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«Wоrld Bоdураіntіng 
Fеstіvаl» і ты дзень 
мо ды ў Нью-Ёр ку

Што год у лі пе ні аў стрый-

скі га ра док Кла ген фурт ста-

но віц ца эпі цэнт рам мод ных 

па дзей су свет на га маш та-

бу. Пад «Wоrld Bоdураіntіng 

Fеstіvаl» ад да юць цэ лы вост-

раў. Гэ та свя та мас тац тва 

бо дзі арт, дзе і вы бі ра юць 

чэм пі ё на све ту ў ма кі я жы. 

Бе ла ру сы ні ко лі не па ды ма-

лі ся вы шэй за тры нац ца тае 

мес ца — і тут з'я ві ла ся Да р'я 

Йо дзель. Гро дзен ка за ва я-

ва ла гуч ны ты тул з пер шай 

спро бы.

«У фес ты ва лі ўдзель ні ча-

лі 50 кра ін све ту. У ма ёй на-

мі на цыі зма га лі ся 40 са пер-

ні каў, — ус па мі нае Да р'я. 

— Я люб лю аб са лют ны 

па лёт фан та зіі, та му крэ а-

тыў ны ма кі яж лі чу род най 

сты хі яй, дзе ад чу ваю ся бе 

ні бы та ры ба ў ва дзе. Мне 

бліз кія фры ка выя рэ чы, тым 

не менш крэ а тыў па ві нен 

ад бы вац ца ў ме жах стро гіх 

за ко наў пра пор цый, ко ле ру. 

Люб лю гэ ты кі ру нак ма кі я жу 

за маж лі васць ска заць сваё 

сло ва, пра явіць ся бе як мас-

так, а не прос та доб ры ві за-

жыст. Так, я зма га ла ся ў на-

мі на цыі ма кі я жу для рэ клам-

ных і мод ных пра ек таў. Ці 

за маў ля юць клі ен ты та кую 

па слу гу для рэ аль на га жыц-

ця? Ка неш не, не! Але эле-

мен ты крэ а тыў на га ма кія  жу 

з под ыу ма, як і воп рат ка з 

па ка заў вы со кай мо ды, з 

ча сам вы хо дзяць на ву лі цы. 

На прык лад, ра ней чыр во ная 

па ма да ўдзень не га ва ры ла 

пра жан чы ну ні чо га доб ра га, 

ця пер жа, на ад ва рот, вы дае 

густ, пад крэс лі вае стыль. 

І ка ля ро выя бро вы, вей кі, 

ва ла сы ўжо не дзі кун ства».

Трэ ба ска заць, на ват для 

ры зы ко вай, сме лай Да р'і 

ства рэн не воб ра зу для чэм-

пі я на ту све ту ста ла са праўд-

най аван ту рай. І спра ва не 

ў тым, што за яў ле ная тэ ма 

«Дзі вы эпо хі ня мо га кі но» 

ме ла на ўва зе воб раз не для 

па хо даў па хлеб. Гро дзен-

ка ма ры ла вы клі каць «ваў-

эфект» у зор на га жу ры, да-

даў шы ў крэ а тыў ны ма кі яж 

са праўд ную ма гію.

«Я ха це ла за крыць во чы і 

вус ны ма дэ лі дэ ка ра тыў ны-

мі лін за мі. Ства рыць эфект 

дра ма тыч най мас кі. І каб 

пад час прэ зен та цыі воб ра-

за эле мен ты па ча лі ру хац ца, 

лін зы рас чы ні лі ся і ад крыў-

ся твар. У Маск ве знай шла 

та ле на ві та га фо кус ні ка, 

здоль на га скан стру я ваць 

ад па вед ны ме ха нізм, — дзе-

ліц ца гро дзен ка. — Са мы 

прос ты эле мент пры ста са-

ван ня каш та ваў бы ты ся чу 

до ла раў. Для мя не та кая су-

ма бы ла гі ганц кай. А яшчэ 

су кен ка, пе ра воз ма дэ лі, яе 

пад рых тоў ка, кас ме ты ка — 

ка ля пяці ты сяч. Для дзяў чы-

ны, якая не мае фі нан са вай 

пад трым кі звон ку — гэ та 

ве лі зар ная ры зы ка. А га-

ран тый пе ра мо гі не бы ло. 

Я аца ні ла свае даў гі як зер-

не, без яко га не бу дзе но вай 

бу ду чы ні».

Дзя ку ю чы ты ту лу чэм-

пі ён кі све ту ў крэ а тыў ным 

ма кі я жы, Да р'ю за пра сі лі ў 

ка ман ду «ІNGLОT» на тыд-

ні мо ды ў Нью-Ёр ку. Але 

спы няц ца на ад ным кі рун ку 

дзей нас ці гро дзен ка не збі-

ра ец ца. Ра зам з ма ла дым 

брэн дам Bеrnоvісh яна вы-

пус ці ла аў тар скую па літ ру 

це няў. На бе ла рус кім рын-

ку дэ ка ра тыў най кас ме ты кі 

та кая ка ла ба ра цыя ста ла 

пер шай.

Лю боў і пра цоў ны 
фа на тызм

«Ця пер вы гас па ды ня сту-

дыі ма кі я жу і кра мы кас ме ты кі. 

На за ві це кан крэт ную су му, 

якую трэ ба мець на ру ках, каб 

на віч ку ўліц ца ў сфе ру кра сы, 

па бу да ваць біз нес?» — пы-

таюся ў дзяў чы ны.

«Су ма гра шо вых улі ван-

няў за ле жыць вы ключ на ад 

сег мен та кас ме ты кі, на якой 

вы ра шае пра ца ваць май-

стар. А гэ та ў сваю чар гу вы-

зна ча ец ца клі ен там, — ад-

каз вае Да р'я Йо дзель, пас ля 

да дае: — Хо чаш прэ мі ум-

сег мент — да вя дзец ца ад-

ву чыц ца на доб рых кур сах, 

ку піць ад па вед ныя ма тэ ры я-

лы і, ду маю, зра зу ме ла, што 

гэ та до ра га. Ма гу ска заць, 

што на сён няш ні мо мант, 

пра даў шы кас ме ты ку, якая 

зна хо дзіц ца ў на шай сту дыі, 

мож на бы ло б ку піць ква тэ ру 

і доб рую нор ка вую шу бу».

За хап ляль ны свет з вок-

ла дак мод ных ча со пі саў, які 

мно гім дзяў ча там ба чыц ца 

праз ру жо выя аку ля ры... 

Але якія пад вод ныя ка мя ні 

на сва ім шля ху су стрэ ла Да-

р'я Йо дзель?

«Эле мен тар на ста яць 

па 10—12 га дзін на на гах, 

схіліўшы спі ну, цяж ка фі-

зіч на. Дра ко наў ская кан ку-

рэн цыя і ша лё ны рытм, да 

якіх не кож ны га то вы. Толь кі 

па ста ян ныя май стар-кла сы, 

кур сы, вы ез ды на за меж ныя 

кон кур сы, пра ек ты да зва ля-

юць тры маць ся бе год на ў 

пра фе сіі ві за жыс та. Ма тэ-

ры я лы па тра бу юць за куп кі 

з ка ла саль най хут ка сцю. 

Каб увай сці ў сфе ру кра сы 

на топ-уз роў ні, пра фе сі я нал 

па ві нен кру ціц ца ва кол во сі 

без вы хад ных, пад ля жа чы 

ка мень ва да не бя жыць, — 

упэў не на Да р'я. — Якас ны 

ві заж не іс нуе і без эма цыя-

наль ных укла дан няў. І на 

перс пек ты ву раз віц ця гэ тай 

пра фе сіі ў Бе ла ру сі ма гу 

ска заць, што не за га ра-

мі час, ка лі га лоў ную ро лю 

бу дуць ады гры ваць ме на-

ві та рэ ка мен да цыі ад ві за-

жыс таў з гуч ны мі ім ёна мі. 

У Еў ро пу і ЗША та кая сіс тэ-

ма прый шла даў но. У Грод-

не ж па куль рас паў сю джа на 

са ма рэ кла ма. Ты яшчэ ні чо-

га не да сяг нуў, але на га ва-

рыў, які ты клас ны, над зеў 

фаль шы вую ка ро ну, — та бе 

па ве ры лі».

Рэ цэпт пос пе ху ад Да р'і 

Йо дзель за клю ча ец ца ў 

без умоў най лю бо ві да сва-

ёй спра вы і фа на тыч най 

пра цы. І ані я кія фі зіч ныя 

цяж кас ці, кан ку рэн цыя, ад-

сут насць гро шай не ста нуць 

на шля ху ў ча ла ве ка, які 

цвёр да вы ра шыў да сяг нуць 

най вы шэй ша га пі ла та жу ў 

пра фе сіі. Та кіх лю дзей, сме-

лых, ідэй ных, пе ра на сы ча ны 

ры нак сфе ры кра сы, вядо-

ма, пры ме.

Не толь кі пэнд злі 
і фар бы

«Люб лю пра ца ваць з 

роз ны мі ты па жа мі. Ка лі 

шу каю ма дэль, ца ню не-

стан дарт насць, іск рын ку. 

Тут амаль як у ка хан ні, га-

лоў нае «хі мія», каб ча ла век 

па да баў ся, — усмі ха ец ца 

дзяў чы на. — Я люб лю лю-

дзей, та му з усі мі пра цую з 

за да валь нен нем. Жа но чая 

кра са — гар мо нія, а не ідэа-

льныя не вя до ма кім пры ду-

ма ныя кры тэ рыі. Так, ма кі яж 

мо жа кар ды наль на мя няць 

твар! Ад нак я су праць та го, 

каб «за бі ваць» пры род ныя 

да ныя жан чы ны. Толь кі ка-

рэк цыя і пад крэс лі ван не. 

Ма кі яж не тэ ат раль ны грым. 

І сён ня тэн дэн цыі дык ту юць 

стаў ку на на ту раль насць. 

Та му га лоў нае з ува гай ста-

віц ца да бро ваў і то ну ску ры. 

Пер шыя сён ня пе ра тва ры лі-

ся ў су пер трэнд, ледзь не ў 

са мую важ ную част ку аб ліч-

ча. Ас тат няе мае фа куль та-

тыў ны ха рак тар».

«Я пра па ган дую той мо-

мант, што знеш насць у жыц-

ці кож най жан чы ны ро лю 

ады гры вае вя лі кую. У нас 

не бу дзе іншага шан цу зра-

біць пер шае ўра жан не. Тым 

больш ёсць мо ман ты, дзе 

знеш насць мо жа да па маг чы 

да сяг нуць мэ ты, — ка жа Да-

р'я, ма ю чы на ўва зе не толь-

кі спат кан ні. — Зда ец ца, вы 

во пыт ны ра бот нік, аку ла

сва ёй спра вы, але толь кі вы 

зай шлі на ра бо чае су моўе, па-

куль і ро та ад крыць не па спе-

лі, а ўжо зра бі лі 40 працэнтаў 

ад пер ша га ўра жан ня».

Туш, алоў кі, па ма да, 

ру мя ны, мод ны сён ня хай-

лай тар — гэ та не прос та 

жа но чыя штуч кі. У сі ту а цыі, 

ка лі на та бе га ра аба вяз каў, 

ня ма воль на га ча су, не ла-

дзіц ца аса біс тае жыц цё і на 

ра бо це цяж кас ці, гэ ты ба-

наль ны на бор з кас ме тыч кі 

пе ра тва ра ец ца на адзі ную 

зброю, здоль ную пад тры-

маць, ства рыць доб ры на-

строй. Доб ры ма кі яж — са-

мы лёг кі шлях да шчас ця.

Ка лі гу тар ка за хо дзіць 

пра шчас це, Да р'я ажыў-

ля ец ца. Жыц цё час та ста-

ві ла для яе пы тан не ру бам. 

Чэм пі ён ка заўж ды вы бі ра ла 

пра фе сію як кры ні цу сэн су. 

Асаб лі ва, ка лі ёсць маж лі-

васць да па ма гаць, ад да-

ваць.

«У Лон да не пра хо дзіць 

даб ра чын нае шоу, ку ды з'яз-

джа юц ца вы дат ныя сты ліс ты 

ад кож на га брэн да, — ус па-

мі нае Да р'я. — Энер ге ты ка 

ме ра пры ем ства до рыць ні на 

што не па доб ныя ад чу ван-

ні. Вы ру ча ныя срод кі ідуць 

у дзі ця чы фонд па ба раць бе 

з лей ке мі яй. 250—300 ты сяч 

фун таў — гро шы збі ра юц ца 

не ма лень кія. І ка лі ў кан цы 

шоу вы хо дзіць дзі ця і вы-

но сіць ім пра ві за ва ны чэк з 

гэ тай су май, вось та ды ра зу-

ме еш, што жы веш не дар ма, 

і што пра ца твая не прос та 

пэнд злі і яр кія фар бы».

Мар га ры та 

СА ДОЎ СКАЯ.

Яшчэ больш фо та 

і ві дэа — на сай це 

www.zvіаzdа.bу

ШЧАС ЛІ ВЫ  МА КІ ЯЖ 
АД  ДА Р'І  ЙО ДЗЕЛЬ
Ві за жыст ка з Грод на — пра ты тул чэм пі ён кі све ту 

і сак рэ ты зор най пра фе сіі

«Я за лез ла ў даў гі, каб па ехаць у Аў стрыю на чэм-

пі я нат све ту па ма кі я жы», — пры зна ец ца Да р'я 

Йо дзель. Адзі ная бе ла рус кая ві за жыст ка, якая за-

ваявала пры знан не ў Еў ро пе і ЗША, жы ве ў Грод не. 

І ў ча сы, ка лі сфе ра кра сы ба чыц ца лёг кім хле бам, 

Да р'я пе ра тва рае ві заж у мас тац тва. Гро дзен ка не 

ідзе па пра тап та ных сця жын ках, а твор час цю кі дае 

сме лы вы клік. Яна рэ ва лю цы я нер у сва ёй пра фе сіі, 

са ма пра клад вае шлях, якім ні хто не ха дзіў, і вя дзе 

мно гіх-мно гіх ву ча ніц.

Спе цы яль на для «Звяз ды» Да р'я Йо дзель рас ка за-

ла пра сваю ра бо ту на тыд ні мо ды ў Нью-Ёр ку, як 

па слу гі фо кус ні ка да па маг лі ёй здзі віць зор нае жу-

ры на чэм пі я на це све ту, рас кры ла сак рэ ты ма кія -

жу, які за лі ча ныя хві лі ны ро біць лю бую жан чы ну 

шчас лі вай.


