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Ле та — гэ та ма лень кае 

жыц цё. Ды зай не ры 

пра па ну юць пра вес ці 

яго яр ка і дзёрз ка. 

У чым су стра каць ле та? 

Рас каз ва ем пра га лоў ныя 

тэн дэн цыі се зо на. Ка лі вам 

па да ло ся, што вы не ка лі 

гэ та ўжо ба чы лі, вам 

не па да ло ся: мо да 1980-х 

і 1990-х га доў вяр та ец ца.

ФА СО НЫ: 
ШТА НЫ-КА́Р ГА 

І ВЯТ РОЎ КА
Га лоў ны прад мет лет ня га гар-

дэ ро бу — су кен ка. У гэ тым се зо не 

на пі ку па пу ляр нас ці ма дэ лі з ва-

ла на мі, аго ле ны мі пля чы ма, мах-

ра мі. Ак ту аль ны мі бу дуць так са ма 

шаў ко выя і ат лас ныя су кен кі, але, 

ка лі вы не ўла даль ні ца ідэа льнай 

фі гу ры, не ры зы куй це: гэ ты ма тэ-

ры ял не цер піць хі баў.

Звя за на гэ та з вы ха дам філь ма 

«Ла ра Крофт» ці не, але ў мо ду 

вяр та юц ца шта ны-ка́р га. У 1930-я 

га ды та кія на сі лі бры тан скія сал да-

ты, а ця пер у шта нах ко ле ру ха кі 

з на клад ны мі ба ка вы мі кі шэ ня мі 

жан чы нам пра па ну юць ха дзіць і 

на ра бо ту, і на су стрэ чу з сяб ра мі. 

Да поў ніць воб раз мож на бе лай ка-

шу ляй ці ад на тон ным пу ло ве рам.

Ка лі ду ма е це, якую курт ку 

лепш на быць на ле та, то пад каз ва-

ем: пры гля дзі це ся да джын са вай. 

Ідэа льная джын соў ка па він на быць 

па ме ру «авер сайз» (то-бок кры ху 

боль шай, чым па трэб на для ва шай 

фі гу ры). «Ва ра ны» дэ нім і роз на ка-

ля ро выя на шыў кі (вось вам і спо-

саб аб на віць ці па дра ман та ваць 

ста рую рэч) толь кі ві та юц ца.

Дру гі мод ны ва ры янт верх ня га 

адзен ня — вят роў ка. Спар тыў ны 

стыль не страч вае ак ту аль нас ці 

і гэ тым ле там, та му не бой це ся 

на сіць та кія рэ чы па-за ме жа мі 

ста ды ё на. Спа лу чаць вят роў ку 

мож на хоць са шта на мі, хоць з 

су кен кай. Ад ным сло вам, экс пе-

ры мен туй це.

ПРЫН ТЫ: АД ГА РО ХУ 
ДА КРА КА ДЗІ ЛА

Квет ка вы ўзор, ба дай, ні ко лі 

не вый дзе з мо ды. Ка лі хо чац ца 

ства рыць ра ман тыч ны воб раз, 

су кен ка ці ка шу ля ў квет кі — тое 

што трэ ба. Хоць та кі прынт ці ка ва 

гля дзіц ца і на кас цю мах са шта на-

мі. Па мя тай це пра ві ла: буй ны ўзор 

да дае фі гу ры да дат ко ва га аб' ёму, 

а та му па ды дзе не кож на му.

Яшчэ адзін ак ту аль ны прынт 

ле та — га рох. Гэ тым ра зам — 

у кла січ най чор на-бе лай кам бі на-

цыі. Да «га ро ха вай» ка шу лі лепш 

пад бі раць ад на тон ныя шта ны ці 

джын сы, каб вы гля даць гар ма ніч-

на і стры ма на.

Яр кім асо бам ра ім пры гля дзец-

ца да дра пеж на га прын та. Гэ та не 

толь кі ле а пард, ця пер па пу ляр ныя 

ма люн кі а-ля ску ра пі то на ці кра-

ка дзі ла. Пры чым не аба вяз ко ва 

ў пры род най га ме — ды зай не ры 

су мя шча юць узо ры з яр кі мі ко ле-

ра мі.

Буй ныя ла га ты пы на адзен ні 

яшчэ не каль кі се зо наў та му лі чы-

лі ся ма ве то нам. Але не сён ня. Над-

пі сы брэн даў зноў ста лі жа да ным 

дэ ко рам. Адзі нае «але»: ка лі ваш 

«Ды ёр» на бы ты на рын ку, не вар та 

ім ка зы раць.

КО ЛЕ РЫ: ТА МА ТЫ 
СУ ПРАЦЬ КА НА РЭ ЕК
Пра га лоў ны ко лер се зо на — 

уль тра фі я ле та вы — мы ўжо пі са лі 

ра ней. На што яшчэ звяр нуць ува-

гу? На прык лад, на ад цен ні чыр-

во на га. Ін сты тут ко ле ру Pantone 

ра іць вы браць на сы ча-

ны та мат ны і чыр во на-

ка рыч не вы то ны. Пер-

шы мож на спа лу чаць з 

ма лоч ным бе лым, сі нім, 

за ла тым, ню да вым (ця-

лес ным). Дру гі доб ра гля-

дзіц ца з чор ным, цём на-

ру жо вым і бар до вым.

У хіт-па ра дзе мод ных 

ко ле раў ака заў ся так са-

ма ка на рэ еч ны. Та кое 

ад цен не лепш на сіць з 

чор ным або ў кам па ніі 

ру жо ва га і бе ла га. Ка лі 

жоў тая су кен ка для вас 

за над та яр кая, вазь мі це 

туф лі ці су мач ку ка на рэ-

еч на га то ну.

Ак ту аль ныя па стэль-

ныя ко ле ры. На прык лад, 

ла ван да вы і пер сі ка вы. 

Яны пры да дуць воб ра зу 

лёг кас ці і мяк кас ці.

АБУ ТАК: 
МА СІЎ НЫЯ 
КРА СОЎ КІ 

І МІ НІ-ШПІЛЬ КІ
Па мя та е це, не ка лі ўсе на сі лі 

туф лі на ніз кіх аб ца сах-чар ках? 

Ка лі на даль ніх па лі цах ва шай ша-

фы та кія за ха ва лі ся, да ста вай це і 

сме ла на дзя вай це зноў. На за ха-

дзе та кі аб цас, да рэ чы, на зы ва-

юць kіtten heel, што ў пе ра кла дзе 

зна чыць «аб цас-ка ця ня». Іх не ка лі 

пры ду ма лі аме ры кан скія ды зай не-

ры для ма лень кіх лэ дзі, якія ха це-

лі туф лі, як у мам. 

У вы ні ку зруч ную 

аль тэр на ты ву вы-

со кім шпіль кам 

упа да ба лі мно гія 

жан чы ны (ся род 

іх бы ла, на прык-

лад, акт ры са Од-

ры Хеп бёрн).

У мо дзе так са-

ма «па чвар ныя» кра соў кі — у на-

ро дзе іх так пра зва лі за буй ную і 

дзіў ную фор му. Гі ганц кія кра соў кі 

на тоў стай па дэ шве прэ зен та ва лі 

на па ка зах та кія вя до мыя брэн ды, 

як Balencіaga, Luі Vuіtton, Guccі, 

Stella McCartney. Чым яны спа да-

ба лі ся пуб лі цы, за ста ец ца за гад кай 

(мод ныя ана лі ты кі ка жуць, спра ва ў 

тым, што лю дзі ця пер хо чуць вы гля-

даць не пры го жа, а не звы чай на). 

На сіць та кі абу так пра па ну юць пад 

што хо ча це: джын сы, су кен кі, стро-

гія кас цю мы.

Гэ тым ле там ак ту аль ныя бу-

дуць ба са нож кі са ску ры «пад 

змяю», з устой лі вы мі праз рыс-

ты мі аб ца са мі, шмат лі кі мі ра-

мень чы ка мі і мах ра мі. А яшчэ 

мю лі — туф лі без зад ні каў. Яны 

доб ра ўпі шуц ца ў паў ся дзён ны 

стыль адзен ня.

Пра ві ла «ні я кіх кал го так пад ба-

са нож кі» ў гэ тым се зо не ні хто не 

за хоў вае. На ад ва рот — на под ыу-

ме ма дэ лі на дзя ва лі пад ад кры ты 

абу так роз на ка ля ро выя шкар пэт кі. 

Пры трым лі вац ца но ва га ве ян ня не 

за клі ка ем, але, ка лі ўба чы це па-

доб нае на ву лі цах го ра да, не асу-

джай це — мод ным быць не за ба-

ро ніш.

СУМ КІ: 
АД ПЛАС ТЫ КА ВЫХ 

ДА СА ЛА МЯ НЫХ
Хіт ле та — пле це ныя сум кі. З са-

ло мы, ску ры, плас ты ку... Асаб лі ва 

ці ка ва гля дзяц ца пле це ныя ма дэ лі 

круг лай фор мы.

Ад ным з га лоў ных ма тэ ры я лаў 

гэ та га се зо на стаў плас тык, а та му 

ў мо дзе праз рыс тыя плас ты ка выя 

сум кі. У та кой лёг ка знай сці па трэб-

ныя рэ чы. А для тых, хто не хо ча вы-

стаў ляць жыц цё на па каз, ды зай не-

ры пра па ну юць на ступ ны ва ры янт: 

склас ці ўсё ў мен шую сум ку і за кі-

нуць яе ў аб' ём ную праз рыс тую.

Яшчэ адзін мод ны фа сон — сум-

ка-кі сет. Упі шац ца і ў офіс ны, і ў спар-

тыў ны воб раз. Ня гле дзя чы на не вя лі кі 

па мер, ма дэль да во лі ўмя шчаль ная.

АК СЕ СУ А РЫ: 
БЕЙ СБОЛ КА 
І АКУ ЛЯ РЫ 

З «МАТ РЫ ЦЫ»
Ба дай, га лоў ны га лаў ны ўбор гэ-

та га ле та — бей сбол ка. Не ду май це, 

што іх мо гуць на сіць толь кі пад лет кі. 

Бей сбол кі доб ра да поў няць як спар-

тыў ны, так і паў ся дзён ны воб раз. 

Ка лі не ве да е це, якую вы браць, 

спы ні це ся на джын са вай — дэ нім 

як ні ко лі ак ту аль ны.

У мо дзе па вяз кі на га ла ву. Стыль-

ная пад каз ка: за вя за ныя кан цы па-

він ны не ха вац ца пад ва ла са мі, а 

быць на ві да во ку. Та кі штрых да дасць 

воб ра зу лёг кас ці і гул лі вас ці.

Па-ра ней ша му па пу ляр ныя ма-

сіў ныя ўпры га жэн ні. На прык лад, за-

вуш ні цы-коль цы. Яны мо гуць быць 

двух уз роў не вы мі, дэ ка ры ра ва ны мі 

ка мя ня мі ці па цер ка мі. Па пу ляр ныя 

так са ма даў гія за вуш ні цы-пад вес кі, 

пар ныя бран за ле ты (іх пра па ну юць 

на сіць як на за пяс ці, так і на пе рад-

плеч чы).

Са мыя мод ныя аку ля ры ле та — 

вуз кія трох ву голь ныя. Та кія, як на 

То ме Кру зе ў філь ме «Мі сія не вы-

ка наль ная» ці на га лоў ных ге ро ях 

«Мат ры цы». Мы ж ка за лі, што тэн-

дэн цыі 1990-х вяр та юц ца. Фу ту рыс-

тыч ныя аку ля ры мож на на сіць як са 

спар тыў ны мі, так і з мі ні ма ліс тыч-

ны мі рэ ча мі. У лю бым вы пад ку та кі 

ак се су ар асвя жыць воб раз і аба вяз-

ко ва пры цяг не да вас ува гу.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Модны гар дэ робчыкМодны гар дэ робчык  

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ВЫ ГЛЯ ДАЦЬ НЕ ЗВЫ ЧАЙ НА
Гід па мод ных тэн дэн цы ях ле та

Ка нец мая па ра да ваў плю са вы мі тэм пе ра тур-

ны мі рэ кор да мі. А зна чыць, ёсць спа дзя ван не, 

што па хва ліц ца но вым ку паль ні кам мож на 

бу дзе не толь кі на марскіх узбярэжжах, але 

і на бе ла рус кіх пля жах.

Адзін з са мых па пу ляр ных фа со наў — ма на кі ні. 

Гэ та ва ры янт су цэль на га ку паль ні ка з глы бо кі мі вы-

ра за мі па ба ках. Зграб ную фі гу ру ён пад крэс ліць, 

не да хо пы ска рэк туе. Але ка лі ва ша праб лем нае 

мес ца — ба кі, ад дай це пе ра ва гу ін шай ма дэ лі.

У мо дзе так са ма су цэль ныя спар тыў ныя ку паль-

ні кі. У та кім купальніку мож на лёг ка сыс ці за ама-

тар ку сёр фін га ці пляж на га ва лей бо ла. Мі ні ма ліс-

тыч ныя, з ма лан кай ці ла га ты па мі — якую ме на ві та 

ма дэль вы браць, вы ра шаць вам.

Ра ман тыч ным асо бам прый дуц ца да спа до бы ку-

паль ні кі з ва ла на мі. Ці рэт ра-ма дэ лі з плаў ка мі з 

вы со кай та лі яй — у іх вам га ран та ва ны ві зу аль на 

плос кі жы вот.

Ак ту аль ныя так са ма асі мет рыч ныя ку паль ні кі 

(на прык лад, на ад но пля чо) з глы бо кім дэ каль тэ 

спе ра ду ці са шну роў кай. Для тых, хто ба іц ца аб-

га рэць на сон цы, вый сцем ста не ма дэль з даў гі мі 

ру ка ва мі. Най леп шыя рас фар боў кі — квет кі, га рох, 

па лос ка і... ба на ны. Уба чы це та кі — бя ры це не раз-

дум ва ю чы.

Вось яшчэ не каль кі па рад, як вы браць ку паль нік, 

каб вы гля даць у ім на ўсе сто:

1. Ка лі ў вас шы ро кія сцёг ны, па спра буй це пры-

ме рыць кант рас ны ку паль нік: цём ны ніз і свет-

лы (ці з буй ным прын там) верх. Ві зу аль на па вя лі-

чыць верх фі гу ры да па мо жа так са ма аб' ём ны ліф 

з дра пі роў кай або дэ ко рам.

2. Ула даль ні цам шы ро кіх пля чэй ураў на ва жыць 

пра пор цыі да па мо гуць плаў кі з мах ра мі ці 

ва ла на мі. Ліф лепш вы браць з шы ро кі мі шлей ка мі, 

якія за вяз ва юц ца на шыі.

3. Трэ ба аба зна чыць та лію — пры гля дзі це ся да 

раз дзель на га ку паль ні ка, злу ча на га на жы-

ва це па лос кай тка ні ны. Дыя га наль ны ма лю нак або 

вер ты каль ная па лос ка так са ма да па ма га юць на блі-

зіць пра пор цыі да ідэа лу «пя соч нага га дзін ніка»



Пляж ны ад па чы накПляж ны ад па чы нак  

У трэн дзе 
асі мет рыя і спорт
Пад бор ка стыль ных ку паль ні каў

Джын соў ка — 
ад на з са мых мод ных кур так се зо на.

Ма на кі ні на ад но пля чо з ва ла на мі — гэ ты ку паль нік 
спа лу чае ў са бе ад ра зу не каль кі трэн даў ле та.

Для шпа цы ру 
вы бі рай це 

круг лыя 
пле це ныя 

сум кі.

Квет ка вы прынт для ра ман тыч ных асоб.


