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SEX-БАЛЯСЫ

ТРЭНДЫ ЧАСУ
Як вы думаеце, што падчас каранцiну, самаiзаляцыi было для
жанчын самае цяжкае? («Хаджу па доме на абцасах i п'ю кефiр з хрустальнага келiха. Гэта надае майму лайдацтву нейкую асаблiвую вытанчанасць».) Аказваецца, апроч iншага —
немагчымасць «навесцi прыгажосць». («Сяджу дома, раву.
Мой муж выцiрае мне слёзы. Я падумала, што гэта так мiла.
Падыходжу да люстэрка... А ён мне тушшу, якая расцяклася,
вусы прымаляваў...») У сэнсе, не самой прычасацца, а схадзiць у салон прыгажосцi. («Калi жонка не робiць дэпiляцыю
падчас каранцiну, гэта значыць, што да яго яна рабiла яе не
для цябе».) Ну, яшчэ трэнажорную залу наведаць. («— Дарагi, я на фiтнес. — Канешне, любая! — Дурань, ты павiнен быў
сказаць, што мне не трэба!») А тут сядзi дома i нiкуды — нi
нагой! Таму калi, напрыклад, у Маскве прадпiсалi прыпынiць
работу касметычных i масажных салонаў, салярыяў, лазняў,
саўн i iншых аб'ектаў па аказаннi падобных паслуг, прыгожы
пол успрыняў гэта драматычна. Вiдаць, здагадалiся адразу,
чым усё скончыцца можа. («Каранцiнiяда-2020: сучаснае пяцiжор'е, перацягванне салаты, фiгурнае харчаванне, спартыўная
хадзьба ў краму, лёгкая катлетыка, балконны спорт, вялабол,
алкагольф...») Не хвалюйцеся, нiшто не вечнае. («Каранцiн
скончыцца. А звычка адчыняць дзверы нагой застанецца».)
Я лепш раскажу прыемныя навiны. («Калi доўга-доўга глядзець
на жанчыну, яна абавязкова дастане люстэрка».) Вучоныя спрагназавалi знешнасць слабага полу праз паўвека. Даследчыкi з Унiверсiтэта Хельсiнкi высветлiлi, што прывабныя жанчыны нараджаюць на
16 працэнтаў больш дзяцей, якiя таксама вылучаюцца прыгажосцю.
(«— Доктар, што рабiць? Я хачу нарадзiць, а муж адмаўляецца. — Ну
i няхай адмаўляецца, нараджайце самi».) I з кожным годам колькасць
прыгожых дзяўчат павялiчваецца. («Жанчына павiнна ведаць дзве
рэчы: цану сабе i назву галактыкi, адкуль яна, зорка такая, звалiлася на вашу галаву».) Разам з тым вучоны Стывен Сцiрнс з Ельскага
ўнiверсiтэта ўпэўнены, што ў людзей у будучынi зменшыцца рост i
павялiчыцца вага. Вучоныя тлумачаць гэта тым, што цяпер менавiта
такiя жанчыны нараджаюць часцей у параўнаннi з «лёгкiмi» i высокiмi. («—Якi твой рост? — 164 сантыметры. — А вага? Яшчэ меншая.
120 кiлаграмаў».)
Даследчыкi сышлiся на думцы, што ўжо ў найблiжэйшыя дзесяцiгоддзi прадстаўнiцы прыгожага полу будуць падобныя памiж сабой
праз асiмiляцыю i iмiграцыю. («У Пецi было 15 апельсiнаў i 13 груш, а ў
Машы прыгожая попа, трэцi памер грудзей i доўгiя ногi. Пытанне: цi патрэбны Пеця ў гэтай задачы, калi ўсе ўжо пачалi ўяўляць сабе Машу?»)
Праўда, сапраўднай рэдкасцю стануць вяснушкi, а таксама блакiтныя
i зялёныя вочы. («Сустрэў сваю дзiцячую мару. Прайшоў мiма. Зрабiў
выгляд, што не пазнаў».) Амерыканскiя даследчыкi МIТ высветлiлi, што
жанчыны маюць больш перспектыў у палiтыцы i бiзнесе, таму што яны
часцей адмаўляюцца ад хабару i больш клапоцяцца пра падапечных.
(«— Я — твая будучая жонка. — Па любовi цi па прымусе? — Гэта як
сам захочаш. Захочаш — па любовi, а не захочаш — па прымусе».)
Ну, гэта трэнды будучынi. Хоць колькi там да яе засталося? («Сорак
гадоў — прышпiльны ўзрост. Адна сяброўка стала бабуляй. Другая
сышла ў дэкрэт».) Але пакуль вернемся да рэалiй...
Пандэмiя змяняе моду. Iтальянскi дызайнер Цiцiяна Скарамуца лiчыць, што сёлета на пляжах
будзе папулярнае трыкiнi — купальнiк, якi складаецца з лiфа,
трусiкаў i... маскi ў тон. («— А ты
чаго чакаў, што я здыму маску на
першым спатканнi? Я не такая».)
Дагэтуль свет высокай моды ў
самаiзаляцыi дэманстравалi жонкi вядомых беларускiх i расiйскiх
спартсменаў, запусцiўшы ў сецiве
#подушкачеллендж. Гэта калi замест брэндавай сукенкi асновай
вобразу становiцца... падушка. Як
варыянт, можна было выкарыстоўваць коўдру. Вядома, такiя здымкi
з'явiлiся ў iнтэрнэце з дазволу мужоў. («Дзяўчына забылася ўзяць у
паездку тэлефон, планшэт i фотаапарат i, калi вярнулася, сама перастала верыць у тое, што некуды
ездзiла».) Iм жа таксама сумна.
(«Сказаў жонцы, што хацеў бы паспрабаваць у ложку нешта новае.
Яна паказала мне. як трэба надзяваць падкоўдранiк».) Карацей, абкручваеш вакол талii тую самую
падушку, перацягваеш пасярэдзiне раменьчыкам — i гатова! Вельмi
сексуальна атрымлiвалася... («Мне тут усе кажуць: разбярыся са сваiм
жыццём... А я і ў падкоўдранiку заблытацца магу!»)
Далей — болей. На змену аднаму трэнду прыйшоў другi: прыгожы
пол пачаў фатаграфавацца ў сукенках з... папяровых пакетаў. Такiя
здымкi публiкавалiся пад хэштэгам #paperdresschallenge. («Многiя жанчыны сваёй вышэйшай адукацыяй такую дурнiцу ў сабе сапсавалi...»)
Што сказаць? Калi падушкамi цi коўдрамi сябе абкручвалi пераважна
дзяўчаты мадэльнай знешнасцi, дык паперу пачалi нацягваць на сябе
ўсе ахвотныя... («Жаночае каварства ў сацыяльных сетках: сфоткалася
з сяброўкай, сябе адфаташопiла, а сяброўку не».) Апраўдвае занятак
толькi тое, што флэшмоб бяскрыўдны, а настрой ён падымаў...
Кастусь ХАЦЕЛАЎ-ЗМАГЕЛАЎ.
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«ШЧАСЛIВАЯ ШТОДЗЕНЬ
ЗАЙМАЦЦА ФАТАГРАФIЯЙ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— I ўсё ж такi, цi важна мець
дарагую камеру на пачатковым
этапе развiцця ў фатаграфii?
— Не ад на знач нае пы тан не.
З аднаго боку, калi гэта стане матывацыяй для далейшага развiцця,
як было ў мяне, то варта. А калi вы
не ўпэўнены ў сваiх сiлах i сваiм жаданнi самаўдасканальвацца, лепш
не трэба. Навошта купляць такую
рэч, якую паставiш на палiцу, i яна
будзе пакрывацца пылам?
— Як выглядае працэс стварэння вашых фота?
— Спачатку з'яўляецца iдэя, iх у
мяне вельмi шмат, усе запiсаны ў
нататнiку. Некаторыя патрабуюць
бюджэту, некаторыя — пэўнай лакацыi. Пасля iдзе падрыхтоўка да
запаветнага «клiка» камеры. За
кожным здымкам стаiць работа
многiх прафесiяналаў: вiзажыстаў,
касцюмераў, мадэляў. У сярэднiм
грым доўжыцца ад дзвюх да шасцi
гадзiн. Самi знаходзiм i падбiраем
аксесуары, шыем адзенне. Затым
iдзе самая нескладаная частка работы — здымка гадзiны на дзве,
апошнi этап — рэтуш, якi займае
каля пяцi гадзiн. Дарэчы, фоташопам карыстаюся толькi для таго,
каб прыбраць маленькiя няроўнасцi.
— Вы — вопытная ўдзельнiца i пераможнiца розных конкурсаў. Што працуе на поспех
лепш за ўсё?
— Наладжаны кантакт з патрэб ны мi людзь мi, ка рыс ныя
знаёмствы. Я заўсёды адкрытая
для прапаноў, часта такiя паступаюць ад мастакоў, якiя хочуць
злучыць фатаграфiю з мастацтвам, — у гэтым дакладна ёсць
перспектыва. Лiчу, што не трэба
саромецца расказваць пра сябе:
калi хачу папрацаваць з пэўным
брэндам, пiшу iм сама. Таксама
важна быць актыўным усюды: на
дзелавых сустрэчах, у сацсетках.
Варта сачыць за прафесiяналамi
сусветнага ўзроўню, самому iмкнуцца да новых вышынь. Сёння
фатаграфаванне даступнае кожнаму. Аднак, маючы толькi талент,
можна так i застацца ў ценi iншых.
Каб вылучыцца з велiзарнай колькасцi i заявiць пра сябе на вялiкую
аўдыторыю, вучыцеся прыкмячаць
штосьцi цiкавае, бярыце ўнiкальнай падачай, аддавайце ўвагу i
асабiстым якасцям, i прафесiйным
навыкам.
— Цi адрознiваецца замежны рынак фатаграфii ад айчыннага?
— У нас больш запатрабаваныя
камерцыйныя здымкi накшталт гiсторый кахання, вяселляў i гэтак
далей. У Еўропе, напрыклад, наадварот, iндывiдуальныя фотасесii
не вельмi карыстаюцца папулярнасцю, iм больш даспадобы мастацкiя работы, што выходзяць за
рамкi звычайнага. Таксама там
карыс таюцца папулярнасцю выстаўкi ў галерэях.

— Творчыя людзi падзяляюцца на дзве катэгорыi: адны лiчаць, што натхняцца i недзе нават капiраваць работы вядомых
майстроў — гэта нармальна, бо
такi падыход дапамагае вызначыцца са сваiм стылем. А ёсць
тыя, хто не прымае названай
пазiцыi, маўляў, з-за гэтага не
развiваецца фантазiя, творчае
мысленне. Што думаеце вы?

Фота з серыі «Акцэнты i формы».

— Ва ўсiм патрэбны баланс.
На прык лад, у не ка то рых ма iх
работах праглядваюцца матывы
Пiкасо або iншых мастакоў. Калi
фатаграфую, быццам узнаўляю
карцiну: нешта паўтараю тэхнiчна
або iдэйна, i ў той жа момант гэта
дапамагае згенерыраваць уласныя вобразы. Аднак кумiраў сярод
фатографаў у мяне няма. Занадта шмат таленавiтых людзей, назваць кагосьцi канкрэтнага вельмi
цяжка. Штодня праглядаю работы
як маладых мастакоў, фатографаў
i iлюстратараў, так i дасведчаных,
i ў кожнага знаходжу нешта, што
мне падабаецца.
— Вы не толькi бераце ўдзел
у розных выстаўках, але i самi
з'яўляецеся арганiзатарам некаторых. Як адчуваеце сябе ў
такой ролi?
— Для любога фатографа гэта
вялiкае свята. У Мiнску выстаўку

MIFA арганiзоўвала ўпершыню,
хоць увогуле ўдзельнiчаю ў ёй часта. Хацелася зрабiць свой унёсак
у гэтую сферу на радзiме. Сабралi
фатографаў, якiя прадэманстравалi свае найлепшыя работы, i
атрымалi ацэнку сваёй творчасцi
ад прафесiяналаў. Прыемна, што
пасля было многа станоўчых водгукаў, дзякуючы такой сустрэчы
нехта пачаў таксама займацца
фатаграфiяй. Лiчу, што каб гэтая сфера добра развiвалася,
трэба больш акцэнтаваць увагу
на падобных праектах. Так прыходзiць усведамленне, на якiм
ты ўзроўнi зараз, цi хапае табе
вопыту або ведаў. Але, на жаль,
як паказвае практыка, выставак
з кожным годам праводзiцца ўсё
менш, бо яны не прыносяць прыбытку, — iх арганiзацыя каштуе
вялiкiх грошай.
— Дар'я, вас абралi прадстаўнiком ад Беларусi ў кiрунку «Мастацтва» на сусветнай фотавыстаўцы «Экспа» ў
Дубаi, што павiнна адкрыцца
сёлета ў кастрычнiку. Якiя работы прадставiце там?
— Варта сказаць, што зараз
iдуць перамовы аб яе пераносе
на наступны год з-за эпiдэмii. Але
гэта не значыць, што я спыняюся
ў рабоце. У мяне ўжо ёсць пэўныя распрацоўкi i дакладнае бачанне сваёй часткi. Гэта будуць
ультрасучасныя фатаграфii з нацыянальным каларытам, славянскай
гiсторыяй, культурай, традыцыямi, адлюстраванымi на здымках.
Увогуле, я шчаслiвая ад таго, што
займаюся фатаграфiяй штодня. Не
стамляюся, бо гэта тое, чым жыву.
Зразумела, былi моманты выгарання, аднак гэта заўсёды мінае, галоўнае — працягваць нешта ствараць,
пераключацца з iдэi на iдэю. Доўгi
час супрацоўнiчала з беларускiмi
глянцавымi выданнямi, але цяпер
тое — не мая гiсторыя. На сёння
я мала працую над фэшн-здымкамi, сканцэнтравалася на мастацкiх.
Таксама ва ўмовах каранавiруса пiшу калонку ў самым буйным кiтайскiм часопiсе пра фота Photo world,
ён асвятляе ўсё самае цiкавае са
сферы фатаграфii i мастацтва, публiкуюся i ў iншых выданнях.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
Фота дадзена гераiняй.
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