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> „Czy ktokolwiek z Saint Étienne mógłby jeszcze 
wyobrazić je sobie bez Biennale Designu? Oczy‑
wiście nie!” – napisał we wstępie do ostatniego 
katalogu mer miasta, Maurice Vincent.

> W tym roku obchodzono dziesięciolecie tego wyda
rzenia, a to dobra okazja do pierwszych podsu
mowań. Biennale sprawiło, że w ciągu dekady 
powstała sieć powiązań i intensywnej współ
pracy pomiędzy lokalnymi instytucjami – uczel
nią kształcącą projektantów, muzeami,  władzami 
 miasta – oraz poważnymi producentami. Dziś 
Biennale jest postrzegane dużo szerzej niż jako 
przegląd interesujących projektów. Udało się stwo
rzyć wydarzenie, które buduje świadomość nowych 
potrzeb ludzi z całego świata, jest polem wymiany 
doświadczeń, prezentacji wizjonerskich kon
cepcji, które niejednokrotnie balansują na gra
nicy dizajnu i sztuki, zmuszają do refleksji, burzą 
stereotypy.

> Początki Biennale są ściśle związane z École 
Supérieure d’Art et Design de Saint Étienne, 
a w szcze gólności z działalnością Jacques’a Bon
navala, historyka sztuki i dyrektora uczelni, oraz 
odpowiedzialnej za jej public relations Josyanne 
Franc. Szkoła, w której kładziono nacisk na roz
wój wzornictwa i multimediów, w latach dziewięć
dziesiątych nawiązała wiele kontaktów z prze
mysłem. Przedsięwzięcia realizowane razem 
z producentami pokazały, że wzornictwo stwarza 
znakomite warunki do wszechstronnej współpracy.

> Poza tym, że zależało mu na rozwoju szkoły, 
Jacques Bonnaval był także żywo zaintereso
wany historią miasta i regionu. Zaczął dostrzegać 
ich nowy potencjał. Idea wykreowania cyklicznej 
imprezy prezentującej wzornictwo była natural
nym efektem jego doświadczeń i przemyśleń. – 
Jacques był swego rodzaju wizjonerem i katalizatorem. 

Swoimi pomysłami zarażał otoczenie, dzielił się entuzja-
zmem i nie pozwalał zwątpić w szanse realizacji przedsię-
wzięcia – opowiada Josyane Franc.

> Na przełomie 1996 i 1997 Jacques i Josyanne wyru
szyli w szczególną podróż studyjną. Odwiedzili 
Japonię i Koreę, między innymi złożyli wizytę 
w Nagoya Design Center. Tam zobaczyli i zaznali 
koncepcji dizajnu zintegrowanego z całym życiem 
miasta. – Czasami trzeba pojechać daleko i doświadczyć 
innej kultury, aby zobaczyć, co możesz zrobić u siebie – 
wspomina Josyanne. Pozostało jedynie skutecznie 
działać.

> Pomogło jak zwykle zrządzenie losu. W tym 
samym czasie władze miejskie, którym podlegała 
szkoła, rozpoczęły realizowanie ambitnych pla
nów rozwoju miasta. Jacques Bonnaval i Josy
anne Franc przedstawili ówczesnemu merowi kon
cepcję, wedle której Saint Étienne miało się stać 
zagłębiem wzornictwa – koncepcję, którą rozwi
nęli po swojej wyprawie. Ten zachwycił się ideą 
i zdecydował, że władze wesprą działania dwojga 
inicjatorów.

> Zapadła decyzja o zorganizowaniu pierwszego 
festiwalu dizajnu. Realizacją zajęła się szkoła, 
budżet w 90 procentach pokrywało miasto. 
Nie były to duże pieniądze. Dlatego organizowa
niem wydarzenia i jego obsługą zajmowali się pra
cownicy uczelni i studenci. Profesorowie i absol
wenci poszukiwali kontaktów, wykorzystywali 
przy tym zarówno zawodowe, jak i prywatne zna
jomości. Zorganizowano serię wyjazdów zagranicz
nych – celem był wybór prezentacji, które można 
było włączyć do programu festiwalu. Wysłannicy – 
zatrzymując się dla oszczędności w tanich hotelach 
lub u znajomych – zbierali informacje o nowych 
zjawiskach, ciekawych projektach, zrealizowa
nych już wystawach, szkołach, projektantach. 
Do udziału w pierwszym festiwalu  zaproszono 
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Saint‑Étienne leży ok. 60 km na południowy zachód 
od Lionu, w regionie RhôneAlpes. Przez dziesiątki lat 
słynęło ze złóż węgla oraz produkcji stali – dostarczało 
tych dwóch budulców nowoczesnego świata. Saint 
Étienne zawsze było w awangardzie – to jedno z pierw
szych miast Francji, do których doprowadzono kolej 
i w których zbudowano sieć tramwajową. To tu opu
blikowano pierwszy francuski katalog sprzedaży wy
syłkowej. Historycznie związane było jednak przede 
wszystkim z przemysłem zbrojeniowym, maszynowym 
i tekstylnym, w XIX i XX wieku produkowano tu ro
wery. Pod koniec XIX stulecia w mieście zbudowano 
Muzeum Sztuki i Przemysłu, a w 1857 roku Szkołę 
Sztuk Pięknych1. Te dwie instytucje miały zapewnić 
lokalnym producentom dostęp do wiedzy o rozmaitych 
ornamentach, które nanoszono wówczas na wyroby. 
Pod koniec XX wieku w lokalnym Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej zgromadzono największą we Francji 
kolekcję sztuki i wzornictwa, a École Supérieure d’Art 
et Design de SaintÉtienne stała się jedną z czołowych 
francuskich uczelni kształcących projektantów.

1

1.  Nokia Research Centre,  współpraca 
Cambridge University, telefon Nokia 
Morph, 2008 
Elastyczna, rozciągliwa struktura 
powstała dzięki wykorzystaniu nano
technologii. Zasilany energią słoneczną.
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na przykład Ronana Bouroulleca, który dziś wraz 
z bratem Erwanem tworzy projektancki tandem 
światowej sławy, a wówczas pracował sam i stał 
dopiero u progu kariery.

> Dzięki wspólnemu wysiłkowi w listopadzie 1998 
roku odbyło się pierwsze Biennale. Trwało dzie
więć dni i według szacunków odwiedziło je 125 tys. 
osób. Komisarzem generalnym był Vincent Lemar
chands. Podstawowym założeniem było równo
uprawnienie, ekspozycyjna demokracja – wszy
scy zaproszeni do udziału w wystawie mieli być 
pokazani „na tym samym poziomie”, bez wyróż
nień. Możliwie najprostsza aranżacja podkreślała 
ten egalitarny zamysł i jednocześnie odpowiadała 
skromnemu budżetowi. – Teraz widzę, że to było istne 
szaleństwo. Może pomogło nam to, że w tym samym roku 
we Francji organizowano Mundial. W kraju było wiele 
nowych inwestycji, a w ludziach bardzo dużo dobrej ener-
gii – mówi Josyane Franc. 

> Pierwsze logo Biennale i oprawę graficzną imprezy 
zaprojektowali studenci – w mocnych i czy
stych, podstawowych barwach drukarskich: yel-
low + magenta. Elementy graficzne były celowo 
zaczepne i prowokujące. Najpierw była to pułapka 
na myszy, później haczyk wędkarski. Taka identy
fikacja zapewniła imprezie świetną rozpoznawal
ność. To jeden z elementów, który pozwolił szybko 
wypromować Biennale. Plakaty były rozwieszane 
w całym mieście – po kilku latach wrosły w świa

domość mieszkańców, wykreowano nową „trady
cję”. Były dobrze rozpoznawalne także dla gości.

> Zaangażowanie się szkoły w organizację Bien
nale dało jej okazję do zaproszenia wybitnych 
projektantów i firm na warsztaty. Przed studen
tami postawiono prawdziwe wyzwania, a samej 
szkole te działania przyniosły wymierne korzy
ści – wyraźnie podniosły jej poziom. Zainteresowa
nie licznych gości zagranicznych szkołą i festiwa
lem automatycznie stało się wyzwaniem dla miasta 
i regionu. Władze dostrzegły i doceniły możliwości 
realizacji własnych przedsięwzięć we współpracy 
z projektantami, również zagranicznymi. 

> Drugą edycję Biennale organizowała ponownie 
szkoła pod auspicjami władz miasta. Wśród licz
nych instytucji, które włączyły się w zakrojone 
na dużo większą skalę przygotowania, było miej
scowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej2. W sumie 
w zaplanowanych wystawach wzięli udział pro
jektanci indywidualni, studia projektowe, szkoły, 
centra dizajnu, biura architektoniczne z ponad 
100 krajów, m.in. z Argentyny, Tajlandii, Słowacji, 
USA, Francji, Izraela, Włoch, Republiki Czeskiej, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chin, Wybrzeża Kości 
Słoniowej... Ekspozycje zajęły około 30 tys. m². 
Reprezentowane były różne dziedziny twórczości: 
od sztuki, przez modę, wzornictwo przemysłowe, 
projektowanie koncepcyjne, rękodzieło, po urbani
stykę i architekturę. 

2
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2.  Alexis Themistocleous, krzesła Versitalious, 2008, z pokazu 
„Design and Shop”

3.  Yamaha, mini keyboard Key for journey, Japonia, 2007.  
Profesjonalny syntezator podróżny.

4.  Static!, lampa Flower, Szwecja, 2005, z wystawy „So Watt: 
An Illuminating Look at Energy”. Kiedy w mieszkaniu spada 
zużycie prądu, płatki abażuru się rozchylają. Ma to skłaniać 
domowników do oszczędzania energii. 
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> Organizacji drugiej edycji przyświecała idea olimpij-
ska: chcieliśmy pozyskać jak najwięcej uczestników i dać 
wszystkim szanse zaprezentowania się – komentuje Josy
ane Franc. – Na międzynarodowych imprezach targo-
wych dizajnerzy spotykają się zwykle w kontekście biznesu, 
konkurują ze sobą. Tu mieli być przede wszystkim po to, 
aby dzielić się nowymi ideami. Dlatego szybko doszły wyda-
rzenia towarzyszące: wykłady, warsztaty, seminaria.

> O merytorycznych ambicjach organizatorów świad
czy problematyka drugiego Biennale, ujęta w pyta
nia postawione uczestnikom i widzom: „Co może 
zaproponować projektant, aby styl życia w coraz 
bardziej usystematyzowanym świecie był bar
dziej zindywidualizowany, a społeczeństwo bar
dziej ludzkie? Jak zmienić procesy produkcji, żeby 
sztampę zastąpić produktem zindywidualizowa
nym, a konsumpcję kulturą? Jakie zmiany wpro
wadzić w środowisku miejskim, które bywa niera
cjonalne w dążeniu do funkcjonalności?” 

> Dla organizatorów Biennale najcenniejsza była 
misja uświadamiania roli i odpowiedzialności pro
jektanta w obliczu przemian ekonomicznych, kul
turowych i środowiskowych w dzisiejszym świecie. 
Istotne było także stymulowanie dialogu pomię
dzy różnymi dyscyplinami projektowania, mobi
lizowanie do przełamywania konwencji, skłania
nie do kreatywności. To dlatego podczas Biennale 
w Saint Étienne, obok wyrobów produkowanych 
masowo, pokazywane są innowacyjne obiekty 

jednostkowe, a wyroby rzemieślnicze związane 
z lokalną tradycją sąsiadują z konceptami stu
denckimi. Na tych samych prawach wystawiane 
są produkty, unikaty, modele i prototypy. Obok 
przedmiotów codziennego użytku spotkać można 
sprzęt medyczny, meble miejskie, środki trans
portu, a nawet projektowaną żywność, albo trafić 
na pokaz mody. Właśnie ta różnorodność zdecydo
wała o wyjątkowym charakterze tego wydarzenia. 

> Po niewątpliwym sukcesie, jakim była druga 
edycja Biennale, Jacques Bonnaval przedstawił 
kolejną koncepcję – tym razem była to wizja Cité 
du Design. W jego przekonaniu w Saint Étienne 
powinno powstać centrum wzornictwa – nazwa 
miała podkreślać integrację dizajnu z całym mia
stem. Bonnaval chciał, aby nowa instytucja zajęła 
się badaniami, organizowaniem konferencji, roz
wojem wydziałów projektowych na miejscowej 
uczelni oraz konsekwentnym budowaniem i utrzy
mywaniem współpracy pomiędzy szkołą, miastem 
i firmami projektowymi. Cité du Design miało 
także przejąć wysiłek organizacyjny związany 
z realizacją kolejnych edycji Biennale. 

> Jednakże następne Biennale w 2002 roku także 
organizowała szkoła. W festiwalu wzięło udział bli
sko 1000 projektantów z całego świata, ekspozy
cje zajęły 40 tys. m². W tym czasie było już widać 
wymierne efekty oddziaływania Biennale. Zauwa
żono, że impreza aktywizuje miasto i region. 

1998 2000 2002 2004
 

2006

WYSTAWCY 750 2 500 1500 2 200 615

KRAJE 50 100 70 72
 

b.d.

OBIEKTY 3500 30 000 20 000 10 000
 

b.d.

WARSZTATY 12 14 15 17 b.d.

POKAZY MODY 3 20 16 15 b.d.
5

5. Philips Design, elektroniczny tatuaż Skin, Holandia, 2007 

6.  Antoine Fenoglio i Frédéric Lecourt (Sismo Design),  
linijka Airplane, prod. Lancel, Francja, 2003 

7.  Static!, kabel Power‑aware, Szwecja, 2005 z wystawy „So Watt: 
An Illuminating Look at Energy”. Kabel rozjarza się lub przygasa, 
zależnie od poboru energii przez podpięte urządzenia.
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 Pojawiły się inicjatywy organizowania konkursów 
dla producentów, którzy następnie korzystaliby 
z usług projektantów. Nowe władze Saint Étienne 
zaczęły otwarcie używać Biennale i Cité du Design 
jako kart przetargowych w utarczkach politycz
nych. Na skutek tych tarć Jacques Bonnaval w 2003 
roku wyjechał z Francji. Osiadł w Togo i objął tam 
funkcję szefa Francuskiego Centrum Kultury. 

> École Supérieure d’Art et Design de Saint Étienne 
zorganizowała Biennale po raz ostatni w 2004 roku. 
Komisarzem festiwalu była wtedy Celine Savoye 
związana zawodowo z Bonnavalem i od początku 
zaangażowana w tworzenie Biennale. W boga
tym programie znalazła się wówczas znakomita 
wystawa „Made in Africa”. Polska prezentowała 
wystawę „Wobec konsumpcji”. Biennale ostatecznie 
wyszło spod skrzydeł uczelni i stało się autonomicz
nym wydarzeniem z biurem organizacyjnym umo
cowanym przy tworzonym Cité du Design. – Impreza 
stopniowo rozrastała się, ale zarazem traciła swój indywi-
dualny charakter – ocenia Josyanne Franc. – Byliśmy 
dumni z tego, czego dokonaliśmy, ale dla szkoły był to już, 
bez wątpienia, za duży wysiłek organizacyjny. 

> Dzięki Biennale miasto poczuło się na tyle silne, 
że zaczęło się ubiegać o tytuł Creative City, aby tym 
samym dostać się do Creative Cities Network, czyli 
organizacji skupiającej miasta gotowe do dzielenia 
się z innymi najlepszymi osiągnięciami z zakresu 
kultury ekonomii i rozwiązań socjalnych. Saint 

Étienne aspirowało więc do towarzystwa takich 
metropolii jak Montreal, Berlin czy BuenosAires.

> Na przełomie 2004 i 2005 roku pieczę nad projek
tem rozwijającego się Cité du Design powierzono 
Elsie Francis3. Ostatnie cztery lata to był czas wytę
żonej pracy nowej ekipy, która ostatecznie zajęła się 
organizacją Biennale i zrealizowała edycję w 2006 
i ostatnią, jubileuszową, w 2008 roku. Obecnie cen
trum dizajnu, jakim faktycznie stało się Cité du 
Design, zatrudnia stale 25 osób. W najgorętszym 
okresie przygotowań i obsługi Biennale liczba zaan
gażowanych osób wzrasta do 60–70. Władze mia
sta przeznaczyły dla centrum i Biennale stałe miej
sce – około 10 tys. m² w dawnej fabryce broni, gdzie 
w przyszłości zostanie też przeniesiona uczelnia. 
Powstanie prawdziwe miasto w mieście i wizja 
Jacques’a Bonnavala stanie się rzeczywistością. 

1. Art and Industry Museum, Fine Art School – materiały prasowe 
Biennial Design Festival Saint Etienne 2000, s. 4 (PDF ze strony 
www.institutdesign.com/bien/pages/com.htm).

2. Partnerami drugiej edycji były także: Szkoła Architektury w  Saint 
Étienne, Espace Le Corbusier w Firminy, RhôneAlpes  Design 
Centre, FRAPNA (Federacja Ochrony Natury w RhôneAlpes), 
Francuski Instytut Wzornictwa, program Mission 2000 
we Francji, AFAA (Stowarzyszenie Francuskiego Ruchu 
Artystycznego), Ministerstwo Kultury, Regionalna Rada Loire 
en RhôneAlpes oraz inni prywatni partnerzy. 

3. Elsa Francis jest z wykształcenia projektantem, pracowała jako 
menedżer w Thompson Company, obecnie jest dyrektorem Cité 
du Design i komisarzem generalnym Biennale.

6 7
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AKCENT POLSKI 

> W ramach jubileuszowej prezentacji zatytułowa
nej „Flight Number 10” pokazana została wystawa 
„Laboratoire du réel – Le Design d’Europe cen
trale” koordynowana przez polskich kuratorów – 
Czesławę Frejlich i Magdę Kochanowską. Auto
rami aranżacji byli Maria Górska i Daniel Zielińki, 
a grafiki – Kuba Sowińki. „Laboratorium rzeczy
wistości” prezentowało wzornictwo sześciu kra
jów Europy Środkowej – Austrii, Czech, Polski, 
Słowacji, Słowenii i Węgier – oglądane przez pry
zmat zależności między projektowaniem ekspery
mentalnym a produkcją przemysłową. Wzornictwo 
konceptualne zostało potraktowane przez kura
torki jako intelektualny poligon doświadczalny, 
źródło nowych idei; natomiast produkcja przemy
słowa jako ekonomiczne uzasadnienie pracy pro
jektanta. Każdy kraj przedstawił eksponaty wybra
nego rodzaju: Austria – meble, Czechy – szkło 
i porcelanę, Polska – oświetlenie, Słowacja – środki 
transportu, Słowenia – obuwie, Węgry – elementy 
architektoniczne. Polskę reprezentowali: artysta 
i dizajner w jednej osobie Bartosz Mucha oraz duet 
Anna Siedlecka i Radosław Achramowicz (puffbuff 
design). Wystawa powstała dzięki Platformie Kul
tury Europy Centralnej, przy wsparciu Instytutu 
Adama Mickiewicza i Fundacji Rzecz Piękna.

8
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 8. Jure Miklavc, współpraca Robert Križnar, buty narciar
skie Alpina Ecs & Ecl, prod. Alpina, Słowenia, 2007/2008, 
z wystawy „Real World Laboratory – Central European 
Design”

 9. Štefan Klein, trójkołowiec Molecul z napędem elektrycz
nym, prod. Menzi Muck, Słowacja, 2007, z wystawy 
„Real World Laboratory – Central European Design” 

 10. Ekspozycja „Real World Laboratory – Central European 
Design” 

 11. Ákos Maurer Klimes & Péter Kucsera, współpraca Katlin 
& András Ivánka, betonowy nagrobek See You, prod. Ivánka, 
Węgry, 2008, z wystawy „Real World – Central European 
Design” 
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DANIEL ZIELIńSKI

> Miałem bardzo niewiele czasu, żeby „przelecieć 
się” po ubiegłorocznym Biennale w Saint Étienne. 
Choć z początku akt tak pobieżnego wrażenia 
wydał mi się bezczelnością wobec ogromu przy
gotowań setek zaangażowanych w nie osób, 
to szybko uznałem, że ten właśnie sposób odbioru 
był w istocie jeśli nie najwłaściwszy, to przynaj
mniej dopuszczalny. Przy tak masowej ekspozy
cji nie sposób bowiem dogłębnie wniknąć w treść 
każdego eksponatu (czy nawet pewnej ich grupy). 
Można oczywiście dokonać losowego, lub sterowa
nego własną ciekawością, punktowego zgłębiania 
wybranych, ale kosztem obrazu całości. A właśnie 
chęć otrzymania obrazu całości wydaje się jednym 
z istotnych uzasadnień trudu przygotowania tak 
skomasowanej ekspozycji. Można też, dalej drą
żąc sprawę, zaproponować równomierne, lecz jed
nak bardziej dogłębne zapoznanie się z całością, 
(co w świetle zasady rzetelności byłoby właściwe), 
lecz wówczas, wraz z wydłużaniem się poświęca
nego na to czasu, spadałaby zdolność syntezy i tym 
samym rzeczony wyżej obraz całości także mógłby 
zostać upośledzony. Skazany wszelako na pobież
ność (której mimo wszystko nie lubię), podczas 
owego „przelotu” po Biennale nie ustrzegłem się 
przed kilkakrotnym wyrażeniem zawstydzają
cego pytania: „Ale o co chodzi?” (którego także nie 
lubię i z pewną dozą szyderstwa nazywam Podsta
wowym Pytaniem Ignorancji – w skrócie PPI*). 
Ponieważ jednak byłem w towarzystwie damy 
(nadmienić należy – Redaktor Naczelnej Bardzo 
Szanowanego Pisma o Dizajnie), która także nie 
ustrzegła się przed kilkakrotnym wyrażeniem PPI, 
uznałem za zasadne, by fakt narzucania się tego 
nikczemnego pytania uczynić punktem odniesie
nia dla dalszych rozważań.

PPI
ALE 
O CO CHODZI?

> Tak się bowiem składa, że choć teoretycy (jak to teo
retycy) i praktycy (co już rzadsze) od lat dywagują 
nad definicją dizajnu, to przeważnie ani jedni, ani 
drudzy (a także trzeci, czyli użytkownicy dizajnu) 
nie mieli dotychczas większych problemów z jego 
odbiorem. Nie mam tu oczywiście na myśli (wcale 
nie incydentalnych) kłopotów z nauką obsługi 
tego czy innego urządzenia, lecz coś znacznie bar
dziej ogólnego. Chodzi mianowicie o elementarne 
rozpoznanie treści przedmiotu. Nie od dziś wia
domo, że wszystkie niemal wytwory ludzkie, 
w których widzialny jest element kreacji subiek
tywnej (czyli wytwory artystyczne i trochę arty
styczne, nieoględnie rzecz ujmując), a więc także 
wytwory dizajnu, składają się z formy (takiej czy 
innej, czasem niematerialnej, jak np. muzyka) 
oraz treści. Treść stanowi istotny element budu
jący wartość wytworu (dzieła), forma zaś pełni rolę 
medium. Wartość dzieła określana jest miarą spój
ności formy z treścią. Z dizajnem przez wiele lat 
był pewien kłopot, jeśli chodzi o wpisanie go w ową 
formułę. Otóż z jednej strony, jako wytwór subiek
tywnej kreacji, rościł sobie pretensję do ocenia
nia go miarą treści, z drugiej strony jako wytwór 
użytkowy domagał się oceny miarą funkcjonalno
ści (podobnie jak większość kreacji nieartystycz
nych, np. inżynierskich). Owa dychotomia jest 
oczywiście uzasadniona historycznie. Dizajn rodził 
się jako „sztuka aplikowana na produkt przemy
słowy” i choć (jako tako) zjednoczył się z tym pro
duktem dopiero w wyniku usilnych działań pierw
szych pokoleń projektantów, to w imperatywie 
form follows function, który przez wiele lat był mot
tem dobrego dizajnu (a który na przekór inżynie
rii wymyślił tak naprawdę nie architekt Louis 
 Sullivan, a rzeźbiarz Horatio  Greenough), zawarta 
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* Oryginalną właściwością PPI jest nie tylko zwyczajowy sposób i okoliczno-
ści jego użycia (co jest powszechnie znane i nie będzie poddane analizie), 
lecz również przekaz zawarty w jego konstrukcji i w każdym jego elemen-
cie. Po pierwsze więc, rozpoczęcie od słowa ALE sytuuje wypowiadającego 
(podmiot) jako postawionego w kontekście oddziałującej na niego wcześniej 
sytuacji, do której musi się jakoś ustosunkować, lecz wobec której (z racji 
jej pierwszeństwa) jest w pewnej defensywie. To ALE jest przeważnie wypo-
wiadane z lekką dozą niepewności, choć też z pewną pretensją wobec faktu 
zaistnienia rzeczonej sytuacji, lub też wobec sposobu jej zaistnienia (sposobu 
oddziaływania na wyrażający PPI podmiot). Analizując dalej – mamy O, które 
określa po prostu relację ALE do tego, co za chwilę nieuchronnie zaistnieje 
jako CO, a wskazuje na jakiś byt zewnętrzny (przedmiot), w którym reali-
zuje się zasygnalizowana w ALE sytuacja. Przedmiot ten może być powodem, 
lub też ucieleśnieniem tej sytuacji, lecz w chwili wypowiadania PPI pozostaje 
noumenem. W końcu mamy CHODZI, które wprowadza w wyrażenie pewien 
ruch, czynność, akt. Czasownik CHODZI nie jest tu więc rozumiany wprost, 
lecz jako kwintesencja czasownikowości, sygnalizuje, że być może fakt, 
iż przedmiot PPI jawi się w sposób niejasny, jest spowodowany owym aktem, 
który (w domyśle) musi mieć swojego sprawcę. I to właśnie ten niewypowie-
dziany sprawca (zarówno sytuacji wyrażonej w ALE, relacji wyrażonej w O, 
przedmiotu wyrażonego w CO, jak i aktu wyrażonego w CHODZI) jest w isto-
cie adresatem PPI. Założona a priori nieobecność najważniejszego, owego 
sprawcy i adresata, jest w konstrukcji PPI największą finezją.

13

12. Roxane Andrès, zabawka Exo‑Organs, prod. Kidney  
and Stomach, Francja, 2007. „Zabawka” w postaci serca 
ma oswajać małego pacjenta z chorobą. 

 13. Nadine Grenier, O’clock, praca studencka z École supérieure 
des arts décoratifs w Strasburgu, 2008. Wskazówki zegarów 
w południe i o północy układają się w napisy.
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jest  supremacja tego inżynierskiego pierwiastka. 
Prawdopodobnie dlatego dizajn nie nastręczał przez 
wiele lat zbytnich kłopotów z interpretacją. Krze
sło, jako że służy do siedzenia, jest w swej funk
cjonalnej (a zatem w dużej mierze treściowej) sfe
rze oczywiste. Wprawdzie mogę poddać ocenie czy 
analizie jego formę, a także treści, które określają 
jego unikalne na tle innych krzeseł walory, ale nie 
zmienia to faktu, że cały czas obiekt ten pozostaje 
krzesłem, a to daje oczywisty, łatwy do interpreta
cji punkt rozpoczęcia jego konsumpcji (odbioru).

> Jednak od paru lat w tej łatwej formule odbioru 
Dzieła Dizajnu coś się zaczyna sypać. Pojawiają się 
oto coraz częściej obiekty, których nie jesteśmy 
w stanie rozszyfrować za pomocą opisanego wyżej 
aparatu. Funkcje tracą swą oczywistość, a forma, 
nawet jeśli podąża za funkcją, to wskutek owej 
nieoczywistości nie zdradza jej nam. Aby odebrać 
dzieło dizajnu, potrzebujemy nie tyle specjalnych 
instrukcji (te swoją świetność przeżywały w dru
giej połowie ubiegłego wieku, teraz, jak się wydaje, 
raczej zanikają), co bieżącej świadomości cywili
zacyjnej – stanu osiągalnego tylko poprzez ciągłe 
i intensywne jej (cywilizacji) użytkowanie. Skoro 
odnotowałem zjawisko, to wypada zastanowić się 
nad możliwymi mechanizmami jego powstawania. 
Przyjrzyjmy się dwóm obszarom, na których może 
ono mieć swe źródło.

> Pierwszy – obszar technologiczny. Od wielu 
już lat technologia zamykana jest w przedmio
tach za pomocą różnego rodzaju skór – obudów. 

Do niedawna jednak siła oddziaływania wewnętrz
nej budowy przedmiotu na jego zewnętrze pozo
stawała wyraźnie wyczuwalna. Jednak zmiany 
technologiczne (miniaturyzacja, elektroniza
cja) sprawiają, że niemal każdą „interektualną” 
funkcję przedmiotu jesteśmy w stanie zawrzeć 
w niewielkiej, prostej bryle z mniej lub bardziej 
wymyślnym interfejsem. W tej dziedzinie mamy 
do czynienia z powszechnym atakiem magicznych, 
świecących (przeważnie) (przeważnie) jajeczek, 
których funkcji nie sposób się domyśleć bez odpo
wiedniego (często skomplikowanego) instruktażu. 
Ten typ projektanckiej aktywności można nazwać 
„endotechnologicznym”, co znaczy, że technologia 
zamykana jest w środku przedmiotu po to, ażeby 
wzbudzić u odbiorcy poczucie obcowania z czymś 
przyjaznym, ale tak naprawdę bardzo tajemniczym 
(i oczywiście wywołującym najprzód PPI).

> Technologia jednak lubi czasem się uwidocznić 
(a właściwie projektanci lubią czasem uwidocz
nić technologię). Oto to, co do niedawna leżało 
poza możliwością doraźnego, modelowoprototy
powego dotknięcia, trafia w ręce projektantów 
jako rozkurz masowej produkcji opartej na tzw. 
wysokich technologiach. Uprawiając eksperymen
talny, niskonakładowy dizajn można posłużyć się 
nie tylko ręczną robotą i jakimś prostym, zna
nym od wieków materiałem, ale skorzystać ze spe
cjalistycznego oprogramowania, maszyn RP i całej 
masy dostępnych w sklepach (najlepiej esklepach) 
elementów elektronicznych, wykorzystywanych 
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 14. 5.5 designers, krzesła Posture Cloning, 2008. Barwne 
„poziomice” pokazują indywidualne rozkłady obciążeń 
konkretnego użytkownika. 

 15. Charles Mazé, Réservoir Dog, praca studencka z École 
supérieure des arts décoratifs w Strasburgu, 2008. 
Mechaniczny piesek, poruszając się po wyznaczonych 
torach, rysuje na podkładzie litery.
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zazwyczaj przy znacznie poważniejszych przed
sięwzięciach. Tak zdobytą technologię (zdobytą, 
to może nie za dobre słowo, chodzi mi wszakże 
o ten typ wewnętrznej satysfakcji, która w aspek
cie bezpośredniego dotknięcia materii, bliska jest 
odczuciu rzeźbiarza znajdującego tworzywo do swej 
pracy) projektant oczywiście uzewnętrzni w swym 
dziele, co pozwoli nazwać tu jego działanie „egzo
technologicznym”, a u odbiorcy (który nie doświad
czył tej technologicznej iluminacji) wywoła 
na pewno zaciekawienie (i często także PPI).

> Obszar drugi – kulturowy. Podobnie, jak tech
nologia wpływa na formę przedmiotu, tak kul
tura wpływa na jego treść. Podobnie jak techno
logia rozwija się poprzez własną komplikację, tak 
i kultura mnoży idee, z których uplata się samoist
nie coraz to gęstsza, ale i coraz bardziej poplątana 
i nieczytelna w swej strukturze sieć. W tym gąsz
czu projektant musi po pierwsze wyłowić (a czę
ściej po prostu przypadkiem napotkać) idee, które 
stanowić będą dla niego rodzaj ideologicznego 
gniazda – punkt, a właściwie obszar, albo jesz
cze lepiej przestrzeń odniesienia, do której (jako 
że odniesienia właśnie) będzie się musiał jakoś 
odnieść. Najodpowiedniejszym sposobem tegoż 
odniesienia jest wejście w dyskurs z napotkanymi 
lub wybranymi ideami. Projektant tworzy wówczas 
(czy właściwie współtworzy) kolejne ogniwa, sploty 
tej (jak wspomniano, i tak już znacznie poplątanej) 
sieci. W kolejnych aktach twórczych projektant 
podtrzymuje pełne napięcia relacje z ideami, z któ

rymi toczy dyskurs, ale dla nieuczestniczących w nim osobników 
(a i spośród takich rekrutują się odbiorcy) jego wytwory są nieak
tywne i jako takie w naturalny sposób wywołują PPI. 

> Bywa wszakże, że intensywność zetknięcia z nieuczestniczącymi 
w dyskursie osobnikami powoduje u projektanta (lub nawet całej 
grupy projektantów) swoistą zapaść. Dyskurs nie może bowiem 
przebiegać w próżni, pozbawiony uczestników (przypadkiem bądź 
w wyniku dostrzeżenia różnorodności świata) projektant (lub ich 
grupa) może zamknąć się w sobie i zacząć generować twory o tre
ści uzasadnianej jedynie własnymi wcześniejszymi wytworami. 
 Projektant taki (lub grupa) przekształci zatem typ swej aktywności 
z „dyskursywnej” na „alienatywną”, zacznie tworzyć obiekty, któ
rych sens tłumaczy się wewnętrzną spójnością idei, ale które nie
stety wręcz gwarantują wyrażanie PPI przez wszystkich (jak ładnie 
ujął to Partum) „niepodążających tropem twórcy” odbiorców.

> Z tego (tendencyjnego lub, delikatniej rzecz nazywając, subiektyw
nego) opisu zjawiska wyłania się model projektowania w swych 
mechanizmach i motywach działania bliskiego sztuce. Z pewno
ścią nieprzypadkowe to skojarzenie, ale też po pierwsze nie doty
czy tego, co w dizajnie jest powszechnie obowiązującym nurtem, 
po drugie zaś, nie jest to cała, a być może nawet nie reprezenta
tywna prawda o kondycji dizajnu (w najlepszym wypadku jest 
to prawda dyskursywna, o najgorszym nie wspomnę, bo tym 
samym wysiłek swój bym ubezzasadnił). Jest więc to pewna 
prawda o pewnego typu projektowej działalności – śmietance 
 eksperymentu, bezinteresownego i pozornie bezzasadnego działa
nia, które rodzi wprawdzie Podstawowe Pytanie Ignorancji, lecz 
(chyba) zdolne jest nadać mu filozoficzny wręcz wymiar. Bo kto 
tak na prawdę wie, o co chodzi? 

Fotografie 10, 13–15, 18 Daniel Zieliński
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 16. Anna Gram, współpraca Florian Dussopt i Julie Girard, 
Citrus Clock, Francja. Zegar czerpie energię z cytryny.

 17. Kart, Survival Coupons (Kupony przetrwania), 1997–2000  
Rozpowszechniana przez trzy lata seria kuponów 
(na orgazm, strach, siłę, rewolucję, cuda) była formą 
demonstracji przeciwko niewidocznemu zagrożeniu wojną.

 18. Philip Starck, turbina wiatrowa, prod. Pramac, 2008


