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Z bardzo różnym. Niektóre z  tych osób są absolwentami kierunków projekto -
wych, artystycznych albo �zyki, �lozo�i, antropologii, socjologii, medycyny, 
inni przychodzą prosto po maturze. To zróżnicowana grupa, o  często rozbież -
nym poziomie wiedzy o  świecie, a  do tego różnych celach, które sobie stawiają.
To, co mi się  rzuca w  oczy, i  do czego oni z  resztą sami dochodzą, to że bardzo im 
ciąży to, że są — nie lubię  tego słowa, ale socjolog może tak powiedzieć — pro -
duktami polskiego systemu edukacji. Typowa polska szkoła uczy źle pojętego 
indywidualizmu, polegającego na tym, że wszystko robię sam, mam opór prze -
ciwko działaniu w  grupie. A  zobacz, jak działa współczesny świat: wielcy, najbar -
dziej uznani artyści rzadko kiedy mają taki komfort, luksus czy nawet pomysł, 
żeby działać samodzielnie. Najczęściej pracują w  zespole. Podobnie współ -
czesny projektant musi mieć kompetencje interpersonalne, umieć się ustawić 
w grupie, rozpoznać swoje potencjały, co robi dobrze, a  gdzie mu jest potrzebna 
pomoc. Jeśli ja mam świetny kontakt z  ludźmi, to będę się kontaktować z  klien -
tami, a  ty dobrze mówisz, to zajmij się mediami, a  jeśli razem dobrze projektu -
jemy, no to już jesteśmy całkiem niezłym zespołem. To jest ważne, żeby umieć 
patrzeć na siebie re�eksyjnie i  rozwijać się w  sposób celowy — rozpoznawać 
swoje de�cyty, bariery, diagnozować to, co jest do wyuczenia, bo wiele umiejęt -
ności jest po prostu do wyuczenia.
W  powszechnym rozumieniu dizajner to ten, kto projektuje obiekty codzien -
nego użytku, na przykład meble „ładne i  wygodne”, albo „nie tylko ładne, ale też 
funkcjonalne”. Zapomina się jednak, że dizajn to także projektowanie różnego 
rodzaju systemów, na przykład obsługi pacjentów w  szpitalu czy pasażerów na 
lotniskach, bo w  takich miejscach też pracują projektanci. Z  jeszcze innym zesta -
wem problemów  muszą mierzyć się  projektanci, którzy projektują na pograni -
czu dizajnu i  sztuki albo dizajnu i  aktywizmu, którzy mają cele wręcz polityczne.

To był rok eksperymentowania, ale myślę, że termin thinking with hands, myśle -
nie rękami, to jest słowo klucz, które najlepiej oddaje to, do czego dążę. Jestem 
socjolożką, badaczką, nie uczę projektowania, ale też nie uczę socjologii jako ta -
kiej — raczej myślenia społecznego. Chciałabym, żeby umieli stawiać istotne 
społecznie pytania, żeby mieli społeczną wrażliwość i  potra�li z  niej korzystać. 
Podczas pierwszych spotkań z  każdą  grupą wychodzi na jaw, że jesteśmy prze -
syceni stereotypowym i  zdroworozsądkowym podejściem do życia — kiedy mó -
wimy o  odkurzaczu, automatycznie pojawiają się w  tym kontekście kobiety, 
które pracują, sprzątają tym odkurzaczem. I  wtedy wchodzi socjolog i  mówi: 
o nie, stop. Kobieta? Naprawdę? Zawsze? Dlaczego? A  pomyślmy, jaki jest po -
dział ról w  gospodarstwie domowym? I  co to znaczy? Co z  tego wynika?

-

Parę lat temu był wykład Tima Browna, jest zresztą na TED i  można go obejrzeć, 
który zaczynał się wezwaniem do tego, żeby myśleć szeroko, że projektowa -
nie jest za poważną sprawą, żeby pozostawić ją jedynie w  rękach projektantów. 
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I  to jest klucz do zrozumienia dizajnu dzisiaj — 
to nie jest domena tylko i  wyłącznie dizajnerów. 
Podczas wykładu Brown pokazuje taki ironiczny 
slajd przedstawiający gościa w  modnych okula -
rach i  mówi coś w  rodzaju: tym się staliśmy jako 
dizajnerzy, ale to jest błąd, jako dizajnerzy, żeby 
móc wprowadzać zmiany w  świecie, powinniśmy 
myśleć szeroko. I  to jest dokładnie ten moment, 
w którym teraz jesteśmy, kiedy przechodzimy od 
myślenia obiektami — jest do zaprojektowania 
szczoteczka do zębów, do myślenia o  procesach 
— że do zaprojektowania jest wszystko, co ma 
związek z  higieną jamy ustnej. Zmieniają się za -
dania projektanta. I  stąd coraz większa potrzeba, 
żeby dizajnerzy wiedzieli o  świecie coraz więcej, 
o zachowaniach społecznych, znaczeniu obiek -
tów, czyli artefaktów kultury materialnej, jak po -
wiedziałby socjolog, o  tym, jak działają na nasze zmysły, komunikaty wizualne, 
jak działają nowe media i  technologie komunikacji. Sam dizajner mało może. 
Dobry dizajner to taki, który umie współpracować z  innymi dziedzinami, z  in-
nymi specjalistami po to, żeby zmiana, jaką wprowadza, była jeszcze większa.

-

Tak, bo kiedy się widziałyśmy poprzednim razem i  pytałaś, co robimy na pierw -
szym roku, to opowiadałam ci, co się  dzieje w  pracowni projektowania przemy -
słowego, w  której pracowałam w  ubiegłym roku razem z  Oskarem Ziętą. Stu -
denci losowali różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku współczesne 
lub historyczne, typu odkurzacz, drukarka, maszyna do pisania, telefon. Ich za -
daniem było zrobienie tak zwanego wybuchu, czyli rozłożenie tych sprzętów na 
części pierwsze — do najmniejszego elementu, żeby zobaczyć, na jakich zasa -
dach funkcjonują. Ale nie była to tylko praca inżynieryjna, działanie techniczne, 
sprawdzanie, co która śrubka powoduje. Chodziło o  zastanowienie się nad sen -
sem tych rzeczy, znaczeniem ich w  życiu codziennym. 

-
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Kryzys to faktycznie wyzwanie dla dizajnu. Nie tylko polskiego. Polska jest 
w dość dziwnej i  nietypowej sytuacji. Społecznie i  kulturowo od lat 90. jesteśmy 
w dwóch prędkościach i  dwóch równoległych czasach — z  jednej strony nadra -
biamy różne zaległości, bo proces rozwojowy ma swoje prawidłowości i  pewne 
rzeczy się bez innych nie mogą zadziać. Dylematy kultury konsumpcyjnej w  za-
chodnim świecie zaczęły się nasilać po wojnie. A  u nas to, co obrazują na przy -
kład �lmy Woody’ego Allena z  wczesnych lat 70., pojawiło się dopiero w  latach 
90. Z  jednej strony więc nadganiamy, a  z drugiej jesteśmy wstrzeleni w  to miej -
sce, w  którym świat jest dziś. Mamy taki sam zalew nowych mediów, nowych 
technologii jak gdzie indziej. To tworzy niebywałe kontrasty. Wracam właśnie 
ze Szwecji, jestem więc świeżo po doświadczaniu takiego zderzenia. Szwecja to 
kraj ikoniczny, jeśli chodzi o  dizajn. Mówisz Szwecja, i  nawet jak się nie znasz 

na dizajnie, to pewnie ci się z  nim skoja -
rzy: IKEA i  skandynawski dizajn . I  oni 
żyją tam w  świecie rzeczywiście w  ca-
łości zaprojektowanym — zanim nawet 
przyjdzie ci do głowy, że masz jakąś po -
trzebę, to masz już zaprojektowaną od -
powiedź na tę potrzebę albo usługę, która 
to załatwia. A  ja tam pokazywałam przy -
kłady polskich oddolnych inicjatyw — cza -
sem zwykłego majsterkowania, wśród 
których wielką furorę na przykład zrobiły 
drabinki dla kotów — takie, które często 
się widzi na parterach bloków. W  Szwecji 
tego nie znają, bo jeszcze im tego żaden 
dizajner nie zaprojektował. Ciekawe było 
też to, że w  dyskusji Szwedzi zauważali, 
że w Polsce jest bardzo dużo przestrzeni 
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niezaprojektowanej, widzieli to 
z jednej strony jako wyzwanie, ale 
z drugiej zauważali, że może trzeba 
zostawić w  świecie takie prze -
strzenie niezaprojektowane. Ideał 
świata nie polega przecież na tym, 
że wszystko będziemy mieli pięknie 
zaprojektowane.
Kryzys to wyzwanie, z  którym pro -
jektanci mierzą się na całym świe -
cie. To nie jest tak proste, jak za -
przestanie produkcji. Niektóre 
dobra i  usługi w  czasie kryzysu 
mogą się całkiem nieźle sprzeda -
wać! W  maju byłam na warsztacie 
prowadzonym przez grupę projek -
tantów z  kultowego już kolektywu 
DROOG Design, którzy zarzucili nam temat — na czym będzie polegała praca 
dizajnerów w  sytuacji, kiedy skończą się surowce i  nie będzie już można wytwa -
rzać nowych rzeczy. To trochę science �ction, ale my w  szkole też staramy się  na-
uczyć studentów myślenia o  przyszłości. Mamy oczywiście historię dizajnu, 
sztuki, ale przede wszystkim stawiamy pytania o  przyszłość, bo polska eduka -
cja i  w ogóle Polska jest mocno skoncentrowana na przeszłości — co nam kie -
dyś kto zrobił i  jak to determinuje to, co jest dzisiaj. Jak pojedziesz na wycieczkę 
w Polskę, to zobaczysz wystawy szkolne „Moja miejscowość wczoraj i  dziś”, ale 
nie zobaczysz wystawy „Moja miejscowość dziś i  jutro”. Nie ma myślenia o  przy -
szłości, o  tym jak za 20, 50 lat będę wyglądał ja, moja rodzina, zawód, którego 
się  uczę. Rozmawiałam ostatnio z  dwoma młodymi chłopakami, których wzię -
liśmy stopem, wracając znad morza. Byli z  Lublina i  mieli zajawkę  na samo -
chody. Cała ich paczka szła do liceum, ale jeden z  nich chciał się dostać do za -
wodówki samochodowej. Był bardzo przekonany, że to jest coś, co chce robić, 
ale powiedział, że jest słaby w  komputerach. A  ja na to: „To jak sobie wyobra -
żasz przyszłość, skoro przemysł samochodowy się komputeryzuje tak, że samo -
chody są  już właściwe jeżdżącymi komputerami, w  których dominuje elektro -
nika?”. On na to, że olśniło go to dopiero niedawno, bo zobaczył jakiś elektryczny 
samochód. To było bardzo ciekawe spotkanie, bo chłopak miał autentyczną pa -
sję, której się poważnie poświęca, a  jednak nie miał re�eksji, że kończą nam się 
surowce, że nie wiadomo, jakie będziemy mieli paliwa. Przemysł samochodowy 
staje dziś na głowie, wymyślając nowe sposoby konstruowania samochodów, ale 
to nie znalazło się w  horyzoncie jego wiedzy.

Że nikt w  jego szkole nie podważył oczywistości świata epoki przemysłowej, 
w którym celem jest to, żeby jak najwięcej produkować. Mnie interesuje sta -
wianie pytań kontrfaktycznych: a  co gdyby nie było samochodów, a  co jeśli za -
braknie paliw? Projektanci nie tyle powinni mieć gotowe odpowiedzi na takie 
pytania, ile powinni mieć  umiejętność stawiania sobie pytań, które podwa -
żają  istniejący porządek. Muszą być gotowi na różne scenariusze tego, co może 
się zdarzyć w  przyszłości.
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O, chyba jesteś pierwszą osobą, która 
nazwała mnie projektantką… Muszę 
to przemyśleć, ale faktycznie — coraz 
więcej naszych działań przybiera po -
stać projektowania. To jest jeden z  ele-
mentów zmiany — dizajn to już nie jest 
tylko projektowanie przez profesjona -
listów ładnych obiektów, przedmio -
tów czy usług. Model działania pro -
jektowego wchodzi w  obszary, które 
już projektowe nie są: naukę, badania 
z różnych dziedzin, strategie bizne -
sowe. Nie wiem, czy projektuję warto -
ści, raczej myślę o  sobie jako o  kimś, 
kto burzy pewne oczywistości, sta -
wia pytania i  otwiera nowe wątki. Naj -
bardziej bym chciała, żeby z  takiego 
spotkania ze mną student wychodził 

samodzielny intelektualnie — niech on się ze mną nie zgadza (np. w  kwestii war -
tości), niech ma swoje pomysły, ale niech odwołuje się do stawianych sobie ce -
lów świadomie, a  nie w sposób nawykowy. Świadomość to sedno sprawy! Tego -
roczny Łódź Design Festival jest pod hasłem świadomości.

-

Pytanie, jak rozumiemy samo pojęcie wartości. Mam wrażenie, że wiele z  nich 
się przewartościowało, ale nadal mówi się o  nich w  dość już przestarzałym ję -
zyku modernistycznego świata — prawdy i  nieprawdy. Ciekawe, że nawet stro -
nie krytycznej nie udaje się uciec od tego krytykowanego przez nią binarnego 
podziału na jakąś jedną prawdę i  niesłuszną nieprawdę. Jeśli miałabym szukać 
uniwersalnej wartości w  projektowaniu, to wydaje mi się, że wartością, przepra -
szam, to będzie bardzo utopijne i  być może naiwne, jest sprawianie, żeby życie 
było choć odrobinę lepsze. I  to jest odpowiedzialność i  dizajnerów, i  każdego in -
nego człowieka, który powołuje jakąś zmianę w  świecie.

W  tym kontekście najczęściej myślimy o  tym, czy jesteśmy za, czy przeciw. Mam 
wrażenie,  że gubimy się w  takiej ideologicznej dyskusji, gdzie trzeba rozstrzyg -
nąć, czy konsumpcja jest dobra, czy zła. Ta alternatywa — jesteś świadomym ak -
tywistą albo konsumującym głupkiem — jest fałszywa. Może to prowokacyjnie 
zabrzmi, ale ja patrzę uważnie na rynek i  widzę, ile nam daje w  różnych dzie -
dzinach. To jest między innymi skuteczność — cenię to i  szanuję. Bycie skutecz -
nym  i umiejętność dążenia do celu, realizowania zamierzonych celów jest war -
tością. Pytanie oczywiście, jakie są te cele, które sobie stawiamy — czy chcemy 
tylko sprzedać więcej jogurtów, zarobić, by móc wydawać na kolejne dobra, czy 
na przykład wypromować nowy sport… albo stary, ale tak, żeby stał się popu -
larny. Jest różnica. Ale jeśli mamy szczytne cele, a  nie robimy nic, bo brakuje 
nam skuteczności, to czy to jest wartość?

wymyślić student pierwszego 
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czemu też trudno się dziwić
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zespołu socjologicznego.

SCHOOL OF FORM
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www.sof.edu.pl

Raczej odwaga. Ale nie chodzi tu o  prosty nonkonformizm. To umiejętność sta -
wiania innych pytań i  odwracania logiki projektowania. Zwykle jest tak, że pro -
jektant wychodzi od funkcji. Musi zaprojektować na przykład siedzisko i  odpo-
wiednio do tego dobiera materiały i  technologie. To jest zresztą typowe zadanie, 
które często występuje na pierwszym roku studiów. Tylko co nowego w  tema-
cie siedziska może wymyślić student pierwszego roku? Mało mamy stołków na 
świecie? Czego go uczy takie zadanie? Najwyżej źle pojętej oryginalności — bo 
pewnie będzie chciał się wyróżnić, czemu też trudno się dziwić. Dopiero, jak od -
wrócimy to zadanie, zaczyna się robić ciekawie. Niech wyjdzie od materiału, 
technologii. Niech najpierw pozna ich właściwości, potem zbada praktyki spo -
łeczne i  sensy, a  potem się zastanawia, co z  tego wynika. Dobrych projektantów 
de�niuje właśnie taka odwaga odwracania logik i  wyjście poza schematy. Tak 
staramy się to robić w  School of  Form.


