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Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Скла да на бы ло за пус ціць 

улас ны брэнд?

— Не тое сло ва. Ка лі па чы на-

лі, бы ло страш на, бо гэ та ска чок 

у не вя до масць: атры ма ец ца ці 

не? Я ра зу ме ла, што трэ ба бу дзе 

пра ца ваць 24 га дзі ны ў су ткі без 

вы хад ных. Не толь кі ся дзець за 

ма шын кай — шу каць па куп ні коў, 

рас каз ваць ім пра сваю пра дук-

цыю. Спа чат ку я яшчэ шы ла на 

за каз, але вы ра шы ла ад мо віц ца 

ад гэ та га, бо ў тых рэ чах не бы ло 

ма ёй ідэі — ты прос та вы кон ва еш 

па жа дан ні клі ен та. У вы ні ку мы 

зра бі лі не вя лі кую ка лек цыю, зла-

дзі лі ёй пра фе сій ную фо та здым ку 

і вы ста ві лі ся на мар ке це (кір ма шы 

ды зай не раў. — Аўт.).

Тры га ды мы ні ку ды не вы яз-

джа лі, ва ўсім са бе ад маў ля лі — 

усё ўкла да лі ў спра ву. Але ве да лі, 

на што ідзём. Ты па ві нен умець 

спраў ляц ца з праб ле ма мі і, каб 

не ча га да сяг нуць, не ся дзець і 

пла каць, а іс ці на пе рад. Для нас 

са мым скла да ным ака за ла ся бух-

гал тэ рыя — мы вы ра шы лі, што 

лепш на няць пра фе сі я на ла, які 

бу дзе ёй зай мац ца.

— Тое, што вы муж і жон ка, 

да па ма гае ў ра бо це?

— Вель мі. Мы за да во ле ны, што 

так зда ры ла ся. Мы «ды ха ем» ад ной 

тэ май. Я не ўяў ляю, каб у мя не муж 

быў ней кай ін шай спе цы яль нас ці — 

на ўрад ці ён бы так мя не ра зу меў. 

Ска заў бы: кі дай гэ та ўсё, ідзі на 

нар маль ную ра бо ту ці зай май ся 

до мам. А так, ка лі неш та не атрым-

лі ва ец ца, мы па смя ём ся і су па ко ім 

ад но ад на го: яшчэ за ро бім...

У нас па дзел аба вяз каў. Я ад-

каз ваю за фа сон і па сад ку, Са-

ша — за дэ кор. Плюс муж зай ма-

ец ца да ку мен та мі. Але тка ні ны вы-

бі ра ем ра зам — у нас та кія спрэч кі 

раз га ра юц ца!

Адзін дзень у ты дзень — ня дзе-

лю — ста ра ем ся пры свя ціць са-

бе. Хо дзім у кі но, шпа цы ру ем па 

пар ку, на ве ла сі пе дах ка та ем ся, 

на вед ва ем вы стаў кі. Але ўсё роў-

на ад кры ва еш са цы яль ныя сет кі і 

ад каз ва еш на пы тан ні па куп ні коў: 

лю дзі ча каць не бу дуць.

— Якія з ва шых рэ чаў ста лі 

са мы мі па пу ляр ны мі?

— Світ шо ты і су кен кі з са ла мя-

ным ко ні кам. Гэ та вы шыў ка — на-

род ная лю боў. Не ка то рыя куп ля-

юць і ка жуць, што гэ та тра ян скі 

конь (усмі ха ец ца).

— А як на ра дзі ла ся ва ша ка-

лек цыя #Sуnорtіk, пры све ча ная 

бе ла рус ка му на двор'ю?

— Пад час тыд ня мо ды мы паў-

дзель ні ча лі ў ін ста ля цыі, каб за-

явіць пра ся бе, і вый гра лі там грант 

ад кам па ніі LG — тры ты ся чы до-

ла раў. Усе яны ад ра зу пай шлі на 

тка ні ну: па ўмо вах кон кур су мы 

па він ны бы лі зра біць ка лек цыю. 

Па мя таю, у прэс-рэ лі зе бы лі рад кі 

пра тое, што ран кам мы гля дзім 

на двор'е і ро бім вы сно ву, што сён-

ня над зе нем. Са ша ска заў: «Вось 

гэ та тэ ма». Па куп ні кам ка лек цыя 

так са ма спа да ба ла ся. Лю дзі вель-

мі па лю бі лі курт ку з кар тай ат мас-

фер ных фран тоў.

— Як час та аб наў ля е це ка лек-

цыю?

— Цал кам — раз на паў го да. 

Плюс у пра меж ках вы пус ка ем ней-

кія на він кі. На огул фаб ры кі рых ту-

юць но выя ка лек цыі ча ты ры ра зы 

на год, але для гэ та га па трэб ны 

вя лі кі штат, які бу дзе ад шы ваць 

усю лі ней ку адзен ня — курт кі, шта-

ны, блуз кі. У нас та кой за да чы не 

ста іць: мы ма лень кая сту дыя і зай-

ма ем сваю ні шу.

— Ана лі за ва лі, хто ва шы па-

куп ні кі?

— Гэ та мо ладзь ад 25 га доў. 

Але ці ка вяц ца рэ ча мі і лю дзі ва 

ўзрос це. На ад ным з мар ке таў да 

нас па ды шла ба бу ля га доў 80-ці. 

Пры ме ры ла даж джа вік і ска за ла: 

«Бя ру». Спа кой на ад да ла за яго 

200 руб лёў.

Ра ней мы ра бі лі і муж чын скія 

рэ чы, але зра зу ме лі, што трэ ба 

зву зіць кі ру нак, бо не па спя ва-

ем ад шы ваць і тое, і тое. Па кі ну лі 

толь кі май ку і світ шот. Дый хлоп-

цы, як пра ві ла, не аб наў ляць гар-

дэ роб так час та, як дзяў ча ты.

— Вы со чы це за су свет ны мі 

под ыу ма мі?

— Аба вяз ко ва. Важ на быць у 

трэн дзе, бо мож на за храс нуць у 

сва ім су све це, а ўсе пой дуць на-

пе рад. Для ды зай не ра дзіў на не 

гля дзець па ка зы. Мы со чым за 

ўсі мі брэн да мі, бо га лоў ныя мас-

та кі час та пе ра хо дзяць з ад на го 

мод на га до ма ў дру гі і за са бой 

пе ра цяг ва юць стыль — за гэ тым 

ці ка ва на зі раць.

Усе фаб ры кі куп ля юць вя лі кія 

кні гі з трэн да мі на ступ ных се зо-

наў. Ка та лог да ра гі, пад ты ся чу 

до ла раў, але ін фар ма цыя ў ім каш-

тоў ная. Мы так са ма ста ра ем ся аб-

за во дзіц ца трэн да мі — у нас ужо 

ёсць тэн дэн цыі на 2020 год.

— Ці бы вае, што ня ма нат-

хнен ня?

— Та кое зда ра ец ца, ка лі вель мі 

стам ля ем ся ад пра цы. Та му ста-

ра ем ся ад клю чац ца. Я пры хо джу 

да до му і не ду маю пра ра бо ту. 

З вась мі-дзе вя ці ве ча ра не за хо-

джу ў ін тэр нэт — збі раю па злы, 

чы таю, гу ляю з ка том, ха джу да 

сяб роў у гос ці. Вось Са ша не мо жа 

ад клю чыц ца — ён вель мі ідэй ны.

— Мін чан мож на на зваць мод-

ні ка мі?

— Так. За апош нія тры-ча ты ры 

га ды га ра джа не вель мі змя ні лі ся. 

Мо жа, на гэ та паў плы ва ла ад крыц-

цё но вых кра маў — яны пры вез лі 

мо ду. І гэ та здо ра ва. Знеш ні вы-

гляд — так са ма важ ны ас пект. Ад 

гэ та га за ле жыць і твой на строй, і 

як дзень прой дзе, і як акру жэн не 

ця бе ўспры ме. Што б ні ка за лі, а 

лю дзі заў сё ды гля дзяць на тое, у 

што ты апра ну ты.

— На пэў на, у ды зай не ра не 

бы вае праб ле мы з вы ба рам убо-

раў?

— Не. Пры хо джу ў сту дыю і ка-

жу: мая ша фа (смя ец ца). Я на шу 

адзен не толь кі на ша га брэн да. Ужо 

тры га ды не на бы ваю рэ чаў — на-

ват зі мо вы пу ха вік. Мы не як шы лі 

іх, адзін быў ня ўда лы — я яго са бе 

і па кі ну ла.

— Ка го ха це лі б апра нуць?

— Збі ра лі ся гіс то ры ку мо ды 

Аляк санд ру Ва сіль е ву даж джа вік 

па да рыць, ка лі ён на ад крыц цё 

сва ёй вы стаў кі ў Мінск пры яз джаў, 

але не па спе лі... На огул ёсць та кі 

ча ла век, яко га ха це лі б апра нуць, — 

вель мі вя до мы, жы ве не да лё ка. Але 

па кі ну імя ў сак рэ це. Ён атры мае 

па да ру нак ад нас у ве рас ні, ня хай 

гэ та бу дзе для яго сюр пры зам.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва ды зай не раў.

«ДЫ ХА ЕМ» З МУ ЖАМ 
АД НОЙ ТЭ МАЙ»

ДЭ ФІ ЛЕ 
ЗДОЛЬ НАС ЦЯЎ

Па мя та е це ж ня даў нюю на ві ну пра тое, што ар га ні за та ры 

кон кур су «Міс Аме ры ка» пры бра лі з яго пра гра мы дэ фі ле 

ўдзель ніц у ку паль ні ках? Тое, што так па да ба ец ца муж чы нам 

і што вы ка рыс тоў ва ец ца ў якас ці «цяж кай ар ты ле рыі» са мі мі 

прад стаў ні ца мі дру гой па ло вы ча ла вец тва. А ці не для гэ та га 

ві до ві шча «Міс Аме ры ка» ка лісь ці і за дум ва ла ся? («За да ча 

жан чы ны — пры крыць це ла адзен нем та кім чы нам, каб яго 

бы ло мак сі маль на бач на».) «Мы больш не без змяс тоў нае 

шоу, мы — спа бор ніц тва», за яві ла кі раў нік апя кун ска га са ве-

та кон кур су. Во як! А мы ж да гэ та га ча су ду ма лі, што і ра ней 

кан кур сант кі ме на ві та спа бор ні ча лі па між са бой, дэ ман стру-

ю чы гра цыю, пры го жае да гле джа нае це ла, што, зра зу ме ла, 

без зда ро ва га ла ду жыц ця і спор ту за рэд кім вы клю чэн нем 

не маг чы ма. («Аказ ва ец ца, Да ша, ха дзі ла не да рэм на. Вунь 

якія но гі на ка ча ла».)

Да лей кі раў ні ца рас па вя ла, што да іх па сту па ла шмат зва ро таў 

дзяў чат, якія вель мі ха це лі б паў дзель ні чаць у кон кур се, але, маў ляў, 

не хо чац ца раз гуль ваць на аб ца сах і ў бі кі ні. Гэ та што — за ліш няя 

сціп ласць ці неш та ін шае? («Уво гу ле, я за зда ро вы лад жыц ця, але ў 

мя не гнут кі гра фік».) Не хо чаш ха дзіць па сцэ не ў ку паль ні ку, апра най 

ро бу і ідзі на пра фе сій нае спа бор ніц тва звар шчы каў! («— Док тар, як 

хут ка пры браць жы вот? — Па вяр ні це ся спі най!») Што, не спра вяд лі ва? 

А ці спра вяд лі ва мя няць пра ві лы пад ся бе? («Блан дзін ка за хо дзіць у 

біб лі я тэ ку і звяр та ец ца да ра бот ні каў: — Мне, ка лі лас ка, ка ву і дзве бу-

лач кі. — Дзяў чы на, што вы са бе да зва ля е це?! Гэ та ж — біб лі я тэ ка!!! — 

Вой, пра бач це, (ужо шэп там) мне, ка лі лас ка, ка ву і дзве бу лач кі!») Ка лі 

хо чац ца бліс нуць най перш ро зу мам і кем лі вас цю — паў дзель ні чай у 

ін тэ ле кту аль ным кон кур се. І, як па да ец ца, ар га ні за та ры «Міс Аме ры кі» 

з ней кіх пры чын хо чуць пе ра вес ці яго ме на ві та на гэ тыя «рэй кі».

За мест дэ фі ле ў ку паль ні ках дзяў ча там трэ ба бу дзе гу та рыць з чле-

на мі жу ры на са мыя роз ныя тэ мы. Пра дэ ман стра ваць, як той ка заў, 

свой ба га ты ўнут ра ны свет. Ду ма е це, атры ма ец ца? («Ка лі лі чы це, што 

вас кі ну лі, та му што вы за над та ра зум ная, зна чыць, вы — дур ні ца».) 

Так са ма кан кур сант кі больш не бу дуць вы хо дзіць у вя чэр ніх су кен ках, 

а змо гуць вы ка рыс тоў ваць тое адзен не, якое, на іх по гляд, мак сі маль-

на ад люст роў вае аса біс ты стыль. («Ка лі твая дзяў чы на пы та ец ца, ці 

не тоў стая яна, мак сі маль на хут ка ары ен ту еш ся і: «Хто тоў стая? Ты 

тоў стая? Не смя шы мя не. Ты са мая ху дая. Вось сяб роў кі твае тоў стыя. 

Мае зна ё мыя ба бы так са ма. Ды і сам я тоў сты. Але са мая тоў стая — 

мая ра ней шая. А ты не».) Згод на з но вы мі пра ві ла мі «Міс Аме ры ка» 

па він на прай сці ўжо ў ве рас ні. І да ро га ту ды ад кры ец ца аб са лют на 

для ўсіх? Ці ка ва, на мі на цыі ў кон кур се так са ма зме няц ца? («Не слу хай 

ін шых, дзяў чын ка. Ты са мая пры го жая. У сва ёй ва га вой ка тэ го рыі».) 

Ну ды бог з імі, гэ ты мі змя нен-

ня мі. Улас на, я на га даў на ві ну 

пра «Міс Аме ры ка» вось дзе-

ля ча го.

Лі та раль на не каль кі тыд няў 

та му ста ла вя до ма, што ўпер-

шы ню ў гіс то рыі кон кур су ка-

ра ле вай пры га жос ці ста ла... 

60-га до вая ўдзель ні ца. Зда ва-

ла ся б... («У Адэ се: — Ма дам, 

ды з вас ужо пя сок сып лец-

ца! — Зу сім гэ та не пя сок... Гэ-

та та кі не зга рэў шы ў ма ла до сці 

по рах».) Дык вось не! У кон кур-

се «Мі сіс Све ту — 2018» пе-

ра мож цам у та кім па ва жа ным 

уз рос це пры зна лі жы хар ку Аў стра ліі Ро бін Кэ нер (на здым ку). («Па тра-

бу ем па вы сіць баль за каў скі ўзрост для жан чын».) Ка лі яна па да ва ла 

за яў ку на ўдзел, сяб роў кі кру ці лі паль цам ка ля скро ні, маў ляў, ку ды ты 

ле зеш, на «Мі сіс Све ту» спра бу юць пра біц ца жан чы ны ў ра ё не кры ху 

за 30, у ця бе ня ма шан цаў. Але ў вы ні ку Ро бін абы шла ма ла дзей шых 

кан ку рэн так, чый мі ні маль ны ўзрост скла даў 26 га доў, і ста ла са май уз-

рос та вай ка ра ле вай пры га жос ці за ўсю гіс то рыю кон кур су. Вы ўяў ля е це, 

як трэ ба бы ло вы гля даць, каб вый граць яго?! («Аб' ява ў адэ скай га зе це: 

«Жан чы на ў са мым са ку шу кае доб рую со ка вы ціс кал ку».)

Без умоў на, спра ва бы ла не толь кі ў ад ной знеш нас ці. Хоць па га-

дзі це ся, най перш гэ та пры цяг вае ўва гу, асаб лі ва на фо не за яў ар га-

ні за та раў кон кур су «Міс Аме ры ка». («У свае 7.30 я вы гля даю на 60».) 

Адзін з чле наў жу ры по тым ска заў, што пе ра мож ца ска ры ла суд дзяў 

не толь кі яр кай знеш нас цю і вы ха да мі на дэ фі ле (!), але і аса біс тым 

апо ве дам. («Ко рат ка пра ся бе: гас па дар ная, як мы ла, прос тая, як ало-

вак, руч ная, як гра на та».) Не ўсё прос та бы ло ў жыц ці Ро бін: па мёр 

ад ра ку яе 22-га до вы сын... У ней кай сту пе ні гэ та і пад штурх ну ла ма ці 

да ўдзе лу ў кон кур сах пры га жос ці. Жан чы на пра цуе фі зі я тэ ра пеў там, 

су пра цоў ні чае з даб ра чын ны мі ар га ні за цы я мі і пры цяг вае срод кі на да-

сле да ван не ан ка ло гіі. Вось у ка го ба га ты ўнут ра ны свет! («З уз рос там 

су моўі ўсё больш на гад ва юць воч ныя стаў кі».) Са ма Ро бін ска за ла, 

што кон курс даў ёй упэў не насць у са бе і апо ру, каб устаць і іс ці да лей. 

«Уз рост — не кляй мо. Ня гле дзя чы на тое, што зда ры ла ся ў вас у жыц-

ці, вы заў сё ды мо жа це зра біць неш та не ве ра год нае», лі чыць «Мі сіс 

Све ту — 2018». («Усё, што нас не за бі вае, мож на яшчэ ра зок».)

...Гэ тым ле там у се ці ве мож на бы ло ўба чыць здым кі мно гіх сла ву тых 

лю дзей на ад па чын ку ў бі кі ні. 60-га до вай Шэ ран Стоўн, 71-га до вай 

Тац ця ны Ва сіль е вай, 82-га до вай Свят ла ны Дру жы ні най... Іх фі гу рам 

мож на бы ло толь кі па зайз дрос ціць. А пра ўнут ра ны свет «зо рак» мы 

ве да лі і да гэ туль па іх твор час ці. Вось гэ та са праўд нае дэ фі ле!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Я не ўяў ляю, каб у мя не 
муж быў ней кай ін шай 
спе цы яль нас ці — на ўрад ці 
ён бы так мя не ра зу меў».

Ка лек цыі рас пра цоў вае ся мей ны тан дэм.


