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Нацыянальныя матывы
«Млына моды»

апошнi дзень чэрвеня ў Мiнску адшумелi жорны «Млына моды» — рэспублiканскага фестывалю-конкурсу
моды i фота, якi сёлета мае перад'юбiлейны парадкавы
нумар 29. Зазвычай фiнал яго адбываецца ў маi, аднак з-за
няпростай эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi арганiзатары, Мiнадукацыi i Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасцi дзяцей i
моладзi вымушаныя былi, па-першае, перанесцi фiнальнае
шоу ў часе, а па-другое, адсунуць у прасторы — упершыню
публiка глядзела паказы дыстанцыйна, праз прамы эфiр
анлайн-трансляцыi, якую вяло VOKA.TV.
Зрэшты, магчыма, апошняя
акалiчнасць не адштурхнула
гледачоў, а, наадварот, прыцягнула новых — прынамсi, за
жывым эфiрам пiльна сачылi
партнёры беларускага fashionфоруму з розных краiн свету, ад
Украiны да Кiтая. У модныя жорны зацягнула не толькi мноства
мадэляў, фатографаў, дызайнераў, стылiстаў i цырульнiкаў,
але i некаторых артыстаў — напрыклад, спявачка Venera пад
новую песню пра «хлопчыкаБарбi» прадставiла ўласную
лiнiю адзення «Наталля Кудрына», а спецыяльны госць конкурсу гурт VAL парадаваў песняй «Модны». Але галоўнымi

розныя культуры, прадэманстравала дызайнер Асад Рым
у калекцыi «Мне лён», якую арганiчна дапоўнiлi модныя рытмы беларускага гурта Nizkiz.
— Мяне натхнiла ў першую
чаргу ўласнае паходжанне, —
усмiхаецца дзяўчына, — бо я
напалову сiрыйка, напалову
беларуска. Захацелася паглядзець, цi магчымы сiмбiёз гэтых дзвюх культур. Здаецца,
яны такiя розныя, такiя далёкiя
адна ад адной, але ж я ёсць,
i яшчэ мае сёстры ёсць, таму
i калекцыя таксама ёсць. Выкарыстоўвала выключна беларускi, аршанскi лён i магiлёўскiя стужкi для ўпрыгожвання.

героямi дня, безумоўна, сталi
ўсё ж яны — модныя, творчыя
маладыя людзi з усiх рэгiёнаў
краiны: работы 11 фатографаў i
45 калекцый ад 54 аўтараў спаборнiчалi за званне найлепшых
у сезоне-2020.
Прызнацца, калi арганiзатары гаварылi пра тое, што сярод тэм конкурсных праектаў
ёсць у тым лiку тэма Перамогi i
Года малой радзiмы, верылася
не надта. Тым больш прыемна
было прызнаць сваю неправату
i на ўласныя вочы пераканацца,
што крынiцамi натхнення для
многiх дызайнераў сапраўды
сталi творчасць слаўных беларускiх дзеячаў, наша гiсторыя
i культура, нацыянальныя традыцыi, каранi.
Як пераплесцi не толькi гiсторыю i сучаснасць, але i дзве

Калi гэта адзенне запусцiць у
вытворчасць, хацелася б, каб
яго насiлi тыя людзi, для якiх
беларускае гэтаксама важнае,
як i для мяне. Прынамсi, дзяўчаты-мадэлi гатовыя былi хоць
цяпер надзець свае сукенкi для
шпацыру па вулiцы.
За бя га ю чы на пе рад, адзначым — у намiнацыi «Майстар моды» Асад Рым стала
не проста лаўрэаткай, а ўладальнiцай 3-й прэмii «Млына
моды—2020».
Яшчэ адным адкрыццём фестывалю-конкурсу стала этнiчная
калекцыя навучэнца Брэсцкага
дзяржаўнага каледжа сферы
абслугоўвання Мiкiты Вядзернiкава «Дываны з куфара». Хлопец, якога летась адзначылi як
фотамадэль, цяпер дэбютаваў
як дызайнер. Спатрэбiлася ўсё:

i колiшнiя захапленнi керамiкай,
батыкам i вышыўкай стужкамi, i
даўняе сяброўства са швейнай
машынкай i — так-так, тыя самыя дываны i пледы, якiя ахвяравалi Мiкiту для работы ўласныя бабулi, а таксама сябры i
знаёмыя.
— Хацелася паказаць свае
дзiцячыя ўражаннi ад лета на дачы i ў вёсцы, — зазначае малады дызайнер, — абыграць гэтыя
ўспамiны ў сучасным ключы.
Прадуманыя да дробязяў у
калекцыi ўсе дэталi, нават гузiкi — яны зробленыя з керамiкi i глазураваныя... Цi дзiўна,
што Мiкiта ў вынiку стаў адным
з двух шчаслiўцаў, якiя атрымалi запрашэнне ад партнёраў
фэс ту, дабрачыннага фонду
«Рускi сiлуэт», каб прадставiць
беларускую моду на мiжнародным конкурсе маладых дызайнераў?
Да ка ра нёў звяр нула ся i
прадстаўнiца сталiчнага Цэнтра
дадатковай адукацыi дзяцей i
моладзi «Маяк» Святлана Князева, якая прадставiла дзве калекцыi — дзiцячую «Макаш» i
падлеткавую «Алена Кiш».
— Натхнялася творчасцю i
гiсторыяй жыцця славутай самадзейнай мастачкi-прымiтывiсткi — некалi яна блукала
па гарадах i вёсках Случчыны
i малявала свае дываны лiтаральна за ежу i начлег, а цяпер яе творчасць — элемент
нашай спадчыны i нацыянальнай культуры, яна ўваходзiць
у лiк ста найлепшых прымiтывiстаў, — захоплена расказвае
Святлана. — Мне блiзкi сам
пасыл — несцi мастацтва ў народ, ствараць прыгажосць, якая
застанецца ў часе... У Алены
Кiш не было мастацкай адукацыi, як няма яе i ў мяне, але яе
дзiўныя экзатычныя жывёлы,

Песню бярыце з сабою...

РАДЗIМА
Авяр'ян Дзеружынскi
(1919—2002) — беларускi
паэт, журналiст. Член Саюза
пiсьменнiкаў СССР. Лаўрэат
лiтаратурнай прэмii iмя
Янкi Маўра. У розныя гады
працаваў карэспандэнтам
газет, у выдавецтвах
«Беларусь», «Мастацкая
лiтаратура», «Юнацтва».
Аўтар паэтычных зборнiкаў
«Песнi маладосцi»,
«Калiнавы цвет», «Смешкi
i пацешкi», зборнiкаў
для дзяцей «Цуды ёсць
на свеце», «Карагод»,
«Добры ветрык», «Залаты
каласок», зборнiкаў гумару,
перакладаў.

СЁННЯ
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.43
4.24
4.33
4.39
5.00
5.10

Рубрыку вядзе
кампазiтар
Яўген КСЯНЕВIЧ.
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Вершы — Авяр'ян
ДЗЕРУЖЫНСКI,
музыка — Яўген КСЯНЕВIЧ.

Пад гнуткай грушай,
Пад гнуткай грушай,
Бялюткай квеценню
Зацярушанай.
Ой ты, зямля,
Мая зямля,
Як мацi родная мая,
Я твой сынок,
Я твой сынок,
Нiбы на полi каласок.

1. Радзiма, Радзiма,
Мяне нарадзiла
Ты ў гэтым цудоўным
куточку,
Дзе рэчкi, крынiцы
Бруяцца з зямлiцы
I спеюць iгрушы
ў садочку.

2. Радзiма, Радзiма,
Як з мацi адзiнай,
З табой я спакойны,
багаты
I снiць буду вечна
Крынiцы i рэчкi,
Садочак зялёны ля хаты.

Прыпеў:
Я не пакiну,
Я не пакiну
Сваю мясцiну,
Сваю мясцiну,

ЗАЎТРА

Месяц
Першая квадра 28 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Стральца.

Захад Даўжыня
дня

21.44
21.42
21.34
21.21
21.57
21.49

17.01
17.18
17.01
16.42
16.57
16.39

Iмянiны
Пр. Варлама, Засімы, Івана.
К. Карыны, Марыі, Пятра, Урбана.

2 лiпеня, чацвер. Калi вы
знаходзiцеся ва ўдалым перыядзе жыцця, лiчыцца, што лепш
не стрыгчыся, каб не спудзiць
фартуну. А вось калi трэба пераламаць чорную паласу — самы
час бегчы да цырульнiка.
3 лiпеня, пятнiца. Спрыяльны
дзень для новай прычоскi. Рэкамендаваныя любыя працэдуры
па ўвiльгатненнi i жыўленнi валасоў, як хатнiя, так i салонныя.
4 лiпеня, субота. Дзень вельмi спрыяльны для стрыжкi. Пасля
гэтага валасы аднаўляюцца, растуць хутчэй.
5 лiпеня, нядзеля. Стрыжка
вельмi не рэкамендуецца, яна
можа прынесцi няшчасцi.
6 лi пе ня, па ня дзе лак.
Стрыжка будзе спрыяць павышэнню аптымiзму i настрою,
аднак пра хуткi рост валасоў
можна забыцца.
7 лiпеня, аўторак. Стрыжка
дапаможа пазбавiцца ад адзiноты i незадаволенасцi сабой,
падвысiць самаацэнку. Таксама
лiчыцца, што яна дапамагае пазбавiцца ад праблем, якiя ўзнiклi
па вiне навакольных.
8 лiпеня, серада. Сёння лепш
не планаваць стрыжкi i афарбоўкi — вынiк можа расчараваць.
9 лiпеня, чацвер. На гэты час
лепш забыцца пра наведванне
цырульнiка. Стрыжка прыводзiць
да з'яўлення перхацi, пазбавiцца
ад якой будзе няпроста.
10 лiпеня, пятнiца. Сёння
лепш абысцi салон прыгажосцi
бокам. Вынiкi любых спроб паўплываць на даўжыню, форму або
колер валасоў хутчэй засмуцяць,
чым уразяць.

11 лiпеня, субота. Неспрыяльны перыяд. Павялiчваецца верагоднасць выпадзення валасоў.
12 лiпеня, нядзеля. Устрымайцеся ад наведвання цырульнi, каб не прыцягваць непрыемнасцi i хваробы.
13 лiпеня, панядзелак. Неспрыяльны дзень для стрыжкi
валасоў.
14 лiпеня, аўторак. Нейтральны дзень для стрыжкi валасоў.
15 лiпеня, серада. Спрыяльны дзень для кардынальных
перамен у знешнiм выглядзе!
Прычоска адкрые выхад на новы якасны ўзровень!
16 лiпеня, чацвер. Удалы
дзень для поўнай змены iмiджу.
Стрыжка ў гэты дзень цягне за
сабой ачышчэнне арганiзма, пазбаўленне ад негатыўных эмоцый. Для афарбоўкi валасоў рэкамендуецца выбраць менавiта
гэты дзень тыдня.
17 лiпеня, пятнiца. Стрыжка ў гэты дзень акажа ўплыў на
прыгажосць i агульную прывабнасць чалавека, а не толькi яго
прычоскi. Аб'ёмная прычоска
прыцягне станоўчую энергiю.
18 лiпеня, субота. Стрыжка
дрэнна ўплывае на стан валасоў.
19 лiпеня, нядзеля. Дзень
неспрыяльны для стрыжкi, затое ён выдатна падыходзiць для
афарбоўвання.
20 лi пе ня, па ня дзе лак.
Вельмi неспрыяльны перыяд
для стрыжкi валасоў. Дайце галаве адпачыць.
21 лiпеня, аўторак. Спрыяльны пе ры яд. Пры стрыж цы

2 ЛIПЕНЯ

1920

год — нарадзiўся
Мi ха iл Ар ка дзевiч (Майсей Айзiкавiч) Лiсiцын,
музыкант, дырыжор, педагог,
заслу жаны работнiк культуры
Беларусi.

1930

год — нарадзiўся Сяргей Аляксандравiч Паўловiч, беларускi
вучоны ў галiне мiкрабiялогii i магнiтабiялогii,
доктар медыцынскiх навук, прафесар.
год — нарадзiлася Алiса Самуiлаўна Самсонава, беларускi вучоны ў галiне мiкрабiялогii i экалогii, доктар
бiялагiчных навук.
год — нарадзiўся Iван Адамавiч
Лявiцкi, беларускi вучоны ў галiне тэхналогii сiлiкатаў, доктар тэхнiчных навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукi Беларусi.
год — нарадзiўся Мiкалай Аль фрэ да вiч Тыч ко,
беларускi спартсмен i трэнер (дзюдо, ушу), майстар
спор ту СССР па дзю до,
трэнер вышэйшай катэгорыi Беларусi, суддзя мiжнароднай катэгорыi. Сярэбраны прызёр чэмпiянату Узброеных Сiл СССР.
год — у Рагачове адкрыты музей народнай славы. Заснаваны ў 1967-м на базе гiсторыка-краязнаўчага
музея, якi дзейнiчаў з 1962-га на грамадскiх
пачатках.
год — за вер ша на будаў нiцтва адгалiнавання газаправода
Орша—Вiцебск.
год — нарадзiўся
Iван Iла ры ё на вiч
Месяцаў, савецкi вучоны-заолаг,
гiдрабiёлаг, даследчык Арктыкi,

1940
1945
1965

1970

1980

1885

ў гэты пе ры яд ва ла сы доб ра
растуць, умацоўваюцца i набываюць устойлiвасць да знешнiх
уздзеянняў, менш сякуцца.
22 лiпеня, серада. Стрыжка атрымаецца ўдалай, валасы стануць гусцейшымi, каранi
ўмацуюцца.
23 лiпеня, чацвер. Выдатны дзень для стрыжкi. Разам
з адрэзанымi валасамi ад чалавека адпадаюць вербальныя
вампiры, распадаецца сувязь з
людзьмi, якiя пазбаўляюць вас
жыццёвай энергii ў непатрэбных для вас цяжкiх размовах.
24 лi пе ня, пят нi ца. Но вая
прычоска прынясе добры настрой, але ва ла сы хут ка адрас туць.
25 лiпеня, субота. Спрыяльны дзень для стрыжкi. Валасы
лягуць прыгожа, адрастаць будуць павольна.
26 лiпеня, нядзеля. Дзень,
калi стрыжка валасоў сур'ёзна
па гор шыць стан ва ша га здароўя.
27 лi пе ня, па ня дзе лак.
Нейтральны дзень для стрыжкi i афарбоўвання.
28 лiпеня, аўторак. Стрыжка можа iс тотна сапсаваць настрой i падарваць здароўе.
29 лiпеня, серада. Стрыгчы
валасы можна толькi ўвечары.
30 лi пе ня, чац вер. Ма нiпуляцыi з валасамi ўмацуюць
вашу рашучасць i дапамогуць
ажыц ця вiць важ ныя пачынаннi.
31 лiпеня, пятнiца. Стрыжка цi хоць бы абразанне пасечаных кончыкаў зробяць шавялюру больш моцнай.

адзiн з за сна валь нi каў
акiяналогii i прамысловай
выведкi. Адзiн з арганiзатараў i дырэктар (да 1933га), створанага ў 1921-м
Плавучага марскога навуковага iнстытута. У 1922-м
пад яго кiраўнiцтвам было
пабудавана першае савецкае марское экспедыцыйнае судна «Персей».
год — нарадзiлася Вольга Арсеньеўна Алейнiк, расiйскi матэматык, акадэмiк РАН. Аўтар прац па дыферэнцыяльных ураўненнях, матэматычнай фiзiцы.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii СССР.
год — нарадзiўся Патрыс Лумумба, першы прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Конга (цяпер Дэмакратычная Рэспублiка
Конга), нацыянальны герой краiны.
год — нарадзiўся Георгi Iванаў,
першы лётчык-касманаўт Балгарыi, Герой Балгарыi, Герой Савецкага Саюза,
генерал-маёр. Удзельнiк савецка-балгарскага
касмiчнага палёту на караблi «Саюз-33» (1012 красавiка 1979 года).
год — саюзным урадам была
прынята пастанова «Аб музейным фондзе Саюза ССР». На аснове гэтай пастановы Мiнiстэрства культуры СССР у тым жа
годзе зацвердзiла «Палажэнне аб музейным
фондзе Саюза ССР».
год — пачаўся XXVIII з'езд КПСС
(2—13 лiпеня) — апошнi афiцыйны з'езд у гiсторыi партыi.

1925
1925
1940
1965
1990

ЯКУБ КОЛАС:
«Да кожнай з'явы на свеце трэба
падыходзіць са словамі «чаму?»
і «з чаго?» Бо гэта ёсць пачатак
мудрасці і філасофіі. А гэтая філасофія нам кажа: на ўсё ёсць прычына».

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

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Сустракаюцца на вуліцы двое сяброў.
Адзін вельмі сумны.
— Ты чаго такі невясёлы?
— Ды жонка ў тры ночы вырашыла
пажартаваць, штурхнула мяне і сказала,
што трэба дадому ісці!
— І што?
— Дык я хутка апрануўся і пайшоў!
— Калі я скажу «так» — ты перастанеш мяне паважаць. Калі я скажу
«не» — ты перастанеш мяне кахаць.
Таму — «не выключана»...
Калі вам здаецца, што я занадта
шмат сабе дазваляю, магчыма, вы проста шмат у чым сабе адмаўляеце.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by
для зваротаў: zvarot@zviazda.by
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Сонца

Усход

яе вырай, кветкi, «Дзева на вадзе», «Пiсьмо да каханага» —
усе гэтыя глыбока сiмвалiчныя
работы i сёння бяруць за душу,
i яна расцвiтае...
Тое самае датычыцца i дзiцячай калекцыi дэмiсезоннага
адзення «Макаш». Дызайнер
не толькi сама паглыбiлася ў
гiсторыю старажытнай славянскай багiнi лёсу i ўрадлiвасцi,
апякункi жаночых рамёстваў,
але i зацiкавiла сваiх вучанiц,
якiя дапамагалi ўручную расшываць адзенне. Цяпер дзяўчаты дакладна ведаюць, чаму
Макаш трымае ў руках птушку
i верацяно, што абазначаюць
тыя цi iншыя сiмвалы на адзеннi, — вось вам перадача традыцыi ў дзеяннi.
Тым часам на подыуме —
ламаныя лiнii, геаметрычныя
фiгуры i яркiя фарбы ва ўсiх
элементах, ад своеасаблiвых
рознакаляровых шкарпэтак да
галаўных убораў, якiя спалучаюць адначасова маску i капялюш. Чыс ты супрэматызм!
Аказваецца, так i ёсць: Антон
Мажарын з Магiлёўскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў
прымер каваў сваю конкурсную калекцыю Malevich.by да
100-годдзя творчага аб'яднання
УНОВIС.
— Па-першае, Малевiч —
адзiн з любiмых мастакоў, падругое, унёсак Малевiча ў сусветнае мастацтва вельмi значны. Па сутнасцi, супрэматызм
i авангард — аснова любога
сучаснага дызайну, датычыцца гэта адзення альбо мэблi,
ландшафту i прасторы. Таму
мая калекцыя канцэптуальная,
гэта данiна памяцi i павагi таму, што зрабiлi Малевiч i яго
аднадумцы. Дарэчы, спачатку
яна мусiла быць жаночай, але
ў паўфiнале «Млына моды» жу-

ры параiла пераарыентаваць яе
для мужчын, i, на мой погляд,
выйшла добра. Для мяне галоўнае, каб людзi, гледзячы на калекцыю, успамiналi, што такое
дызайн, адкуль ён пайшоў i для
чаго прызначаны.
Матэрыял калекцыi таксама авангардны: неапрэнавае
валакно i друк па японскiх тэхналогiях. Паколькi стандартны
абутак у калекцыю не ўпiсваўся, з'явiўся арыгiнальны варыянт — штосьцi сярэдняе памiж
мяккiмi ботамi-угi i шкарпэткамi.
Што да масак, то дызайнер з
асiстэнтам вырашылi: калi сусветным брэндам можна «хайпануць» на гэтай тэме, чаму
беларусам нельга? Тым больш
маска-капялюш, якая закрывае
чалавеку адно вока, таксама
мае свой сэнс: на думку дызайнера, менавiта так, адным
вокам, кожны з нас глядзiць
на мастацтва, разумеючы ў iм
нешта сваё, а зусiм не тое, што
хацеў сказаць творца...
Амаль чатыры гадзiны паказаў праляцелi на адным дыханнi,
бо прадстаўленыя калекцыi былi
розныя, але безумоўна вартыя
ўвагi, цiкавыя, яркiя, якасныя i
крэатыўныя. Старшыня конкурснага журы, кiраўнiк канцэрна «Беллегпрам», Таццяна
ЛУНГIНА прызналася, што як нiколi складана сёлета было выбiраць пераможцаў сярод дызайнераў мужчынскага адзення:
— Мы ўзялi сабе на заметку
калекцый дзесяць, i, мяркую,
неўзабаве вам патэлефануюць
прафесiяналы з вядучых прадпрыемстваў i прапануюць варыянты супрацоўнiцтва.
Журы адзначыла прызамi пераможцаў i лаўрэатаў у катэгорыях «Школа моды», «Майстар
моды», «Фота», «Мадэль-дэбют
фес тывалю-конкурсу», «Топмадэль фестывалю-конкурсу»
i iншых намiнацыях, таксама
ўручылi свае спецыяльныя прызы айчынныя брэнды. Запрашэнне ўзяць удзел у мiжнародным конкурсе маладых дызайнераў атрымалi мiнчанiн Улад
Якоўчык i Мiкiта Вядзернiкаў з
Брэста. А самае важнае — што
ўсе без выключэння прызёры
атрымалi добры старт у моднай
iндустрыi — беларускай, а магчыма, i сусветнай.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота Ганны ЗАНКАВIЧ.
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