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— Га лоў нае, на што мне ха-

це ла ся б звяр нуць ува гу баць-

коў, — вы бі рай це воп рат ку не 

«для шко лы», а для дзі ця ці, для 

яго жыц ця, для та го, каб яно ад чу-

ва ла ся бе ўпэў не на і па да ба ла ся 

са бе ў гэ тых рэ чах, — ад зна чае 

су раз моў ні ца. — Для дзя цей і 

пад лет каў асаб лі ва важ на апра-

на цца «кай фо ва». Ка лі дзі ця хо ча 

скі нуць з ся бе школь ную воп рат-

ку, ледзь прый шоў шы да до му, 

ма рыць хут чэй «знік нуць» з яе, 

зна чыць, вы ку пі лі ня пра віль ныя 

рэ чы. Бо ў шко ле ў дзі ця ці пра хо-

дзіць прак тыч на ўсё жыц цё. Там 

яно зна хо дзіць сяб роў, скла дае 

пер шае ўяў лен не пра са мо га ся бе 

як пра асо бу, там яно зна ё міц ца 

і ўлюб ля ец ца. І яшчэ ад на за ўва-

га. Апра на цца пры го жа — гэ та 

не аба вяз ко ва апра на цца до ра-

га. На огул, стыль на апра нуц ца ў 

шко лу маг чы ма, на ват вы кон ва ю-

чы дрэс-код.

ЗБІ РА ЕМ «ЛЕ ГА»
Адзя ваць школь ні ка вар та па 

прын цы пе дзе ла во га кап суль на га 

гар дэ ро бу, ра іць Воль га.

Перш за ўсё, раз бя ром ся з па-

няц цем «кап су ла». Ка лі яшчэ ў 

па чат ку 2000-х свет стаў за хлы-

нац ца ў мо ры брэн даў, з'я ві ла ся 

гэ тая прос тая і ла гіч ная ідэя. Лю-

бая кап су ла ў гар дэ ро бе бу ду ец ца 

па прын цы пе «рэ чаў — мі ні мум, іх 

спа лу чэн няў — мак сі мум». Кап су-

ла — гэ та ба за вы кам плект рэ чаў 

для кан крэт ных сі ту а цый (на прык-

лад, кап су ла біз нес-ву мен, кап су ла 

ў сты лі casual, кап су ла для ма ла-

дой ма ці). Гэ ты кам плект вы тры-

ма ны ў ад ным сты лі і ка ля ро вай 

га ме, і, га лоў нае, ён пра ду гледж-

вае вя лі кую коль касць кам бі на-

цый. Усе прад ме ты адзен ня пад-

бі ра юц ца та кім чы нам, каб кож ная 

рэч спа лу ча ла ся з усі мі ас тат ні мі. 

У вы ні ку мы атрым лі ва ем свай го 

ро ду кан струк тар «Ле га», з дэ та-

ляў яко га мож на па бу да ваць што 

за ўгод на. Ка лі кап су ла скла дзе на 

пра віль на, як мі ні мум паў го да яна 

да зва ляе на огул ні чо га не куп ляць, 

і пры гэ тым кож ны дзень вы гля-

даць па-но ва му. Як раз тое, што 

нам трэ ба.

Са мая ма лень кая кап су ла — 

гэ та 6–8 прад ме таў адзен ня, з 

якіх лёг ка скла да юц ца 12–15 

кам плек таў. Па чы на ем скла даць 

кап су лу з «ба зы» — пра дум ва ем 

«вяр хі», да да ём не каль кі «ні зоў» 

(іх спат рэ біц ца менш) і на ніз ва ем 

на гэ тую ба зу абу так, сум ку, ак се-

су а ры. Мож на, на ад ва рот, па чаць 

з не каль кіх «ні зоў» і па да браць да 

іх «вяр хі». У кан цы мож на пра ду-

маць па ру яр кіх дэ та ляў, якія да да-

лі б воб ра зам ад мет насць.

АД ТЭ О РЫІ 
ДА ПРАК ТЫ КІ: 
ДЗЯЎ ЧЫН КІ

— Для дзяў чын кі-школь ні цы я 

па ра і ла б ку піць ад ну свя точ ную 

блуз ку, — ад зна чае сты ліст. — Гэ-

та га бу дзе да стат ко ва.

 Та кім чы нам, свя точ ная блуз ка. 

Яна мо жа быць у мод ным вік та ры ян-

 скім сты лі, з пыш ны мі ру ка ва мі 

або ка рун ка вым каў не ры кам. Ко-

ле ры — бе лы, крэ ма вы або бла-

кіт ны.

• Яшчэ адзін «верх» — аб са-

лют на ба за вая ка шу ля з доў гі мі 

ру ка ва мі: пра мая, на кшталт хлап-

чу ко вай, з кла січ ным ад клад ным 

каў ня ром. Ко лер — па жа дан ні: ка-

шу ля мо жа быць бла кіт най, бе лай 

або ў тон кую па лос ку.

• Ас тат нія «вяр хі» — гэ та ва-

да лаз кі свет лых спа кой ных ко ле-

раў.

— Ва да лаз кі ця пер у трэн дзе, і 

пры гэ тым яны не су пя рэ чаць дзе-

ла во му дрэс-ко ду, на ват стро гім 

па тра ба ван ням, якія бы ва юць у не-

ка то рых гім на зі ях. Яны прад стаў-

ле ны ў роз ных брэн даў, у тым лі ку 

ай чын ных, у прын цы пе на лю бы 

бюд жэт.

• «Ні зы» ў кап су ле для школь-

ні цы — гэ та шта ны, мі ні мум ад на 

спад ні ца і са ра фан. Ко ле ры — не 

толь кі чор ны і шэ ры, але і цём на-

сі ні, ша ка лад ны, і на ват глы бо кі 

цём на-зя лё ны.

— Са ра фан не па тра буе час та-

га мыц ця, а ка лі мя няць ва да лаз кі, 

атрым лі ва юц ца роз ныя воб ра зы. 

І дзяў чын цы не бу дзе на да куч ваць 

«школь ная фор ма», — тлу ма чыць 

Воль га. — Тым больш што са ра-

фа ны бу дуць ак ту аль ныя гэ тай во-

сен ню не толь кі для дзя цей, але 

і для да рос лых. Мож на вы браць 

фа сон у сты лі рэт ра, з пыш най 

спад ні цай. Мож на вы браць са ра-

фан са спад ні цай у склад ку на шы-

ро кіх шлей ках, мож на па фі гу ры на 

тон кіх шлей ках. Ёсць ва ры ян ты з 

гу зі ка мі на пе ра дзе на план цы — 

та кія са ра фа ны доб ра тры ма юць 

фор му.

• Пін жак (хай гэ та бу дзе не праз-

мер ны, а ра зум ны авер сайз) і /або 

ка мі зэль ка (а лепш — дзве).

— Я рэ ка мен да ва ла б спы ніц-

ца ме на ві та на ка мі зэль ках за-

мест тра ды цый ных жа ке таў. Фа-

сон трэ ба вы бі раць кла січ ны — як 

ад муж чын ска га кас цю ма-трой кі. 

Ка мі зэль кі за раз но сяць са шта-

на мі, спад ні ца мі, на лю бую ва да-

лаз ку, ка шу лю і на ват як топ (але 

гэ та, вя до ма, не школь ны ва ры-

янт). Та кую ка мі зэль ку дзяў чын ка 

змо жа на дзець не толь кі ў шко лу, 

але і ў воль ны час — з джын са мі, 

на фут бол ку.

• Кал гот кі — гэ та тое, што мо жа 

да даць ці ка він ку ў стро гі воб раз.

— Ка лі ня ма жорст ка га дрэс-

ко ду, мож на вы браць шчыль ныя 

ка ля ро выя кал гот кі. І на ват кал гот-

кі ў клет ку: яны вель мі ак ту аль ныя. 

Гэ та стыль прэ пі, які прый шоў да 

нас з эліт ных на ву чаль ных уста-

ноў За ход няй Еў ро пы. Сён ня гэ та 

трэнд, і, ду маю, дзяў чын кам-пад-

лет кам та кая дэ таль прый дзец ца 

да спа до бы. Да рэ чы, клет ка ак ту-

аль ная і ў воп рат цы. Мож на спад-

ні цы і шта ны ку піць ад на тон ныя, а 

са ра фан — клят час ты. Або на ад-

ва рот. І да поў ніць кап су лу ва да-

лаз ка мі ў ко ле ры клет кі.

• Да да ём абу так.

— Гэ та мо гуць быць 

на ват ке ды. Але не з тка-

ні ны, а з тон кай ску ры 

на шы ро кай па дэ шве (у 

іх не бу дзе го ра ча, та му 

та кі абу так па ды дзе дзяў-

чын цы-пад лет ку ў якас ці 

«змен кі»). Мож на вы браць 

менш пра ва ка цый ны, але 

так са ма ак ту аль ны ва ры-

янт — туф лі ў сты лі рэт-

ра з ра мень чы кам. Іх но-

сяць са шкар пэт ка мі, якія 

на дзя ва юц ца звер ху на 

тон кія кал гот кі — гэ та той 

жа стыль прэ пі. З ка рот-

кай спад ніч кай або су кен-

кай гэ та бу дзе вы гля даць 

вель мі кру та.

АД ТЭ О РЫІ 
ДА ПРАК ТЫ КІ: 
ХЛОП ЧЫ КІ

• Пач нём з «ні зоў». Спат рэ бяц-

ца ад ны шта ны — ба за выя, кла січ-

ныя, «ад кас цю ма». Мож на да даць 

яшчэ ад ны, ак ту аль най даў жы-

ні — па кос тач ку. А мож на дру гім 

«ні зам» абраць кла січ ныя пра мыя 

джын сы — без па цёр тас цяў, цём на-

сі ня га, а лепш цём на-шэ ра га або 

чор на га ко ле ру.

— Ні адзін дрэс-код, ка лі гэ та 

не фар маль ны дрэс-код бан ка або 

юры дыч най фір мы, не за ба ра няе 

кла січ ныя, стро гія пра мыя джын-

сы цём ных ко ле раў, — тлу ма чыць 

сты ліст.

• «Вяр хі». Ад на стро гая кла січ-

ная ка шу ля свет ла га ко ле ру для 

ўра чыс тых вы пад каў. Ас тат няе — 

фут бол кі з аку рат ным каў ня ром і 

лю быя ва да лаз кі. Іх мож на бу дзе 

на сіць з джын са мі, ке да мі або кра-

соў ка мі і пас ля шко лы.

• Пін жак. Ён мо жа быць кла-

січ ны, а мо жа быць клуб ны — 

у клет ку, з воў ны або на ват вель-

ве та вы; у кла січ най бэ жа вай, шэ-

рай ці ка рыч не вай га ме.

— Ха чу ска заць пра кас цю мы. 

Мно гія ма мы тут па кры вяц ца: лі-

чыц ца, што кас цюм для школь ні-

ка — пус тое ўкла дан не гро шай. 

Маў ляў, над зе не яго хлоп чык ад 

сі лы два ра зы на год, 1 ве рас-

ня і 31 мая. Ды і вы гля дае дзі ця 

або пад ле так у ім па цеш на, як 

ма лень кі офіс ны ра бот нік. Але 

кас цюм па трэб ны, каб на сіць яго 

дэ та лі не ра зам, а па асоб ку. Пін-

жак — з джын са мі і свет лай ба-

за вай фут бол кай. Шта ны — з ва-

да лаз кай, фут бол кай, ка шу ляй, 

на ват з ху дзі. Ка лі з дзя цін ства 

на ву чыць хлоп чы ка на сіць кас-

цюм стыль на, асоб на і ра зам — 

ён бу дзе ўмець доб ра апра на цца 

ўсё жыц цё.

• Пад бі ра ем пра віль ны абу так.

— Тут па ды хо дзіць лю бы ба-

за вы абу так: чэл сі, туф лі-дэр бі, 

окс фар ды ў су час ным вы ка нан-

ні і на ват кра соў кі (цём ныя і без 

уся ля кіх флі кер ных уста вак). Ка лі 

ў гэ тым абут ку хлоп чы ку некам-

форт на, мож на абуць на ват слі по-

ны — чор ныя ці цём на-сі нія.

• Да да ём у воб раз ці ка він ку.

— Для школь ні ка та кой ці ка-

він кай мо гуць стаць, на прык лад, 

ка ля ро выя шкар пэт кі. Ця пер яны 

ў мо дзе. Ка лі шта ны пра віль най 

даў жы ні, па кос тач ку, шкар пэт-

кі мо гуць быць з ма люн кам або 

прын там (зра зу ме ла, не з ча ра па-

мі), до сыць яр кія. Але яны па він ны 

спа лу чац ца па ко ле ры з ас тат ні мі 

дэ та ля мі воб ра за.

• Рук зак.

— Рук зак спа лу ча ец ца прак-

тыч на з лю бым дрэс-ко дам. 

У шко лу і для хлоп чы ка, і для дзяў-

чын кі вы бі ра ем кла січ ны рук зак, 

мак сі маль на на блі жа ны да сум кі-

парт фе ля, ба за вых цём ных ко ле-

раў, без над пі саў, не спар тыў на га 

ты пу.

— Воль га, дзе ўсё гэ та мож на 

набыць?

— Ва ры ян таў — ма са. Дзяў-

чын кам кла са з пя та га-шос та га 

ўжо па ды дзе па мер XS у мас-

мар ке це (Bershka, Stradіvarіus), 

хлоп чы кам мож на за зір нуць у 

Colіn's: хоць там рэ чы не ў кла-

січ ным сты лі, сёе-тое мож на 

знай сці і для шко лы. Ёсць сэнс 

прай сці ся па ганд лё вых цэнт-

рах, па бы ваць у ГУ Ме і ЦУ Ме. 

За «вяр ха мі» за зір ні це да бе ла-

рус кіх вы твор цаў — на прык лад, у 

той жа Mark Formelle. Вы бі рай це 

воп рат ку аба вяз ко ва ра зам з ва-

шым школь ні кам. Ары ен туй це ся 

на тое, ці бу дзе дзі ця на сіць гэ тыя 

рэ чы толь кі ў шко лу, або па жа дае 

апра наць ней кія «школь ныя» рэ-

чы ў ін шых спа лу чэн нях у воль ны 

час. Ка лі па жа дае — зна чыць, гэ-

та пра віль ная і па трэб ная рэч.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

АПРА НУ ТЫ ЯК ЛОН ДАН СКІ ДЭН ДЗІ
Збі ра ем гар дэ роб школь ні ка ра зам са сты ліс там
По шу кі і на быц цё «школь най фор мы», як па ста рой звыч цы ка-

жуць ма мы і та ты, — тая яшчэ га ла ва лом ка! Гэ та ра ней школь ная 

фор ма бы ла адзі най, і праб лем з вы ба рам не па ўста ва ла. А ця-

пер та ва раў — мо ра, цэ ны і якасць — са мыя роз ныя, школь ныя 

па тра ба ван ні — ту ман ныя: «дзе ла вы стыль», «свет лы верх — 

цём ны ніз». Плюс су час ная мо да, брэн ды і трэн ды, якія ма юць 

для пад лет каў ве лі зар нае зна чэн не. Ды яшчэ баць кам хо чац ца, 

каб дзі ця вы гля да ла «аку рат нень ка»... Рас клас ці ак ту аль ны 

школь ны гар дэ роб «па па лі чках» мы па пра сі лі fashіon-сты ліс та 

Воль гу Жу раў скую.


	8zni-12_optim

