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4 лю та га, аў то рак. Ад стрыж-

кі лепш ад мо віц ца, яна не га тыў на 

ада б'ец ца на струк ту ры ва ла соў. 

Доб ра змя няць знеш ні вы гляд з 

да па мо гай но вых пры чо сак аль-

бо афар боў кі ў ней кі ня звык лы 

ко лер.

5 лю та га, се ра да. Дзень вы-

дат на па ды хо дзіць для лю бых па-

чы нан няў. Но вая стрыж ка да зво-

ліць змя ніць знеш насць, на даць 

ва ла сам зда ро вы і да гле джа ны 

вы гляд.

6 лю та га, чац вер. Гэ ты дзень 

па ды хо дзіць для афар боў кі і за-

віў кі ва ла соў, азда раў лен ня і ад-

наў лен ня іх ад мыс ло вы мі са ста ва-

мі. Не га тыў на на іх мо жа ад біц ца 

толь кі стрыж ка, якая асла біць іх 

стан і пры цяг не ня ўда чы да ўла-

даль ні ка.

7 лю та га, пят ні ца. Стрыж ка ці 

но вая ўклад ка пры ня суць у жыц-

цё ўда чу і па вы шэн не даб ра бы ту, 

а ва ла сам на да дуць бляск і жыц-

цё вую сі лу.

8 лю та га, су бо та. Па ход да 

цы руль ні ка здоль ны знер ва ваць, 

са пса ваць як на строй, так і стан 

ва ла соў. У гэ ты ме сяч ны дзень ма-

ні пу ля цыі з ва ла са мі мо гуць асла-

біць ар га нізм і па вя лі чыць ры зы ку 

хва роб.

9 лю та га, ня дзе ля. Сён ня не 

пла нуй це зме ны пры чос кі або 

даў жы ні ва ла соў, бо гэ тыя за-

дум кі мо гуць пры вес ці да сум-

ных на ступ стваў для знеш ня га 

вы гля ду.

10 лю та га, па ня дзе лак. Дзень 

вы дат на па ды хо дзіць для пе ра мен 

у знеш нас ці. Стрыж ка і афар боў ка 

бу дуць эфект ныя і на да дуць пры-

ваб нас ці, пад вы сяць ува гу з бо ку 

про ці лег ла га по лу.

11 лю та га, аў то рак. Ад кла дзі-

це на вед ван не цы руль ні на ін шы 

дзень, бо сён ня стрыж ка або но вая 

пры чос ка пры вя дуць да па гар шэн-

ня зда роўя не толь кі ва ла соў, але і 

ўся го ар га ніз ма ў цэ лым.

12 лю та га, се ра да. Стрыж ку 

лепш ад клас ці, сён ня яна пры ня-

се не за да валь нен не сва ім вы ка-

нан нем і асла біць зда роўе.

13 лю та га, чац вер. Ня ўда лы 

час для зме ны імі джу — стрыж-

ка зме ніць знеш насць не ў леп шы 

бок, зро біць вы гляд не эс тэ тыч ным, 

па гор шыць стан ва ла соў.

14 лю та га, пят ні ца. Сён ня — 

час мя няць усё на во кал, та му бу-

дуць уда лы мі апе ра цыі па зме не 

пры чос кі, даў жы ні ва ла соў аль бо 

іх ко ле ру.

15 лю та га, су бо та. На вед ван-

не цы руль ні не вар та ад кла даць, 

стрыж ка і афар боў ка па леп шаць 

фі нан са выя спра вы і па ды муць 

на строй.

16 лю та га, ня дзе ля. Ад сур'-

ёз ных змен у знеш нас ці лепш ус-

тры мац ца. Но вая пры чос ка вый-

дзе ня ўда лая і са псуе на строй 

на доў га.

17 лю та га, па ня дзе лак. Сён-

ня не пла нуй це па ход да цы руль-

ні ка, бо стрыж ка мо жа пры вес ці 

да па гар шэн ня зро ку і агуль на-

га ста ну зда роўя, зме на імі джу 

і пры чос кі пры цяг не не га тыў ную 

энер ге ты ку.

18 лю та га, аў то рак. Не спры-

яль ны для стрыж кі дзень. Ус тры-

май це ся ў гэ ты час і ад хі міч ных 

змя нен няў струк ту ры ва ла соў — 

афар боў ка і ін шыя пра цэ ду ры 

эфек ту не да дуць, але мо гуць пры-

цяг нуць у ва ша жыц цё кан флік ты 

і свар кі.

19 лю та га, се ра да. Стрыж ка 

аль бо пры чос ка, зроб ле ныя сён-

ня, па гор шаць знеш ні вы гляд і 

ад моў на ада б'юц ца на зда роўі ар-

га ніз ма.

20 лю та га, чац вер. Но вая 

стрыж ка або пры чос ка да да дуць 

сіл і ўпэў не нас ці ў са бе, азда ро-

вяць ва ла сы, на да дуць ім бляск і 

пры га жосць.

21 лю та га, пят ні ца. Ад праў-

ля ю чы ся на стрыж ку або змя нен-

не пры чос кі сён ня, вар та па мя-

таць, што, ка ро ця чы ва ла сы, вы 

ры зы ку е це пры цяг нуць да ся бе 

ня ўда чы.

22 лю та га, су бо та. Час для па-

збаў лен ня ад уся го ста ро га і не-

па трэб на га. Та му стрыж ка бу дзе 

вель мі да рэ чы — ра зам з ёй сы дзе 

част ка не га тыў ных уз дзе ян няў, 

атры ма ных за ме сяц.

23 лю та га, ня дзе ля. Стрыг чы-

ся сён ня нель га — ва ла сы па зба-

вяц ца част кі энер гіі. Доб ры вы нік 

да дуць афар боў ка на ту раль ны мі 

фар ба валь ні ка мі і пра цэ ду ры для 

азда раў лен ня ва ла соў.

24 лю та га, па ня дзе лак. Сён-

ня — дзень па чы нан няў, та му мож-

на сме ла ад праў ляц ца да май стра 

па но вы воб раз. Стрыж кі ў гэ ты 

дзень на да дуць ва ла сам энер гію 

і па ды муць на строй.

25 лю та га, аў то рак. Сён ня вы-

дат ным ра шэн нем бу дзе па спра-

ба ваць но вую ўклад ку ці пры чос ку. 

Ка рыс на пра во дзіць азда раў лен-

чыя пра цэ ду ры для ва ла соў.

26 лю та га, се ра да. Сён ня — 

не пры дат ны час для но вых стры-

жак і пры чо сак. Ва ла сы мо гуць 

стра ціць част ку свай го зда роўя і 

да гле джа на га вы гля ду.

27 лю та га, чац вер. Лю быя 

сён няш нія ма ні пу ля цыі з ва ла са мі 

асла бяць ар га нізм і са псу юць на-

строй, з'я віц ца не за да во ле насць 

сва ім вы гля дам.

28 лю та га, пят ні ца. Дзень ідэа-

льна па ды хо дзіць для на вед ван ня 

цы руль ні ка. Са мы час для экс пе-

ры мен таў з пры чос ка мі і ко ле рам 

ва ла соў.

29 лю та га, су бо та. Стрыж ку і ін-

шыя ма ні пу ля цыі з ва ла са мі лепш 

не пла на ваць. Па ход у цы руль ню 

мо жа раз бу рыць энер ге тыч ныя су-

вя зі і асла біць ар га нізм.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА ЛЮ ТЫ

Ві цеб скі Му зей Мар ка Ша га-

ла атры маў у па да ру нак ад 

мас коў скіх ка лек цы я не раў 

гра фі ку Іса ха ра-Бер Ры ба ка, 

які ў пер шай па ло ве мі ну ла-

га ста год дзя ўвай шоў у спіс 

са мых вя до мых прад стаў-

ні коў яў рэй скай куль ту ры і 

мас тац тва. Ці ка ва, што ён у 

1915—1916 га дах удзель ні чаў 

у эт на гра фіч най экс пе ды цыі 

ва Укра і не ра зам з Эль 

Лі сіц кім, які по тым вы кла даў 

у Ві цеб ску і быў ад на дум цам 

Ка зі мі ра Ма ле ві ча...

Пры ем ная на ві на бы ла агу ча-

на на пер шай у Бе ла ру сі вы стаў-

цы тво раў май стра. Экс па зі цыя 

ар га ні за ва на пры са дзей ні чан ні 

сэр ві су «Ад і да. Мас тац тва без 

па срэд ні каў» і фон ду куль тур ных і 

аду ка цый ных пра грам «Ад кры тае 

мо ра». Яны і па да ры лі прад стаў-

ле ныя ў Ві цеб ску ма на хром ныя і 

ка ля ро выя лі таг ра фіі.

— Гэ тай экс па зі цы яй Му зей 

Мар ка Ша га ла пра цяг вае се рыю 

вы ста вак з пры ват ных ка лек-

цый, пры све ча ных вяр тан ню ім ён 

мас та коў ХХ ста год дзя, якія зра-

бі лі ўнё сак у раз віц цё яў рэй скай 

куль ту ры і мас тац тва. Асно ву яе 

скла да юць ма на хром ныя лі таг ра-

фіі Іса ха ра-Бер Ры ба ка з вы дан ня 

«Штэтл. Мяс тэч ка. Мой раз бу ра-

ны дом. Ус па мін», на дру ка ва ныя ў 

Бер лі не ў 1923 го дзе. На вы стаў цы 

прад стаў ле ны 28 ма на хром ных і 

восем ка ля ро вых лі таг ра фій — 

больш поз няй ін тэр прэ та цыі гэ тай 

жа тэ мы, — ад зна чы ла на ад крыц-

 ці вы стаў кі Іры на ВО РА НА ВА, 

кі раў нік уста но вы куль ту ры.

Пе ры яд аван гар ду пер шай трэці 

ХХ ста год дзя ха рак та ры за ваў ся 

роск ві там на цы я наль ных куль тур. 

Імя Ры ба ка ўвай шло ў гіс то рыю 

раз віц ця но ва га яў рэй ска га мас-

тац тва ра зам з та кі мі клю ча вы мі 

постацямі, як Лі сіц кі, Ша гал, Аль т-

ман, Аран сон, Юдо він, Чай коў.

Усе ра бо ты Ры ба ка ў той час — 

жы ва піс, гра фі ка — пры све ча ны 

яў рэй скім сю жэ там.

У го ра дзе Бат-Ям (Із ра іль) іс нуе 

Му зей Іса ха ра-Бер Ры ба ка.

Да след чы кі зна хо дзяць у яго 

мас тац тве ўплыў Лі сіц ка га і Аль т-

ма на, а так са ма Ша га ла, ад зна ча -

юць рэ мі ніс цэн цыі эс тэ ты кі яў рэй-

ска га на род на га мас тац тва, луб ка 

і ку біз му. Але Ры ба ку не ўлас ці выя 

ні экс пе ры мен та тар ства Лі сіц ка-

га, ні ме та фі зі ка Ша га ла, ён вель-

мі праў дзі вы мас так, па збаў ле ны 

сен ты мен таль нас ці. Тым не менш 

яму ўлас ці ва па чуц цё тра гіч на га, 

якое вы яў ля ец ца ў парт рэ тах.

Вы стаў ка пра цуе да 16 лю та га.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Нядаўна ў Мін ску на сцэ не фі-

лар мо ніі з вя лі кім пос пе хам 

прай шоў кан цэрт Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ака дэ міч-

на га за слу жа на га ха рэа гра-

фіч на га ан самб ля «Ха рош кі». 

Кан цэрт стаў за ключ ным у 

рам ках вя лі ка га гаст роль на-

га ту ру, пры све ча на га 45-год-

дзю ка лек ты ву.

Як заў сё ды, гэ та бы ло дзі вос-

нае і не паў тор нае свя та вы со ка га 

пра фе сій на га мас тац тва. Жы вая 

му зы ка, яр кія на цы я наль ныя кас-

цю мы, тэм пе ра мент ныя, эма цы я-

наль на на сы ча ныя тан цы — усё 

гэ та ства ра ла на сцэ не і ў за ле 

не за быў ную ат мас фе ру ра дас-

ці, свя точ нас ці, на якую гле да чы 

шчы ра ад гу ка лі ся га ра чы мі апла-

дыс мен та мі...

«Ха рош кі» — ка лек тыў аў тар-

скі. Яго ства раль нік і ня змен ны 

кі раў нік — Ва лян ці на Га я вая. На-

род ная ар тыст ка Бе ла ру сі, лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі кра і ны, 

лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае ад-

ра джэн не», ка ва лер ор дэ на Фран-

цыс ка Ска ры ны і ор дэ на Друж бы 

на ро даў. Та ле на ві ты ха рэо граф, 

вы дат ны пе да гог, якая вы ха ва ла 

не ад но па ка лен не ар тыс таў.

Сён ня ў «Ха рош ках» мно га мо-

ла дзі, але пра цу юць і ве тэ ра ны 

ка лек ты ву — май стры, якія ста я-

лі ка ля вы то каў ан самб ля, а сён-

ня з'яў ля юц ца яго го на рам. Гэ та 

перш за ўсё за слу жа ныя ар тыс-

ты Фё дар Ба ла бай ка, Свят ла на 

Каш та ла па ва-Па та по віч, Але ся 

Кур' ян, вір ту о зы сва ёй спра вы 

Ва лян ці на Гехт, Анд рэй Аса ёнак 

і мно гія ін шыя.

Асоб на трэ ба ска заць пра Фё-

да ра Ба ла бай ку. Ён адзін з са мых 

ста лых удзель ні каў, пра цуе лі та-

раль на з пер шых дзён за сна ван-

ня ан самб ля. У свой час не ка то-

рыя гле да чы ха дзі лі спе цы яль на 

на Ба ла бай ку, які ра да ваў сва ім 

уні каль ным та лен там ства раць 

на сцэ не ка міч ныя, гу ма рыс тыч-

ныя эпі зо ды. Атры маў шы пен сію, 

Фё дар Якаў ле віч стаў з'яў ляц ца

на пуб лі цы ра дзей, эпі за дыч на. 

І вось у ня даў нім кан цэр це зра біў 

для гле да чоў сюр прыз — вы сту-

піў з прэм' е рай ары гі наль на га му-

зыч на га ну ма ра. І іграў з бляс кам, 

за свед чыў шы, што сваё ра ней-

шае май стэр ства не стра ціў.

Ва ўні сон тан цам — ад мыс ло-

выя, вы тан ча ныя строі. Кас цю мы 

ў «Ха ро шак» — са праўд ныя тво ры 

мас тац тва, якія ма юць не толь кі 

мас тац кую, але і эт на гра фіч ную 

каш тоў насць. Ар тыс ты вы сту па-

юць у тка ных і вы шы тых ка ля ро-

вы мі ўзо ра мі спад ні цах, коф тах, 

фар ту хах, муж чын скіх са роч ках і 

каф та нах, у раз на стай ных га лаў-

ных убо рах. Па гэ тых стро ях мож-

на пра са чыць гіс то рыю адзен ня 

бе ла ру саў, якія жы лі ў роз ных мяс-

цо вас цях на пра ця гу ста год дзяў.

Юбі лей ны год для ка лек ты ву 

ан самб ля быў вель мі на сы ча ны і 

на пру жа ны.

— Мы, — рас каз вае Ва лян-

ці на Га я вая, — да лі свое асаб лі-

выя спра ва здач ныя кан цэр ты ў 

Дра гі чы не, Ган ца ві чах, Круг лым 

і ў ін шых рай цэнт рах. Вы сту па лі 

ў Крам лёў скім па ла цы, на сцэ не 

куль тур на га цэнт ра Мас коў ска-

га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

М. В. Ла ма но са ва, у Літ ве. Вя лі кая 

ра бо та зроб ле на на ІІ Еў ра пей скіх 

гуль нях: вы сту пі лі ге не раль ным 

пад рад чы кам ар га ні за цыі куль тур-

най пра гра мы для спарт сме наў — 

удзель ні каў Гуль няў. Узя лі ўдзел 

больш чым у трыц ца ці кан цэр тах у 

фан-зо нах і за кры тых ме ра пры ем-

ствах для за меж ных гас цей.

Але, ба дай, са мы яр кі юбі-

лей ны кан цэрт ад быў ся на пры-

кан цы мі ну ла га го да ў Вя лі кім 

тэ ат ры опе ры і ба ле та, на якім 

«Ха рош кі» па ра да ва лі гле да чоў 

прэм' е рай «Ку паль скай сю і ты» ў 

трох част ках на му зы ку У. Гінь-

ко і І. Ера мя е ві ча. Ары гі наль ны мі 

сцэ ніч на-ха рэа гра фіч ны мі срод-

ка мі ар тыс там уда ло ся па ка заць, 

як мя ня ла ся, пе ра асэн соў ва ла ся 

жыц цё бе ла ру саў ад па ган скіх ча-

соў да пры няц ця хрыс ці ян ства, 

пра дэ ман стра ваць шлях ча ла ве-

чай ду шы ад роз ных жарс цяў да 

Уся выш ня га.

Юбі лей ныя кан цэр ты «Ха ро-

шак» пе ра ка наў ча за свед чы лі, 

што ка лек тыў зна хо дзіц ца ў вы-

дат най твор чай фор ме. Дзя ку ю-

чы свай му не паў тор на му сты лю, 

ба га тай фан та зіі і ары гі наль нас-

ці за дум, не ве ра год на вы со ка му 

вы ка наль ніц ка му май стэр ству 

ан самбль зай мае ў су час ным бе-

ла рус кім мас тац тве асаб лі вае, не-

за мен нае мес ца. За со рак пяць 

га доў сва ёй сцэ ніч най дзей нас ці 

«Ха рош кі» ста лі з'я ваю ў на шым 

му зыч ным мас тац тве, свое асаб-

лі вым брэн дам Бе ла ру сі. Мо ваю 

тан ца яны не толь кі ад люст роў-

ва юць яр кія ста рон кі на шай гіс-

то рыі, але і рас кры ва юць ду шу 

бе ла ру са.

Хо чац ца па жа даць та ле на ві-

тым ар тыс там ан самб ля і яго на тх-

нё на му, ня ўрымс лі ва му кі раў ні ку 

Ва лян ці не Га я вой здзяйс нен ня за-

ду ма ных твор чых пла наў (а яны

ў ка лек ты ва ба га тыя!), но вых вяр-

шынь у на сы ча най пра фе сій най 

дзей нас ці.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ,

за слу жа ны дзе яч куль ту ры 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

МО ВАЮ ТАН ЦА Вы стаў каВы стаў ка

ША ГА ЛАЎ СКА МУ — 
ГРА ФІ КУ РЫ БА КА

На ад крыц ці вы стаў кі Ры ба ка.

Фо
та

 Б
ел
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.


