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«Тэ му з вы шы ван кай 
за над та за ця га лі»

— Вы яшчэ ў шко ле пе ра-

шы ва лі ма мі ны рэ чы. Ча му не 

пай шлі ву чыц ца ў ка ледж на ма-

дэль е ра, а вы бра лі пе ду ні вер сі-

тэт?

— Ду маю, мно гія дзяў чат кі ў 

дзя цін стве за хап ля лі ся ства рэн нем 

воб ра заў і ўбо раў. Тым больш мае 

ад на год кі жы лі ў час дэ фі цы ту пры-

го жа га адзен ня — я яшчэ са вец кае 

дзі ця. Усе мы лю бім у школь ным 

уз рос це спя ваць, ма ля ваць. Гэ та 

бы ло як ад но з пад лет ка вых хо бі. 

Та ды не ду ма ла: вось, ха чу быць 

ды зай не рам.

Мне па да ба лі ся бія ло гія і хі мія, 

і я збі ра ла ся звя заць сваё жыц цё 

з імі. Але на прак ты цы зра зу ме ла, 

што ў шко ле не бу ду пра ца ваць. 

Мя не раз мер ка ва лі ме та дыс там 

у Рэс пуб лі кан скі цэнтр эка ло гіі і 

края знаў ства. Гэ та лі чы ла ся кру та, 

бо звы чай на, каб за няць та кую па-

са ду, трэ ба мець пяць-

сем га доў ста жу. По-

тым пай шла пра ца ваць 

за гад чы кам сек та ра ў 

Мін скі дзяр жаў ны Па-

лац дзя цей і мо ла дзі. У 

прын цы пе, усё ня дрэн-

на склад ва ла ся, па куль 

я не зра зу ме ла, што не 

га то вая да жыц ця ў сіс-

тэ ме аду ка цыі.

— А тая ідэя да ваць 

дру гое жыц цё рэ чам 

для вас па-ра ней ша му 

ак ту аль ная?

— Вя до ма. Ста ра-

юся даць маг чы масць 

даў жэй па слу жыць 

лю бой рэ чы, не толь-

кі адзен ню. Я і смец це 

даў но збі раю раз дзель-

на. Ня даў на пе ра ра бі ла 

джын са выя спад ні цы — пе ра шы ла 

іх, па фар ба ва ла і да да ла дэ ко ру.

— Чы та ла, што ў вас ёсць 

ка лек цыя він таж ных гу зі каў.

— Гу зі кі я ста ла збі раць з мо-

ман ту, як за ня ла ся ды зай нам 

адзен ня. Брэнд жа на зы ва ец ца 

Tіkоtа Unіquе: ма дэ лі не паў та ра-

юц ца або ад роз ні ва юц ца ак цэн та-

мі. По шук та кіх фі ша чак, на пэў на, 

і спра ва ка ваў гэ тае хо бі. Гу зі каў 

ста ла так шмат: апош ні раз, ка лі 

лі чы ла, іх бы ло пад дзве ты ся чы. 

Вось лі та раль на ўчо ра пры нес ла 

та кія пры го жыя (па каз вае два жоў-

тыя гу зі кі. — Аўт.) — мне іх зна ё мы 

даў. Гу зі кі, якія вель мі люб лю, — з 

пра жскай ба ра хол кі. Яны пе ра да-

юць ат мас фе ру го ра да, на строй. 

Гу зі кі — як ка вал кі ар на мен ту: па іх 

мож на пра чы таць гіс то рыю.

— Як вы ра зу ме е це, што ў ча-

ла ве ка ёсць густ?

— Па ру га доў та му я, як і боль-

шасць лю дзей, ацэнь ва ла ін шых. 

Але ча ла век час цей за ўсё адзя-

ва ец ца не для ка гось ці, а для ся бе. 

І ка лі ён у гэ тым воб ра зе ад чу вае 

ся бе клас на і ў яго з'яў ля ец ца шмат 

энер гіі, на вош та лез ці са сва ім мер-

ка ван нем? Па раў ноў ваць лю дзей, 

хто стыль ны, а хто не, ужо не ак ту-

аль на і ня пра віль на.

— Атрым лі ва ец ца, вы да ся-

бе на па каз ча ла ве ка ў трэ ні ках 

пус ці лі б?

— Ка лі ён хо ча, ча му не? Па гля-

дзі це на Шну ра, яко га мно гія лю-

бяць. Тым больш не ў кож на га ёсць 

маг чы масць до ра га адзя вац ца. І ва 

ўсіх роз ныя па трэ бы ў жыц ці.

— Вы са мі сі бі рач ка. Ча му вы-

ра шы лі вы пус каць май кі са сло-

га на мі на бе ла рус кай мо ве?

— Па са ма вы зна чэн ні я рус кая. 

Але вы рас ла тут і з пер ша га кла са 

ву чы ла бе ла рус кую мо ву. У мя не 

«дзя вят ка» па ёй бы ла! І «дзе сяць» 

па бе ла рус кай лі та ра ту ры. Ча му 

сло га ны? Ка лі шчы ра, на да ку чы ла 

тэ ма з вы шы ван кай, якую за ця га-

лі на столь кі, што на гэ тыя ма дэ лі 

адзен ня ўжо не звяр та еш ува гі.

— Лю бі мыя бе ла рус кія пісь-

мен ні кі ёсць?

— Адзін з ма іх лю бі мых паэ-

таў — Пят русь Броў ка. Ка лі за пус-

каў ся брэнд, то пер шая ка лек цыя, 

фо та якой апуб лі ка ва лі ў ча со пі се, 

зды ма ла ся як раз у Дзяр жаў ным лі-

та ра тур ным му зеі Пет ру ся Броў кі. 

Для мя не гэ та бы ло вя лі кай ра дас-

цю і го на рам.

— Які сло ган ваш лю бі мы?

— Яны ўсе лю бі мыя, бо па-свой-

му звя за ны з ма ім жыц цём. Кож ны 

сім ва ліч ны, яны з'я ві лі ся ў роз ныя 

пе ры я ды. Не так, што я се ла і пяць 

фраз за ве чар пры ду ма ла. Апош ні 

прынт — «Га ры спра вай, га ва ры 

праў дай, маў чы ся род іды ё таў». 

Што пад штурх ну ла да яго ства рэн-

ня? Вель мі аса біс тая гіс то рыя, не 

ма гу рас ка заць. У мя не ёсць та ту-

і роў ка па доб ная, я змя ні ла толь кі 

апош нія сло вы.

«Гэ та праб ле ма — 
знай сці пры го жае адзен не 
на час ця жар нас ці»

— Год та му вы за пус ці лі тэс-

та вую ка лек цыю для ка ля сач ні-

каў. Што з ёй ця пер? Ка лі ча каць 

пер шую пар тыю ў про да жы?

— Пра цэс ідзе не так хут ка. 

Ёсць пы тан ні з пры цяг нен нем 

юрыс таў, роз ных вы твор час цяў, 

хлоп цаў і дзяў чат з фо кус-гру пы. 

На да дзе ны мо мант мы ад да ём ін-

ва лі дам-ка ля сач ні кам фі наль ныя 

ўзо ры, ужо з усі мі ўлі ча ны мі ню-

ан са мі. Ідзе ра бо та над за пус кам 

ка лек цыі на вы твор час ці. Па спра-

бу ем па шыць не вя лі кую пар тыю на 

аўтсор се (пе ра да ча част кі за дач на 

вы ка нан не ін шай асо бе ці кам па ніі 

за вы зна ча ную пла ту. — Аўт.). Мы 

вы ка рыс тоў ва ем доб ры ма тэ ры ял, 

та му адзен не не мо жа быць тан-

ным. Але ста ра ем ся зні зіць кошт 

на коль кі гэ та маг чы ма. Бо ў на шых 

лю дзей з ін ва лід нас цю пен сія ка ля 

200 руб лёў.

— Гэ та ж не адзі ны ваш са цы-

яль ны пра ект?

— Са снеж ня 2016 го да я па ча-

ла пра ца ваць з ЮНЭЙДС. Ства-

ра ла для іх прын ты су праць дыс-

кры мі на цыі. У ад ным з іх — zеrо 

dіskrіmіnаtіоn (ну ля вая дыс кры мі-

на цыя. — Аўт.) — лі та ры бы лі сты-

лі за ва ныя: у іх на ма ля ва ны ча ла-

веч кі, якія прад стаў ля юць роз ныя 

ўраз лі выя гру пы: ця жар ныя жан-

чы ны, ма лень кія дзе ці, па жы лыя, 

лю дзі з ін ва лід нас цю. На кон курс, 

пры све ча ны тэ ме ВІЧ/СНІД, ра бі ла 

су кен ку. І вый гра ла маг чы масць 

па ехаць прад стаў ляць яе ў Маск ве 

на VI Міжнароднай канферэнцыі па 

ВІЧ/СНІД. Вяр ну ла ся з дып ло мам 

(усмі ха ец ца).

— Што пад штурх ну ла зай-

мац ца са цы яль ны мі пра ек та мі? 

Мож на бы ло спа кой на за ста вац-

ца звы чай ным ды зай не рам і пра-

цяг ваць за раб ляць гро шы.

— Мож на бы ло. Але, удзель ні-

ча ю чы ў та кіх пра ек тах, я ма гу пры-

цяг нуць ува гу да праб лем.

— Ня даў на ад быў ся па каз 

адзен ня для ця жар ных і кор мя-

чых жан чын. Цяж ка бы ло знай-

сці ма дэ ляў?

— Не, хоць у нас 

за ста ва ла ся ўся го два 

ці тры дні на по шук. 

У ка ман дзе бы ла аку-

шэр-гі не ко лаг Дзі я на 

Мар дас, якая ве дае 

шмат ця жар ных: ка-

гось ці знай шлі дзя ку ю-

чы яе кан так там. Плюс 

ра зы гры ва лі маг чы-

масць паў дзель ні чаць 

у па ка зе ў са цы яль ных 

сет ках. Здо ра ва, што 

нас пад тры ма лі ме дый-

ныя пер со ны (ся род іх 

бы ла, на прык лад, са-

ліст ка NаvіBаnd Ксе нія 

Жук. — Аўт.). Гэ та са-

праў ды праб ле ма для 

мно гіх дзяў чат — знай-

сці пры го жае адзен не 

на час ця жар нас ці. Усе мы ве да-

ем, што ця жар ныя не ста біль ныя 

эма цы я наль на, і хо чац ца, каб яны 

менш хва ля ва лі ся аб тым, як яны 

вы гля да юць.

— У ка мен та ры ях не ка то рыя 

пі са лі, што бу ду чым ма мам вар-

та бы ло б не ў па ка зе ўдзель ні-

чаць, а бе раг чы ся бе ад чу жых 

ва чэй. Маў ляў, рап там нех та су-

ро чыць.

— У што ча ла век ве рыць, тое да 

яго і ідзе. Ін шыя мо гуць асу джаць, 

а бу ду чай ма мач цы, на ад ва рот, 

хо чац ца рас ка заць пра сваю ця-

жар насць све ту. Яе пе ра паў няе 

свет лае па чуц цё. Ча му яна па він-

на маў чаць?

«Не ра зу мею, 
ча му ў дэ крэ це 
мож на вы па сці з жыц ця»

— Вы вель мі пры го жая жан-

чы на. Ці шмат бы ло па клон ні-

каў?

— Ёсць да гэ туль. Мя не гэ та ўва-

га кры ху зба ла ва ла.

— Як па зна ё мі лі ся з му жам 

Мі кі там?

— Ён прый шоў браць у мя не 

ін тэр в'ю — гэ та бы ло ў лі пе ні па-

за мі ну ла га го да. І лі та раль на на 

на ступ ны дзень мы з ім уба чы лі-

ся яшчэ раз. Зра зу ме лі, што ў нас 

ёсць агуль ныя тэ мы, і за ха це лі 

пра цяг нуць дыя лог. І прак тыч на 

не рас ста ва лі ся з та го ча су.

— Двум твор чым лю дзям 

(муж Ка ці — фа то граф. — Аўт.) 

скла да на ўжы ва цца ра зам?

— Рэ аль на скла да на. Ска жу 

шчы ра, у Мі кі ты вель мі ва ля вы, са-

праўд ны муж чын скі ха рак тар, мне 

бы вае цяж ка яго пе ра ка наць. Гэ-

та доб рая трэ ні роў ка для мя не. Ці, 

маг чы ма, знак, што я неш та не так 

раб лю. Каб вы ра шыць спрэч ныя 

мо ман ты, заў сё ды раз маў ля ем.

— Мно гія ба яц ца, што з на-

ра джэн нем дзі ця ці да вя дзец ца 

ад мо віц ца ад звык ла га жыц ця. 

Але вы, зда ец ца, за ста лі ся ў тым 

жа рыт ме.

— Тэмп не змя ніў ся. Адзі нае, 

што я ста ла больш ля ні вай. Больш 

ча су са бе ста ра юся ўдзя ляць, а не 

ра бо це. Хо чац ца ад па чыць, пе-

ра за гру зіц ца. Не ра зу мею, ча му 

мож на вы па сці з жыц ця. Ка лі ра-

бо та лю бі мая і гэ тая спра ва, якая 

дае жыц цё вую энер гію, звяз вае з 

мно гі мі людзь мі, ча му з ёй трэ ба 

рас ста вац ца?

— Як рэ ага ва лі на свец кіх ме-

ра пры ем ствах, ка лі вы пры хо дзі-

лі з ма лень кім?

— Ні дзе не су ты ка ла ся са ско-

сы мі по зір ка мі, асу джэн нем. У ма ім 

акру жэн ні я су стра ка ла толь кі па зі-

тыў ныя вод гу кі. Кож ны сам вы ра-

шае, што бу дзе кам форт на для яго 

дзі ця ці. Я, на прык лад, за тое, каб 

сын заў сё ды быў по бач і ра зу меў, 

што ў баць коў ёсць сваё жыц цё. 

Мы не мо жам жыць дзе ля ка гось-

ці — толь кі для ся бе.

— Ка лі За ха ру бы ло тры ме-

ся цы, вы па еха лі ад па чы ваць у 

Ал ба нію. Не ба я лі ся ад праў ляц ца 

ў па да рож жа?

— Не, аб са лют на. Дзі ця ці ў да-

ро зе мно га не трэ ба. Ка лі по бач 

баць кі, у яго ўсё ёсць.

— Якія па ра ды да лі б тым, 

хто збі ра ец ца ў па да рож жа з 

ма лым?

— Браць мі ні мум рэ чаў. І тое не-

аб ход нае, што мо жа спат рэ біц ца 

для эк стран най да па мо гі. На прык-

лад, дзі ця чы ас пі ра тар: не ў кож-

ным ку рорт ным го ра дзе яго мож на 

знай сці. Але не пе ра бі рай це ме ру. 

На вош та не каль кі пе ра но сак? Дзі-

ця мож на і на ру ках на сіць — За хар 

у мя не прак тыч на заў сё ды ў слін гу. 

Нам так кам форт на.

— Якая ж тор ба па трэб на, каб 

усё змяс ціць?

— У мя не ця пер, на пэў на, са-

мы ма лень кі рук зак, які быў за ўсё 

жыц цё! Там віль гот ныя сур вэт кі, 

па ра пам пер саў, адзен не на зме ну, 

ежа. Каб па кар міць дзі ця, не трэ ба 

ж каст ру лі на сіць з са бой.

— У са цы яль ных сет ках вы 

не як пі са лі, што мін скае га рад-

ское ася род дзе пры ста са ва нае 

для мам з ма лы мі на ча ты ры ба-

лы з дзе ся ці. Што не так?

— Ня зруч ныя пан ду сы. На-

прык лад, у пад зем ным пе ра-

хо дзе да ГУ Ма. На ват да рос лы 

моц ны муж чы на мо жа пад ка ціць 

там ка ляс ку не вель мі хут ка. 

А што ка заць пра жан чы ну, у якой 

яшчэ ар га нізм не ад на віў ся пас-

ля ро даў? У Пар ку Гор ка га тая ж 

праб ле ма. У аў то бу сах мно гіх ня-

ма пры ступ кі, каб мож на бы ло ўе-

хаць з ка ляс кай. Ха це ла ся б, каб 

бы ло па больш па ко яў для ма ці і 

дзі ця ці. Ці ха ця б у пры бі раль нях 

ста яў аб ста ля ва ны спа ві валь ны 

сто лік. Гэ та не скла да на і не па-

тра буе вя лі кіх за трат — прос ты 

плас ты ка вы сто лік, які ма цу ец ца 

на кру чок.

— Як на ра джэн не дзі ця ці паў-

плы ва ла на ва ша жыц цё?

— Ка лі ка заць пра твор часць, то 

ма дэ лі адзен ня ста лі больш мяк кі мі 

і жа ноц кі мі. Прак тыч на ня ма за-

дзір лі вых воб ра заў. І са ма я ста ла 

адзя вац ца больш сціп ла. Амаль не 

на шу ка рот кія спад ні цы і за над та 

ад кры тыя ўбо ры. Хоць, маг чы ма, 

гэ та звя за на з ін шым стаў лен нем 

да вон ка ва га вы гля ду.

— Не су му е це па той Ка ці, 

якая на сі ла ка рот кія спад ні цы?

— Не. Я па ды хо джу да ўся го, што 

ад бы ва ец ца, без шка да ван няў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

У сту дыі ды зай не ра Ка ці ЦІ КО ТЫ — дзя сят кі су ке нак, 
але ў яе ўлас най ша фе ня мно га адзен ня.

«ПЕР ШУЮ КА ЛЕК ЦЫЮ ЗДЫ МА ЛА «ПЕР ШУЮ КА ЛЕК ЦЫЮ ЗДЫ МА ЛА 
Ў МУ ЗЕІ ПЕТ РУ СЯ БРОЎ КІ»Ў МУ ЗЕІ ПЕТ РУ СЯ БРОЎ КІ»
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З му жам Ка ця па зна ё мі ла ся, ка лі той прый шоў да яе на ін тэр в'ю.

Май кі з ла га ты па мі на бе ла рус кай мо ве ад ра зу ста лі па пу ляр ны мі.
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