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Моника Прикрилова
/“MONGOL” брэндийн үүсгэн 
байгуулагч, дизайнер/

Хүнийг гоё сайхан 
харагдуулахаасаа илүү 
эцэг эх, эр нөхрийнх нь 

хөрөнгө чинээг илтгэх зорилготой 
байсан гэмээр монгол үндэсний 
хувцасны хүнд, нүсэр хэв маягийг 
европын орчин үеийн чиг хандлагад 
нийцүүлж, минимал загварт 
уусгасан Моникагийн бүтээлүүдийн 
хар өнгө арай өөр өнгөөр хашхирч 
байх шиг санагдав. Тэрхүү өнгөний 
дууг дагаж явсаар “Аль ч он цаг 
дахь загварын тэсрэлт, шинэ 
санаануудаас илүүтэйгээр улс 
орнуудын хэдэн мянган жилийн 
түүхийг соёл уламжлалтай нь 
агуулсан үндэсний хувцас гэдэг 
л хамгийн үнэ цэнтэй, загварын 
урлагийн үүр, уурхай шүү дээ” 
хэмээн батлах Моникатай таарсан 
юм. Хэдэн мянган бээрийн тэртээ 
“Монгол” гэдэг нэртэй брэндийг 
бий болгож, хувцас урлаж яваа энэ 
чех бүсгүй Монгол хэмээх сэдвээр 
олон бүтээл туурвисныхаа дараа 
сая л нэг “жинхэнэ” Монголыг 
“Өөрийн нүдээр үзэж, гараар 
барьж, биеэр мэдрэхийн тулд” 
зорин ирсэн гэнэ.  

Энэбишийн Ариунзаяа. Та анх 
ямар тохиолоор Монгол гэх 
сэжимтэй холбогдчихсон юм бэ?
Моника Прикрилова. Дэлхий 
даяарчлагдаж, улс гүрнүүдийн 
хооронд хил хязгаар үгүй болохын 
хэрээр хүн төрөлхтний бүтээсэн 
гайхамшигт соёл, уламжлалууд 
мартагдаж эхэллээ. Би үүнд хамгийн 
ихээр зовниж, сэтгэл өвдөж явдаг 
юм. Тэгээд янз бүрийн үндэстний 
өвөрмөц соёл, урсгалыг бүтээлдээ 
шингээж, тэднээс суралцахаар 
шийдэж ажилласнаар Монголтой 
холбогдчихсон доо. Урьд нь 
энэтхэгийн үндэсний хувцаснаас 
сэдэвлэн коллекц гаргаж байсан 
удаа бий. 
Э.А. Монголд ирээд хэдхэн 
хонохдоо монголын загварын 
урлаг, үндэсний хувцас 
хэрэглэлийн талаар хэдий хэр 
мэдлэг хуримтлуулаад, ямархан 
мэдрэмж тээгээд буцаж байна даа? 
М.П. Анх бүтээлийнхээ судалгааг 
хийж эхлэх үед Монголын талаар 
олигтой мэдээлэл олдохгүй их хэцүү 
байлаа. Интернэтэд мэдээлэл маш 
бага, ном сэтгүүлийн олдоц муу. 
Тиймээс Монголтой холбоотой 
коллекц хийх гэж байгаагаа таарсан 
хүн болгонд шахам ярьж явсан 
даа. Тэгж явсаар хоёр, гурван 
монгол хүнтэй танилцан мэдээлэл 
цуглуулж эхэлсэн маань цаашлаад 
монгол судлаач, Монголд суух Чех 
улсын Элчин сайд зэрэг хүмүүс рүү 
хөтөлсөн. Ерөнхийдөө тэр хүрээнд 
л судалгаа хийх боломжтой байлаа. 
Гэтэл энд ирээд хартал мэдээлэл 
олж авах боломж, мэдээллийн 
хүртээмж үнэхээр төсөөлснөөс ч 
илүү байлаа шүү. Нэгэн дор маш их 
юм үзэж, харж, танилцаж чадлаа. 
Харин энэ бүхнийг олон улсад 
илүү нээлттэй, хүртээмжтэй болгох 
хэрэгтэй юм уу даа. 
Э.А. Монгол үндэсний хувцасны 
төрөл зүйл үндэстэн угсаатан 
бүрээрээ ондоо учир аль нэгийг 
нь дагнан судлах шаардлага 
гарсан уу? 
М.П. Он цагийн дарааллаар 
хэмжигдэж, угсаатан болгоноор 
ялгарах гайхалтай олон үндэсний 

хувцас байдгийг судалж мэдээд 
би үнэхээр гайхширсан. Би шинэ 
коллекцийнхоо 30-40 хувцас 
хэрэглэлийг нийт 10 бүлэгт хувааж 
байгаа. Ерөнхийдөө содон гэсэн 
санаануудыг түүж ашигласан гэхэд 
болно. Хэрвээ бүх угсаатан ястан, 
эрэгтэй эмэгтэй гээд оруулбал 10 
коллекц дэндүү багадахаар байна. 
Монгол дээлний энгийн загвар 
нь мал ахуйгаа харж хандахад 
зориулагдсан, цаг агаартаа тохирсон 
байдгийг олж мэдсэн. Хэдий тийм 
ч өнөөдөр хотын гудамжаар монгол 
хүн дээлээ өмсөөд алхаж байхыг 
харах их сонирхолтой байлаа. Гол 
нь цаг хугацааны явцад жинхэнэ 
төрөлх чанараа битгий гээгээсэй 
гэж хүсч байна.
Э.А. Адилхан л зөвлөлт засгийн 
харьяанд байсан гэдэг утгаараа 
чехийн загварын урлагт 
монголынхтой төсөөтэй зүйлс 
өнөө ч байдаг юм биш биз? 
М.П. Яг тухайн үедээ хүмүүсийн 
хэрэглээнд адил төсөөтэй зүйлс 
олон байсан байх аа. Гэвч Чех улс 
Монголыг бодвол Европтой ойр 
учраас загварын солилцоо маш 
хурдан явагдаж, одоо бол европын 
загвартай хөл нийлүүлчихсэн гэхэд 
болно. Өнөөдөр Монголд орж 
ирсэн брэндүүд их хязгаарлагдмал 
хүрээний, хэвшмэл бөгөөд зөвхөн 
дэлхийн том брэндүүд л байна. 
Гэтэл Чехэд европын аль ч улсад 
байгаа брэндүүд зарагддаг учраас 
нийт хүн ам нь дэлхийн трендтэй 
яг зэрэгцээд алхах боломж 
олдож байна. Үүнээс гадна маш 
олон жижиг брэнд байдаг учир 
хүмүүсийн стиль давхцахгүй байж 
болдог.  
Э.А. Аливаа бүтээлч салбар, 
тэр дундаа загварын салбар 
шууд хүний хэрэглээн дээр 
тогтдог учраас зах зээлийн 
хуулиар шийдэгдчих гээд байдаг. 
Загварын цэвэр мэдрэмж, 
хэрэглэгчийн эрэлт хоёрыг хэрхэн 
тэнцвэржүүлдэг вэ?
М.П. Энэ үнэхээр амаргүй асуудал. 
Одоо ингээд бодохоор сургуульд 
байхдаа л бусад ямар ч асуудлыг 
тооцолгүйгээр цэвэр сонирхол, 

сэтгэл мэдрэмжээрээ бүтээл 
хийж байсан мэт. Гэвч амьдрал 
дээр гараад ирэхээр бараагаа 
борлуулна, нийлүүлнэ гэдэг 
асуудалд цүлхийгээд ороод 
явчихаас өөр аргагүй. Төсөөлөлд 
ургасан анхны загвараа гудамжинд 
өмсөх боломжтой уялдуулж байж 
бүтээлээ гаргадаг болно гэсэн үг. 
Би багаар ажиллах ёстой л гэж 
боддог. Маркетингийн мэргэжлийн 
багтай хамтран ажиллаж, юун 
дээр яах ёстой вэ гэх заагийг 
тогтооно. 
Э.А. Ямар нэгэн том компанид 
ажиллахгүйгээр өөрийн 
брэндийг нээж, авч явна гэдэг 
зориг шаардсан сонголт байх. 
Үүний сайн сайхан болоод хэцүү 
тал нь юу вэ?
М.П. Том брэндэд ажиллаж байгаа 
дизайнеруудын хувьд ажлаа 
ажил гэдэг үүднээс харж, үлдсэн 
цагаа өөртөө зориулах боломж 
илүү. Гэвч хүний удирдлаган дор, 
нэгэнт тодорхойлогдсон брэндийг 
үргэлжлүүлж байгаа учраас 
100 хувь өөрийгөө илэрхийлэх 
боломжгүй. Тэр хооронд зөрчил 
гарна. Харин өөрийн брэндийг 
гаргаж байгаа хүнд хувийн 
амьдрал гэж байхгүй болчихдог 
юм шиг. Ажил мэргэжил нь тэр 
чигээрээ амьдрал нь болно гэсэн 
үг. Идэж уусан ч, аялж зугаалах 
ямар ч цаг үед жирийн хүн байж 
чадахгүй, дизайнер л байдаг юм 
шиг. Гэвч нөгөө талаасаа өөрийн 
сэтгэл, ур чадварыг бүрэн дүүрэн 
харуулах боломжтой.
Э.А. Бүтээлдээ ямар материалыг 
түлхүү сонгож хэрэглэдэг вэ?
М.П. Өнөөдөр материалын чанар, 
хүний эрүүл мэндэд хоргүй, 
байгальд ээлтэй байх нь чухал 
болоод байна. Сүүлийн үед би 
өмсөгдөхөө больсон цамцыг 
өмд болгох, уйдаад орхичихсон 
даашинзаа цүнх болгох, хөшгөө 
даашинз болгож өмсөх зэргээр 
дахин ашиглах арга замуудыг 
судалж, ашиглах болсон. Энэ нь 
дахин давтагдашгүйн дээр янз 
бүрийн дурсамж, мэдрэмжүүдийн 
холимог болдог гэж би боддог.□ 
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