
Сьогодні дуже модними і попу-
лярними стають інтер’єрні ляльки: 
оригінальні іграшки потягують каву 
у кав’ярнях, поселяються у кафе, 
оформлених у етностилі, запрошу-
ють із вітрин до магазинів одягу та 
взуття. Та й в домашню обстановку 
така цікава прикраса впишеться 
якнайкраще. Тільки отримати 
забавку-красуню — задоволення 
недешеве: в Інтернеті замовити 
інтер’єрну ляльку залежно від роз-
міру й багатства вбрання коштує від 
однієї-трьох до 10 тисяч і більше. 
Цінується і ручна робота, і фанта-
зія автора, і кропітке шліфування 
тонких деталей. 

Майстриня з села Жовтневе, що 
у Володимир-Волинському районі, 
Оксана Саганюк за свої творіння 
таку високу ціну не править. Поки, 
так би мовити, набиває руку в за-
хопленні, яким займається тільки 
чотири місяці. Нещодавно у княжо-
му граді відбулася перша виставка 
лялькарки, де ми й поспілкувалися 
про технологію виготовлення не-
звичних іграшок: принцес, нарече-
них, дам із собачкою чи мушлею, 
українських господиньок тощо. 

— Моє захоплення почалося від-
тоді, як у Львові побачила ляльку 

ручної роботи. Мені дуже сподоба-
лося. Зацікавившись, почала шука-
ти інформацію, як воно робиться, з 
чого, — розповідає Оксана Анато-
ліївна. — З часом, методом спроб і 
помилок, я знайшла всі матеріали, 
з яких зараз виготовляю ляльок. 
Спершу працювала з глиною, але по-
ступово перейшла на пластику, бо з 
нею легше справлятися. Глина крих-
ка, б’ється, дуже складно виліпити 
дрібні деталі, пальчики на руках і 
ногах відразу відламуються. А плас-
тика після запікання стає такою, як 

пластмаса, гнучка, лялька виходить 
рухлива — згинаються руки і ноги. 

— Скільки часу потрібно на ви-
готовлення однієї ляльки? Взагалі, 
яка технологія виробництва?

— На одну ляльку витрачаю 
один-два дні. Починається робота зі 
складання дротяного каркаса. Далі, 
якщо іграшка глиняна, з замішаної 
глини виліплюю тіло. Така сама тех-
нологія і з пластикою. Потому заго-
товка запікається, а поверху обмо-
тується ватою, що склеюється клеєм 
ПВА, або синтепоном. Волосся у 
більшості ляльок із фарбованої вов-
ни, замовляю готову через Інтернет. 
Або ж купую шиньйони зі штучного 
волосся. Очі — намистинки. Колір 
обличчя, макіяж створюю акри-

ловими фарбами. Наступний етап 
— вбрання. Образ вимальовується 
після того, як вже починаю ліпити. 
Коли зроблено перші кроки, розу-
мію, яка це має бути лялька: чи укра-
їночка, чи принцеса, чи маленька ді-
вчинка. Весь одяг шию сама, також 
придумую аксесуари. На тканини 
поки не витрачаюсь: удома можна 
знайти багато клаптиків, старого 
одягу. А ще друзі, помітивши, що 
серйозно захопилася лялькарством, 
приносять якісь речі, з яких можна 
вирізати, комбінувати. 

У доробку майстрині з Жовтне-
вого, крім глиняних і пластикових 
панянок, знайдуться й симпатичні 
дитячі іграшки.

— Є ще шиті ляльки, але ними 
мало займаюся, — показує Оксана 
Саганюк дві м’які лялі з наївними 
обличчями. — Текстильні забавки 
дуже пахучі. Тканина замочується 
у каві з корицею і ваніллю, а потім 
запікається в духовці. Ляльки для 
дітей просочуються лавандою, вона 
має заспокійливий ефект, із такою 
іграшкою солодко спиться. Всере-
дині забавка напхана вовною або 
синтепоном, тож екологічно чиста й 
безпечна. 

Інтер’єрні ляльки досить доро-
гі. Та лялькарка з Володимир-Во-
линського району не розраховує 
на захмарні заробітки, багато своїх 
творінь дарує знайомим, іще більше 
— додають затишності її домівці. А 
коли продає якусь ляльку, то, каже, 
просить близько 300-500 гривень, 
аби повернулись витрати на матері-
али. 

Спілкувалась Ольга ЮЗЕПЧУК

Студентка з Ужгорода Ан-
желіка Лях, модель агент-

ства One Models Agency, стала 
третьою віце-міс на Miss Globe 
International-2012. Конкурс краси 
відбувся 14 жовтня на Кіпрі.

Окрім титулу третьої віце-
міс, 18-річна Лях також отримала 
звання Miss Cosmopolitan. Тож 
фото Анжеліки прикрашатиме 
обкладинку глянсового журна-
лу Cosmopolitan. Також красуня 
з України отримала піврічний 
контракт від світового модельного 
агентства Ford на роботу в США.

Головний титул «Міс Плане-
та-2012» отримала конкурсантка 
з Бразилії. Першою віце-міс стала 
білоруська красуня, другою — ді-
вчина з Казахстану, а четвертою — 
представниця Гвінеї.

Студентка з Ужгорода стала третьою 
віце-міс на конкурсі «Міс Планета-2012»

Влада Прокаєва розлучилася і більше заміж не хоче

Алла Пугачова обрала образ дівчинки 
у вузьких джинсах

Колишня модель Влада Прокаєва 
(Литовченко) в інтерв’ю «Світ-

ському життю» офіційно підтверди-
ла інформацію про своє розлучення 
з бізнесменом Сергієм Прокаєвим. 
«Я не можу давати ані оцінок, ані ха-
рактеристик, але можу чітко заяви-
ти, що розлучилася з Сергієм Про-
каєвим», — розповіла Влада.

Жодних сторонніх коментарів 
зірка давати не хоче: ні про те, чи 
будуть вони розвінчуватись, адже 
колишнє подружжя вінчалось у 
церкві, ні про те, чи став причиною 
розлучення інший чоловік. Лише 
повідомила, що більше не спілкуєть-
ся з Прокаєвим.

Окрім того, Влада заявила, що, 

зважаючи на усі обставини її життя, 
більше не збирається офіційно вихо-
дити заміж.

До слова, бізнесмен Прокаєв 
— третій офіційний чоловік екс-
моделі. Другим був президент ком-
панії «Київстар» Ігор Литовченко. 
Влада має по доньці від першого й 
другого шлюбів.

Російська співачка Алла Пугачо-
ва здивувала своїм новим обра-

зом. Примадонна помітно схудла й 
вперше за останні 20 років вдягла 
вузькі джинси. Її поява на прем’єрі 
фільму «Любов із акцентом» у Мо-
скві викликала фурор.

Ще влітку в зірковій тусовці 
заговорили про те, що Алла Бори-
сівна кардинально змінила імідж: 
схудла, помолодшала, а головне 
— відмовилася від своїх тради-
ційних темних балахонів. Як тоді 
з’ясувалося, у Пугачової з’явився 
новий стиліст — Алішер. Він пе-
реконав артистку спробувати но-
сити зовсім інші вбрання. «Мені 
захотілося перетворити Пугачову 
на секс-діву. Всі ми знаємо легенду, 
Примадонну, а тепер вона бажана, 
сексуальна, елегантна», — розпо-
відав стиліст в одному з інтерв’ю.

Старання Алішера не були 
марними: на прем’єру фільму Алла 
Борисівна з’явилася в джинсових 
легінсах, які вона доповнила чор-
ною тунікою з паском.

Примадонна своє сенсаційне 
схуднення пояснила просто: треба 
менше їсти.
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Scorpions у Києві 
«розігріватиме» учасник 
«Голосу країни»
На концерті легендарного гурту Scorpions у Києві, 
який відбудеться 29 жовтня, на розігріві висту-
пить учасник вокального шоу «Голос країни-2» 
і переможець цьогорічного «Крим Мюзік Фест» 
Олександр Онофрійчук. Музиканти Scorpions, щоб 
обрати виконавця, який вийде до публіки перед 
їхнім виступом, прослухали сотні пісень україн-
ських артистів.

Донька Вітні Х’юстон виходить 
заміж за зведеного брата
19-річна Боббі Крістіна Браун, донька загиблої 
співачки Вітні Х’юстон, оголосила про заручини зі 
своїм зведеним братом — 22-літнім Ніком Гордоном. 
Вітні взяла Гордона під опіку, коли хлопцю було 12 
років. Тривалий час молоді люди відхрещувалися від 
роману, та тепер вирішили відкрито розповісти і про 
стосунки, і про заручини. Родичі співачки спершу 
були проти кохання молодих людей, але згодом зми-
рились, оскільки Боббі Крістіна запевняє, що не може 
жити без Ніка.
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Ляльки майстрині з Володимирщини 
пахнуть корицею і ваніллю


