
2 лi пе ня, чац вер. Ка лi вы 

зна хо дзi це ся ва ўда лым пе ры-

я дзе жыц ця, лi чыц ца, што лепш 

не стрыг чы ся, каб не спу дзiць 

фар ту ну. А вось ка лi трэ ба пе ра-

ла маць чор ную па ла су — са мы 

час бег чы да цы руль нi ка.

3 лi пе ня, пят нi ца. Спры яль ны 

дзень для но вай пры чос кi. Рэ ка-

мен да ва ныя лю быя пра цэ ду ры 

па ўвiль гат нен нi i жыў лен нi ва ла-

соў, як хат нiя, так i са лон ныя.

4 лi пе ня, су бо та. Дзень вель-

мi спры яль ны для стрыж кi. Пас ля 

гэ та га ва ла сы ад наў ля юц ца, рас-

туць хут чэй.

5 лi пе ня, ня дзе ля. Стрыж ка 

вель мi не рэ ка мен ду ец ца, яна 

мо жа пры нес цi ня шчас цi.

6 лi пе ня, па ня дзе лак. 

Стрыж ка бу дзе спры яць па вы-

шэн ню ап ты мiз му i на строю, 

ад нак пра хут кi рост ва ла соў 

мож на за быц ца.

7 лi пе ня, аў то рак. Стрыж ка 

да па мо жа па зба вiц ца ад адзi-

но ты i не за да во ле нас цi са бой, 

пад вы сiць са ма ацэн ку. Так са ма 

лi чыц ца, што яна да па ма гае па-

зба вiц ца ад праб лем, якiя ўзнiк лi 

па вi не на ва коль ных.

8 лi пе ня, се ра да. Сён ня лепш 

не пла на ваць стрыж кi i афар боў-

кi — вы нiк мо жа рас ча ра ваць.

9 лi пе ня, чац вер. На гэ ты час 

лепш за быц ца пра на вед ван не 

цы руль нi ка. Стрыж ка пры во дзiць 

да з'яў лен ня пер ха цi, па зба вiц ца 

ад якой бу дзе ня прос та.

10 лi пе ня, пят нi ца. Сён ня 

лепш абы сцi са лон пры га жос цi 

бо кам. Вы нi кi лю бых спроб паў-

плы ваць на даў жы ню, фор му або 

ко лер ва ла соў хут чэй за сму цяць, 

чым ура зяць.

11 лi пе ня, су бо та. Не спры яль-

ны пе ры яд. Па вя лiч ва ец ца ве ра-

год насць вы па дзен ня ва ла соў.

12 лi пе ня, ня дзе ля. Ус тры-

май це ся ад на вед ван ня цы руль-

нi, каб не пры цяг ваць не пры ем-

нас цi i хва ро бы.

13 лi пе ня, па ня дзе лак. Не-

спры яль ны дзень для стрыж кi 

ва ла соў.

14 лi пе ня, аў то рак. Нейт-

раль ны дзень для стрыж кi ва-

ла соў.

15 лi пе ня, се ра да. Спрыяль-

ны дзень для кар ды наль ных 

пе ра мен у знеш нiм вы гля дзе! 

Пры чос ка ад крые вы хад на но-

вы якас ны ўзро вень!

16 лi пе ня, чац вер. Уда лы 

дзень для поў най зме ны iмi джу. 

Стрыж ка ў гэ ты дзень цяг не за 

са бой ачы шчэн не ар га нiз ма, па-

збаў лен не ад не га тыў ных эмо-

цый. Для афар боў кi ва ла соў рэ-

ка мен ду ец ца вы браць ме на вi та 

гэ ты дзень тыд ня.

17 лi пе ня, пят нi ца. Стрыж-

ка ў гэ ты дзень ака жа ўплыў на 

пры га жосць i агуль ную пры ваб-

насць ча ла ве ка, а не толь кi яго 

пры чос кi. Аб' ём ная пры чос ка 

пры цяг не ста ноў чую энер гiю.

18 лi пе ня, су бо та. Стрыж ка 

дрэн на ўплы вае на стан ва ла-

соў.

19 лi пе ня, ня дзе ля. Дзень 

не спры яль ны для стрыж кi, за-

тое ён вы дат на па ды хо дзiць для 

афар боў ван ня.

20 лi пе ня, па ня дзе лак. 

Вель мi не спры яль ны пе ры яд 

для стрыж кi ва ла соў. Дай це га-

ла ве ад па чыць.

21 лi пе ня, аў то рак. Спрыяль -

ны пе ры яд. Пры стрыж цы 

ў гэты пе ры яд ва ла сы доб ра 

рас туць, ума цоў ва юц ца i на бы-

ва юць устой лi васць да знеш нiх 

уз дзе ян няў, менш ся куц ца.

22 лi пе ня, се ра да. Стрыж-

ка атры ма ец ца ўда лай, ва ла-

сы ста нуць гус цей шы мi, ка ра нi 

ўма цу юц ца.

23 лi пе ня, чац вер. Вы дат-

ны дзень для стрыж кi. Ра зам 

з ад рэ за ны мi ва ла са мi ад ча-

ла ве ка ад па да юць вер баль ныя 

вам пi ры, рас па да ец ца су вязь з 

людзь мi, якiя па збаў ля юць вас 

жыц цё вай энер гii ў не па трэб-

ных для вас цяж кiх раз мо вах.

24 лi пе ня, пят нi ца. Но вая 

пры чос ка пры ня се доб ры на-

строй, але ва ла сы хут ка ад-

рас туць.

25 лi пе ня, су бо та. Спры яль-

ны дзень для стрыж кi. Ва ла сы 

ля гуць пры го жа, ад рас таць бу-

дуць па воль на.

26 лi пе ня, ня дзе ля. Дзень, 

ка лi стрыж ка ва ла соў сур' ёз на 

па гор шыць стан ва ша га зда-

роўя.

27 лi пе ня, па ня дзе лак. 

Нейт раль ны дзень для стрыж-

кi i афар боў ван ня.

28 лi пе ня, аў то рак. Стрыж-

ка мо жа iс тот на са пса ваць на-

строй i па да рваць зда роўе.

29 лi пе ня, се ра да. Стрыг чы 

ва ла сы мож на толь кi ўве ча ры.

30 лi пе ня, чац вер. Ма нi-

пу ля цыi з ва ла са мi ўма цу юць 

ва шу ра шу часць i да па мо гуць 

ажыц ця вiць важ ныя па чы-

наннi.

31 лi пе ня, пят нi ца. Стрыж-

ка цi хоць бы аб ра за нне па се-

ча ных кон чы каў зро бяць ша вя-

лю ру больш моц най.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.43 21.44 17.01
Вi цебск — 4.24 21.42 17.18
Ма гi лёў — 4.33 21.34 17.01
Го мель — 4.39 21.21 16.42
Гродна — 5.00 21.57 16.57
Брэст    — 5.10 21.49 16.39

ЗАЎТРА

2 ліпеня 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ
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Месяц
Першая квадра 28 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Варлама, Засімы, Івана.

К. Карыны, Марыі, Пятра, Урбана.

2 ЛI ПЕ НЯ

1920 год — на ра дзiў ся 

Мi ха iл Ар ка дзе-

вiч (Май сей Ай зi ка вiч) Лi сi цын, 

му зы кант, ды ры жор, пе да гог, 

за слу жа ны ра бот нiк куль ту ры 

Бе ла ру сi.

1930 год — на ра дзiў ся Сяр гей Аляк-

санд ра вiч Паў ло вiч, бе ла рус кi 

ву чо ны ў га лi не мiк ра бiя ло гii i маг нi та бi я ло гii, 

док тар ме ды цын скiх на вук, пра фе сар.

1940 год — на ра дзi ла ся Алi са Самуi -

лаў на Са мсо на ва, бе ла рус кi ву-

чо ны ў га лi не мiк ра бiя ло гii i эка ло гii, док тар 

бiя ла гiч ных на вук.

1945 год — на ра дзiў ся Iван Ада ма вiч 

Ля вiц кi, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi-

не тэх на ло гii сi лi ка таў, док тар тэх нiч ных на вук, 

пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кi Бе ла ру сi.

1965 год — на ра-

дзiў ся Мi ка-

лай Аль фрэ да вiч Тыч ко, 

бе ла рус кi спарт смен i трэ-

нер (дзю до, ушу), май стар 

спор ту СССР па дзю до, 

трэ нер вы шэй шай ка тэ го-

рыi Бе ла ру сi, суд дзя мiж на-

род най ка тэ го рыi. Ся рэб ра ны пры зёр чэм пi я на-

ту Уз бро е ных Сiл СССР.

1970 год — у Ра га чо ве ад кры ты му-

зей на род най сла вы. За сна ва-

ны ў 1967-м на ба зе гiс то ры ка-края знаў ча га 

му зея, якi дзей нi чаў з 1962-га на гра мад скiх 

па чат ках.

1980 год — за вер ша на бу даў нiц-

тва ад га лi на ван ня га за пра во да 

Орша—Вi цебск.

1885 год — на ра дзiў ся 

Iван Iла ры ё на вiч 

Ме ся цаў, са вец кi ву чо ны-за олаг, 

гiд ра бi ё лаг, да след чык Арк ты кi, 

адзiн з за сна валь нi каў 

акi я на ло гii i пра мыс ло вай 

вы вед кi. Адзiн з ар га нi за-

та раў i ды рэк тар (да 1933-

га), ство ра на га ў 1921-м 

Пла ву ча га мар ско га на ву-

ко ва га iн сты ту та. У 1922-м 

пад яго кi раў нiц твам бы ло 

па бу да ва на пер шае са-

вец кае мар ское экс пе ды-

цый нае суд на «Пер сей».

1925 год — на ра дзi ла ся Воль га Ар-

сень еў на Алей нiк, ра сiй скi ма тэ-

ма тык, ака дэ мiк РАН. Аў тар прац па ды фе рэн-

цы яль ных ураў нен нях, ма тэ ма тыч най фi зi цы. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1925 год — на ра дзiў ся Па трыс Лу мум-

ба, пер шы прэм' ер-мi нiстр Рэс-

пуб лi кi Кон га (ця пер Дэ ма кра тыч ная Рэс пуб лi ка 

Кон га), на цы я наль ны ге рой кра i ны.

1940 год — на ра дзiў ся Ге ор гi Iва наў, 

пер шы лёт чык-кас ма наўт Бал га-

рыi, Ге рой Бал га рыi, Ге рой Са вец ка га Са ю за, 

ге не рал-ма ёр. Удзель нiк са вец ка-бал гар ска га 

кас мiч на га па лё ту на ка раб лi «Са юз-33» (10-

12 кра са вi ка 1979 го да).

1965 год — са юз ным ура дам бы ла 

пры ня та па ста но ва «Аб му зей-

ным фон дзе Са ю за ССР». На асно ве гэ тай па-

ста но вы Мi нiс тэр ства куль ту ры СССР у тым жа 

го дзе за цвер дзi ла «Па ла жэн не аб му зей ным 

фон дзе Са ю за ССР».

1990 год — па чаў ся XXVIII з'езд КПСС 

(2—13 лi пе ня) — апош нi афi цый-

ны з'езд у гiс то рыi пар тыi.

ЯКУБ КО ЛАС:

«Да кож най з'я вы на све це трэ ба 

па ды хо дзіць са сло ва мі «ча му?» 

і «з ча го?» Бо гэ та ёсць па ча так 

муд рас ці і фі ла со фіі. А гэ тая фі ла-

со фія нам ка жа: на ўсё ёсць пры чы на».

Су стра ка юц ца на ву лі цы двое сяб роў. 

Адзін вель мі сум ны.

— Ты ча го та кі не вя сё лы?

— Ды жон ка ў тры но чы вы ра шы ла 

па жар та ваць, штурх ну ла мя не і ска за ла, 

што трэ ба да до му іс ці!

— І што?

— Дык я хут ка апра нуў ся і пай шоў!

— Ка лі я ска жу «так» — ты пе ра-

ста неш мя не па ва жаць. Ка лі я ска жу 

«не» — ты пе ра ста неш мя не ка хаць. 

Та му — «не вы клю ча на»...

Ка лі вам зда ец ца, што я за над та 

шмат са бе да зва ляю, маг чы ма, вы прос-

та шмат у чым са бе ад маў ля е це.

ГА РА СКОП ГА РА СКОП 
СТРЫ ЖАК СТРЫ ЖАК 
НА ЛI ПЕНЬНА ЛI ПЕНЬ

У сувязі са святам наступны нумар «Звязды» выйдзе ў суботу 4 ліпеня.

Авяр' ян Дзе ру жын скi 

(1919—2002) — бе ла рус кi 

па эт, жур на лiст. Член Са ю за 

пiсь мен нi каў СССР. Лаў рэ ат 

лi та ра тур най прэ мii iмя 

Ян кi Маў ра. У роз ныя га ды 

пра ца ваў ка рэс пан дэн там 

га зет, у вы да вец твах 

«Бе ла русь», «Мас тац кая 

лi та ра ту ра», «Юнац тва». 

Аў тар паэ тыч ных збор нi каў 

«Пес нi ма ла до сцi», 

«Ка лi на вы цвет», «Смеш кi 

i па цеш кi», збор нi каў 

для дзя цей «Цу ды ёсць 

на све це», «Ка ра год», 

«Доб ры вет рык», «За ла ты 

ка ла сок», збор нi каў гу ма ру, 

пе ра кла даў.

Руб ры ку вя дзе 
кам па зi тар 

Яў ген КСЯ НЕ ВIЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.comРА ДЗI МА

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Вер шы — Авяр' ян 

ДЗЕ РУ ЖЫН СКI,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВIЧ.

1. Ра дзi ма, Ра дзi ма,

Мя не на ра дзi ла

Ты ў гэ тым цу доў ным 

ку точ ку,

Дзе рэч кi, кры нi цы

Бру яц ца з зям лi цы

I спе юць iг ру шы 

ў са доч ку.

Пры пеў:

Я не па кi ну,

Я не па кi ну

Сваю мяс цi ну,

Сваю мяс цi ну,

Пад гнут кай гру шай,

Пад гнут кай гру шай,

Бя лют кай кве цен ню

За ця ру ша най.

Ой ты, зям ля,

Мая зям ля,

Як ма цi род ная мая,

Я твой сы нок,

Я твой сы нок,

Нi бы на по лi ка ла сок.

2. Ра дзi ма, Ра дзi ма,

Як з ма цi адзi най,

З та бой я спа кой ны, 

ба га ты

I снiць бу ду веч на

Кры нi цы i рэч кi,

Са до чак зя лё ны ля ха ты.

Зрэш ты, маг чы ма, апош няя 

ака лiч насць не ад штурх ну ла 

гле да чоў, а, на ад ва рот, пры-

цяг ну ла но вых — пры намсi, за 

жы вым эфi рам пiль на са чы лi 

парт нё ры бе ла рус ка га fashion-

фо ру му з роз ных краiн све ту, ад 

Укра i ны да Кi тая. У мод ныя жор-

ны за цяг ну ла не толь кi мност ва 

ма дэ ляў, фа то гра фаў, ды зай-

не раў, сты лiс таў i цы руль нi каў, 

але i не ка то рых ар тыс таў — на-

прык лад, спя вач ка Venera пад 

но вую пес ню пра «хлоп чы ка-

Бар бi» прад ста вi ла ўлас ную 

лi нiю адзен ня «На тал ля Куд ры-

на», а спе цы яль ны госць кон-

кур су гурт VAL па ра да ваў пес-

няй «Мод ны». Але га лоў нымi 

ге ро я мi дня, без умоў на, ста лi 

ўсё ж яны — мод ныя, твор чыя 

ма ла дыя лю дзi з усiх рэ гi ё наў 

кра i ны: ра бо ты 11 фа то гра фаў i 

45 ка лек цый ад 54 аў та раў спа-

бор нi ча лi за зван не най леп шых 

у се зо не-2020.

Пры знац ца, ка лi ар га нi за та-

ры га ва ры лi пра тое, што ся-

род тэм кон курс ных пра ек таў 

ёсць у тым лi ку тэ ма Пе ра мо гi i 

Го да ма лой ра дзi мы, ве ры ла ся 

не над та. Тым больш пры ем на 

бы ло пры знаць сваю не пра ва ту 

i на ўлас ныя во чы пе ра ка нац ца, 

што кры нi ца мi на тхнен ня для 

мно гiх ды зай не раў са праў ды 

ста лi твор часць слаў ных бе ла-

рус кiх дзея чаў, на ша гiс то рыя 

i куль ту ра, на цы я наль ныя тра-

ды цыi, ка ра нi.

Як пе ра плес цi не толь кi гiс-

то рыю i су час насць, але i дзве 

роз ныя куль ту ры, пра дэ ман-

стра ва ла ды зай нер Асад Рым 

у ка лек цыi «Мне лён», якую ар-

га нiч на да поў нi лi мод ныя рыт-

мы бе ла рус ка га гур та Nizkiz.

— Мя не на тхнi ла ў пер шую 

чар гу ўлас нае па хо джан не, — 

усмi ха ец ца дзяў чы на, — бо я 

на па ло ву сi рый ка, на па ло ву 

бе ла рус ка. За ха це ла ся па гля-

дзець, цi маг чы мы сiм бi ёз гэ-

тых дзвюх куль тур. Зда ец ца, 

яны та кiя роз ныя, та кiя да лё кiя 

ад на ад ад ной, але ж я ёсць, 

i яшчэ мае сёст ры ёсць, та му 

i ка лек цыя так са ма ёсць. Вы-

ка рыс тоў ва ла вы ключ на бе ла-

рус кi, ар шан скi лён i ма гi лёў-

скiя стуж кi для ўпры гож ван ня. 

Ка лi гэ та адзен не за пус цiць у 

вы твор часць, ха це ла ся б, каб 

яго на сi лi тыя лю дзi, для якiх 

бе ла рус кае гэ так са ма важ нае, 

як i для мя не. Пры нам сi, дзяў-

ча ты-ма дэ лi га то выя бы лi хоць 

ця пер на дзець свае су кен кi для 

шпа цы ру па ву лi цы.

За бя га ю чы на пе рад, ад-

зна чым — у на мi на цыi «Май-

стар мо ды» Асад Рым ста ла 

не прос та лаў рэ ат кай, а ўла-

даль нi цай 3-й прэ мii «Млы на 

мо ды—2020».

Яшчэ ад ным ад крыц цём фес-

ты ва лю-кон кур су ста ла эт нiч ная 

ка лек цыя на ву чэн ца Брэсц ка га 

дзяр жаў на га ка ле джа сфе ры 

аб слу гоў ван ня Мiкiты Вя дзер-

нi ка ва «Ды ва ны з ку фа ра». Хло-

пец, яко га ле тась ад зна чы лi як 

фо та ма дэль, ця пер дэ бю та ваў 

як ды зай нер. Спат рэ бi ла ся ўсё: 

i ко лiш нiя за хап лен нi ке ра мi кай, 

ба ты кам i вы шыў кай стуж ка мi, i 

даў няе сяб роў ства са швей най 

ма шын кай i — так-так, тыя са-

мыя ды ва ны i пле ды, якiя ах вя-

ра ва лi Мi кi ту для ра бо ты ўлас-

ныя ба бу лi, а так са ма сяб ры i 

зна ё мыя. 

— Ха це ла ся па ка заць свае 

дзi ця чыя ўра жан нi ад ле та на да-

чы i ў вёс цы, — за зна чае ма ла-

ды ды зай нер, — абы граць гэ тыя 

ўспа мi ны ў су час ным клю чы. 

Пра ду ма ныя да дро бя зяў у 

ка лек цыi ўсе дэ та лi, на ват гу-

зi кi — яны зроб ле ныя з ке ра-

мi кi i гла зу ра ва ныя... Цi дзiў на, 

што Мi кi та ў вы нi ку стаў ад ным 

з двух шчас лiў цаў, якiя атры-

ма лi за пра шэн не ад парт нё раў 

фэс ту, даб ра чын на га фон ду 

«Рус кi сi лу эт», каб прад ста вiць 

бе ла рус кую мо ду на мiж на род-

ным кон кур се ма ла дых ды зай-

не раў?

Да ка ра нёў звяр ну ла ся i 

прад стаў нi ца ста лiч на га Цэнт ра 

да дат ко вай аду ка цыi дзя цей i 

мо ла дзi «Ма як» Свят ла на Кня-

зе ва, якая прад ста вi ла дзве ка-

лек цыi — дзi ця чую «Ма каш» i 

пад лет ка вую «Але на Кiш».

— На тхня ла ся твор час цю i 

гiс то ры яй жыц ця сла ву тай са-

ма дзей най мас тач кi-пры мi ты-

вiст кi — не ка лi яна блу ка ла 

па га ра дах i вёс ках Случ чы ны 

i ма ля ва ла свае ды ва ны лi та-

раль на за ежу i нач лег, а ця-

пер яе твор часць — эле мент 

на шай спад чы ны i на цы я наль-

най куль ту ры, яна ўва хо дзiць 

у лiк ста най леп шых пры мi ты-

вiс таў, — за хоп ле на рас каз вае 

Свят ла на. — Мне блiз кi сам 

па сыл — нес цi мас тац тва ў на-

род, ства раць пры га жосць, якая 

за ста нец ца ў ча се... У Але ны 

Кiш не бы ло мас тац кай аду ка-

цыi, як ня ма яе i ў мя не, але яе 

дзiў ныя эк за тыч ныя жы вё лы, 

яе вы рай, квет кi, «Дзе ва на ва-

дзе», «Пiсь мо да ка ха на га» — 

усе гэ тыя глы бо ка сiм ва лiч ныя 

ра бо ты i сён ня бя руць за ду шу, 

i яна рас цвi тае...

Тое са мае да ты чыц ца i дзi-

ця чай ка лек цыi дэ мi се зон на га 

адзен ня «Ма каш». Ды зай нер 

не толь кi са ма па глы бi ла ся ў 

гiс то рыю ста ра жыт най сла вян-

скай ба гi нi лё су i ўрад лi вас цi, 

апя кун кi жа но чых ра мёст ваў, 

але i за цi ка вi ла сва iх ву ча нiц, 

якiя да па ма га лi ўруч ную рас-

шы ваць адзен не. Ця пер дзяў-

ча ты дак лад на ве да юць, ча му 

Ма каш тры мае ў ру ках птуш ку 

i ве ра ця но, што аба зна ча юць 

тыя цi iн шыя сiм ва лы на адзен-

нi, — вось вам пе ра да ча тра ды-

цыi ў дзе ян нi.

Тым ча сам на под ыу ме — 

ла ма ныя лi нii, геа мет рыч ныя 

фi гу ры i яр кiя фар бы ва ўсiх 

эле мен тах, ад свое асаб лi вых 

роз на ка ля ро вых шкар пэ так да 

га лаў ных убо раў, якiя спа лу-

ча юць ад на ча со ва мас ку i ка-

пя люш. Чыс ты су прэ ма тызм! 

Аказ ва ец ца, так i ёсць: Ан тон 

Ма жа рын з Ма гi лёў ска га дзяр-

жаў на га ка ле джа мас тац тваў 

пры мер ка ваў сваю кон курс-

ную ка лек цыю Malevich.by да 

100-год дзя твор ча га аб' яд нан ня 

УНО ВIС.

— Па-пер шае, Ма ле вiч — 

адзiн з лю бi мых мас та коў, па-

дру гое, унё сак Ма ле вi ча ў су-

свет нае мас тац тва вель мi знач-

ны. Па сут нас цi, су прэ ма тызм 

i аван гард — ас но ва лю бо га 

су час на га ды зай ну, да ты чыц-

ца гэ та адзен ня аль бо мэб лi, 

ланд шаф ту i пра сто ры. Та му 

мая ка лек цыя кан цэп ту аль ная, 

гэ та да нi на па мя цi i па ва гi та-

му, што зра бi лi Ма ле вiч i яго 

ад на дум цы. Да рэ чы, спа чат ку 

яна му сi ла быць жа но чай, але 

ў паў фi на ле «Млы на мо ды» жу-

ры па ра i ла пе ра ары ен та ваць яе 

для муж чын, i, на мой по гляд, 

вый шла доб ра. Для мя не га лоў-

нае, каб лю дзi, гле дзя чы на ка-

лек цыю, ус па мi на лi, што та кое 

ды зайн, ад куль ён пай шоў i для 

ча го пры зна ча ны.

Ма тэ ры ял ка лек цыi так са-

ма аван гард ны: не апрэ на вае 

ва лак но i друк па япон скiх тэх-

на ло гi ях. Па коль кi стан дарт ны 

абу так у ка лек цыю не ўпiс ваў-

ся, з'я вiў ся ары гi наль ны ва ры-

янт — штось цi ся рэд няе па мiж 

мяк кi мi бо та мi-угi i шкар пэт камi. 

Што да ма сак, то ды зай нер з 

асiс тэн там вы ра шы лi: ка лi су-

свет ным брэн дам мож на «хай-

па нуць» на гэ тай тэ ме, ча му 

бе ла ру сам нель га? Тым больш 

мас ка-ка пя люш, якая за кры вае 

ча ла ве ку ад но во ка, так са ма 

мае свой сэнс: на дум ку ды-

зай не ра, ме на вi та так, ад ным 

во кам, кож ны з нас гля дзiць 

на мас тац тва, ра зу ме ю чы ў iм 

неш та сваё, а зу сiм не тое, што 

ха цеў ска заць твор ца...

Амаль ча ты ры га дзi ны па ка-

заў пра ля це лi на ад ным ды хан нi, 

бо прад стаў ле ныя ка лек цыi бы лi 

роз ныя, але без умоў на вар тыя 

ўва гi, цi ка выя, яр кiя, якас ныя i 

крэ а тыў ныя. Стар шы ня кон-

курс на га жу ры, кi раў нiк кан-

цэр на «Бел легп рам», Тац ця на 

ЛУН ГI НА пры зна ла ся, што як нi-

ко лi скла да на сё ле та бы ло вы бi-

раць пе ра мож цаў ся род ды зай-

не раў муж чын ска га адзен ня: 

— Мы ўзя лi са бе на за мет ку 

ка лек цый дзе сяць, i, мяр кую, 

не ўза ба ве вам па тэ ле фа ну юць 

пра фе сi я на лы з вя ду чых прад-

пры ем стваў i пра па ну юць ва ры-

ян ты су пра цоў нiц тва. 

Жу ры ад зна чы ла пры за мi пе-

ра мож цаў i лаў рэ а таў у ка тэ го-

ры ях «Шко ла мо ды», «Май стар 

мо ды», «Фо та», «Ма дэль-дэ бют 

фес ты ва лю-кон кур су», «Топ-

ма дэль фес ты ва лю-кон кур су» 

i iн шых на мi на цы ях, так са ма 

ўру чы лi свае спе цы яль ныя пры-

зы ай чын ныя брэн ды. За пра-

шэн не ўзяць удзел у мiж на род-

ным кон кур се ма ла дых ды зай-

не раў атры ма лi мiн ча нiн Улад 

Якоў чык i Мi кi та Вя дзер нi каў з 

Брэс та. А са мае важ нае — што 

ўсе без вы клю чэн ня пры зё ры 

атры ма лi доб ры старт у мод най 

iн дуст рыi — бе ла рус кай, а маг-

чы ма, i су свет най.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

На цы я наль ныя ма ты вы 
«Млы на мо ды»У апош нi дзень чэр ве ня ў Мiн ску ад шу ме лi жор ны «Млы-

на мо ды» — рэс пуб лi кан ска га фес ты ва лю-кон кур су 

мо ды i фо та, якi сё ле та мае пе рад' юбi лей ны па рад ка вы 

ну мар 29. За звы чай фi нал яго ад бы ва ец ца ў маi, ад нак з-за 

ня прос тай эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi ар га нi за та ры, Мi на ду-

ка цыi i На цы я наль ны цэнтр мас тац кай твор час цi дзя цей i 

мо ла дзi вы му ша ныя бы лi, па-пер шае, пе ра нес цi фi наль нае 

шоу ў ча се, а па-дру гое, ад су нуць у пра сто ры — упер шы ню 

пуб лi ка гля дзе ла па ка зы дыс тан цый на, праз пра мы эфiр 

ан лайн-транс ля цыi, якую вя ло VOKA.TV.

Стыль жыц цяСтыль жыц ця
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