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Egy lEgEnda  
Rio dE JanEiRóból

Interjú Sergio Rodrigues-zel 

GazdaG múltú és innovatív a 20-21. századi brazil desiGn, méGis sokunk számára terra incognita. Fejlődéstörté-

nete − mások mellett − joaquim tenreiro, jose zanine Caldas, serGio rodriGues életművén keresztül ismerhe-

tő meG iGazán, s közülük az utóbbi urat a nemzetközi szakirodalom eGyenesen a modern brazil desiGn szülő-

atyjaként tartja számon. nem véletlenül, hiszen a leGtöbb teoretikus szerint a brazil desiGn második 

viláGháború utáni históriája rodriGues leGtöbbet publikált bútordarabja, a Poltrona Mole (1957) meGszületé-

sével indult. Clement meadmore, szobrász és kritikus az 1975-ben meGjelent the Modern chair: classics in 

Production Című kötetében a 20. század leGjobb harminC ülőbútora közé sorolta a molét. az eltelt több mint 

Fél évszázad alatt közel 1500 különFéle mobíliát meGálmodó, idén 87 esztendős mester ma is aktív. eGyebek 

mellett réGi barátjával, a szintén bútortervező Fernando mendes-zel dolGozik eGyütt: kiállításokat szer-

veznek és mendes rodriGues CéGének, a linbrasilnak tervez. serGio rodriGues-zel, a tervező rio de janeiró-i 

műtermében prepeliCzay-Frey mónika beszélGetett. 

Önt számtalan híres író, újságíró és kritikus a brazil design „alapítójá-
nak” tartja. Ön szerint minek köszönheti ezt a megtisztelő címet?
úgy hiszem, azért mondják ezt rólam, mivel egész életemben küz- 
döttem a brazil kultúra értékeinek megbecsüléséért és soha sem 
érdekeltek más, mondjuk úgy, hogy internacionális tendenciák. 

Hogyan indult az alkotói pályája?
egy igazi XiX. századi polgári házban nőttem fel, mely telis-tele volt 
főként európai, de régi brazil bútorokkal is. rokonaimnak bútoraszta-
los-műhelyük volt, ott ismerkedtem meg a fával és készíthettem el 
gyerekként a saját játékaimat: kisrepülőgépet, kisautót, mert már  
6-7 évesen nagyon szerettem fával dolgozni, játszani. vagyis míves 
bútorok és tárgyak vettek körül az otthonomban. majd amikor elér- 
kezett az idő, hogy eldöntsem, milyen pályára menjek, természetes-
nek találtam, hogy építésznek fogok tanulni. a gond csak az volt, hogy 

nagyon gyenge voltam matematikából, de nem is érdekelt. így érthető, 
hogy az építészet, vagyis a gyakorlati tervezés komoly akadályokba 
ütközhetett volna. viszont a fával való kapcsolatom és az elszántsá-
gom olyan erős volt, hogy 1947-ben bekerültem az egyetemre (ma ez 
az universidade Federal do rio de Janeiro – szerk.), de a 80 építészhall-
gató közül én voltam az egyedüli, akit főként a belsőépítészet érdekelt. 
elvégeztem az egyetemet, bútortervezésre specializálódtam, és min- 
den tervem, munkám alapja a fa lett. amikor házat terveztem, akkor  
is a faépítészet irányából közelítettem a feladathoz. 

Mikor kapta az első komoly szakmai elismerést?
1961-ben olaszországban, Cantúban rendezték meg a iv. nemzetközi 
bútor biennálét, ahol a zsűri nekem ítélte a fődíjat a mole fotelért. 
amikor meghallottam, hogy 35 ország 400 versenyzője közül engem 
választottak világossá vált, hogy az addig eltelt tíz esztendő kísérletei 

a Mole létrehozása egy kanapé megtervezésével kezdődött. az 1957-ben, Rodrigues 
barátjának, a „hedonista” divatfotós, otto Stupakoffnak tervezett szófa, miként a Mole 
fotel, egy zsakarandafa-elemekből (dél-amerikában őshonos fafajta), ékeléssel 
létrehozott, bőrpántolt, hatalmas párnákkal kibélelt kényelmi bútor volt

jó irányba haladnak.  ezzel a díjjal világszerte ismert lettem. hazaté-
résem után, jacareíben létrehoztam az oca nevű cégemet, vagyis 
nem csak a tervezést, hanem a gyártást is saját hatáskörben oldottam 
meg, később pedig bútorüzleteket nyitottam são paulóban és más 
városokban. több mint 50 kiállításon szerepeltek a bútoraim, rio de 
janeiróban, são paulóban, new yorkban és a világ különböző városai-
ban. eddigi pályafutásom alatt, úgy 1500 bútort terveztem, de nem 
mindegyikből lett szériatermék, mégsem panaszkodom, hiszen 
tényleg a világ legtöbb részén árulják a bútoraimat, a régen tervezet-
teket is, folyamatosan. de nagyon sok egyedi darabot is készítettem, 
speciális igények szerint valókat, mert számtalan privát megrendelőm 
is akadt az eltelt évek során.

Azt mondják önről, hogy saját stílusjegyekkel bírnak a bútorai és nem 
követett soha semmilyen trendet. Melyek azok a stílusjegyek, amelyek-
kel ön szerint meghatározható általában a brazil design? 
nem szeretnék általánosságban beszélni a brazil designról, hiszen 
minden hazai tervezőnek megvannak a saját stílusjegyei, mindenki 
saját ideát követ. azt gondolom, hogy az identitásunk, a család, ami- 
ben felnőttünk, a közvetlen környezet és a szülőföldünk hagyományai, 
az országunk lakóinak gondolkodásmódja, életérzésük, meghatároz-
zák úgy egy alkotó, mint egy egész nemzet stílusát. amikor ’61-ben meg- 
nyertem az olaszországi biennále nagydíját, az azért sikerülhetett, 
mert a mole magában hordozta mindezt. mindig is törekedtem arra, 
hogy valami szuperkényelmes ülőalkalmatosságot kreáljak, olyat, ami- 
nek nagyon egyszerű, könnyed a szerkezete. az összes résztvevő 
közül én voltam az egyedüli, aki olyan dolgot mutatott, aminek a megter- 
vezéséhez a saját szülőföldje kulturális hagyományaiból nyert ihletet. 

Például mi adott, ad inspirációt tervezéskor? 
minden bútoromhoz egy önálló történet köthető, amit rajzos illusztrá-
ciókkal jelenítek meg. a brazil kultúra, az ősi indián kultúra nagy 
hatással van rám. a mole fotel például a brazil indiánok világát idézi 
meg, ahogyan az indiánok éltek, játszottak, dolgoztak. a mole egy 



86 87

az 1973-ban bemutatott Kilin fotel alapvetően a Mole fotel techikájának továbbfej-
lesztése. Ám strukturális forrásait a dél-amerikai függőágyak világában találjuk 
meg. a rajzon látható mandolás bohóc a tervező maga, a két hölgy: a lánya és 
felesége, akik e fotel születését inspirálták

a fotón (balról) Prepeliczay-Frey Mónika,  
Sergio Rodrigues és Fernando Mendes láthatók

trónus, az indián törzsfőnök hordszéke inspirálta bútordarab. 
lényegében az, aki beleül a székbe, az egykorvolt indián nagyfőnök 
kényelmét és büszkeségét tapasztalhatja meg.

Egy ideje a brazil gazdaság elképesztő növekedést mutat, ez sok lehető-
séget ad a fiatal tervezőknek: egyre több a jó és sikeres brazil formater-
vező. Említene néhány kiemelkedő tehetséget? Esetleg van közöttük 
olyan, akit véleménye szerint az ön munkái inspiráltak?
nem szeretnék tehetségekről beszélni, hiszen nem vagyok művészeti 
kritikus. név nélkül annyit mondhatok, hogy számomra körülbelül tíz 
olyan designer és építész dolgozik ma brazíliában, aki komoly és 
művészi teljesítményt rakott le. igen, vannak fiatal formatervezők, 
akikre hatnak a munkáim, hiszen a jó design akár tudatosan, akár 
tudat alatt, de mindenképpen inspirál. 

Mit jelent önnek a design?
a design számomra egy alkotás, egy műremek. az igazi design 
magába foglalja a szépség, az eredetiség, az ergonómia, a kultúra,  
és a gazdaság fogalmait.

Ha néhány szóval kellene jellemeznie a brazil designt, mi lenne az?
Azt hiszem, hogy a lényege a lazaság, könnyedség, a közvetlenség, 
hiszen ezek mind a brazil életérzés meghatározói.

Volt különlegesen fontos nap az életében, olyan, ami például valame-
lyik munkájához köthető?
ünnepre gondol? az a nap óriási ünnep volt, amikor az olaszországi 
biennále nagydíját elnyertem. de az is nagyon fontos nap volt, amikor 
elkészült a Kilin fotel (1973). ennek tervezésekor a feleségem szemé-
lye, a gyönyörű szeme adta az ihletet. 

az 1954-ben tervezett és kivitelezett, zsakarandafából készült  banco Mocho egy 
tradicionális törzsi/népi bútor, a fejőszék modernkori átirata. a szakírók egybehang-
zó véleménye alapján ez volt Rodrigues első tradícióalapú, de modern formatervezői 
elvek alapján létrehozott bútora

Ön ma is sokat dolgozik. Mivel tölti a szabadidejét?
nekem az életem a fa és a munka, az pihentet, az a hobbim. manapság 
is skicceléssel, tervezéssel telnek a napjaim. 

Még sosem járt Magyarországon, viszont amikor megérkeztem ide,  
a műtermébe, említette, hogy ismeri Marcel Breuer munkásságát, vagyis 
figyeli, ismeri a design világát. Milyen jó tanácsot adna egy pályakez-
dő, akár magyar tervezőnek?
aki ismeri a munkáimat tudja, hogy a fa szerelmese vagyok, hiszek a 
természetes anyagokkal való alkotásban, legyen az bútortervezés, 

építészet. és abban is hiszek, hogy annak, aki alkot, szerelmesnek kell 
lennie a munkájába, mert e nélkül sosem juthat el a közönségéhez.  
én tényleg szívből tervezek, számomra a mai napig nagyon fontos, 
hogy szeressék és értsék a munkáimat, bárhol a világon. ez a hitval- 
lásom, és ez talán a fiatal alkotók felé küldött üzenet is lehet. 

(A brazil designról továbbiakat szerzőnk, Prepeliczay Frey Mónika 
enteriőrtervező honlapján olvashatnak majd:  

www.freyinteriordesign.com)
Lapzártánk idején érkezett hozzánk a szomorú hír, hogy szeptember 

1-jén, Rio de Janeiró-i otthonában elhunyt Sergio Rodrigues.  
Nyugodjék békében!

Fotó: Marta damasceno




