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Але на Сул коў ская на ра дзі ла ся ў Мін ску, ву чы ла ся ў Бе ла рус кай дзяр жаў най  
ака дэ міі мас тац тваў. У 2000 го дзе атры ма ла дып лом жы ва піс ца. У 2004-м  
пе ра еха ла ў Га лан дыю, дзе скон чы ла Ака дэ мію мас тац тваў Ге ры та Рыт ве ль да  
(Амстэр дам). Пра цу ючы з тэк сты лем, яна актыў на ўлу чае свае тво ры ў пра сто ру,  
во ль на змеш вае тэх ні кі і пры ёмы. Жы ве ў Га лан дыі, удзе ль ні чае ў рэ гі яна ль ных  
і між на род ных вы ста вах. Пра цы зна хо дзяц ца ў пры ват ных і га ле рэй ных ка лек цы ях  
Аме ры кі, Гер ма ніі, Аўстрыі і Га лан дыі.
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Ты з твор чай сям’і, і зда ецца мне, што та ко га пы тан ня: 
ста на віц ца мас та ком ці не — у ця бе не ўзні ка ла...
— Ба ць ка за ўсё ды па пя рэ джваў, што гэ та пра фе сія 
ве ль мі скла да ная, ка лі не лю біш — не вар та і спра
ба ваць. Та му гэ тым шля хам з пя та га кла са шко лы 
Ахрэм чы ка я ішла цал кам свя до ма.

у ка го ву чы ла ся і хто з на стаў ні каў най бо льш на ця бе 
па ўплы ваў?
— У шко ле ў Ры го ра Сіт ні цы, а ў Бе ла рус кай ака дэ
міі мас тац тваў у Але ся Ма рач кі на, але на ка фед ры 
жы ва пі су на стаў ні кі па ста янна мя ня лі ся. Най перш 
па ўплы ва лі мой ба ць ка Ула дзі мір Сул коў скі і Ана толь 
Ба ра ноў скі — яшчэ ў тыя ча сы, ка лі я зу сім ма ле нь кай 
ездзі ла з імі на эцю ды. За пом ні ла ся, як Ба ра ноў скі 
ву чыў сту дэн таў, што гля дзець і ба чыць — роз ныя 
рэ чы, трэ ба ду маць, што ты ба чыш, і асэн соў ваць 
гэ та ў тво ры. З ча соў ву чо бы з па ва гай стаў лю ся да 
Мая Да нцы га — на сто ль кі роў ны быў у яго пад ыход: і 
чыс та ча ла ве чы, і як у пра фе сі яна ла. У Ака дэ міі ад ной 
з га лоў ных за дач ста ла су пра ціў лен не лю бо му ўплы ву, 
каб за ста ло ся тое, што ты хо чаш да нес ці, — ня важ на, 
ад па вя дае гэ та або не чый му сь ці мер ка ван ню. Я на
сам рэч ве ль мі ўдзяч на за про йдзе ную шко лу: па сля 
та ко га вы пра ба ван ня ўжо ні чо га не страш на. Та бе 
бу дуць ка заць: ты не мас так і ра бо та твая ніш то, — усё 
ня важ на, га лоў нае — пра цяг ваць пра ца ваць.

Па сля за кан чэн ня ты за йма ла ся жы ва пі сам?
— Вы стаў ля ла ся на ма ла дзёж ных і на ват на ад ной рэ
спуб лі кан скай вы ста ве. Ра бо та мі, якія бы лі на пі са ны 
яшчэ пад час ву чо бы.

што яшчэ па ўплы ва ла на ця бе — фі ль мы, кні гі?
— Ба ць кі бы лі мас та кі, та му мы гля дзе лі якас нае кі
но — Па ра джа наў, Тар коў скі. І лі та ра ту ру па трэб ную 
ў час «пра йшла». Люб лю Умбер та Эка, Бор хе са, і асаб
лі ва ўраж вае Му ра ка мі. Я пра чы та ла яго ўся го на рус
кай мо ве і бы ла ўпэў не на, што ён та кі цу доў ны та му, 
што доб ра пе ра кла дзе ны. Уз яла ра ман на англій скай 
мо ве — тое ж ура жан не. Ён пад обны на ві зу аль на га 
мас та ка. Пра цэс чы тан ня тво раў Му ра ка мі на гад вае 
мне мой ме тад пра цы: спа чат ку ўсё про сты мі срод ка
мі вы бу доў ва ецца ў не йкія ві зу аль ныя аб страк тныя 
кар цін кі, по тым ад бы ва ецца яднан не ў ад но цэ лае — 
мо жа і аб страк тнае, але ўжо зра зу ме лае.

Пад час на ву чан ня ў Мас тац кай ака дэ міі ў амстэр
да ме ў ця бе ад бы ла ся пры нцы по вая зме на твор чай 
па ра дыг мы, ма тэ ры ялу, сты лю, мыс лен ня. што ста ла 
штур шком: ася род дзе, сус вет нае мас тац тва, з якім ты 
па зна ёмілася збліз ку, іншыя пры нцы пы на ву чан ня?
— Ка лі я бы ла жы ва піс цам, мне важ на бы ло пе ра даць 
ко ле ра вы стан, вы ява — дру гас ная. Пра ца ва ла з пля
ма мі і аб страк тнай атмас фе рай. Бы ла па трэ ба ру шыць 
на пе рад. Мне пра па на ва лі ву чыц ца ў аспі ран ту ры ў 
Мюн стэ ры на ад дзя лен ні жы ва пі су, але ад мо ві ла ся. 
Уз нік ла маг чы масць ву чыц ца ў Мюн хе не, але я вы ра
шы ла спа чат ку скон чыць Ака дэ мію ў Мін ску. По тым 
пе ра еха ла ў Амстэр дам. Па сту пі ла на тэк сты ль нае 
ад дзя лен не. Ха це ла ся ўсё пры нцы по ва па мя няць, да 
та го ж спа да ба лі ся май стэр ні шаў каг ра фіі — бы ло 
ві даць, якія тут ве лі зар ныя маг чы мас ці.

Пер шыя два га ды ў чу жой кра іне — гэ та ад апта цыя, 
зна ёмства з тым, чым за йма юцца мясц овыя мас та кі, 
вы ву чэн не мо вы. Англій скую я ве да ла доб ра, ад нак 
па ло ва кур са шаў каг ра фіі вы кла да ла ся на га лан дскай. 
То ль кі праз два га ды пасап раў дна му ста ла пра ца ваць 
твор ча. Мя не за ха піў мі ні ма лізм: нуль ко ле ру, то ль кі 

бе лае і чор нае, маг чы масць вы явіць не шта про сты мі 
срод ка мі — вы шыў кай, ма люн кам. Ад ной чы зра
зу ме ла, у чым пры чы на. Я ўба чы ла ары гі нал тво ра 
Ма ці са — парт рэт у сі ніх то нах. Ка лі раз бі рац ца, праз 
што ў мя не па мя няў ся стыль, — уся спра ва ў гэ тым 
парт рэ це. Не ма гу ска заць, што Ма ціс са мы лю бі мы 
мас так, але той мо мант ні ко лі не за бу ду. Зга даю парт
рэт — і ўсё ма гу змя ніць...

чым там тэй шыя пры нцы пы ад ука цыі ад роз ні ва юцца 
ад на шых?
— Ка лі ўжо ёсць не йкая мас тац кая ад ука цыя, то леп
шай ака дэ міі, чым Ге ры та Рыт ве ль да ў Амстэр да ме, 
не знай сці. На огул, ка лі ты цвёр да ста іш на на гах, 
мож на лёг ка па мя няць ма тэ ры ял. Ве ль мі каш тоў ным 
быў і дос вед пра цы ў інтэр на цы яна ль ным ася род дзі. 
Па шан ца ва ла, што ў мя не быў вы дат ны ка арды на тар 
кур са — Ёка Ра ба орт. Яна, на прык лад, ка за ла, што 
гэ ты кі ру нак ма ёй пра цы — пер спек тыў ны і за нят кі 
мне не па трэб ны: «Ты сфар мі ра ва ны мас так, та бе 
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важ на ву чыц ца раз маў ляць пра свае ра бо ты». І гэ
та бы ло са мае цяж кае: па ве рыць у ся бе як мас та ка. 
Пе ра ме ны па ча лі ся са зме ны стаў лен ня, з пе ра мо гі 
над са бой...

Сён ня тка ні на — твой асноў ны ма тэ ры ял. Та бе над
аку чыў жы ва піс, лі чыш, што ён не акту аль ны? Ці ця бе 
за ва рож вае шаў каг ра фія? ра ней, на ко ль кі я ве даю, 
ты шы ла.
— У Мін ску я на ват пла на ва ла па сту паць на тэк стыль, 
ра да, што не атры ма ла ся: на ба зе ма ёй жы ва піс най 
ад ука цыі мож на за ймац ца чым хо чаш.

Пі шу па ста янна, але ра бо ты па куль не па каз ваю. 
Да тых тка нін, з які мі пра цую, стаў лю ся як да па лат на. 
Ча сам і яго вы ка рыс тоў ваю. Гэ та, ка неш не, не кла
січ нае раз умен не па лат на, не жы ва піс. Я пе ра йшла 
ў ста дыю ма люн ка — ка лі вы шы ваю, ка лі ства раю 
вы яву, за мест алоў ка про ста вы ка рыс тоў ваю ніт кі.

Пра ца з тка ні най да па маг ла та бе змя ніц ца, у тым 
лі ку — і ў тра ды цый ным жы ва пі се. Маг чы ма, трэ ба 
бы ло ад ысці ад апош ня га, каб вяр нуц ца да яго на 
іншым уз роў ні?
— Для мя не бы ло важ ным па гля дзець на свае пра
цы збо ку. Па куль іх ро біш, гэ та не маг чы ма. То ль кі 

праз не ка то ры час ба чу, які мі яны вы гля да юць. Я 
ха це ла знай сці но вую мо ву. Зза гэ та га пе ра ста ла ў 
Амстэр да ме за ймац ца жы ва пі сам, ра бі ла ка ла жы з 
про стай па пе ры, а па сля ўжо вяр ну ла ся да фар баў і 
да ма люн ка.

як ты ста віш ся да сва іх ра бот мін ска га пе ры яду?
— Ча сам гля джу на іх і ду маю: як я маг ла та кое зра
біць? Спат рэ біц ца год, каб вяр нуц ца на той тэх ніч ны 
ўзро вень. А не ка то рыя, ві даць, ужо і не зма гу па ўта
рыць. У мя не быў скла да ны пра цэс пра цы. Спа чат ку 
вы кон ва ла шмат не вя лі кіх эскі заў, а па сля за дзве 
га дзі ны па він на бы ла за вяр шыць увесь твор. Гэ тыя 
дзве га дзі ны бы лі ве ль мі на пру жа ны мі: ка лі не па спе
еш — твор не ад бу дзец ца. Тыя ка ля ро выя на пра цоў кі 
я не вы кі да ла. Не ка то рыя з іх за хоў ваю і да клад на ве
даю, што ў не йкі мо мант зраб лю з іх вя лі кія ра бо ты, 
бо там ёсць дум ка, якую ма гу раз ві ваць.

ча каю тва іх но вых тво раў, жы ва пі су, які на ро дзіц
ца праз дос вед пра цы з тка ні най, з шаў каг ра фі яй. 
рас ка жы пра свае най бо льш ці ка выя экс па зі цыі. Ка лі 
ты ўдзе ль ні ча еш у вы ста вах, ці ад ыгры вае для ця бе 
ро лю архі тэк тур ная пра сто ра, у якой пла ну еш экс па
на ваць свае пра цы?
— З архі тэк ту рай бы ла звя за на мая ра бо та «Шлях 
да падзен ня». Раз ам з Ле най Да ві до віч мы атры ма лі 
рэ зі дэн цыю ў го ра дзе Хел мон дзе, дзе зна хо дзіц ца 
са мая вя до мая ў Га лан дыі тэк сты ль ная фаб ры ка ХІХ 
ста год дзя, яна яшчэ дзей ні чае. У нас быў ме сяц на 
пад рых тоў ку ра бо ты і ме сяц — на вы ста ву. З Ле най 
мы падзя лі лі дру гі па верх. Я про ста за ка ха ла ся ў гэ ту 
пра сто ру, у гэ ты від з акна. Ме на ві та пад архі тэк ту ру 
я пры ду ма ла свой но вы твор з тэк сты лю. «Шлях да 
падзен ня» — гэ та з вя до май пес ні, ча ла век там ска ча 
ў ва ду. У мя не ён уз ды ма ецца ўга ру. Спа чат ку гэ та 
па зна ва ль ная по стаць, по тым яна тран сфар му ецца 
ў па лё це, і на рэш це — гэ та са ма лёт. Цэ лая гіс то рыя 
пра ма ру лю дзей лё таць. У Ле ны быў апа ка ліп сіс. 
Па чы на ла ся экс па зі цыя з та го, што ты па лес ві цы 
ўзні ма ешся на верх і ба чыш ад туль маю інста ля цыю, 
па сля кі ру ешся ў час тку Ле ны Да ві до віч, там цём на і 
там яе гіс то рыя. Усё бы ло ве ль мі ўда ла ўза емазвя за на. 
Упер шы ню для ся бе я ра бі ла твор на 80 квад рат ных 
мет раў. Тэх на ло гія бы ла скла да най: я вы ра за ла з тка
ні ны по стаць, якая па він на бы ла ві сець, а яе аб рыс (ты 
яе рас цяг ва еш, і ўсё мя ня ецца) му сіў чы тац ца з роз
ных ра кур саў. Сён ня гля джу на фа таг ра фіі экс па зі цыі і 
ба чу, што сап раў ды не ча га да маг ла ся: змаг ла змя ніць 
пра сто ру. Ка лі вы ста ва скон чы ла ся, не ве да ла, ку ды 
гэ ты твор падзець (вя лі кі!), ду ма ла на ват вы кі нуць. 
Доб ра, што не зра бі ла гэ та га, та му што вы ста ві ла 
яшчэ раз — на Мас коў скім бі ена ле, ужо зу сім у іншым 
бу дын ку — у му зеі Ца ры цы на. Там яна гля дзе ла ся зу
сім паінша му, але так са ма змя ні ла архі тэк ту ру ва кол 
са бе. Для мя не гэ та бы ло дзіў на, та му што звы чай на 
я пра цую з плос кас цю.

Та кі стан ко вы пры нцып?
— Так, аб’ём для мя не ўяў ляе скла да насць.

Су час нае мас тац тва тым і вы лу ча ецца, што яно 
ад ышло ад стан ка віз му. на ват каб зра біць вя лі кую 
сур’ёзную жы ва піс ную вы ста ву, трэ ба за дзей ні чаць 
пра ектнае мыс лен не. але пы тан не маё пра іншае. як 
лі чыш: ты ўжо скла ла ся як мас так ці тваё ста наў лен не 
ўсё яшчэ доў жыц ца? на маё мер ка ван не, гэ ты пра цэс 
у твор цаў па ві нен ад бы вац ца па ста янна — веч нае 
ста наў лен не, ня спын нае аб наў лен не.

Без на звы.  
акрыл.  
2009.
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— Я з ва мі цал кам згод ная, та му што мас так, які 
ад быў ся, гэ та, на пэў на, мёр твы мас так. Па мёр і ўсё 
зра зу ме ла... Ка лі ж ця бе пасап раў дна му не шта хва
люе, ты за ўсё ды мо жаш зра біць цал кам но вы твор. 
Па мя няць усё. Ака дэ мія мас тац тваў у Мін ску мя не 
на ву чы ла ад ной рэ чы: у апош ні мо мант мож на не шта 
змя ніць. У жы ва пі се — гэ та лёг ка, але ёсць та кія ма
тэ ры ялы, дзе вы праў лен ні не маг чы мыя. Та ды мож на 
пра па на ваць не ча ка ную вы ста вач ную кан цэп цыю.

у ця бе ў га лан дыі быў доў гі пе ры яд ад апта цыі і да 
ня даў ня га ча су — да во лі скла да нае жыц цё. Для тва іх 
сяб ро вак — Ві кі Міт ры чэн ка і Ле ны Да ві до віч — для 
та го, каб ума ца вац ца і не пра пас ці, вя лі кую ро лю 
ады гра ла ве ра. што пад трым лі ва ла ця бе — ве ра ў 
Бо га, у мас тац тва?
— Без ве ры ў Бо га я б і не па еха ла. Ка лі раз ва жаць 
ла гіч на: які сэнс не шта мя няць, ка лі ў ця бе і так усё 
скла ла ся?

Але не хта ска заў: ка лі Бог даў та бе та лент, бу дзе 
тва ім гра хом, ка лі ты яго на поў ні цу не рэ алі зу еш.

што для ця бе мас тац тва — спо саб за роб ку, са ма
сцвяр джэн ня?
— Сро дак са ма рэ алі за цыі і атры ман ня за да ва ль нен ня 
ад пра цэ су. Пра вы шэй шыя мэ ты я не за дум ва юся. 
Атрым лі ваю аса ло ду, ка лі твор уда ецца... А ўво гу ле — 
гэ та скла да нае пы тан не.

Ка неш не, скла да нае. Ці важ ны для ця бе по спех?
— Пэў на, ка лі не хта ка жа, што по спех для яго ня важ
ны, ён ма ніць. Увесь час ста ра ешся, на ват для ся бе: 
важ на, каб кож ная на ступ ная ра бо та бы ла пры нам сі 
не гор шай за па пя рэд нюю. У ідэ але — леп шай. У мас
тац тве пра та кія рэ чы цяж ка раз ва жаць: па ра ўнаць, 
бы вае, не маг чы ма. Але ад чу ван не, што спра ва ў ця бе 
па йшла, не ве ра год на важ нае. На ват мо мант, ка лі ты 
пры ду маў твор, — по спех. Ка неш не, хо чац ца, каб ця
бе хва лі лі. Але гэ та ўжо бы вае не бяс печ на...

як ты ка му ні ку еш са сва ім за меж ным ася род дзем? як 
вы бу доў ва юцца ўза ема да чы нен ні з га ле рэ ямі?
— Дзей ні чаць па вод ле кла січ най схе мы: на вед ваць 
роз ныя вер ні са жы і за во дзіць там зна ёмствы — у 
мя не не атрым лі ва ецца. Звы чай на зна ёмлю ся ў пра
цэ се ра бо ты. Што да га ле рэй... Як то ль кі я пры еха ла, 
ад ра зу па йшла па каз ваць пра цы, пра ўда, не свае. Як 
увай шла, так і вы йшла — без су вя зей ніх то ця бе не 
пры ме. Па сля аб са лют на вы пад ко ва тра пі ла ў спіс 
мас та коў га ле рэі, пра якую на ват не ма ры ла. Я не 
ўмею кан’юнктур на кан так та ваць, ха джу на вы ста вы, 
ка лі мне гэ та ці ка ва, на прык лад, на АртАмстэр дам.

Ко ль кі га ле рэй там прад стаў ле на?
— Пра ктыч на ўсе га лан дскія, шмат з су сед ніх кра ін. 
Фэст бо льш кла січ ны, а АртРа тэр дам пры све ча ны 
су час на му мас тац тву. Да рэ чы, бо льш шан цаў за вес ці 
па трэб ныя су вя зі, ка лі хо дзіш на вы ста вы з інта рэ сам 
да іх, а не дзе ля зна ёмства. Апош няе за ўсё ды ві даць. 
Тут вар та быць шчы рай, ад ра зу ка заць, што та бе трэ
ба. Ня звык лае па чуц цё.

у Бе ла русь ты пры язджа еш ня час та, але, мо жа, у ця бе 
скла ла ся не йкае ад чу ван не ту тэй шай сі ту ацыі? Мне 
пад аец ца, што пе ра ме ны ад бы ва юцца: з’яўля юцца 
ма ла дыя твор цы, ня дрэн ныя вы ста вы...
— Ка лі пры язджа еш раз на два га ды, скла да на пра не
шта мер ка ваць. Ад нак я са чу за за меж ны мі вы ста ва мі 
і ве ль мі хва лю юся, ка лі твор цы з Бе ла ру сі пры ма юць 

удзел у між на род ных пра ектах, бо ўра жан не пра кра
іну бу дзе склад вац ца па іх ра бо тах. І пры емна, ка лі 
на шых за ўва жа юць: вось, маў ляў, ваш бе ла рус кі мас
так... Доб ра, што з’яўля юцца ма ла дыя лю дзі і ро бяць 
вы дат ныя тво ры. Я яшчэ па мя таю, як скла да на бы ло 
пра ца ваць у Мін ску: гро шай ня ма, а га лоў нае — ро
біш і раз уме еш, што гэ та ні ко му не па трэб на. На ват 
па ка заць ня ма дзе. Сап раў дных твор цаў вя дзе то ль кі 
цвёр дая ве ра ў мас тац тва..

п
а

д
 ры

х
 та

 ва
 ла

 а
ле

 ся
 б

е л
я в

ец
.

шлях  
да падзен ня.  

Тэк стыль,  
інста ля цыя.  

Хел монд,  
ні дэр лан ды.  

2009.


