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1 WYDARZENIA

! SUPER CONTEMPORARY
! DESIGN MUSEUM, LONDYN (WSPÓ!ORGANIZATOR BEEFEATER 24)
! 3.07–4.10.2009
! www.supercontemporary.co.uk

! TELLING TALES. FANTASY AND FEAR IN CONTEMPORARY DESIGN
! VICTORIA & ALBERT MUSEUM, LONDYN
! 14.07–19.10.2009
! www.vam.uk/microsites/telling-tales

SZTUKA 
DIZAJNU

!.DAVID CROWLEY

> Ka!da ksi"!ka czy wystawa z okre#leniem 
„wspó$czesny dizajn” w tytule niesie obietnic% 
wyja#nienia ró!norodnych, skomplikowanych zja-
wisk i koncepcji, których codziennie pojawia si% 
bardzo wiele. Kuratorzy i krytycy przedzieraj" 
si% przez zalew wspó$czesnych dzie$ w poszukiwa-
niu znacz"cych tematów i projektów. Latem tego 
roku w Londynie odby$y si% dwie imprezy b%d"ce 
takimi barometrami wzornictwa. W Design 
Museum otwarto wystaw% „Super Contemporary” 
(Super wspó$czesne), która by$a prób" o!ywie-
nia nieco wizerunku miasta przedstawianego jako 
mi%dzynarodowy o#rodek kreatywno#ci. Nato-
miast kilka kilometrów na zachód, za imponuj"-
cymi murami Victoria & Albert Museum, udost%p-
niono zwiedzaj"cym ekspozycj% „Telling Tales. 
Fantasy and Fear in Contemporary Design” (Opo-
wiadanie ba#ni. Fantazja i strach we wspó$cze-
snym wzornictwie). Trudno by$oby znale&' dwie 
bardziej ró!ni"ce si% wystawy. 

> Organizatorzy „Super Contemporary” posta-
wili przed luminarzami !wiatowego dizajnu, któ-
rzy uwa"aj# Londyn za swój dom, trudne zada-
nie wypowiedzenia si$ na temat tego miasta. 
Wielu z nich – jak cho%by El Ultimo Grito czy Zaha 
Hadid – to przybrane dzieci Londynu, co w szcze-
gólny sposób odzwierciedla etniczne zró"nicowa-
nie stolicy. Niektórzy pó&"artem zaj$li si$ stereoty-
pami. Z my!l# o legendarnym londy'skim deszczu 
Paul Cocksedge opracowa& urz#dzenie do odpycha-
nia spadaj#cych kropli za pomoc# &adunków elek-
trostatycznych. Inni stawiali sobie jeszcze bardziej 
konkretne zadania: pracownia Industrial Facility 
(Kim Colin i Sam Hecht) o"ywi&a podupadaj#cy 
urz#d pocztowy przy g&ównej ulicy, przerabiaj#c 

go na skomputeryzowany kiosk (! "), a projektant 
i sprzedawca m$skiej odzie"y Paul Smith zamie-
ni& nieciekawe londy'skie kosze na !mieci w pó&-
torametrowe zielone króliki, które nagradzaj# 
dbaj#cych o porz#dek obywateli b&yskiem uk&adu 
elektronicznego w uszach (! #). 

> O ile wystawa „Super Contemporary” koncentro-
wa&a si$ na publicznej przestrzeni miasta, o tyle 
na „Telling Tales” w V&A wa"niejsza by&a intro-
spekcja. Zgromadzono tam prace zupe&nie innej 
grupy uznanych projektantów, aby pokaza% 
coraz wi$ksz# rol$ elementów fantazji i narracji 
we wspó&czesnym wzornictwie. Na przyk&ad praca 
Linen-Cupboard House Jurgena Beya z 2002 roku, 
z&o"ona ze starych mebli (! $), pod przykrywk# 
„pokoju go!cinnego” nawi#zuje do przytulnych 
kryjówek, w których ch$tnie chowaj# si$ dzieci, 
a doro!li skrywaj# swoje sekrety. Wykorzystanie 
dobrze znanych, rzec by mo"na, staromodnych 
sprz$tów, jeszcze pot$guje to wra"enie. Centralne 
miejsce wystawy zajmowa&y meble Torda Boon-
tje, które wyra(nie nawi#zuj# do ba!ni i mitologii. 
Jego szafa Fig Leaf (Li!% figowy ! %) wykonana dla 
domu aukcyjnego Meta – !wiadectwo prawdziwej 
rzemie!lniczej wirtuozerii – to wyj#tkowo kosz-
towny przedmiot u"ytku domowego z odwo&aniami 
do motywów biblijnych, literackich i plastycznych.

„ Telling Tales” promowa&a „sztuk$ dizajnu” – dziwn# 
mieszank$, o której w Wielkiej Brytanii od kilku 
lat sporo si$ mówi. Pojedyncze egzemplarze i limi-
towane edycje wychodz#ce spod r#k znanych 
projektantów – cz$sto sponsorowanych przez 
najlepszych producentów – wzbudzaj# du"e zain-
teresowanie mediów. Kurator wystawy, Gareth 
Williams, szuka& prac, które przekraczaj# „arbi-
traln#, niewidoczn# granic$ oddzielaj#c# dizajn 
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od sztuki”. Okre!lenie „sztuka dizajnu” ma dla pro-
jektantów oczywisty urok: tytu& artysty dizajnu 
podnosi ich presti", nie pozbawiaj#c mo"liwo-
!ci sprzeda"y swoich dzie&. Dobrym przyk&adem 
s# atrakcyjne meble Smoke Maartena Baasa, którym 
przyznano na wystawie w V&A honorowe miej-
sce. Baas i jego asystenci poddaj# dzia&aniu lampy 
lutowniczej wyrafinowane kopie osiemnastowiecz-
nych mebli lub klasyczne sprz$ty projektu Gerrita 
Rietvelda oraz Charlesa i Ray Eamesów, po czym 
pokrywaj# je przezroczyst# "ywic# epoksydow#, 
"eby zachowa% powsta&e zw$glenia i sczernienie. 
Wida% w tym wyra(nie swoist# schizofreni$: doko-
nuje si$ zniszczenia luksusowego wyrobu, który 
z chwil# sprzeda"y w nowojorskiej galerii Moss 
znów staje si$ ekskluzywnym towarem. „Sztuka 
dizajnu” – wytwór kwitn#cego w ostatnich kilku 
latach mi$dzynarodowego handlu wzornictwem – 
obecnie mo"e odczuwa% brak potencjalnych odbior-
ców. Projekty Baasa nie pozostawiaj# co do tego 
z&udze': w ko'cu wygl#daj# niczym pok&osie 
katastrofy. 

> W najciekawszych eksponatach wystawy „Telling 
Tales” mo"na si$ doszukiwa% pewnego rodzaju psy-
chologicznej diagnozy wspó&czesnego konsumpcjo-
nizmu. The Lover’s Rug Patrika Fredriksona i Iana 
Stallarda dla Editions David Gill ma form$ dwóch 
rozlanych porcji czerwonego uretanu odpowiada-
j#cych ilo!ci krwi w organizmach dwóch osób. Ni 
to plama z testu Rorschacha, ni to miejsce zbrodni, 
Dywanik kochanków jest aluzj# do przemocy, która 
cz$sto towarzyszy nami$tno!ciom. 

> Wiele prac z wystawy w V&A mocno nasyco-
nych jest ironi#. Rol$ g&ównego prze!miewcy ode-
gra&o Studio Job i jego projektanci Job Smeets 
i Nynke Tynagel. Ich meble z limitowanej serii Rob-
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ber Baron &#cz# przesad$ w stosowaniu materia-
&ów kojarzonych z ostentacj# i przepychem, jak 
z&oto czy br#z, z bardzo dos&own# symbolik#: z&oto 
na blat sto&u wydobywa si$ z kominów dziewi$t-
nastowiecznej fabryki (! &); a bogato i kunsztow-
nie zdobiona szafa zosta&a najwyra(niej przestrze-
lona z mo(dzierza (! '). Te niezwykle kosztowne 
meble s# satyr# na przys&owiowy z&y gust ludzi nie-
przyzwoicie maj$tnych – zarówno pozbawionych 
skrupu&ów przemys&owców dziewi$tnastowiecz-
nej Ameryki, tytu&owych robber barons (baronów-ra-
busi), bankierów z Wall Street lat osiemdziesi#tych 
)) wieku, jak i dzisiejszych rosyjskich oligar-
chów – i wskazuj# na niechlubne (ród&a ich bogac-
twa. A przecie" obecnie chyba tylko oligarchowie 
i dyktatorzy maj# wystarczaj#co grube portfele, 
by móc kupowa% wyroby Studia Job. Wydaje si$ 
wi$c, "e nie tylko projektanci, ale i ich klienci 
musz# umie% ironicznie ocenia% rzeczywisto!%. 
Niew#tpliwie takie projekty – wyj#tkowe, prowo-
kacyjne i oczywi!cie bardzo drogie – s# szczególnie 
mile widziane przez komercyjne galerie.

> Debata wokó& „sztuki dizajnu” koncentruje si$ 
na kwestii funkcji. „Jak mo"na nazwa% dizajnem 
co!, co nie ma funkcji u"ytkowej?” – pytaj# kry-
tycy. Stephen Bayley napisa& niedawno: „Czy krze-
s&o powinno by% narracj#, twierdzeniem? Czy 
raczej meblem do siedzenia?”. Nie jestem prze-
konany, czy funkcjonalno!% jest najlepszym 
kryterium podzia&u mi$dzy sztuk# a wzornic-
twem. W ko'cu historia architektury i wzor-
nictwa obfituje w utopijne projekty, które przez 
to, "e nie nadawa&y si$ do realizacji, zosta&y 
uznane za wizjonerskie. Celem W&adimira Tatlina 
w sowieckiej Rosji lat dwudziestych czy w&oskiego 
Superstudia pod koniec lat sze!%dziesi#tych ubie-
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g&ego wieku nie by&a przebudowa materialnego 
!wiata, ale wyobra(ni. El Ultimo Grito i Urban 
Salon kontynuuj# t$ tradycj$, o czym !wiadczy ich 
wspólne dzie&o zaprezentowane na „Super Con-
temporary” – cudowny Skygarden (! (), czyli pod-
niebny ogród nad Trafalgar Square, otaczaj#cy 
kolumn$ Nelsona. Spaceruj#cy po zielonym o tej 
porze parku, 50 metrów nad ziemi#, mogliby spo-
gl#da% prosto w oczy pos#gowemu admira&owi. 
Go!ci Design Museum namawia si$ do skorzystania 
z wyobra(ni i spojrzenia na "ycie miasta z ca&kiem 
nowej perspektywy. 

> Czy „sztuka dizajnu” równie" jest takim niereal-
nym podniebnym ogrodem? Nie s#dz$. Ten kie-
runek wpasowuje si$ idealnie w ramy spo&ecznej 
wyobra(ni dizajnu. Od co najmniej stu lat obda-
rzeni wyobra(ni# projektanci traktowali swoje 
dzie&a nie tylko jako u"yteczne i pi$kne przed-
mioty, lecz równie" jako instrumenty spo&eczne. 
Rzeczy i idee potrafi# wp&ywa% na sposób, w jaki 
ludzie "yj#, my!l# i wspó&dzia&aj#. Wzornictwo 
nie jest jedynie komentowaniem !wiata, lecz stara 
si$ by% jego cz$!ci#. Te spo&eczne aspiracje dotycz# 
nie tylko masowej produkcji i masowej sprzeda"y. 
Linen-Cupboard House Jurgena Beya, cho% wyprodu-
kowany w limitowanej serii czterech egzempla-
rzy, si$ga g&$bokich zasobów naszych wspólnych 
"yciowych do!wiadcze'. Przedmioty, które ucie-
kaj# si$ do ironicznej kontemplacji lub zwracaj# si$ 
w stron$ rynków elitarnych, rezygnuj# z aspiracji 
spo&ecznych, dzi$ki którym dizajn ma nieodparty 
wp&yw na wspó&czesn# wspólnot$. Nie chodzi o to, 
"eby unika% galerii, ale "eby zdecydowa%, czemu 
s&u"y dizajn.

T&umaczenie Imi! Nazwisko
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