
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».) 

Па сло вах на ша га ге роя, ён не раз на сва-

iм шля ху су ты каў ся з не ра зу мен нем зна ё -

мых i стэ рэа тып ным мыс лен нем пра тое, 

што «ра бiць ма кi яж — гэ та не муж чын ская 

спра ва». Спа чат ку та кiя сло вы кры ху чап-

ля лi яго, але з ча сам хло пец пе ра стаў звяр-

таць на iх ува гу.

— Я з тых лю дзей, якiя лi чаць, што ў пра-

фе сii ня ма по лу, i мне шчы ра шка да тых, хто 

гэ та га не ра зу мее. Ка лi ця пер нех та мне ка-

жа, што я зай ма ю ся жа но чай спра вай, дык 

я ад каз ваю iм сва ёй лю бi май фра зай: «Нi 

адзiн муж чы на мя не яшчэ нi ра зу дрэн на не 

па стрыг, а вось жан чы ны час ця ком дрэн на 

гэ та ра бi лi» (смя ец ца). Сяб ры, вя до ма, 

так са ма не ад ра зу ўхва лi лi мой вы бар, 

у ад роз нен не ад сям'i. Але ка лi я па чаў 

пра ца ваць з пра фе сiй ны мi ма дэ ля мi, су-

пра цоў нi чаць з На цы я наль най шко лай 

пры га жос цi, яны зра зу ме лi, што за ня так 

вель мi цi ка вы. Ча сам на ват зайз дрос цяць, 

што мя не па ста ян на ата ча юць пры го жыя 

дзяў ча ты.

Да сва iх аба вяз каў Iлья ста вiц ца ад-

каз на i доб ра сум лен на. Пры за куп цы кас-

ме ты кi ў пер шую чар гу звяр тае ўва гу на 

якасць пра дук ту. Вi за жыст ка жа, што i ў 

мас -мар ке тах ёсць ве лi зар ная коль касць 

та ва раў най вы шэй шай якас цi, якiя нi чым 

не са сту па юць люк са вым i пра фе сiй ным, 

а, га лоў нае, на быць iх мож на па да ступ-

най ца не.

— Ка лi ба чу клi ен та, ад ра зу ма гу пра-

па на ваць, якi ма кi яж яму па ды дзе, але 

га то вы воб раз на ра джа ец ца па сту по ва. 

Вя до ма ж, звяр таю ўва гу на iн ды вi ду аль-

ныя асаб лi вас цi ча ла ве ка. Ма кi яж — гэ та 

свай го кштал ту адзен не, якое мы на дзя-

ва ем ча ла ве ку на твар, а апош няе ўсе, 

як пра вi ла, пад бi ра юць пад знеш нiя ана-

та мiч ныя асаб лi вас цi. Я лi чу, што ня ма 

не пры го жых жан чын, ёсць ня пра вiль на 

па стры жа ныя, адзе тыя i на фар ба ва ныя. 

I гэ та я да па ма гаю iм вы праў ляць, — ка жа 

су раз моў нiк.

Па слу га мi Iльi ка рыс та юц ца клi ен ты 

роз ных уз рос таў, ён ро бiць i дзi ця чы под ы-

ум ны, i ўзрос та вы ма кi яж.

— Як пра вi ла, за да во ле ныя сы хо дзяць 

усе, хоць за мае во сем га доў ра бо ты бы-

ло ча ла ве кi тры-ча ты ры, якiм неш та не 

спа да ба ла ся. Лi чу, што за та кi стаж гэ та 

вы дат ны па каз чык. Ця пер не за да во ле ных 

ня ма на огул, та му што ў наш час клi ент 

мо жа на свой густ i жа дан не вы браць ме-

на вi та та го май стра, якi яму най больш 

па ды хо дзiць па аса бiс тых кры тэ ры ях, — 

упэў не ны Iлья.

Яшчэ адзiн тры ва лы стэ рэа тып — 

хлоп цы не мо гуць ка рыс тац ца па слу га мi 

вi за жыс та. Але ў прак ты цы на ша га ге-

роя бы ло не каль кi вы пад каў, ка лi юна кi 

пры хо дзi лi да яго па лёг кi ма кi яж, i нi чо га 

дрэн на га ў iх жа дан нi быць пры го жы мi i 

да гле джа ны мi май стар не ба чыць.

Кан ку рэн цыя ў су час най iн дуст рыi мо-

ды ве лi зар ная, усе iмк нуц ца ад точ ваць 

свае на вы кi i вы ву чаць но выя тэх нi кi. Спе-

цы я лiс таў з кож ным днём усё больш...

—  Лi чу, што май стар па вi нен вы клi каць 

да ся бе пры хiль насць як ча ла век, — ка жа 

Iлья. — Ча сам бы вае, што нех та не заў-

сё ды якас на вы кон вае сваю ра бо ту, але 

тым не менш клi ент вяр та ец ца да яго зноў 

i зноў, та му што ён пры ем ны яму ў пер шую 

чар гу як су раз моў нiк. Але ў наш час вя лi кай 

кан ку рэн цыi быць прос та доб рым ча ла ве-

кам усё ж та кi ма ла, не аб ход на быць яшчэ 

i пра фе сi я на лам сва ёй спра вы, доб ра сум-

лен на i якас на вы кон ваць свае аба вяз кi — 

i та ды пос пех та бе за бяс пе ча ны!

Ан ге лi на НО ВI КА ВА, 

сту дэнт ка III кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 

куль ту ры i мас тац тваў.

Фо та з ар хi ва ге роя.
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Ды рэк та ру агенц тва прый шла 

пра па но ва з Пi це ра аб су пра цоў-

нiц тве з бе ла рус кi мi ма дэ ля мi. Так 

у жыц цi з'я вi ла ся ISCmodels у го-

ра дзе на Ня ве. Агенц тву ў ка рот-

кiя тэр мi ны ўда ло ся знай сцi для 

яе пер шы кант ракт у Кi таi, i праз 

не каль кi ме ся цаў дзяў чы на апы ну-

ла ся ў Шан хаi (спра вы ад бы ва лi ся 

яшчэ да пан дэ мii). Спа чат ку ёй бы-

ло ня звык ла i до сыць скла да на, 

най перш з-за не дас ка на ла га ве-

дан ня анг лiй скай мо вы, не ка жу чы 

ўжо пра кi тай скую.

— Я не маг ла па ве рыць у 

тое, што гэ та ўсё ад бы ва ец ца са 

мной, — пры зна ец ца су-

раз моў нi ца. — Пер шая 

па езд ка ака за ла ся прос-

та не ве ра год най! За пом-

нi ла ся лi та раль на ўсё: ад 

мо ман ту, ка лi ў аэ ра пор це 

я не маг ла знай сцi свай-

го кi роў цу, i за кан чва ю чы 

раз вi тан нем з iн шы мi ма-

дэ ля мi, якiя ста лi для мя не 

дру гой сям' ёй.

Пас ля па езд кi ў Кi тай 

ста лi для Ксе нii звык лай 

спра вай. Хоць, вя до ма, 

да во дзi ла ся ся бе пад рых-

тоў ваць як ма раль на, так 

i фi зiч на. Афарм лен не ўсiх 

да ку мен таў i збор ча ма-

да наў не скла да юць для 

дзяў чы ны вя лi кай праб ле-

мы, а вось усве дам лен не 

та го, што яна на доў гi час 

рас ста ец ца з сям' ёй i да-

ра гi мi ёй людзь мi...

У ма дэль ным бiз не се ха пае 

цяж кас цяў. Су раз моў нi ца рас ка-

за ла пра адзiн вы па дак у кi тай-

скiм Ханч жоу. Та ды ста я ла ле та, 

бы ло 44 гра ду сы спё кi, а па ад чу-

ван нях — усе 50. Ва ўсiм гэ тым 

да вя ло ся «ва рыц ца» 12 га дзiн. 

У пу ха вi ках i фут рах! Пе ра пын кi 

бы лi толь кi на 12 хвi лiн. Блi жэй да 

ся рэ дзi ны зды мак у Ксе нii па цям-

не ла ў ва чах i закру жы ла ся га ла-

ва. У ней кi мо мант на ват да вя ло ся 

спы нiц ца, каб ма дэль апры том не-

ла. А по тым з но вы мi сi ла мi — за 

ра бо ту! Але, вя до ма, ёсць i пры ем -

ныя мо ман ты. На прык лад, Ксе нii 

вель мi па да ба ец ца браць удзел у 

здым ках, ка лi пра цэс пе ра тва ра-

ец ца ў неш та твор чае i цi ка вае. 

Так бы ло на ад ной з пер шых фо-

та се сiй на най пры га жэй шых чай-

ных план та цы ях. У ка ман дзе па-

на ва ла цёп лая ат мас фе ра, жар ты 

на зды мач най пля цоў цы амаль не 

су цi ха лi. Усё пра хо дзi ла лёг ка i 

ня зму ша на, а са мае га лоў нае — 

у вы нi ку атры ма лi ся ка зач ныя фа-

та гра фii, якiя за ста нуц ца на па-

мяць на ўсё жыц цё.

Ад но з га лоў ных пы тан няў, 

якое хва люе мно гiх дзяў чат, гэ та 

як ма дэ лi тры ма юць ся бе ў фор ме. 

Вя до ма, не ка то рыя пры трым лi ва-

юц ца жорст кiх ды ет, а ча сам вы ра-

ша юц ца i на плас тыч ныя апе ра цыi. 

Ксе нiя не пры хiль нi ца та кiх кро каў. 

Яна нi ко лi не ма ры ла ся бе го ла-

дам, а прос та ста ра ла ся пра вiль на 

хар ча вац ца i зай мац ца спор там. 

Гэ та i да па ма гае ёй вы гля даць «на 

ўсе сто».

Доў гi час ма дэ лiнг 

для на шай ге ра i нi быў 

прос та хо бi, але, па-

глыб ля ю чы ся ў гэ тую 

сфе ру, яна зра зу ме-

ла, што хо ча пра ца-

ваць ме на вi та ў ёй. 

Дзяў чы ну не па ло ха-

юць нi я кiя цяж кас цi, 

бо ў яе ёсць пад трым-

ка род ных. Ма ма ад-

ра зу пры ня ла жа дан не дач кi, ды i 

та та ня доў га су пра цiў ляў ся. Хоць, 

вя до ма, пе ра жы ва лi яны страш на. 

Ма ма на ват схуд не ла на не каль кi 

кi ла гра маў ад стрэ су. Што да ты-

чыц ца ба буль i дзя дуль, то тут усё 

ака за ла ся больш скла да на. Баць кi 

i Ксе нiя ве да лi, што яны, хут чэй за 

ўсё, не ўхва ляць гэ ты вы бар, та му 

да ва лi iм iн фар ма цыю па сту по ва, 

мно гае да во дзi ла ся пе ра больш-

ваць, ча сам неш та не да га вор ваць. 

А ўсе сяб ры бы лi вель мi ра ды за 

дзяў чы ну, жа да лi ёй пос пе хаў i 

заў сё ды з не цяр пен нем ча ка лi яе 

вяр тан ня з чар го вай па езд кi. Ксе нii 

ў гэ тым пла не па шан ца ва ла. Яна 

не су ты ка ла ся з зайз драс цю з бо-

ку ра вес нi каў, а атрым лi ва ла толь-

кi пад трым ку, за што ўсiм вель мi 

ўдзяч ная.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што со-

чыць за мно гi мi вя до мы мi ма дэ-

ля мi, якiя да сяг ну лi пос пе ху. Але 

ў роў най сту пе нi су раз моў нi цу 

на тхня юць i цал кам звы чай ныя 

лю дзi, якiя шля хам доў гай i ўпар-

тай пра цы да сяг ну лi сва iх пра фе-

сiй ных вяр шынь. Та кiя пры кла ды, 

па сло вах ма дэ лi, уся ля юць ве ру ў 

тое, што ўсё маг чы ма.

Ма дэ лiнг — да стат ко ва скла-

да ная сфе ра, у якой вы тры мае не 

кож ны ча ла век. Тут важ на быць ка-

му нi ка бель ным, стрэ саў стой лi вым i 

мець ве лi зар нае жа дан не раз вi вац-

ца. Са свай го до све ду Ксе нiя зра-

зу ме ла, што ка лi ча ла век ад чу вае, 

што гэ ты бiз нес — яго спра ва, то 

нi ў якiм ра зе нель га апус каць ру кi 

пры пер шай ня ўда чы. Шмат зна-

чыць i «сваё» агенц тва, з якiм Ксе-

нii па шан ца ва ла. Дзяў чы на вель мi 

ўдзяч ная яму за тое, што там ад-

ной чы па ве ры лi ў яе i ад кры лi маг-

чы мас цi, пра якiя яна i не ма ры ла.

Iло на ПА ПО ВА, 

сту дэнт ка IV кур са 

фi ла ла гiч на га фа куль тэ та 

БРДУ iмя А. С. Пуш кi на.

Фо та з ар хi ва ге ра i нi.

Свой стыльСвой стыль

ДЗЯЎ ЧЫ НА З ВОК ЛАД КI,
або У плюс 44 — у пу ха вi ку i фут ры

Ма ма ад ра зу пры ня ла 
жа дан не дач кi, ды i та та 
ня доў га су пра цiў ляў ся. 
Хоць, вя до ма, пе ра жы ва лi 
яны страш на. Ма ма на ват 
схуд не ла.

«Ня ма не пры го жых жан чын, 
ёсць ня пра вiль на па стры жа ныя, 
адзе тыя i на фар ба ва ныя. 
I гэ та я да па ма гаю iм вы праў ляць».

«МА КI ЯЖ — АДЗЕН НЕ ДЛЯ ТВА РУ»

Усё па ча ло ся з та го, што ма ма 

18-га до вай мiн чан кi Ксе нii ГУР-

СКАЙ, не ка лi вi за жыст, вы кла-

да ла ў ма дэль ным агенц тве. 

Яна i пра па на ва ла да чцэ па-

ха дзiць ту ды. Спа чат ку дзяў-

чы на доў га су пра цiў ля ла ся, 

але по тым усё ж па га дзi ла ся. 

Ча му б не па спра ба ваць ся бе 

ў чымсь цi но вым? Ксе нiя i па-

ду маць не маг ла, што за тры-

ма ец ца ў гэ тай сфе ры на доў-

га. На той мо мант у су раз моў-

нi цы бы лi iн шыя за хап лен нi: 

з ран ня га дзя цiн ства яна лю бi-

ла ма ля ваць, по тым па сту пi ла ў Мiн скую дзяр жаў ную гiм на зiю-

ка ледж мас тац тваў. Та ды Ксе нiя ма ры ла, што звя жа сваё жыц цё 

з вы яў лен чым мас тац твам. Але лёс вы ра шыў iнакш...


