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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ТРЭН ДЫ ЧА СУ
Як вы ду ма е це, што пад час ка ран цi ну, са ма iза ля цыi бы ло для 

жан чын са мае цяж кае? («Ха джу па до ме на аб ца сах i п'ю ке-

фiр з хрус таль на га ке лi ха. Гэ та на дае май му лай дац тву ней-

кую асаб лi вую вы тан ча насць».) Аказ ва ец ца, апроч iн ша га — 

не маг чы масць «на вес цi пры га жосць». («Ся джу до ма, ра ву. 

Мой муж вы цi рае мне слё зы. Я па ду ма ла, што гэ та так мi ла. 

Па ды хо джу да люс тэр ка... А ён мне туш шу, якая рас цяк ла ся, 

ву сы пры ма ля ваў...») У сэн се, не са мой пры ча сац ца, а сха-

дзiць у са лон пры га жос цi. («Ка лi жон ка не ро бiць дэ пi ля цыю 

пад час ка ран цi ну, гэ та зна чыць, што да яго яна ра бi ла яе не 

для ця бе».) Ну, яшчэ трэ на жор ную за лу на ве даць. («— Да ра-

гi, я на фiт нес. — Ка неш не, лю бая! — Ду рань, ты па вi нен быў 

ска заць, што мне не трэ ба!») А тут ся дзi до ма i нi ку ды — нi 

на гой! Та му ка лi, на прык лад, у Маск ве прад пi са лi пры пы нiць 

ра бо ту кас ме тыч ных i ма саж ных са ло наў, са ля ры яў, лаз няў, 

саўн i iн шых аб' ек таў па ака зан нi па доб ных па слуг, пры го жы 

пол ус пры няў гэ та дра ма тыч на. Вi даць, зда га да лi ся ад ра зу, 

чым усё скон чыц ца мо жа. («Ка ран цi нi я да-2020: су час нае пя цi -

жор'е, пе ра цяг ван не са ла ты, фi гур нае хар ча ван не, спар тыў ная 

хадзь ба ў кра му, лёг кая кат ле ты ка, бал кон ны спорт, вя ла бол, 

ал ка гольф...») Не хва люй це ся, нi што не веч нае. («Ка ран цiн 

скон чыц ца. А звыч ка ад чы няць дзве ры на гой за ста нец ца».)

Я лепш рас ка жу пры ем ныя на вi ны. («Ка лi доў га-доў га гля дзець 

на жан чы ну, яна аба вяз ко ва да ста не люс тэр ка».) Ву чо ныя спраг на-

за ва лi знеш насць сла ба га по лу праз паў ве ка. Да след чы кi з Унi вер сi-

тэ та Хель сiн кi вы свет лi лi, што пры ваб ныя жан чы ны на ра джа юць на 

16 пра цэн таў больш дзя цей, якiя так са ма вы лу ча юц ца пры га жос цю. 

(«— Док тар, што ра бiць? Я ха чу на ра дзiць, а муж ад маў ля ец ца. — Ну 

i ня хай ад маў ля ец ца, на ра джай це са мi».) I з кож ным го дам коль касць 

пры го жых дзяў чат па вя лiч ва ец ца. («Жан чы на па вiн на ве даць дзве 

рэ чы: ца ну са бе i наз ву га лак ты кi, ад куль яна, зор ка та кая, зва лi ла-

ся на ва шу га ла ву».) Ра зам з тым ву чо ны Сты вен Сцiрнс з Ель ска га 

ўнi вер сi тэ та ўпэў не ны, што ў лю дзей у бу ду чы нi змен шыц ца рост i 

па вя лi чыц ца ва га. Ву чо ныя тлу ма чаць гэ та тым, што ця пер ме на вi та 

та кiя жан чы ны на ра джа юць час цей у па раў на ннi з «лёг кi мi» i вы со кi-

мi. («—Якi твой рост? — 164 сан ты мет ры. — А ва га? Яшчэ мен шая. 

120 кi ла гра маў».)

Да след чы кi сыш лi ся на дум цы, што ўжо ў най блi жэй шыя дзе ся цi-

год дзi прад стаў нi цы пры го жа га по лу бу дуць па доб ныя па мiж са бой 

праз асi мi ля цыю i iмiг ра цыю. («У Пе цi бы ло 15 апель сi наў i 13 груш, а ў 

Ма шы пры го жая по па, трэ цi па мер гру дзей i доў гiя но гi. Пы тан не: цi па-

трэб ны Пе ця ў гэ тай за да чы, ка лi ўсе ўжо па ча лi ўяў ляць са бе Ма шу?») 

Праў да, са праўд най рэд кас цю ста нуць вяс нуш кi, а так са ма бла кiт ныя 

i зя лё ныя во чы. («Су стрэў сваю дзi ця чую ма ру. Прай шоў мi ма. Зра бiў 

вы гляд, што не па знаў».) Аме ры кан скiя да след чы кi МIТ вы свет лi лi, што 

жан чы ны ма юць больш перс пек тыў у па лi ты цы i бiз не се, та му што яны 

час цей ад маў ля юц ца ад ха ба ру i больш кла по цяц ца пра па да печ ных. 

(«— Я — твая бу ду чая жон ка. — Па лю бо вi цi па пры му се? — Гэ та як 

сам за хо чаш. За хо чаш — па лю бо вi, а не за хо чаш — па пры му се».) 

Ну, гэ та трэн ды бу ду чы нi. Хоць коль кi там да яе за ста ло ся? («Со рак 

га доў — пры шпiль ны ўзрост. Ад на сяб роў ка ста ла ба бу ляй. Дру гая 

сыш ла ў дэ крэт».) Але па куль вер нем ся да рэа лiй...

Пан дэ мiя змя няе мо ду. Iталь-

ян скi ды зай нер Цi цi я на Ска ра му-

ца лi чыць, што сё ле та на пля жах 

бу дзе па пу ляр нае тры кi нi — ку-

паль нiк, якi скла да ец ца з лi фа, 

тру сi каў i... мас кi ў тон. («— А ты 

ча го ча каў, што я зды му мас ку на 

пер шым спат кан нi? Я не та кая».) 

Да гэ туль свет вы со кай мо ды ў 

са ма iза ля цыi дэ ман стра ва лi жон-

кi вя до мых бе ла рус кiх i ра сiй скiх 

спарт сме наў, за пус цiў шы ў се цi ве 

#подушкачеллендж. Гэ та ка лi за-

мест брэн да вай су кен кi ас но вай 

воб ра зу ста но вiц ца... па душ ка. Як 

ва ры янт, мож на бы ло вы ка рыс тоў-

ваць коў дру. Вя до ма, та кiя здым кi 

з'я вi лi ся ў iн тэр нэ це з да зво лу му-

жоў. («Дзяў чы на за бы ла ся ўзяць у 

па езд ку тэ ле фон, план шэт i фо та-

апа рат i, ка лi вяр ну ла ся, са ма пе-

ра ста ла ве рыць у тое, што не ку ды 

ез дзi ла».) Iм жа так са ма сум на. 

(«Ска заў жон цы, што ха цеў бы па-

спра ба ваць у лож ку неш та но вае. 

Яна па ка за ла мне. як трэ ба на-

дзя ваць пад коў дра нiк».) Ка ра цей, аб круч ва еш ва кол та лii тую са мую 

па душ ку, пе ра цяг ва еш па ся рэ дзi не ра мень чы кам — i га то ва! Вель мi 

сек су аль на атрым лi ва ла ся... («Мне тут усе ка жуць: раз бя ры ся са сва iм 

жыц цём... А я і ў пад коў дра нi ку за блы тац ца ма гу!»)

Да лей — бо лей. На зме ну ад на му трэн ду прый шоў дру гi: пры го жы 

пол па чаў фа та гра фа вац ца ў су кен ках з... па пя ро вых па ке таў. Та кiя 

здым кi пуб лi ка ва лi ся пад хэш тэ гам #paperdresschallenge. («Мно гiя жан-

чы ны сва ёй вы шэй шай аду ка цы яй та кую дур нi цу ў са бе са пса ва лi...») 

Што ска заць? Ка лi па душ ка мi цi коў дра мi ся бе аб круч ва лi пе ра важ на 

дзяў ча ты ма дэль най знеш нас цi, дык па пе ру па ча лi на цяг ваць на ся бе 

ўсе ах вот ныя... («Жа но чае ка вар ства ў са цы яль ных сет ках: сфот ка ла ся 

з сяб роў кай, ся бе ад фа та шо пi ла, а сяб роў ку не».) Апраўд вае за ня так 

толь кi тое, што флэш моб бяс крыўд ны, а на строй ён па ды маў...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«ШЧАС ЛI ВАЯ ШТО ДЗЕНЬ «ШЧАС ЛI ВАЯ ШТО ДЗЕНЬ 
ЗАЙ МАЦ ЦА ФА ТА ГРА ФI ЯЙ»ЗАЙ МАЦ ЦА ФА ТА ГРА ФI ЯЙ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— I ўсё ж та кi, цi важ на мець 

да ра гую ка ме ру на па чат ко вым 

эта пе раз вiц ця ў фа та гра фii?

— Не ад на знач нае пы тан не. 

З ад на го бо ку, ка лi гэ та ста не ма-

ты ва цы яй для да лей ша га раз вiц ця, 

як бы ло ў мя не, то вар та. А ка лi вы 

не ўпэў не ны ў сва iх сi лах i сва iм жа-

дан нi са ма ўдас ка наль вац ца, лепш 

не трэ ба. На вош та куп ляць та кую 

рэч, якую па ста вiш на па лi цу, i яна 

бу дзе па кры ва цца пы лам?

— Як вы гля дае пра цэс ства-

рэн ня ва шых фо та?

— Спа чат ку з'яў ля ец ца iдэя, iх у 

мя не вель мi шмат, усе за пi са ны ў 

на тат нi ку. Не ка то рыя па тра бу юць 

бюд жэ ту, не ка то рыя — пэў най ла-

ка цыi. Пас ля iдзе пад рых тоў ка да 

за па вет на га «клi ка» ка ме ры. За 

кож ным здым кам ста iць ра бо та 

мно гiх пра фе сi я на лаў: вi за жыс таў, 

кас цю ме раў, ма дэ ляў. У ся рэд нiм 

грым доў жыц ца ад дзвюх да шас цi 

га дзiн. Са мi зна хо дзiм i пад бi ра ем 

ак се су а ры, шы ем адзен не. За тым 

iдзе са мая не скла да ная част ка ра-

бо ты — здым ка га дзi ны на дзве, 

апош нi этап — рэ туш, якi зай мае 

ка ля пя цi га дзiн. Да рэ чы, фо та шо-

пам ка рыс та ю ся толь кi для та го, 

каб пры браць ма лень кiя ня роў на-

сцi.

— Вы — во пыт ная ўдзель нi-

ца i пе ра мож нi ца роз ных кон-

кур саў. Што пра цуе на пос пех 

лепш за ўсё?

— На ла джа ны кан такт з па-

трэб ны мi людзь мi, ка рыс ныя 

зна ём ствы. Я заў сё ды ад кры тая 

для пра па ноў, час та та кiя па сту-

па юць ад мас та коў, якiя хо чуць 

злу чыць фа та гра фiю з мас тац-

твам, — у гэ тым дак лад на ёсць 

перс пек ты ва. Лi чу, што не трэ ба 

са ро мец ца рас каз ваць пра ся бе: 

ка лi ха чу па пра ца ваць з пэў ным 

брэн дам, пi шу iм са ма. Так са ма 

важ на быць ак тыў ным усю ды: на 

дзе ла вых су стрэ чах, у сац сет ках. 

Вар та са чыць за пра фе сi я на ла мi 

су свет на га ўзроў ню, са мо му iмк-

нуц ца да но вых вы шынь. Сён ня 

фа та гра фа ван не да ступ нае кож-

на му. Ад нак, ма ю чы толь кi та лент, 

мож на так i за стац ца ў це нi iн шых. 

Каб вы лу чыц ца з ве лi зар най коль-

кас цi i за явiць пра ся бе на вя лi кую 

аў ды то рыю, ву чы це ся пры кмя чаць 

штось цi цi ка вае, бя ры це ўнi каль-

най па да чай, ад да вай це ўва гу i 

аса бiс тым якас цям, i пра фе сiй ным 

на вы кам.

— Цi ад роз нi ва ец ца за меж-

ны ры нак фа та гра фii ад ай чын-

на га?

— У нас больш за па тра ба ва ныя 

ка мер цый ныя здым кi на кшталт гiс-

то рый кахання, вя сел ляў i гэ так 

да лей. У Еў ро пе, на прык лад, на-

ад ва рот, iн ды вi ду аль ныя фо та се сii 

не вель мi ка рыс та юц ца па пу ляр-

нас цю, iм больш да спа до бы мас-

тац кiя ра бо ты, што вы хо дзяць за 

рам кi звы чай на га. Так са ма там 

ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю вы-

стаў кi ў га ле рэ ях.

— Твор чыя лю дзi па дзя ля юц-

ца на дзве ка тэ го рыi: ад ны лi-

чаць, што на тхняц ца i не дзе на-

ват ка пi ра ваць ра бо ты вя до мых 

май строў — гэ та нар маль на, бо 

та кi па ды ход да па ма гае вы зна-

чыц ца са сва iм сты лем. А ёсць 

тыя, хто не пры мае на зва най 

па зi цыi, маў ляў, з-за гэ та га не 

раз вi ва ец ца фан та зiя, твор чае 

мыс лен не. Што ду ма е це вы?

— Ва ўсiм па трэб ны ба ланс. 

На прык лад, у не ка то рых ма iх 

ра бо тах пра гляд ва юц ца ма ты вы 

Пi ка со або iн шых мас та коў. Ка лi 

фа та гра фую, быц цам уз наў ляю 

кар цi ну: неш та паў та раю тэх нiч на 

або iдэй на, i ў той жа мо мант гэ та 

да па ма гае зге не ры ра ваць улас-

ныя воб ра зы. Ад нак ку мi раў ся род 

фа то гра фаў у мя не ня ма. За над-

та шмат та ле на вi тых лю дзей, на-

зваць ка гось цi кан крэт на га вель мi 

цяж ка. Што дня пра гля даю ра бо ты 

як ма ла дых мас та коў, фа то гра фаў 

i iлюст ра та раў, так i да свед ча ных, 

i ў кож на га зна хо джу неш та, што 

мне па да ба ец ца.

— Вы не толь кi бе ра це ўдзел 

у роз ных вы стаў ках, але i са мi 

з'яў ля е це ся ар га нi за та рам не-

ка то рых. Як ад чу ва е це ся бе ў 

та кой ро лi?

— Для лю бо га фа то гра фа гэ та 

вя лi кае свя та. У Мiн ску вы стаў ку 

MIFA ар га нi зоў ва ла ўпер шы ню, 

хоць уво гу ле ўдзель нi чаю ў ёй час-

та. Ха це ла ся зра бiць свой унё сак 

у гэ тую сфе ру на ра дзi ме. Са бра лi 

фа то гра фаў, якiя пра дэ ман стра-

ва лi свае най леп шыя ра бо ты, i 

атры ма лi ацэн ку сва ёй твор час цi 

ад пра фе сi я на лаў. Пры ем на, што 

пас ля бы ло мно га ста ноў чых вод-

гу каў, дзя ку ю чы та кой су стрэ чы 

нех та па чаў так са ма зай мац ца 

фа та гра фi яй. Лi чу, што каб гэ-

тая сфе ра доб ра раз вi ва ла ся, 

трэ ба больш ак цэн та ваць ува гу 

на па доб ных пра ек тах. Так пры-

хо дзiць усве дам лен не, на якiм 

ты ўзроў нi за раз, цi ха пае та бе 

во пы ту або ве даў. Але, на жаль, 

як па каз вае прак ты ка, вы ста вак 

з кож ным го дам пра во дзiц ца ўсё 

менш, бо яны не пры но сяць пры-

быт ку, — iх ар га нi за цыя каш туе 

вя лi кiх гро шай.

— Да р'я, вас аб ра лi прад-
стаў нi ком ад Бе ла ру сi ў кi-
рун ку «Мас тац тва» на су свет-
най фо та вы стаў цы «Экс па» ў 
Ду баi, што па вiн на ад крыц ца 
сё ле та ў каст рыч нi ку. Якiя ра-
бо ты прад ста вi це там?

— Вар та ска заць, што за раз 

iдуць пе ра мо вы аб яе пе ра но се 

на на ступ ны год з-за эпi дэ мii. Але 

гэ та не зна чыць, што я спы ня ю ся 

ў ра бо це. У мя не ўжо ёсць пэў-

ныя рас пра цоў кi i дак лад нае ба-

чан не сва ёй част кi. Гэ та бу дуць 

уль тра су час ныя фа та гра фii з на цы-

я наль ным ка ла ры там, сла вян скай 

гiс то ры яй, куль ту рай, тра ды цы я-

мi, ад люст ра ва ны мi на здым ках. 

Уво гу ле, я шчас лi вая ад та го, што 

зай ма ю ся фа та гра фi яй што дня. Не 

стам ля ю ся, бо гэ та тое, чым жы ву. 

Зра зу ме ла, бы лi мо ман ты вы га ран-

ня, ад нак гэ та заў сё ды мінае, га лоў-

нае — пра цяг ваць неш та ства раць, 

пе ра клю чац ца з iдэi на iдэю. Доў гi 

час су пра цоў нi ча ла з бе ла рус кi мi 

глян ца вы мi вы дан ня мi, але ця пер 

тое — не мая гiс то рыя. На сён ня 

я ма ла пра цую над фэшн-здым ка-

мi, скан цэнт ра ва ла ся на мас тац кiх. 

Так са ма ва ўмо вах ка ра на вi ру са пi-

шу ка лон ку ў са мым буй ным кi тай-

скiм ча со пi се пра фо та Photo world, 

ён асвят ляе ўсё са мае цi ка вае са 

сфе ры фа та гра фii i мас тац тва, пуб-

лi ку ю ся i ў iн шых вы дан нях.

Да р'я ШЛАП АКО ВА.

Фо та да дзе на ге ра i няй.

Фо та з серыі «Ак цэн ты i фор мы».


