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Аб пры га жос цi, 
сум лен нi мас та ка 
i про зе жыц ця

— Ды зай нер — гэ та 

мас так. Але ж ёсць i iн шы 

бок — за каз чык. На пэў на, 

жыць у рэа лi за ва най ма ры 

iн ша га ча ла ве ка, хай на ват 

i пра фе сi я на ла, га то вы да-

лё ка не кож ны?

— Пра вi ла «клi ент заў сё-

ды мае ра цыю» нi хто не ад-

мя няў. Га лоў ная за да ча ды-

зай не ра — зра бiць так, каб 

ча ла ве ку, якi бу дзе жыць у 

гэ тым до ме цi ква тэ ры, бы ло 

кам форт на. Мож на ства рыць 

вель мi стыль ны iн тэр' ер, дзе 

ка на па па вiн на ста яць толь кi 

ў ад ным маж лi вым пунк це, 

та му што гэ та ка ля ро вы ак-

цэнт, якi зна хо дзiць вод гук з 

ва зай та го ж ко ле ру на да лё-

кай кух нi, — i ру хаць ка на пу, 

як i пры бi раць са ста ла ва-

зу, нi ў якiм вы пад ку нель-

га, iнакш ак цэнт вод гу ку 

не зной дзе. Але цi змо жа ў 

та кiм iн тэр'еры жыць за каз-

чык? Гэ та бу дзе не жы лое 

па мяш кан не, а шоў рум ды-

зай не ра. А за каз чык з ча-

сам пач не ўсё пе ра раб ляць 

сам — i вось та ды бу дзе 

каш мар. Сваю за да чу я ба чу 

ў тым, каб чалавек за стаў ся 

за да во ле ны, i пры гэ тым каб 

маё сум лен не мас та ка бы-

ло чыс тае, та му што атры-

ма ла ся са праў ды пры го жа. 

На пер шым эта пе пра цую як 

псi хо лаг: уваж лi ва слу хаю i 

спра бую зра зу мець, што ж 

на са май спра ве трэ ба ча ла-

ве ку, якi да мя не звяр нуў ся. 

Ве да е це, ка лi мне за да юць 

пы тан не: «Якi твой лю бi мы 

ко лер?» — я не ма гу на яго 

ад ка заць. У мя не ня ма лю-

бi ма га ко ле ру. Гэ та ў ма iх 

клi ен таў ёсць пе ра ва гi ў ка-

ля ро вай га ме — на прык лад, 

не пе ра нос насць цём нага. 

У мя не бы ла за каз чы ца, 

пра фе сар ме ды цы ны, якая 

пра цуе ў сфе ры ан ка ло гii. 

Яна ў ка тэ га рыч най фор ме 

ад мо вi ла ся ад лю бых цём-

ных ад цен няў у сва iм до ме: 

«Не ўяў ляю, як мож на жыць 

у цём ным па коi!» А на огул 

я ста ра юся не вяр тац ца ў 

свае iн тэр' еры, та му што ад 

гэ та га ад чу ваю раз губ ле-

насць. Не як мне трэ ба бы-

ло сфа та гра фа ваць пра ект 

праз не каль кi ме ся цаў пас-

ля яго за вяр шэн ня. Зай шла 

ў дом — i мне ста ла сум на. 

Ка на пы за сла ныя ней кi мi 

па кры ва льца мi са вец ка га 

ўзо ру, ста лы за ва ле ныя, 

пад акон нi кi за стаў ле ныя. 

Гас па да ры ка жуць: «Зды-

май це, ка лi лас ка». А фа та-

гра фа ваць ужо ня ма ча го. 

Атры ма ла ся знай сцi толь кi 

адзiн не кра ну ты ку ток, дзе 

яшчэ за ста ла ся пры га жосць. 

На пэўна, гэ та ня пра вiль на — 

так дбай на ста вiц ца да вы нi-
каў сва ёй пра цы...

— Хто ва шы за каз чы кi?
— Час цей за ўсё гэ та до-

сыць ма ла дыя лю дзi. Уз рос-
та вы дыя па зон — ад 25 да 
45-50 га доў. Зра зу ме ла, што 
гэ та лю дзi да стат ко ва за бяс-
пе ча ныя. Ча сам у ды зайн 
ква тэ ры цi до ма трэ ба ўклас цi 
яшчэ адзiн кошт гэ тай ква тэ-
ры або до ма. Але, зра зу ме ла, 
усё за ле жыць ад па жа дан няў: 
гэ та мо жа быць i тан ней.

— Свят ла на, пра бач це 
за гэ тае пы тан не, але цi 
са праў ды ды зайн жы ло га 
па мяш кан ня на столь кi не-
аб ход ны? Шмат ка му да-
стат ко ва прос та да ху над 
га ла вой i са мых прос тых 
прад ме таў мэб лi, а цi спа-
лу ча юц ца яны па мiж са-
бой — маг чы ма, не вель мi 
важ на...

— Ве да е це, па ма iх на зi-

ран нях пры га жосць са праў-

ды ра туе. Гэ та не фра зе а-

ла гiзм, гэ та факт. Ча ла век 

пад аў жае са бе жыц цё, ка лi 

зна хо дзiц ца ў пры га жос цi. Ён 

па праў ляе зда роўе, ста но вiц-

ца мац ней шы фi зiч на, ляг чэй 

пе ра но сiць стрэ сы. Жы ву чы 

ў пры га жос цi, ча ла век i ад-

па чы вае, i ад наў ля ец ца хут-

чэй. На ва коль нае ха раст во 

па паў няе сi лы, сты му люе 

нас на неш та но вае, ро бiць 

леп шы мi. Цi лёг ка кi нуць на 
пад ло гу аб горт ку ад ша ка-
лад кi ў му зей най за ле, дзе 
нас акру жае пры га жосць? 
Ру ка не па ды мец ца. А ка лi 

паў сюль ва ля юц ца аб горт кi, 

агрыз кi i пус тыя пач кi ад цы-

га рэт, ча му б не кi нуць яшчэ 

ад ну па пер ку? Ка лi до ма 

бар дак, шпа ле ры ад клей-

ва юц ца i пад вугал ка на пы 

пад кла дзе на кнiж ка, каб ка-

на па не хiс та ла ся, вам бу дзе 

ля нот на не тое што ўбор ку 

зра бiць — у вас на огул ру кi 

апус цяц ца. А ка лi до ма доб-

ры ра монт, яго за хо чац ца 
пад трым лi ваць. Зра зу ме-

ла, што са праўд ная пры га-

жосць сха ва ная ўнут ры, але 

i знеш няя ча ла ве ку не аб ход-

на. Пры го жае адзен не, якое 

мы на дзя ва ем, пры гожыя 

iнтэр'еры, у якiх мы жы-

вём, — усё гэ та сты му люе 

нас на пос пех i раз вiц цё.

Аб мо дзе, гус тах 
i ня ўпэў не нас цi

— Цi бы вае, што по гля-

ды за каз чы ка i ды зай не ра 

кар ды наль на ра зы хо дзяц-

ца?

— Ча сам з клi ен та мi са-

праў ды бы вае ня прос та. Ня-

рэд ка, на прык лад, муж i жон-

ка су пя рэ чаць ад но ад на му ў 

сва iх па жа дан нях. Бы ва юць i 

смеш ныя вы пад кi. Нам пры-

вез лi плiт ку. На дру гiм ба ку 

плiт кi бы ла стрэл ка, якая па-

каз ва ла на пра мак рас клад кi, 

каб ма лю нак быў пра вiль ны. 

I рап там чую ад за каз чы цы: 

«Плiт ку кла дуць ня пра вiль-

на». Удак лад няю, ча му. Яна 

ад каз вае: «Стрэл ка заў сё-

ды па вiн на быць на кi ра ва на 

ўверх!» Бы ла ў мя не за каз-

чы ца, для якой я зра бi ла iн-

тэр' ер у за га дзя аб га во ра-

ным сты лi, а паз ней яна вы-

ра шы ла, што хо ча неш та iн-

шае. I па ста вi ла мне не каль кi 

ўмоў, якiя спа чат ку зда лi ся 

ўза е ма вы клю чаль ны мi. Не-

каль кi тыд няў я не маг ла па-

чаць пра ца ваць, та му што 

гэ тыя па тра ба ван нi прос та 

не атрым лi ва ла ся су мяс цiць. 

Але ўрэш це я зра бi ла так, як 

ха це ла за каз чы ца, на ват ра-

зу ме ю чы, што раб лю за ве да-

ма горш, чым бы ло перша -

пачат ко ва. Я зра бi ла гэ та, бо 

не мне, а ёй жыць у гэ тым 

до ме, i лi чу, што па сту пi ла 

пра вiль на. Ча сам да во дзiц-

ца чуць: «У нас быў не вель-

мi пра фе сiй ны ды зай нер!» 

А я зна ё мая з гэ тым ча ла-

ве кам i доб ра ве даю, што 

ён — вы дат ны спе цы я лiст. 

Прос та ён не хо ча слу хаць 

клi ен та i не га то вы «на сту-

паць на гор ла ўлас най пес-

нi». А я, вы слу хаў шы, бя ру 

за каз чы ка за ру ку i вя ду за 

са бой да пра вiль на га ра зу-

мен ня пры га жос цi — без уся-

ка га гвалту. У гэ тым за да ча 

пра фе сi я на ла. Ма гу ска заць, 

што ай чын ным ды зай не рам 

у чымсь цi па шан ца ва ла: у 

Бе ла ру сi шмат лю дзей з доб-

рым гус там. Але яны не ўпэў-

не ныя ў са бе i сва iм гус це, 
iм трэ ба да па маг чы знай сцi 
ўлас нае ба чан не пры га жос-

цi i ўва со бiць яго ў iн тэр' еры 

свай го до ма.

— А што ця пер у мо дзе? 

Ды зайн iн тэр' ераў пад па-

рад коў ва ец ца трэн дам, 

або ўплыў мо ды тут не такi 

вя лi кi, як, на прык лад, у ды-

зай не адзен ня?

— Зра зу ме ла, мо да ў ды-

зай не iн тэр' ераў пры сут нi-

чае. Бо ды зайн i мо да — на-

огул звя за ныя па мiж са бой 

па няц цi. Але мо да ў ды зай-

не iн тэр'ераў (асаб лi ва ка-

лi га вор ка iдзе пра жы лыя 

па мяш кан нi) не на столь кi 

ма бiль ная i пе ра мен лi вая, 

як, на прык лад, у ды зай-

не адзен ня. У ся рэд нiм яна 

змя ня ец ца раз у дзе сяцi-

год дзе, а гла баль на — раз 

у ста год дзе. Ця пер у мо дзе 

эка ла гiч насць: шмат свят ла, 

прак тыч насць i ад сут насць 

«праз мер нас цяў». Гэ та ў 

пер шую чар гу так зва ны 

скан ды наў скi стыль — белы 

iн тэр' ер з яр кi мi ка ля ро вы мi 

ак цэн та мi. Імі мо гуць быць 

па душ кi, арт-аб' ек ты, ра мач-

кi на сце нах. Iн шы мi сло ва мi, 

прак тыч ны i зруч ны iн тэр'ер 

застаецца ў трэн дзе ўжо 

до сыць шмат га доў. Ён ап-

ты маль ны для жыц ця. Ка лi 

срод кi да зва ля юць, мож на 

спы нiц ца на кла сi цы — яна 

заў сё ды ак ту аль ная. Але 

кла сi ка па тра буе до сыць 

ба га та га аздаб лен ня: на-

ту раль нае дрэ ва i тка нi ны, 

мэб ля з ма сi ву. I ка неш не, 

за раз ак ту аль ны стыль ар-

дэ ко. Ён з'я вiў ся ў мi ну лым 

ста год дзi i афор мiў ся за тры 

дзе ся цi год дзi па мiж дзвю ма 

су свет ны мi вой на мi. Яго фi-

ла со фiя — жа данне жыць. 

Ар-дэ ко стаў пе ра ем нi кам 

ма дэр ну, але на яго 

паў плы ва лi i ку бiзм 

Пi ка са, i кан струк ты-

вiзм, i эс тэ ты ка ўсход-

нiх iн тэр'ераў. Ка лi ў 

лю бым iн шым iн тэр'-

еры вы кары с тоў ва юць 

адзiн-два ак цэн ты, то 

ў ар-дэ ко ўсё — ак цэнт. Та-

му тут так важ на захаваць 

па чуц цё ме ры. На жаль, 

цал кам ства рыць iн тэр' ер у 

сты лi ар-дэ ко атры моў ва ец-

ца не час та — гэ та до сыць 

до ра га для за каз чы ка. Хоць 

i ў Мiн ску я гэ та ра бi ла. Але 

час цей на шы су ай чын нi кi 

ад да юць пе ра ва гу больш 

прос тым i мi нi ма лiс тыч ным 

сты лям. У гэ тым мы па доб-

ныя з Еў ро пай. Я пра ца ва-

ла ў Гер ма нii — там да ра гi 

ды зайн лi чыц ца да рэ чным 

толь кi ў iн тэр' ерах рэ ста ра-

наў i пя цi зор ка вых атэ ляў. 

До ма на ват за бяс пе ча ныя 

лю дзi абi ра юць дэ ма кра тыч-

ны i ла ка нiч ны скан ды наў скi 

стыль. Быў, праў да, у мя не 

адзiн па-са праўд на му рас-

кош ны пра ект. У гiс та рыч най 

част цы Дрэз дэ на, з мэб ляй 

ад Ры чар да Гая, у ма iм лю бi-

мым сты лi ар-дэ ко, дзе кож-

ная дэ таль бы ла з ра зы на-

чкай. Але за каз чы ка мi бы лi 

не эт нiч ныя нем цы, а на шы 

су айчын нi кi, якiя пе ра еха лi 

ў Гер манiю i пражылi ў Сак-

со нii ўжо больш за 20 га доў.

— А што яшчэ вы мо-
жа це ска заць пра густы 
беларусаў у ды зай не iн-
тэр' ераў?

— На жаль, жы ха ры на-

шай кра i ны кры шач ку за кам-

плек са ва ныя ў вы ба ры ко ле-

раў, ба яц ца яр кiх то наў. Пер-

шае, што я, як пра вi ла, чую ад 

клiен  та, — «Мне што-не будзь 

спа кой нень кае, бэ жа вае або 

ка рыч не вае». На ват «ня яр кае 

бла кiт нае» — гэ та ўжо сме ла. 

Ра дуе, што ад ка рыч не ва-бэ-

жа вых ко ле раў у iн тэр' еры мы 

па сту по ва ады хо дзiм. З'яў-

ля юц ца, на прык лад, ад цен нi 

шэ рых то наў. Гэ ты ко лер мае 

ў афармленні iн тэр' ераў вя лi-

кi па тэн цы ял, ён прад стаў ляе 

ды зай не ру над звы чай шы-

ро кую па лiт ру ад цен няў, як 

цёп лых, так i ха лод ных. Па-

сту по ва клi ен ты па чы на юць 

пры маць скла да ныя ко ле ры 

ў iн тэр' еры: пры глу ша ныя 

бэ за вы, фiс таш ка вы, ру жо-

вы. З'я вiў ся i чыс ты бла кiт ны 

ко лер — ра ней яго не ха це-

лi. I на ват бе лы. Яшчэ пяць-

шэсць га доў та му на шы лю дзi 

лi чы лi, што бе лы — «баль нiч-

ны ко лер». Мiж тым ён та кi ж 

мна гас тай ны, як i шэ ры, чыр-

во ны, ка рыч не вы.

Ка му гэ та па кi шэ нi?
— Як пра цуе ды зай нер 

iн тэр' ераў?

— Пра фе сi я нал мо жа 

ства рыць ды зайн па коя, 

узяў шы за ад праў ны пункт 

рам ку для фа та гра фii. Да-

пус цiм, клi ент лю бiць вось 

гэ тую ра мач ку. Я па чы наю 

ду маць, дзе б яна маг ла вi-

сець або ста яць. Спа чат ку 

па трэб ны кар кас — пра вiль-

на ар га нi за ва ная пра сто ра, 

а по тым на гэ ты кар кас мы 

«на дзя ва ем» сам iн тэр' ер. 

Воб раз на ка жу чы, «кас цюм» 

мо жа быць лю бы — ад дзе-

ла во га сты лю да кэ жу ал. Так 

што вель мi важ на пер ша па-

чат ко ва пра вiль на ар га нi за-

ваць пра сто ру. Ча ла ве чае 

во ка заў сё ды iмк нец ца да 

пра вiль ных фор маў — да 

квад ра та або ко ла, у гэ тых 

аб' ёмах ча ла век ад чу вае ся-

бе кам форт на. Гэ та i на зы-

ва ец ца «ўтуль насць». На ват 

пра сто ру ня пра вiль най фор-

мы мож на зро ка ва змя нiць 

пры да па мо зе афарм лен ня 

сто лi або пад ло гi, люс тэр-

каў або рас ста ноў кi мэб-

лi — i вось ужо па мяш кан не 

зда ец ца вам утуль ным. Пер-

шае, на што мы пад свя до ма 

звяр та ем ува гу, ува хо дзя чы 

ў па кой, — гэ та яго фор ма 

i ко лер. Якi ко лер вы клi кае 

ў вас пры ем ныя аса цы я-

цыi — за ле жыць ад ва шых 

iн ды вi ду аль ных схільнасцяў. 

Але i тут ёсць пра вi лы. На-

прык лад, не да пу шчаль ныя 

кiс лот ныя ад цен нi ў дэ ко ры 

сцен. За тое яны мо гуць быць 

да рэ чныя ў арт-аб' ек тах, якiя 

рас стаў ля юць ак цэн ты: ды-

зай нер скае крэс ла, тар шэр, 

рам кi, ва зы.

— Ды зайн iн тэр' еру — 

на коль кi гэ та доў га па 

часе? I ўсё ж та кi: на коль-

кi гэ та до ра га?

— Зра зу ме ла, што ра бо-

та над iн тэр' ерам ква тэ ры, 

а тым больш до ма, — гэ та 

доў га. Пра хо дзiць мi нi мум 

шэсць ме ся цаў з та го мо-

ман ту, як лю дзi прый шлi да 

мя не ўпер шы ню, i да дня, 

ка лi я за пра шаю iх аца нiць 

вы нiк ма ёй пра цы. Ды зай-

нер ства рае iн тэр' ер «пад 

ключ» — вы бi рае мэб лю, 

ра шэн нi для асвят лен ня 

пра сто ры, што ры, дэ та лi i ак-

цэн ты. Гэ та апош нi ча ла век, 

з якiм раз вiт ва юц ца гас па да-

ры, — знач на паз ней, чым з 

бу даў нi ка мi i ад дзе лач нi ка мi. 

I час та — пер шы ча ла век, якi 

пры хо дзiць у iх ква тэ ру, — 

яшчэ да бу даў нi коў. Я раб лю 

бу даў нi чыя чар ця жы, па якiх 

яны пра цу юць. I, зра зу ме ла, 

у мя не ёсць свае бу даў нi чыя 

бры га ды, з якi мi я ўвесь час 

су пра цоў нi чаю, як i свае мэ-

бель шчы кi, мност ва iн шых 

спе цы я лiс таў. А на конт ца-

ны... у прын цы пе, ды зайн iн-

тэр' ера маг чы мы пры лю бым 

бюд жэ це.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Ды зай нер iн тэр' ераў 
Свят ла на ПУ ХОЎ СКАЯ: «Лю бi ма га ко ле ру 

ў мя не ня ма»Шмат ка му, на пэў на, зна ё ма па чуц цё раз губ ле нас цi, 

ка лi за яз джа еш у но вую, яшчэ не аб жы тую ква тэ-

ру з ня звык лым пей за жам за вок на мi i не зна ё мым 

раз мя шчэн нем дзвя рэй. Або ро бiш ка пi таль ны ра-

монт — уся мэб ля вы не се на, пус тая i гул кая пра сто ра 

зда ец ца чу жой, i рап там ста но вiц ца не зра зу ме ла, 

што з ёю ра бiць да лей. Цi, на рэш це, ува со бiў даў-

нюю ма ру, па бу да ваў улас ны дом — i ў яго пус тых 

па ко ях за мест ра дас цi ад чу ва е це ня ўпэў не насць. 

Ме на вi та ў та кiх вы пад ках (ка лi срод кi да зва ля юць) 

вар та звяр нуц ца да на шай су раз моў нi цы. З ды зай не-

рам iн тэр' ераў Свят ла най Пу хоў скай мы раз маў ля ем 

пра апош нiя трэн ды ў ар га нi за цыi жы лой пра сто ры 

i пра тое, як упi саць воб ра зы з глян ца вых ча со пi саў 

у паў ся дзён нае жыц цё.

Скан ды наў скi стыль у iн тэр' еры.

Арт-дэ ко. Кла сiч ны стыль у афарм лен нi жы лой пра сто ры.


