний. Водоохранная зона водных объектов (1,7298 га)

Площадь 0,4150 га, кадастровый номер 
425250100001002178, назначение – 
обслуживание здания цеха минераль-
ной воды. Водоохранная зона водных 
объектов (0,4150 га); охранная зона 
сетей и сооружений газоснабжения 
(0,0136 га)

Площадь 0,0494 га, кадастровый 
номер 425250100001000419, назна-
чение – содержание и обслуживание 
артскважины. Охранная зона малых 
рек и охранная зона подземного ис-
точника водоснабжения хозяйственно-
питьевого назначения (0,0494 га)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г. Свислочь, ул. Волковысское шоссе, д. 1, 1А, 1Б

Начальная цена  459 690 руб. 40 коп. с учетом НДС Сумма задатка (5 %) 22 985 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 16 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 12 ноября 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона www.fincentr.by, тел.: 8 (0152) 744911, 772379. Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 20.09.2018 г.


