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Dizajn - "sztuka życia"
Dizajn to zjawisko kulturowe, estetyczne, dość niejednoznaczne, choć wpływające
istotnie na jakość zarówno naszego życia jak i otaczającej nas rzeczywistości. Bez wątpienia,
to zarazem umiejętność i artyzm, co można sprowadzić, wręcz dosłownie, do tak zwanej
"sztuki życia". Potocznie dizajn kojarzy nam się z projektowaniem produktów, przedmiotów
lub przestrzeni, jednak jest on czymś więcej, i przejawia się w każdym aspekcie naszej
egzystencji. Wokół wartości współczesnego dizajnu tworzymy swoje otoczenie, również to
domowe, ale i projektujemy własne życie. Victor Papanek sądzi, że wszyscy jesteśmy
dizajnerami, bo wszystko, co czynimy nosi znamiona projektowania. Zarówno poznawanie
rzeczywistości, jak i praktyczny wymiar życia człowieka pozostają w ramach projektu. Dizajn
stanowi więc bazę wszelkiej ludzkiej aktywności (kreatywności). To też synonim ludzkiego
otoczenia,

otoczenia

wytwarzanego

przez

człowieka

-

tak

zwanego

środowiska

[1]

artefaktualnego, i w tym sensie obejmuje cały obszar kultury . Papanek uważa, że dizajn to
matryca życia - pierwotna, podstawowa a przez to transparentna: "Każdy człowiek jest
projektantem. Wszystko, co prawie cały czas robimy, ma związek z projektowaniem,
ponieważ odgrywa ono zasadniczą rolę we wszystkich ludzkich działaniach. Procesem
projektowym jest planowanie i kształtowanie przebiegu wykonywania dowolnej czynności z
myślą o realizacji przewidywalnego celu. (...) Projektowanie to świadomy, a zarazem
intuicyjny wysiłek podjęty, aby zaprowadzić pełen znaczenia porządek" [2]. Stąd dizajn nie
może pozostać jedynie w ramach swobodnej gry twórczej wyobraźni - jak sztuka (choć w
dużej mierze jest z nią spokrewniony), lecz musi podporządkować się wewnętrznej
dyscyplinie, również nauce, technologii, ekonomii itd. Odniesienia do twardej rzeczywistości
są tu nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne.
Dzisiejsze zmiany zachodzące w dizajnie polegają przede wszystkim na uwalnianiu
się z modernistycznego paradygmatu - projektowania na wskroś zdyscyplinowanego,
racjonalistycznego i minimalistycznego, jednak, nie istnieje możliwość by proces ten stał się
na tyle zaawansowany i swobodny by można było mówić o rozpłynięciu się dizajnu w sztuce.
Z pewnością dizajn tkwi u podstaw naszej kreatywności, ta zaś w dużej mierze przekłada się
na sztukę.
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W ten sposób dizajn na wielu poziomach zazębia się ze sztuką, ale stanowi odrębną,
autonomiczną dyscyplinę. Dizajn bowiem ma bardziej totalizujące zapędy, przynajmniej u
swych podstaw, związanych niekoniecznie tylko ze zdobieniem, stylizowaniem przedmiotów
codziennego użytku, ale ze zmianą ludzkiego życia i rzeczywistości, w której człowiek
funkcjonuje.
Przedmioty dizajnu (niezależnie, jakie jego aspekty weźmiemy pod uwagę: grafikę
użytkową, topografię, modę, wzornictwo, architekturę wnętrz itp.) organizują nasz świat i
nasze doświadczanie życia. Mamy z nimi do czynienia na każdym kroku, możemy je
skonsumować, kupić, cieszyć się nimi, są bliskie i przyjazne. Dizajn był i jest zaangażowany
w realny świat, w którym człowiek nie tylko kontempluje, ale przede wszystkim funkcjonuje:
cóż po czajniku czy krześle, które są wystawiane w galerii; dizajn to coś więcej, choć ma też
więcej ograniczeń. Jest dla milionów, urozmaica życie, wnika w nie, uestetycznia, służy,
kreuje, wzbogaca.
Dizajn u początków XX wieku, zgodnie zresztą z założeniami Awangardy, chciał
zmieniać ludzi i ich postrzeganie świata, ulepszać życie, czynić je wygodniejszym,
przyjemniejszym, estetyczniejszym, wprowadzając elementy artystyczne. Inżynieria, jak
sądził Le Corbusier stwarza tylko nagie fakty, dizajn natomiast zakotwicza nagi fakt w
kontekście, uduchowia go, nadaje znaczenie, uczłowiecza. Dizajn XX wieku powstał niejako
z architektury, z ducha użyteczności, z wytwarzania przedmiotów potrzebnych człowiekowi
(dziś - niezbędnych); to poniekąd sztuka wchodzenia w relacje z człowiekiem, a nie patrzenia
na niego "z góry". Niewątpliwie nasze życie zapośredniczone jest przez dizajn na wielu
poziomach, ponieważ oddaje on ducha czasu, ale też podporządkowuje mu się. Dziś mamy
pełną świadomość, że nasze domy (miasta) nie są tylko maszynami do mieszkania. Sztuka
modernizmu natomiast miała być niczym nauka, trudna, aczkolwiek jasna, ścisła i precyzyjna.
Przekładało się to w prostej linii na ludzkie życie. Dizajn w pełni oddawał taki typ myślenia
prezentując otoczenie człowieka jako obraz, nowe abstrakcyjne dzieło sztuki. Standaryzacja i
typowość (służące wspólnocie) to główne idee modernistycznego dizajnu, w których
porządek antropologiczny miał być podporządkowany technologicznemu. Sam Le Corbusier
jednak żądał od architektury i wypływającego z niej dizajnu czegoś więcej, choć to "coś
więcej" było arbitralnym głosem modernistycznego (apodyktycznego) projektanta, który miał
za zadanie dostarczanie ludziom pewnego naddatku, charakterystycznego dla sztuki dostarczanie znaczeń, wzruszeń, emocji i refleksji.
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Czy było na nie miejsce w całościowo zaplanowanym przez dizajnera, z naukową precyzją i
normami standaryzacji świecie? Modernizm był wszak niczym kolonializm, modernizujący
rzeczywistość społeczno-kulturową mas. Modernistyczna sztuka projektowania miała dawać
nowoczesnemu człowiekowi schronienie od żywiołowej natury, zasłużony odpoczynek po
ciężkiej pracy, podstawową rozrywkę, ogólnie - to, co zostało przez modernistów
minimalistycznie uznane za najbardziej potrzebne. Dziś kiedy mamy schronienie chcemy
czegoś ponadto, by nasze życie było przyjemne, estetycznie stymulowane, rozwinięte
technologicznie, ekologiczne, zaangażowane. Takie idee przenosi na grunt życia współczesny
dizajn. Choć problemem pozostaje nadal sprawa: czy dizajn ma służyć, odpowiadając na
potrzeby współczesnego człowieka, czy poruszać i zmuszać do refleksji?
W dzisiejszym demokratycznym świecie dizajn niesie wolność (od natury, od sztuki
wysokiej, choć paradoksalnie jest z nimi głęboko powiązany, czy nawet od użyteczności), i
być może ta realizacja idei wolności jest najistotniejsza. Odpowiadanie na podstawowe
potrzeby ludzi to za mało dla dizajnu (wygoda, funkcjonalność, użyteczność), w dizajnie jako
sztuce projektowania istnieje jednak potrzeba naddatku kulturowego. Przy czym dziś
najistotniejszą wartością wydaje się być właśnie dążenie do wolności (choć nie wszyscy się z
tym zgadzają), podczas gdy w modernizmie - dążenie do doskonałości. Oscylowanie
pomiędzy tymi dwiema ideami - wolnością i doskonałością (różnorodnością i standardem),
staje się istotną wskazówką do zrozumienia pojęcia współczesnego, realizującego różnorodne
cele dizajnu. Sam Le Corbusier sądził, że poznając i realizując standardy możemy zbliżyć się
do doskonałości (samochód, samolot itd.). Standard bowiem to niezbędny porządek w
ludzkiej pracy. Nie powstaje on arbitralnie, lecz w sposób umotywowany i logiczny, oparty
na wiedzy naukowej[3]. Stworzyć standard znaczy wyczerpać wszystkie praktyczne i
racjonalne możliwości, stworzyć typ odpowiadający funkcjom, maksymalnie efektywny przy
użyciu minimum środków, form, itp. I tak na przykład samochód spełnia prostą funkcje
(jazda) i złożone wymagania (wygoda, trwałość, wygląd). Rywalizacja prowadzi do ciągłych
ulepszeń nie tylko technologicznych, ale i estetycznych. Tak rodzi się styl, który dziś nie jest
już podporządkowany funkcji i użyteczności, a coraz częściej zaczyna grać pierwsze skrzypce
w projektowaniu. Można powiedzieć, że dizajn był od początku społeczny, ale w historii XX
wieku zmienił się punkt nacisku między antropologią a technologią. Dizajn jest grą w
przestrzeni wizualnej, ale i swego rodzaju ideą: stylu życia, codzienności, naszego stosunku
do świata. Dizajn zajmuje się zwykłym człowiekiem, wskazuje na moment

134

antropologiczny, odnajduje podstawy ludzkiego funkcjonowania w kulturze (potrzeby,
pragnienia). Być może jest tak, jak sądzą niektórzy teoretycy, że wchodzimy w świat,
zdominowany przez wartości kobiece[4], architektura (sztuka modernistyczna i związany
bezpośrednio z nią dizajn, a także doskonałość) była męska, minimalistyczna, pojmowana
jako konstruowanie, współczesny postmodernistyczny dizajn jest kobiecy - swobodny,
dekoracyjny i przyjemny. Marta Leśniakowska potwierdza niejako tę tezę pisząc, że ideałem
estetycznym dla Le Corbusiera był "nagi mężczyzna, który jako reprezentacja Nowego
Człowieka jest pozbawiony uczucia wstydu, i to dla niego mają powstać domy seryjne o
wielkich przeszklonych ścianach i białych purystycznych wnętrzach z higienicznymi,
ażurowymi meblami, które zaprojektowane w zgodzie z corbusierowską teorią wyposażenia
miały kojarzyć się ze szpitalem, laboratorium, salą gimnastyczną i klasztorem. (...) Nagi
mężczyzna wśród nagich ścian jako ideał estetyczny i etyczny"[5].
Dziś skłaniamy się ku myśleniu, że człowiek nie jest typowy, ale indywidualny, mamy
nie tyle standard, co pluralizm, i do tej idei przystosowuje się współczesny dizajn. Świadomie
używa się stylizacji, by przedmiot był nie tylko funkcjonalny, ale i atrakcyjny. Już pod koniec
lat 20-tych przesunął się punkt ciężkości projektowania z obszaru produkcji do obszaru
konsumpcji, ze sfery potrzeb w sferę pragnień. Jean-François Lyotard sądzi, że w wieku
nowych technologii, czyli wzrastającej złożoności zjawisk, jedynie estetyczne podejście może
okazać się adekwatne, jak i w ogóle możliwe. Wiedza nie redukuje się do uniwersalnej formy
poznania, której wystarcza jedno kryterium prawdy, lecz dopuszcza wielość kryteriów:
technicznej

skuteczności,

etycznego

zaangażowania,

estetycznego

doznania.

W

przeciwieństwie do modernizmu, postmodernizm nie proponuje rozwiązań, a raczej
wprowadzenie w stan zaniepokojenia, zróżnicowania, wieloznaczności, upozorowania[6].
Pluralizm stawia na różnorodność i wolność. Dokonujemy ciągłych wyborów - trwałość i
wygoda czy modny styl, tradycja czy nowość? Wybory nie są łatwe, ani proste, bowiem
poprzez wybór wyrażamy siebie, własną osobowość. Oceniamy i jesteśmy oceniani poprzez
nasze wybory: ubioru, marki samochodu, wystroju mieszkania, czyli tzw. gustu i smaku. A
ponieważ posiadamy łatwy dostęp do produkcji masowej, nasz wybór coraz bardziej się
komplikuje. W XIX wieku wiktoriański styl, promujący domowe zacisze (tak krytykowany
przez Le Corbusiera), kładł nacisk na intymność ściśle powiązaną z kulturą materialną
(zasłony w oknach, mały dostęp światła, dużo natomiast bibelotów i antycznych mebli,
wskazujących na status).
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Wiek XX wyszedł od purystycznej prostoty, w której forma ściśle podążała za funkcja,
skończył zaś na bogactwie stylistycznym, nadmiarze i zabawie. Co istotne jednak, dizajn to
nie styl, co raczej stan kultury. Kobietom, jak i mężczyznom przypisana była i jest rola, którą
dizajn dobitnie eksponuje. Emancypacja kobiet ukazana jest zatem również w historii dizajnu
(w szczególności wzornictwa). I tak, w XIX wieku kobiety samozwańczo stały się
dekoratorkami wnętrz, jako że większość swego czasu spędzały w domu, u początków XX
wieku awansowały na "kuchenne laborantki", by następnie poprzez domowe hostessy, stać się
współcześnie pełnoprawnymi kreatorkami przestrzeni. Dziś, w coraz bardziej feminizującej
się kulturze kobiety wykonują te same czynności i są tak samo kreatywne jak mężczyźni. W
zmieniającej się sytuacji, mamy raczej do czynienia (nieco na przekór ideom modernizmu) z
mieszczańskim indywidualizmem[7]. Człowiek ma prawo do wyrażania siebie w każdym
obszarze swej aktywności, sfera domu natomiast zyskała ponownie formę prywatnej
przestrzeni, w której niejako wszyscy stajemy się dizajnerami z własną estetyką. Powstaje
problem, czy można człowiekowi narzucić styl i gust, czy też nasza wewnętrzna ekspresja jest
jedynym wyznacznikiem naszych wyborów? Kiedyś dizajner miał stać na straży gustu i stylu,
dziś pozostaje mu ewentualnie rola eksperta. Nie zmienia to jednak faktu, że dizajn jest coraz
potężniejszą siłą kulturową, z jednej strony wskazującą na wszechogarniającą estetyzację
rzeczywistości (tu widzimy przede wszystkim takie aspekty dizajnu jak wzornictwo, moda,
elementy grafiki użytkowej), z drugiej - na silne zaangażowanie społeczne (urbanistyka,
architektura, czy dizajn odpowiadający na potrzeby biedniejszych, poszkodowanych).
Obejmuje więc i to, co powierzchowne i to, co położone głębiej, jest wszędzie, na każdym
poziomie.
Dizajn zatem to nie tylko wzornictwo i dekoracja wnętrz, to również inne dziedziny,
wpływające na nasze życie, jego styl, ponieważ dizajn to forma ekspresji i osobistej i
kulturowej, estetycznego zaangażowania w nasze życie; wizualna forma, wygląd dominuje
jednak inne aspekty. "Dizajn nie wstydzi się piękna formy wizualnej, pisze Rick Poynor,
wprost przeciwnie: cieszy się nim. Artyści mogą stronić od piękna, ponieważ jest zbyt
"łatwe", zbyt "uległe" albo nie dość "krytyczne", ale nie zmienia to faktu, ze ludzie są go
spragnieni. Poszukujemy wizualnej przyjemności, przedmiotów po których można
niespiesznie błądzić spojrzeniem, kolorów, linii, faktur i kształtów, które można
kontemplować, a dizajn bez wahania dostarcza nam tych przeżyć. Staje się coraz bardziej
złożony, coraz bardziej widowiskowy i coraz wyraźniej obecny w naszym życiu.
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Projektowanie, a nie sztuka jest ucieleśnieniem wizualnego ducha naszej epoki"[8]. Każdy
człowiek doświadcza w swoim życiu dizajnu, ponieważ otacza on nas i przenika do naszego
życia na wiele sposobów: ułatwiając funkcjonowanie, spełniając nasze potrzeby, niepokojąc,
przymilając się itd. Bardzo często zarzuca się dizajnowi, że współpracuje z kulturą popularną,
z komercją, że chce się przypodobać publiczności, ocierając się często o kicz. Należy
pamiętać jednak, że dizajn jest swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, ludzi.
"Kto twierdzi, że przyjemność nie jest użyteczna?"[9] konkluduje Charles Eames. Ale cicha
wojna między dizajnem a stylingiem trwa już dość długo, choć granice między nimi są do
tego stopnia rozmyte, że nie można wskazać jednoznacznie: co jest czym? Bez wątpienia
funkcjonalność "od zawsze" stanowiła podstawę projektowania, natomiast w dobie
popkultury dizajn, jak i każda inna działalność balansuje na granicy tzw. przeestetyzowania.
Jeffery Keedy zauważa, że "kultura wysoka ma być refleksją o nas w naszych najlepszych
chwilach, podczas gdy popkultura - w najszczęśliwszych"[10]. Oczywiście, i dziś musimy się
zgodzić, że ornament, jak sądził Adolf Loos[11], może być niefunkcjonalny i nieekonomiczny.
Ręcznie dekorowane talerze zapewne są dużo droższe, od zwykłych białych, ale już nie te,
które są seryjnie produkowane. Dziś oporu wobec przemysłu, przynajmniej na większą skalę,
w dizajnie nie obserwujemy. Niektórzy krytycy dostrzegają w rosnącym konsumpcjonizmie
wielkie zagrożenie, objawiające się coraz większym rozproszeniem dizajnu i jego inflacją.
Hal Foster twierdzi, że "dzisiaj nie trzeba być obrzydliwie bogatym, by być wystawionym na
projektowanie. I to nie tylko jako projektant, ale również jako [podmiot] projektowania. Czy
to w świecie prywatnym, czy biznesu projektowaniu dziś podlega obwisła twarz (dizajnerska
chirurgia), zamknięta osobowość (dizajnerskie leki), pamięć historyczna (dizajnerskie
muzea), albo przyszłość twojego DNA (dizajnerskie dzieci). Czy ten zaprojektowany
podmiot jest niechcianym potomkiem konstruowanego podmiotu, pyta Foster, tak
wychwalanego w postmodernistycznej kulturze? Jedno wydaje się jasne: kiedy zdawało się,
że pętla konsumerystycznej logiki nie może być już ciaśniejsza, ona zacisnęła się jeszcze
bardziej. Projektowanie wspomaga niemal doskonały krąg produkcji i konsumpcji, nie
pozostawiając zbyt wiele przestrzeni w którą coś mogłoby się wcisnąć"[12]. Krytyka
"mezaliansu" dizajnu i popkultury wydaje się mieć korzenie w modernizmie, przy czym sam
dizajn ma wiele twarzy, a projektowanie produktu to tylko jedna z nich.
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Tom Holert sądzi, że podczas gdy jeszcze niedawno dizajn kojarzony był przede
wszystkim ze wzornictwem, modą, nowinkami technologicznymi przełożonymi na ubrania
np. sportowe, w dzisiejszej dobie, po dokonaniu znaczącej ekspansji skrywa w sobie wartość
diagnozy i obietnicy. Pole semantyczne dizajnu niezwykle się powiększyło i poszerzyło,
zaczyna obejmować coraz większy obszar praktyk i zjawisk. Coraz częściej chcemy
projektować świat, kształtować wydarzenia, sytuacje i stany, nawet te psychiczne. Na te
potrzeby odpowiada dizajn. Nie ogranicza się on, co prawda, tylko do projektowania życia i
jego szczegółów (w jego zakres wchodzi też projektowanie miast, krajobrazów, kultury oraz
natury), to jednak w naszym życiu dizajn, świadomie bądź też nie, zaczyna odgrywać
kluczową rolę. Jaką formę przyjmie (estetyczną, etyczną, stricte praktyczną, czy wręcz
ideologiczną), zależy oczywiście od nas, niewątpliwie jednak estetyzacja święci triumfy.
Dizajn świetnie się rozwija również dlatego, że współcześnie podział na podmiot, przedmiot,
kulturę, naturę znacznie stracił na aktualności. Poza tym dizajn posiada zdolność wikłania i
angażowania nas w otaczającą rzeczywistość, tak byśmy nie tylko kontemplowali czy
konsumowali przedmioty otaczające nas, ale żyli z tym, co materialne i niematerialne w
bliskiej symbiozie. Orędownikiem tego typu rozumienia dizajnu jest Bruno Latour według
którego pojęcie "dizajn" posiada poniekąd znaczenie heideggerowskie, krążące wokół takich
terminów jak przywiązanie, uwikłanie, uzależnienie, czy też ostrożność, ale szczególnie troska[13]. Dizajn właściwie wyraża nasz osobisty stosunek do rzeczy, nasze uwikłanie w
świat. Często zresztą mówi się, że dizajner powinien kłaść nacisk nie tyle na to jak
przedmioty są wykonane, jak wyglądają, ale w jakie relacje wchodzą z człowiekiem, jakie
tworzą związki z nim i jak służą więziom międzyludzkim.
Dziś też częściej zamiast o produkcji przedmiotów mówi się o manipulacji nimi, o
projektowaniu, przeprojektowywaniu, konsumpcji i powtórnym użyciu, co niewątpliwie
podkreśla tylko rangę dizajnu w naszym życiu. Teraz wszyscy jesteśmy dizajnerami, powiada
John Thackara, w świecie bowiem interaktywnym, producent musi uwzględnić użytkownika,
a podział na jednych i drugich traci na sile. Zrównoważony dizajn, to dizajn globalny
(totalny), dla którego przestrzeń miejska jest częścią życia człowieka i musi go uwzględniać,
a najlepiej współangażować w projekt. Dziś dizajn to raczej "projektowanie z" niż
"projektowanie dla"[14]. Środowisko bowiem oddziałuje na człowieka, tak jak i człowiek na
środowisko. Ważne jest również to, by nie traktować świata i myślenia o świecie w sposób
dualistyczny, opozycyjny (wysokie-niskie, elitarne-masowe). Nie chodzi już o to, by narzucać
ludziom styl
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życia, ale z nimi współpracować, konsultować, dawać wybór. Dizajn w wersji organicznej,
odwołuje się wręcz do działalności wspierającej procesy życiowe człowieka - wzrost,
dojrzewanie, starzenie się, zmęczenie, odpoczynek, przyzwyczajenia. Dizajn ma sprzyjać
zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego, nie nadwyrężać konstytucji nerwowej - a
wszystko to z myślą o przyszłości. Nie tylko zatem piękno czy użyteczność są istotne,
szczególnie ważne stają się dziś badania psychologiczne np. jak ludzkie receptory, system
nerwowy reaguje na środowisko. Dizajn kształtuje życie człowieka - ma zatem władzę i
wprost proporcjonalną do tego odpowiedzialność.
Dizajn jako "sztuka życia" posiada zatem zarówno konotacje estetyczne jak i etyczne,
i nie muszą one być względem siebie opozycyjne, choć najczęściej tak są pojmowane. Z
jednej strony mówi się zatem o guście, z drugiej o odpowiedzialności. Ale nawet pozornie
błahy gust, jest czymś co się wypracowuje, choć dziś w tych sprawach zdaje się
funkcjonować wolna amerykanka, w dobie bowiem pluralizmu "wszystko ujdzie" jeśli tylko
towarzyszą temu intensywne emocje. Gust, dziś, jest raczej czymś, co można nabyć za
pieniądze, czego nie trzeba się uczyć. Zresztą w świecie ciągłych zmian i trendów, ślepe
podążanie za "modą" nie jest trudne. Jeffery Keedy konstatuje jednak, nieco wbrew
ekspresyjnemu indywidualizmowi, dopuszczającemu wielość gustów, że ludzie chcą by uczyć
ich stylu, stąd tak wielka popularność programów "dizajnerskich", zainteresowania tzw.
dizajnem. Problem jednak w tym, że "projektanci nie omawiają obecnie spraw stylu i gustu
nawet między sobą, więc czemu mieliby instruować plebs?" pyta Keedy, i odpowiada
"Przyjęli chyba założenie, że te sprawy już się nie liczą, a oni sami wypadli z biznesu
dyktowania gustu, ponieważ nie ma już żadnych reguł"[15]. Staliśmy się poniekąd swoimi
własnymi ekspertami, wiemy co nam się podoba i podoba nam się to właśnie takie.
Modernizm narzucał wartości i styl, natomiast współczesna demokratyzacja gustu pozwala na
wiele. Dizajn ma dziś różne priorytety - gust wydaje się odgrywać niezwykle ważną rolę.
Projektowanie to wszechogarniająca praktyka kulturowa, wzmacniająca estetyzację i procesy
globalizacji. Dziś możemy wszystko, nie ma albo-albo, możesz być inteligentny i ładny
jednocześnie. Virginia Postrel wyjaśnia: "Globalizacja włączyła szeroką gamę stylów i
towarów, które dawniej wydawały się egzotyczne, do głównego nurtu. Trzeba przyjąć do
wiadomości, że przyjemność estetyczna jest niezależnym dobrem, nie najważniejszym ani
najlepszym, lecz jednym z wielu, niekiedy sprzecznych i zwykle nie związanych ze sobą
źródeł wartości"[16]. Wolność rodzi jednakże
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odpowiedzialność, a ta w estetyzującej się rzeczywistości, musi uwzględniać wiele
czynników,

np.

ekologiczną

barierę

dla

współczesnego

procesu

estetyzacji,

czy

uartystycznienie dizajnu dokonującego się w wyniku zaawansowanej technologii. Wiek XXI
ma być wiekiem dizajnu, tak jak wiek XX był wiekiem sztuki. Dziś obserwujemy nie tylko
zjawisko estetyzacji rzeczywistości, ale też estetyzacji dizajnu. Sam zaś dizajn stał się
obiektem większej uwagi publicznej. Jest bardziej zrozumiały, coraz bardziej popularny dla
przeciętnego odbiorcy. Coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać w naszym codziennym
życiu, w naszej "sztuce życia", która już w swojej nazwie zawiera pierwiastek estetyczny i
artystyczny, jest czymś twórczym, kreatywnym, po części spontanicznym, jest aktem wyboru
i procesem, który tworzy spójną całość.
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