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Sergio Rossi je postal eden izmed 
najpomembnejših in najbolj cenjenih 
modnih kreatorjev. Ima izredno 
sposobnost opazovanja in zaznavanja 
novih smernic ter jih uspeva celo 
prehitevati. Z uporabljenimi 
tehnologijami je preprosto pred časom … 
Modne revije v Milanu so izložbeno okno 
prestiža in slovijo po vsem svetu. Velik 
vzpon in uspeh sta kreatorja pripeljala 
do tega, da so čevlji cenjeni kot glavni in 
ne zgolj stranski dodatek obleki oziroma 
modnemu slogu. Sergia Rossija bi lahko 
defi nirali kot grafi ka, slikarja in učitelja. 
Rojen je bil v mestu San Mauro Pascoli, 
kjer je od svojega očeta podedoval orodja 
in tradicijo rokodelstva. Z velikim 
zanimanjem je opazoval očeta in se naučil 
vsega, kar je potrebno za ustvarjanje. Ni 
obiskoval šol, temveč se je vsega loteval 
ročno in samoiniciativno. Na začetku 
50. let se je preselil v Milano, da bi si 
s študijem pridobil dodatne izkušnje. 
Naučil se je, kako najbolje izkoristiti 
strast za kreiranje modelov, in spoznal, 
kaj pomeni savoir-faire, ki ga poznajo 
samo tisti, ki delajo z rokami. Kot komaj 
20-letni fant je nadaljeval kariero in se 
specializiral v stroki. Leta 1966 je svoje 
izdelke začel prodajati po trgovinah v 
Bologni in od tistega trenutka naprej 
je svoje zimske dneve preživljal z 
izdelovanjem sandalov, ki jih je potem 
v poletnem času prodajal na obalah 
Riminija. Leta 1968 je z velikimi črkami 
s svojim imenom podpisal prve čevlje in 
dodal preprost logotip. Znamko Sergio 
Rossi sta leta 1999 kupili podjetji Gucci 
Group in Mallard. Sledila so odprtja 
trgovin po vsem svetu in pospešil se je 
razvoj. Svetovni fenomen je bil rojen! 
Veliko italijanskih in mednarodnih 
zvezdnic izbere čevlje Sergio Rossi za 
sprehod po rdeči preprogi ali za gala 
večerje. Sergio Rossi je danes poznan kot 
eden glavnih junakov modnega sveta. 
Ker je znamka pri vrhu dobila nov obraz, 
jo je GRAZIA Slovenija obiskala in s 
kreativnim direktorjem poklepetala o 
novi kolekciji in prihodnosti.

Pred kratkim ste odprli trgovino v 
ulici Via Montenapoleone v Milanu. 
V katerih mestih je še ta znamka? 
Koliko trgovin ste že odprli po svetu?
Sergio Rossi ima 54 strateških točk 
prodaje po vsem svetu – od Evrope, 
Japonske, Azije do Amerike –, prodajo pa 
smo povečali na Kitajskem in v Rusiji. V 
Italiji nas najdete v Milanu, Firencah in
Rimu. Svetovna distribucija zajema tudi 

točke prodaje v raznih nakupovalnih 
verigah, kot so Saks Fifth Avenue, 
Barneys N. Y. in Harrods v Londonu. 
Imamo tudi spletno trgovino Sergio 
Rossi, ki je aktivna v več kot 100 državah 
na svetu.

Kje najdete navdih in ideje?
Tokrat so me na primer navdihnila 70. 
leta in klici iz narave, ki predstavljajo 
povezanost žensk s temi nenavadnimi 
modeli. Ideja za toplo obdobje je bila 
igra z barvami, kromatizmi narave, 
grafi ke ... Tudi najdragocenejši modeli 
so predstavljeni v modernem slogu, 
za kar se lahko zahvalimo harmonični 
igri nasprotij. Prevladujejo klasične 
linije in čistost oblik, poudarek pa je 
na raziskovanju in odkrivanju pravih 
materialov.

S svojimi izkušnjami in idejami 
ste pomagali mnogo podjetjem. S 
katerimi stilisti ste sodelovali?
Stike smo navezali s pomembnimi 
imeni iz sveta mode – naj omenim na 
primer produkcijo čevljev za kolekcijo 
Dolce&Gabbana, Azzedine Alaia, konec 
70. let smo sodelovali tudi z Giannijem 
Versacejem. Za največje svetovne 
kampanje v 90. letih smo sodelovali s 
fotografom svetovnega slovesa Helmutom 
Newtonom, ki je predstavil sodobnost 
ženske in znal poudariti, da je modno 
nositi peto, višjo od 7 cm, saj vsaki ženski 
naredi popolno postavo.

Kako izdelate čevelj – od zasnove do 
končnega izdelka?
Od začetka do končanega modela je vsaj 
200 faz ročnega dela. Ne vem, ali si 
to lahko predstavljate. (Smeh.) Preden 
čevlje položimo v škatlo z logotipom in 
jo postavimo na police, potrebujemo še 
nekaj ženskih in moških oči, ki opazujejo 
in se dokončno odločijo za končno 
obliko. Veliko vlagamo v oblikovanje in 

najbolj bi me veselilo, če bi naše stranke 
razumele, koliko truda je bilo vloženega 
v posamezni izdelek. Za enim čevljem 
je ekipa žensk in moških, ki se nikoli ne 
zadovoljijo in vedno iščejo popolnost.

Kakšna je vaša � lozo� ja?
Moja fi lozofi ja je zelo preprosta. Čevlji 
ne morejo in ne smejo biti zgolj modni 
dodatek, ampak podaljšek telesa, 
primeren okras, udoben in lep na prvi 
pogled, idealen za moderno žensko, ki je 
zmeraj aktivna in v nenehnem gibanju. 
Ženske morajo biti v središču pozornosti 
in z vsakim korakom kazati svojo 
sposobnost zapeljevanja.

Čevlji, ki so bili temelj za uspeh 
znamke Sergio Rossi, so …
To je brez dvoma model Opanca. Linija je 
bila preprosta in drzna, podplat pa rahlo 
ovit okoli gležnja, tako da se je struktura 
zgornjega dela čevlja ravnala po nogi. Kot 
sem omenil, čevelj je podaljšek telesa. 
(Smeh.)

Kakšne čevlje bi letos izbrali za 
poroko? Lahko naštejete glavne 
lastnosti ‘it’ čevlja, barve in 
modele? 
Nevesto naj na njen najlepši dan 
spremljajo čevlji živahnih barv in toplih 
odtenkov. Igrive barve radi mešamo 
s sivo, pred njo pa imajo prednost še 
bela in druge klasične barve. Sam sem 
ljubitelj kontrastov in efektov, ki jih 
dosegajo. Letos bodo vladale živo rdeča, 
električno modra in rumena barva, ki 
postaja vse bolj aktualna v modnem 
svetu. Naj omenim še ljubke detajle, kot 
so čipke, pentlje, kristali, rože, trakovi 
in podobni okraski, ki naredijo čevelj še 
bolj ženstven. Neveste imajo torej veliko 
izbiro – od baletnih copatk, sandalov do 
nizkih ali zelo visokih čevljev, v
živih ali klasično umirjenih barvah. 
Odločitev ne bo lahka!

EKSKLUZIVNI INTERVJU

Za enim čevljem je ekipa žensk in moških, ki se 
nikoli ne zadovoljijo in 
vedno iščejo popolnost.


