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Wstęp
Mariusz	Wszołek
Annette	Siemes

Powód, dla którego zainicjowaliśmy tłumaczenie tekstów prezentowanych 
w niniejszej książce, można podać w jednym krótkim zdaniu: design jest 
komunikacją – i wszelkie komunikacje są designem. 

Konsekwencje tego twierdzenia sięgają daleko i wymagają kilku wy-
jaśnień/komentarzy. Otl Aicher w projektowaniu prezentował podejście, 
które wychodziło od potrzeby uwzględnienia kontekstów społecznych 
i według którego to, co zaprojektowane, miałoby zaistnieć i funkcjono-
wać. Zgodnie z takim podejściem każdy wytwarzany utwór, czy to fizycz-
ny, czy ideowy, rozumiany jest jako wynik procesu projektowego, a jedno 
z centralnych twierdzeń wiążących się z takim nastawieniem to wymóg 
świadomego kształtowania nie tylko utworów, lecz również procesów 
i drogi prowadzących do ich powstawania. W ramach naszych studiów, 
dotyczących projektowania komunikacji, od lat pracujemy według tego 
zasadniczego podejścia, które wywraca niektóre rzeczy do góry nogami 
i wymaga zarówno od nas, jak i od studentów (wciąż odnawianej) go-
towości, aby odejść od do tej pory ustalonej rutyny – czy to rutyny dy-
daktycznej, czy to zwyczajów oraz konwencji wyrażania i przedstawia-
nia, krótko – komunikowania czegoś, co jest uznawane przez nas i innych 
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za założenie oczekiwane, normalne itp. Stawiając na ciągłe prowadzenie 
podstawowych badań zjawisk i konstruktów komunikacji oraz na to, że 
aby coś zrozumieć, trzeba to robić, próbujemy w ramach studiów commu-
nication design ponownie łączyć dwie sfery, które w obecnych czasach 
bywają niefortunnie oddzielane od siebie jako teoria i praktyka, a które 
Aicher opisuje jako ściśle ze sobą powiązane. Innymi słowy, chodzi (za-
równo nam, jak i, tak jak go rozumiemy, Aicherowi) o obserwację spo-
łeczeństwa powstającego i istniejącego na podstawie komunikacji oraz 
o świadome kształtowanie świata, o ile człowiek ma na nie wpływ, przez 
komunikację i przypisywanie obiektom znaczeń. Teksty Aichera odno-
szą się do przedmiotów i obiektów codziennego użytku, które mają byt 
fizyczny, natomiast nasze studia (przeważnie) do tego, jak kształtować 
i projektować sferę znaków i znaczeń – ale jedno z drugim łączy się w ra-
mach wyżej opisanego podejścia całościowego w aspekcie funkcjonalno-
ści i sensowności dla ludzi/użytkowników. Ważne jest to, że design w ta-
kiej perspektywie jest czymś innym (nie tylko czymś więcej, lecz czymś 
innym) niż ozdobą. Nie jest jedynie płaszczem, w który ubieramy pro-
dukt rzucany na rynek w celu zwiększenia sprzedaży lub produkcji. De-
sign w ujęciu Aichera i Ulmer Hochschule für Gestaltung wiąże się z od-
powiedzialnością społeczną i z podejściem ściśle ukierunkowanym na 
dobro ludzi i ludzkości (czyli nie tylko pojedynczych podmiotów, grup za-
interesowań lub przedsiębiorstw). Ze względu na to, że podejście to sto-
sunkowo rzadko bywało opisywane w formie programu (raczej świadczą 
o nim utwory różnych szkół projektowania, które weszły do kanonu histo-
rii designu), pragnęliśmy udostępnić czytelnikom teksty, które pokazują, 
jeśli nie ponadczasowość, to zdecydowanie aktualność i zaskakującą pro-
stotę koncepcji stawiających człowieka zarówno jako punkt wyjścia, jak 
i punkt docelowy wszelkich działań projektowych, biorąc przy tym jednak 
pod uwagę ich konsekwencje w kontekście społecznym i środowiskowym. 
Połączenie takiego podejścia z teorią i badaniami komunikacji otwiera 
możliwość opracowania i urzeczywistnienia koncepcji całościowej, która 
nie tylko obsługuje interesy jednego podsystemu społecznego, a miano-
wicie gospodarki, lecz także przyczynia się do produkcji rozwiązań odno-
szących się do współczesnych problemów życia ludzkiego w kontekście 
globalnym. A poza takim ambitnym celem udany design przedmiotów 
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i komunikacji w rozumieniu procesowo-komunikacyjnym może nas ura-
tować przed utknięciem w codziennej normalności, w ramach której ra-
czej poddajemy się podziwianiu coraz to piękniejszych opakowań dla roz-
wiązań problemów, których przedtem nie mieliśmy. Tym optymistycznym 
akcentem kończymy nasze wstępne rozważania i zapraszamy do lektury.

www.pk.uni.wroc.pl
www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl


