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Szívből jövő tárgyak

Interjú Marcel Wanders sztárdesignerrel 
Szöveg: PLESKOV ICS V IOL A

Miként jött az ötlet, hogy díjat alapít a MOME 
diplomásainak?
Sokadik alkalommal járok már Budapesten és 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel mindig is 
kiváló volt a kapcsolatom. Évek óta lenyűgöznek 
a tradíciókhoz hű, kortárs projektek. Annyira lát-
ványosak és fontosak! Ahogy telt az idő, úgy gon-
doltam nagyszerű volna vissza is adni valamit az 
intézetnek, ekkor döntöttem úgy, hogy egy díjat ala-
pítok az itt tanuló kezdő tervezőknek. A pályaműve-
ket látva izgatott lettem: a munkák minősége felül-
múlt minden elvárást. Pontosan ezért gondolom 
úgy, hogy többről van szó egy formális díjátadónál. 
Boldog voltam, hogy ennyi jó munkát látok tehetsé-
ges és kiváló képességekkel rendelkező fiataloktól. 

Olyan ismert cégeknek tervez, mint az 
Alessi, a Cappellini, a Baccarat, vagy a Louis 
Vuitton. Hogyan tudná jellemezni ezeket az 
együttműködéseket? 
A közös munkák eredményét úgy fogjuk fel, mint 
egy közös gyermeket: minden csemete más és más, 
mert a szülők is folyton változnak. A másik fél meg-
választására nagyon nagy gondot fordítunk. Ha 
nem találunk megfelelő partnert, nagyszerű ered-
ményt sem várhatunk egymástól. Éppen ezért keres-
sük a közös pontokat, és az olyan érdekes fakto-
rokat, amiket kizárólag a másik tud hozzáadni 
a termékhez. Ha olyan társaságokkal dolgozunk 
együtt, mint például az Alessi, vagy a Baccarat, 
tudjuk, hogy a tárgyakat megfelelő módon 

kommunikálják majd a közönség felé. A jó kommu-
nikáció kritikus pont. Ha lenyűgöző darabot terve-
zünk, de azt rossz helyen mutatják be egy nem meg-
felelő cég által, akkor soha nem tud jól működni. 
Úgyhogy igen, ha szigorúnak is hangzik, vannak 
kritériumaink azt illetően, hogy kiknek tervezünk. 
Ez nem olyan dolog, amit csak a legsikeresebb idő-
szakunkban művelünk, mindig óvatosak vagyunk; 
elvégre az ember nem osztja meg az ágyát akárkivel.

Ismeri a magyar designereket?
A magyar tervezők még nem igazán találtak utat 
a nemzetközi szférába, de vannak kivételek, mint 
Gabriella Asztalos. Több munkáját láttam, mió-
ta meghívtam tervezőnek a MOOOI-hoz, de 

A nemzetközi designvilág egyik legismertebb alakja, Marcel Wanders, a saját neve 
alatt futó brand tulajdonosa, valamint a MOOOI márka egyik alapítója, még a 2008-

as Design Hét Budapest egyik sztárelőadójaként került kapcsolatba a MOME-val, 
ahol évekkel később adta át saját díját a Design Intézet tehetséges fiataljainak. 

   A Boutique sorozat legújabb 
tagja a Botero kanapé, ami 
szívmelengető vöröses színben és 
ölelést imitáló formával készül. 

‹ A moooi kínálatát bővíti Kit Miles 
textiltervező részletgazdag, 
organikus mintázatú szőnyege. 
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„A KONKRÉT STÍLUSOKKAL VALÓ MUNKA NEM AZ ÉN 
MŰFAJOM. SOKKAL SZEBB FELADAT MEGKERESNI AZT, 
AMI AZ EMBEREK SZÍVÉBEN REJTŐZIK.”

legelőször a milánói design héten találkoztam 
vele. Ettől kezdve lenyűgözött a kreativitása, 
a gondolkodása, a stílusérzéke és az elkötelezett-
sége a design iránt. Bámulatos dolgokat terve-
zett a saját márkájának, de kreatív igazgatóként 
is meghatározó a személyisége, több nemzetközi-
leg is ismert brandnek dolgozik. Mindig is támo-
gatni akartam a nőiességet a design terén, mert 
szükségünk van rá. Az ő munkáiban pedig ész-
revehető a kivételes minőség. Kölcsönösen bizal-
mas kapcsolatot építettünk ki vele, amelyből ren-
geteg energiát és ötletet nyertem magam is. Sokszor 
megosztja velem a véleményét a magyar tervezők-
ről, akikről egyre többet tudtam meg ily módon. 

› New Antique Table - az asztalt 
a New Antique vázák inspirálták, 
asztallapja pedig Carrarai 
márványból készült a Baccarat 
felkérésére. 

‹   A moooi standja a milánói design 
kiállításon, ami idén Andrew 
Meredith tervei szerint nem csak 
tárgyakat, de stílust is kommunikált.
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„NEM CSAK A LÁNYOMNAK 
TERVEZEK, DE AZ 
ÉDESANYÁMNAK ÉS 
MAGAMNAK IS.”

Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben ők is 
nyomot fognak hagyni a nemzetközi színtéren.

Miről szól a MOOOI brand? 
Maga a név a mooi holland szóból ered, és azt 
jelenti: szép. Ezt nyomatékosítva adtunk hoz-
zá egy extra „o”-t.  A márkát akkor hoztuk lét-
re, amikor sokan nem akarták elkészíteni az ötle-
teimet. 2001-ben a társammal, Casper Vissers-szel 
arra gondoltunk, hogy nem csak a saját, de más 
tervezők munkáit is megvalósíthatnánk. Most 
már nagyon sok névvel dolgozunk együtt, és 
most olyan vezető designerekről beszélek, mint 
a Front csapata, Bertjam Pot, vagy Maarten Baas. 
Ők mind nálunk készítették el az első munkái-
kat – meg akarjuk találni a tehetségeket. A ter-
vezőnek nincs pozíciója, míg nem talál helyet 
az emberek felé. Mi ebben akarunk segíteni.

Stílusában mai napig megfigyelhető egyfajta 
dekoratív historizálás. Hogyan tud ez működ-
ni egy olyan designkultúrában, ami általában 
az aktuális divattól, és olykor a szigorú funkci-
onalizmustól is függ?
Mindig is olyan dolgokat szerettem volna ter-
vezni, amik közel állnak az emberek szívéhez, 
elméjéhez. Ez az attitűd, úgy gondolom, ma ide-
gen a design számára. A mai tervezés kulcssza-
va a funkció, sőt szinte tilos a múltra hivatkoz-
ni. Viszont, ha a múlt irreleváns, az valójában mit 
jelent a mai tárgyak számára? Azt, hogy már más-
nap irrelevánsak lesznek azok is. Valóban ezt a filo-
zófiát akarjuk követni? Szerintem ez nem helyes. 
Ez az, amiért kapcsolatot akarok teremteni a múlt-
tal. Nem csak a lányomnak tervezek, de az édes-
anyámnak és magamnak is. Nincs okunk elvágni 
a mát a tegnaptól. A tiszta funkcionalizmus ideá-
ja valóban fontos, de talán túlértékelt. Alapvetően, 

ha designról beszélünk a funkcionalitás a legalap-
vetőbb sztenderd. Itt van például ez a kávéscsé-
sze. Az ember először meggyőződik róla, hogy kifo-
lyik-e valahol belőle a kávé. Nem? Remek, mert ez 
a legalapvetőbb feladata. A funkcionalisták ilyen-
kor büszkék magukra. Ez nevetséges! Én olyan-
ra akarom tervezni azt a csészét, hogy minden 
áron inni akarj belőle. A kávéivás így értékkel gaz-
dagodhat – rávesz arra, hogy mindig ezt a csészét 
akard majd használni és megosztani a barátaiddal.

A múltra való reflektálást konkrét történelmi 
stílusok inspirálják?
Kapcsolódom a múlthoz, de személyes és kreatív 
módon. Arra a romantikus atmoszférára gondo-
lok, amit a múltból merítek.  Az Alessinek terve-
zett Circus Collection között ott van például a dió-
törésre használt „Strongman”. Sokan kérdezték, 
hogy egy konkrét modellről mintáztam-e a figurát? 

Valóban voltak könyveink ezekről a karakterekről 
és tanulmányoztuk is őket. Minden erőember más-
hogy nézett ki, a végén mégis egy archetípus állt 
össze a fejünkben. A konkrét stílusokkal való mun-
ka nem az én műfajom. Sokkal szebb feladat meg-
keresni azt, ami az emberek szívében rejtőzik.

   Az amszterdami Andaz Hotel 
standard szobája, amelyből 
a szállodai lobbira nyílik kilátás.

Az amszterdami Andaz Hotel 
fogadótere és lakosztálya, ami 
Andaz King névre hallgat.

‹ Az Alessi felkérésére 
készült Cirkusz kollekció 
erőembere, diótörő 
funkcióval. 


