ТЕТЯНА КОНДРАТЮК:

«МИ ПРАГНЕМО РОЗПОВІСТИ СВІТОВІ ПРО ВЕЛИЧНУ
ІСТОРІЮ ТА КУЛЬТУРУ РІДНОЇ КРАЇНИ»
Ювелірний Дім OBERIG jewelry — найкращий приклад того, як старовинне може легко
перетворюватися на вічне та надсучасне. Ми розпитали автора ідеї Тетяну Кондратюк про
те, як їй вдалося зробити українські традиції модними по всьому світу.
Тетяно, Ваша ювелірна компанія
OBERIG прославляла українські
традиції задовго до того, як це стало модним. Розкажіть, будь ласка,
коли зародився бренд OBERIG? І як
з’явилася ідея створювати прикраси
з споконвічно українськими орнаментами?
Ювелірному бренду OBERIG п’ять років, але змісту, закладеному в наших
виробах, — століття. Ви маєте рацію,
з традицій і взяла свій початок ідея
втілити в сьогодення те, чим жили
наші предки, в сучасних виробах
передати все багатство традицій
та колорит нашої землі, витончено
торкнутися духовності. Ми ризикнули — і у нас вийшло. Вдалося створити не просто унікальний бренд або
продукт, а ювелірні шедеври, які
приносять радість своїм власникам, справжні вироби-послання, кожне — зі своїм
винятковим смислом.
Відкрийте завісу над філософією бренда, адже
кожний Ваш ювелірний
виріб створюється в єдиному екземплярі і несе в
собі особливий сенс, вірно?
Усі вироби OBERIG випускаються в єдиному екземплярі. Кожній
людині важливо знати історію попередніх поколінь, своє минуле, вірити
в сьогодення і, звичайно, мріяти про
майбутнє. І це філософія духовної
краси, тієї краси, що живе в кожному
з нас, а OBERIG лише дає можливість
розкрити і насолодитися багатством
знань, якими володіли наші предки.
Як Ви розробляєте орнаменти?
З ким консультуєтеся? Яким чином
перевіряєте автентичність?
Усі орнаменти створені багато років
тому, ми лише переносимо їх на золоту канву і «розшиваємо» дорогоцінними каменями. Наші консультанти — це
відомі історики, етнографи, ювеліри
з різних країн.
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Сьогодні це Україна, Росія, Франція,
Великобританія, і в недалекому майбутньому бренд буде представлений
у США. Крок за кроком ми прагнемо
зробити OBERIG відомим у багатьох
країнах світу, розповісти про величну
історію та культуру рідної країни.
Нам відомо, що один з фірмових магазинів Вашого бренда знаходиться
в Москві. Скажіть, наскільки популярні там Ваші ювелірні вироби?
Орнаменти несуть у собі слов’янські
корені, вишиванка пов’язана з великою кількістю земель і в інших слов’янських народів також завжди вважалася «охоронним візерунком». Якщо
Ви бажаєте побачити значення, то
до кожного виробу додається опис, в
якому представлена унікальна легенда

НАЙБІЛЬШЕ НАТХНЕННЯ ПРИХОДИТЬ
ДО НАС, КОЛИ ЛЮДИ З ІНШИХ
КРАЇН СТАЮТЬ ЧАСТИНОЮ СВІТУ,
З ЛЮБОВ’Ю СТВОРЕНОГО OBERIG
Українські орнаменти
сповнені прихованої
символіки, чи не так?
Що найбільше вразило Вас при
вивченні наших національних традицій?
Так, абсолютно всі знаки та орнаменти
таять у собі прихований зміст, несуть
глибоке значення — любов, вірність,
захист, гармонія чоловічого та жіночого начал.
Дійсно, при вивченні символів
вразило те, як мудро наші люди
багато рокiв використовували силу
рослин і знаків. І всі вони були спрямовані на те, щоб оберігати свого
власника, в цьому й сенс назви нашого бренда.
У яких країнах світу можна придбати прикраси OBERIG?

про походження знаків, якщо ні — людина просто стає володарем красивої
неповторної прикраси.
Які цілі Ви ставите перед собою на
цей рік?
Звичайно ж, розвиток. Найбільше натхнення і наснага приходять до нашої
команди тоді, коли люди з інших країн
стають частиною світу, з любов’ю створеного OBERIG.

