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— Рас ка жы це, ка лі па-

ча ло ся ва ша за хап лен не 

ру ка дзел лем?

— Яшчэ ў дзя цін стве я 

лю бі ла ма ля ван не, леп ку, 

бы ла вель мі ці каў ным дзі-

цем. У да рос лым уз рос це ў 

якас ці хо бі зай ма ла ся шыц-

цём, не пра фе сій на, вя до ма. 

Май стравала роз ныя рэ чы: 

сум кі, спад ні цы, ля лек. Зы-

ход ным пунк там ста ла мая 

ра бо та. Пад час сту дэнц тва 

пад пра цоў ва ла ў кра ме та-

ва раў для ру ка дзел ля, там 

і па ча ла пад ра бяз на вы ву-

чаць і спра ба ваць роз ныя 

тэх ні кі.

— Дзе вы на ву ча лі ся гэ-

та му ра мяст-

ву?

— Я ні ко лі 

не лі чы ла ся бе 

пра фе сій ным 

фом-фла рыс-

там. Фа а мі ра-

нам за ня ла ся 

зу сім вы пад-

ко ва. До ма ля-

жаў плас тык, 

вы ра шы ла па-

с п р а  б а  в а ц ь 

вы ра біць з яго 

пры мі тыў ную 

ру жу. Вы нік 

с п а  д а  б а ў  с я , 

хоць та ды ён 

быў да лё кі ад 

ідэа лу. За ха пі-

ла ся на ней кі 

час гэ тым за-

няткам. Сур' ёз-

на да фа а мі ра ну я прый шла 

з дру гой спро бы, пра ца ва ла 

ў пры мі тыў ных тэх ні ках (на 

той мо мант у ін тэр нэ це ха-

па ла роз ных май стар-кла-

саў). Пас ля ад кла ла амаль 

на год сваё за хап лен не.

— Па мя та е це сваю пер-

шую ра бо ту?

— Пер шы вы раб, які да 

гэ та га ча су ёсць у мя не ў 

асар ты мен це, — чар та-

па лох. Сфа та гра фа ва ла і 

раз мяс ці ла ра бо ту ў свой 

акаўнт у Іnstаgrаm. Ма ім 

сяб рам спа да ба ла ся ары гі-

наль ная рэч. На той мо мант 

я су пра цоў ні ча ла з кра май 

адзен ня, якая бра ла на рэа-

лі за цыю мае ста рыя вы ра-

бы — ру жач кі, за кол кі і г. д. 

Пры нес ла да іх чар та па лох 

і ад ну з ма іх улю бё ных па-

ля вых кве так — цы ко рый. 

Ка за лі, што за іх на ват спра-

ча лі ся дзве па куп ні цы (смя-

ец ца). А ў 2017-м спан тан на 

вы ра шы ла паў дзель ні чаць 

у вы стаў цы «Млын». У сту-

дзе ні ства ры ла ста рон ку ў 

се ці ве, за пам па ва ла ту ды 

пер шыя ра бо ты, і за ка зы 

па сы па лі ся ім гнен на. Хоць 

вы ра баў бы ло ўся го ча ты-

ры, праз ты дзень у мя не 

ўжо былі тры ва лы старт і 

пад піс чы кі, якія са мі пры хо-

дзі лі на маю ста рон ку без 

рэ кла мы.

— У асноў ным ва шы 

вы ра бы прад стаў ле ны 

ў вы гля дзе кве так, ле ка-

вых рас лін, на ся ко мых, 

пры чым усё вель мі па доб-

нае да ары гі на ла.

— Я ні ко лі не ста ві ла са-

бе за мэ ту на блі зіць вы раб 

да ары гі на ла. Хут чэй гэ та 

аў тар ская сты лі за цыя. Іс-

нуе асоб ны кі ру нак у фом-

фла рыс ты цы, за да чай яко-

га з'яў ля ец ца вы ка нан не 

вы ра бу вель мі па доб ным 

да са праўд на га. Я ж прык-

мя чаю асоб ныя ню ан сы: 

ко лер, фак ту ру, па сад ку 

пад вя ноч ка ва га ліст ка, пя-

лёст ка. І ўва саб ляю гэ ты на-

ту ра ліс тыч ны эле мент праз 

сты лі за ва нае аў тар скае ба-

чан не.

— Рас ка жы це пра тэх ні-

ку вы ка нан ня і ма тэ ры ял.

— На са мрэч вы ка рыс-

тоў ваю вя лі кую коль касць 

ма тэ ры я лаў, і мне па да ба-

ец ца ўжы ваць роз ныя тэх-

ні кі, змеш ваць сты лі. У ма ім 

ар се на ле пры сут ні ча юць і 

фа а мі ран, і па лі мер ныя глі-

ны, і по лі ўрэ та на вы ліц цё вы 

плас тык. Так, так, я вы ка-

рыс тоў ваю і ліц цё! Ін шы раз 

са ма ства раю сі лі ко на выя 

мол ды (ад англ. mоld — ад-

лі ваць. — «Зв.») аль бо так 

зва ныя фор мы для вад ка га 

плас ты ку. Мне па да ба ец-

ца асвой ваць но выя тэх ні кі. 

У мя не ня ма спе цы яль най 

аду ка цыі ў мас тац кай сфе ры. 

Я прос та ад кры ваю Gооglе і 

чы таю ар ты ку лы пра ўлас ці-

вас ці ма тэ ры я лаў, а да лей у 

ра бо ту ўкла да юц ца фан та зія 

і прак тыч ныя экс пе ры мен ты. 

Атрым лі ва ец ца та кая твор-

чая экс пе ры мен таль ная ла-

ба ра то рыя.

— Зна чыць, ва ша пра-

фе сій ная дзей насць не 

звя за на з твор час цю?

— Па аду ка цыі я са цыё-

лаг, але ні дня не пра ца ва ла 

па абра най пра фе сіі. Пас ля 

ўні вер сі тэ та амаль ад ра-

зу афор мі ла ра мес ніц тва і 

ста ла зай мац ца твор час цю. 

Мае ве ды і на вы кі, якія на-

бы ла за га ды ву чо бы, да-

па ма га юць мне пра віль на 

рас стаў ляць пры яры тэ ты ў 

сва ёй ра бо це, ана лі за ваць 

па трэ бы па тэн цый на га па-

куп ні ка. Ця пер жыц цё змя ні-

ла ся так, што маё за хап лен-

не ста ла пра фе сій най дзей-

нас цю, а мая пра фе сій ная 

аду ка цыя — хо бі.

— Ад нак гэ та за хап лен-

не пры но сіць вам якія-ні я-

кія гро шы...

— Вось ужо не пер шы год 

я бя ру ўдзел у роз ных вы-

стаў ках і ма гу ска заць, што 

пры на леж ным і ра цы я наль-

ным вы ка ры стан ні пэў на га 

ве дан ня рын ку, за па тра ба-

ва нас цяў, тэн дэн цый, по пы-

ту маг чы ма вы зна чыць фор-

му лу ідэа льна га та ва ра, на 

якім мож на доб ра за ра біць. 

Ма ёй мэ тай гэ та па куль не 

з'яў ля ец ца. У за леж нас ці ад 

ме ся ца і се зо на, а так са ма 

ад коль кас ці пры кла дзе ных 

на ма ган няў ра мес ні кі і ды-

зай не ры мо гуць аль бо доб-

ра за ра біць, аль бо сыс ці ў 

нуль. Ча сам у мі нус, але гэ-

та ўжо форс-ма жор. Та кое 

зда ра ец ца ня час та. Лёг ка 

ні чо га не да ста ец ца, бо гэ-

та не су пын ная ра бо та рук і 

аба вяз ко ва га ла вы.

— Ве даю, што ва шы 

ра бо ты ак тыў на куп ля-

юць і за каз ва юць праз 

Іnstаgrаm. Мо жа це апі саць 

свай го па тэн цый на га клі-

ен та?

— За гэ тыя тры га ды 

брош кі па спе лі раз ля цец ца 

ў мно гія кут кі: ад поў на чы 

Ра сіі да ЗША, шэ ра гу кра ін 

Еў ро пы і Кі тая. Час та мае 

вы ра бы бя руць у па да ру нак. 

Упры го жан ні за каз ва юць 

і тэ ле вя ду чыя, і вы со ка па-

стаў ле ныя асо бы, час та куп-

ля юць ды зай не ры. Да рэ чы, 

для мя не не так іс тот на, што 

гэ та за ча ла век, — у лю бым 

вы пад ку пры ем на, што ён 

вы бі рае мя не і маю ра бо ту.

— На коль кі ва шы вы ра-

бы даў га веч ныя і ўстой лі-

выя да ўмоў на двор'я?

— Уво гу ле не аб ход на 

асця рож на і бе раж лі ва ад но-

сіц ца да лю бой рэ чы. Фа а мі-

ран жа і ліц цё выя плас ты кі 

да во лі ўстой лі выя. Ка лі на-

сіць бе раж лі ва, фа а мі ран мо-

жа пра слу жыць шмат га доў. 

Бы лі вы пад кі, ка лі брош кі па-

бы ва лі ў праль най ма шы не і 

з імі ні чо га не зда ры ла ся. Ад-

нак не вы клю ча на і дэ фар-

ма ван не — усё за ле жыць ад 

кан фі гу ра цыі вы ра бу. Брош кі 

мож на на сіць пад час даж джу 

і сне гу, бо фа а мі ран, як я ўжо 

ка за ла, — гу ма, і не ба іц ца 

віль га ці. А вось ад хат ніх га-

да ван цаў не аб ход на ха ваць 

(смя ец ца). Так са ма трэ ба па-

мя таць, што фа а мі ран доб ра 

га рыць, та му пра са ваць рэч 

нель га.

— Коль кі пры клад на 

ча су ідзе на вы раб ад ной 

брош кі?

— Скла да на так ад ра зу 

ска заць. На прык лад, чар-

та па лох я ма гу зра біць за 

га дзі ну. А ка лісь ці гэ та зай-

ма ла паў та ры-дзве. Пі во ня 

звы чай на вы раб ля ец ца за 

тры га дзі ны пры ўмо ве, што 

ра бо та ідзе доб ра, а ма тэ-

ры ял не пад во дзіць.

Пры гэ тым трэ ба ўліч-

ваць, што я ма гу на ты-

дзень-дру гі з га ла вой аку-

нуц ца ў ра бо ту. Не ха дзіць 

на су стрэ чы, не тэ ле фа-

на ваць сяб рам. Ін шы раз 

вель мі цяж ка. Ад нак тут 

ты воль ны вы бі раць сам. 

Ты пра цу еш толь кі на свой 

вы нік. Ці па спе еш вы ка-

наць за ка зы ў тэр мін аль бо 

пад рых та вац ца да вы стаў кі 

і прад ста віць тое, што ха це-

ла ся, — за ле жыць толь кі ад 

ця бе са мо га, тва іх улас ных 

рэ сур саў і га тоў нас ці ах вя-

ра ваць чымсь ці ін шым.

— На пэў на, пла ну е це 

і да лей пра соў ваць свой 

пра ект?

— Я ча ла век вель мі ці-

каў ны. Сён ня ма гу быць 

упэў не на, што ха чу рас пра-

ца ваць ней кі но вы вы раб 

і раз ві ваць свой пра ект, 

укла даць ту ды ўсе свае сі-

лы і срод кі, вы ву чаць но вае 

ў гэ тым кі рун ку. А заўт ра 

ма гу пра чнуц ца і за ха цець 

стаць бло ге рам ці са цы ё ла-

гам. Спра ва вы пад ку. Ця пер 

я ды зай нер ка ак се су а раў, 

якая пра цуе над раз віц цём 

сва ёй сфе ры, і для мя не гэ-

та іс тот на.

— Што б вы 

па ра і лі ча ла-

ве ку, які хо ча 

на ву чыц ца гэ-

та му ра мяст-

ву і рас па чаць 

сваю ўлас ную 

спра ву?

— Усё за ле-

жыць ад та го, 

ча го ча ла век 

на са мрэч жа-

дае. Зай мац-

ца твор час цю 

дзе ля ду шы ці 

дзеля про да жу 

сва іх вы ра баў. 

Раю вы бі раць 

пер шае. Пра 

дру гое ў мно гіх 

лю дзей скла-

дзе на вель мі 

раз мы тае ўяў лен не. Бо гэ та 

так са ма ра бо та. Ці га то выя 

вы пе ра тва рыць тое, што 

вам па да ба ец ца, у ра бо ту? 

Ці га то выя вы ўзяць на ся бе 

ўсю ры зы ку? Зай май це ся 

ру ка дзел лем для ду шы! Ра-

дуй це ся бе і атрым лі вай це 

ад гэ та га за да валь нен не. 

Што да ты чыц ца фа а мі ра-

ну, у ін тэр нэ це ёсць ма са 

плат ных і бяс плат ных май-

стар-кла саў. Ка лі за хо ча це 

прос та ава ло даць тэх ні ка мі, 

мо жа це ска рыс тац ца імі, ка-

лі ж ва шай за да чай з'яў ля-

ец ца вы ка нан не аў тар ска га 

пра дук ту, не раю вы ка рыс-

тоў ваць чу жыя май стар-кла-

сы.

На дзея ЗУ Е ВА.

Фо та з ар хі ва ге роя.

Руч ная ра бо таРуч ная ра бо та

У яе ру ках рас пус ка юц ца пры го жыя 
пра лес кі, яр кія дзьму хаў цы, квіт не юць 
ва лош кі, ма кі, ру жы, пі во ні, спе юць 
са ка ві тыя яга ды, як жы выя вы гля да юць 
роз на ка ля ро выя на ся ко мыя...
Усё гэ та з'яў ля ец ца на свет з да па мо гай 
да во лі су час на га дэ ка ра тыў на га 
ма тэ ры я лу — фа а мі ра ну (ус пе не най гу мы), 
з якім пра цуе май стар аў тар скіх бро шак 
і ін тэр' ер ных кам па зі цый Алек санд рыя 
ЛА ПУЦ КАЯ.
Мы вы ра шы лі па гу та рыць з дзяў чы най 
пра сак рэ ты ства рэн ня дэ ка ра тыў ных 
вы ра баў, а так са ма да ве дац ца, 
дзе ву чаць фом-май стэр ству, ці трэ ба 
на са мрэч ста на віц ца ра мес ні кам 
і ча му яе ўпры га жэн ні ка рыс та юц ца 
па пу ляр нас цю.

Фа а мі ра на вы цуд Фа а мі ра на вы цуд 
Алек санд рыі Ла пуц кайАлек санд рыі Ла пуц кай


