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wstep
Lechosław Olszewski
 
 Chociaż design na dobre zagościł w polskich domach, to status jego obecności 
w nich jest ciągle związany z wieloma wątpliwościami. W jaki bowiem sposób traktować te wyszu-
kane przedmioty? Czy z powodu ich formy jak dzieła sztuki, czy może raczej ze względu na ich 
funkcjonalność jak zwykłe rzeczy?
 W latach sześćdziesiątych XX wieku Tadeusz Kantor rozwinął koncepcję „przedmiotu 
niższego rangą”, w konsekwencji której zużyte rzeczy codziennego użytku stały się jednym 
z istotnych elementów świata jego teatru i malarstwa. Wyrwane z kontekstualnych uzależnień 
miały odzyskać swoją przedmiotowość i za sprawą działania artysty powrócić w nowej roli. 
Natomiast efekty pracy dzisiejszych projektantów nie tyle nadają rzeczom nowe znaczenia, 
ile raczej wprowadzają je w znaczeniową ambiwalencję i podają w wątpliwość dotychczas 
stosowane kategorie myślenia o nich.
 Tytuł cyklu wystaw Ponderabilia (od łac. ponderabilis – dający się zmierzyć, zważyć) 
odnosił się do sposobu, w jaki wciąż postrzegamy sztuki stosowane w przeciwieństwie do 
pozostałych sztuk plastycznych. Celem projektu było więc nie tylko przybliżenie szerokiej 
publiczności osiągnięć najnowszego wzornictwa, ale również chęć zmiany postrzegania 
designu jako kategorii marginalnej we współczesnej sztuce. Poszczególne wystawy nie tylko 
konfrontowały uhistorycznione i przeniesione do muzeum zbiory (Galerii Plakatu i Designu 
Muzeum Narodowego w Poznaniu) z przykładami najnowszych projektów (w ramach wystaw 
pokazano m.in. projekty grupy Memphis, Tapio Wirkkali, Alessandro Mendiniego, Karima 
Rashida, Bartosza Muchy, Oskara Zięty, Kariny Marusińskej, grupy Malafor, Pawła Grobel-
nego), lecz także ukazywały rzeczy zaliczane do kategorii designu jako zjawiska kulturowo 
wielowymiarowe.
 Każda z wystaw prezentowała wybrane kategorie przedmiotów: Res momentariae 
– obiekty jednorazowe lub związane z problemem jednorazowego użycia, Instrumenta – 
narzędzia jako przedmioty nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne oraz Curiosa – obiekty 
dziwaczne, przeestetyzowane, a więc posiadające ograniczoną funkcjonalność. Idee, które 
porządkowały wybrane zbiory obiektów, stały się punktem wyjścia refleksji nad współczesnym 
znaczeniem przedmiotów. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że przedmioty nie tylko stanowią 
system, który materializuje i obiektywizuje istniejące w danej kulturze wartości, lecz także, że ich 
używanie wytwarza społeczną i kulturową rzeczywistość; że są rzeczami wykonanymi nie tylko 
w sensie materialnym, ale przede wszystkim społecznym. Te idee zostały zawarte w katalogu, 
który podsumowuje cały cykl, prezentując pokazywane w jego ramach projekty, a także teoretyczną 
refleksję nad statusem współczesnych przedmiotów, ich znaczeniem we współczesnej kulturze 
i w relacjach z ludźmi.
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introduction
Lechosław Olszewski 

 Although design has settled into Polish homes for good, the status of its presence 
still gives rise to a number of doubts. How should we treat these sophisticated objects? 
Should they, on account of their form, be considered works of art, or due to their functionality, 
as ordinary objects?
 In the 1960s, Tadeusz Kantor introduced the concept of  an “object of lower order”, 
as a consequence of which worn-out, everyday objects became a significant element in his 
world of theatre and painting. Freed from their contextual dependencies, they could regain 
their objectivity and – through the artist’s actions – return in a new role. The effects of the work 
of today’s designers, however, do not so much assign new meanings to objects as put them 
into a semantic ambivalence and question the ways they have been conceived so far.
 The title of the series of exhibitions, Ponderabilia (from Latin ponderabilis – capable 
of being measured or weighed), refers to the way we continue to perceive the applied arts in 
contrast to other visual arts. The goal of the project was, therefore, not only to accustom 
the general public with the latest accomplishments in design, but also to change the perception 
of design as a marginal category in contemporary art. Each of the exhibitions were placed 
in contrast to collections that had been historicized and moved to a museum setting (the Poster 
and Design Gallery of the National Museum in Poznań), and examples of the latest designs 
(the exhibitions featured the works of the Memphis Group, Tapio Wirkkali, Alessandro Mendini, 
Karim Rashid, Bartosz Mucha, Oskar Zięta, Karina Marusińska, Malafor group, Paweł Gro-
belny, to name a few), but also included objects classified within the category of design as a 
culturally multidimensional phenomenon.
 Each of the exhibitions presented selected categories of objects: Res momentariae – 
single-use objects or objects related to the issue of disposable use, Instrumenta – tools as both 
functional and aesthetic objects, and Curiosa – peculiar, overly aestheticized objects, having 
a limited functionality. The underlying ideas that provided structure to the selected collections
of objects became the starting point for reflecting on the contemporary meaning of objects. 
We wanted to point out that not only do objects constitute a system that materializes and 
objectifies the values prevailing in a specific culture, but that the use of objects creates a social 
and cultural reality; that the sense in which they are produced is not just material, but primarily 
social. These ideas have been incorporated into the catalogue, which summarizes the entire 
series by presenting both the projects that were shown, and theoretical reflections on the status 
of contemporary objects, their significance in contemporary culture, and relationships to people.

 

O ponderabiliach
Agnieszka Gryska
 
 Pytanie, czy design – rozumiany jako projektowanie przedmiotów użytkowych – 
należy zaliczać w poczet sztuk, do dzisiaj nie uzyskało rozstrzygającej odpowiedzi. Trudno 
zresztą do niego obecnie wracać, gdy efemeryczne granice sztuki, których nie ograniczają już 
kryteria formy, techniki czy materiału, konstytuują dziś przede wszystkim idee: cel działania, 
koncept, a nie ich rezultaty. A już tym bardziej ich materialny ślad. Estetyka, pozostając dla 
współczesnych działań artystycznych jedynie drugorzędnym wyznacznikiem jakości projektu, 
stała się obecnie domeną designu.
 Wyodrębnienie projektowania przedmiotów użytkowych jako samodzielnej dziedziny, 
podobnie jak rozluźnienie ciasnego gorsetu zawężającego granice sztuki do dyscyplin akade-
mickich, wiąże się z narodzinami nowoczesności. W wyniku upowszechnienia się produkcji 
przemysłowej wiele przedmiotów z dnia na dzień straciło etykietę dóbr luksusowych, stając się 
dostępnymi także dla ludzi z warstw społecznych o niższym statusie majątkowym. Wtedy też, 
w połowie XIX wieku, wobec niekontrolowanej produkcji maszynowej obiektów naśladujących 
formę drogich rzemieślniczych wyrobów, pojawiło się pojęcie kiczu jako zaprzeczenia decorum1. 
W reakcji na zalew rynku przez przedmioty o złej jakości i niskim poziomie estetycznym zaczęły 
powstawać pierwsze profesjonalne projekty przeznaczone do seryjnej produkcji. Projektowanie 
obiektów użytkowych pozostawało jednak w nierozerwalnym związku z architekturą, i to właśnie 
podział funkcjonalny przestrzeni architektonicznej narzucił kategoryzację przynależnym jej przedmiotom. 
W pierwszym rzędzie zatem zainteresowanie projektantów zostało skierowane ku obiektom 
„dekorującym” wnętrza, takim jak meble, tkaniny i mniejsze sprzęty wykorzystywane w reprezentacyjnej 
części domostw i w zamkniętych przestrzeniach publicznych, które współtworzyć miały klimat oraz styl 
pomieszczeń, „ubierać” je, a zarazem świadczyć o statusie, zakresie władzy ich właścicieli i użytkowników.
 Podobnie jak w wypadku historii architektury musiało upłynąć sporo czasu, aby uwaga 
projektantów skierowała się ku sprzętom nieeksponowanym, niezwiązanym z reprezentacją, 
a zwyczajowo przynależnym „zapleczu”, służącym do sprzątania, gotowania lub stanowiącym 
wyposażenie warsztatów pracy, zakładów produkcyjnych. Atencja dla przedmiotów, których formie 
zewnętrznej nie poświęcano dotąd uwagi, osiągnęła apogeum sięgające zachwytu w pierwszej 
dekadzie XX wieku wraz z rozkwitem twórczości futurystów. Przedmioty najpospolitsze jednak 
zainteresowaniem projektantów zostały objęte na szeroką skalę dopiero w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego wraz z rozpowszechnieniem ideologii modernizmu oraz koncepcją komplekso-
wego projektowania przestrzeni egzystencjalnej.
 Mimo że od ubiegłego stulecia rola estetyki wśród przedmiotów codziennego użytku, 
wyposażających nasze najbliższe otoczenie i którymi posługujemy się na co dzień, lub takich, które
wykorzystujemy sporadycznie, ciągle wzrasta, to nadal postrzegamy je przez pryzmat wykonywanych 
za ich pomocą czynności. Im bardziej ergonomiczna jest ich forma, tym mniej ją zauważamy, 
traktując je jako naturalne przedłużenie naszych ciał lub zapominając o nich, gdy tylko zostaną 
zużyte. Projekt Ponderabilia.Trzy oblicza designu poświęcony został właśnie obiektom należącym 
do kultury materialnej, których w życiu codziennym używamy najczęściej, lecz które – jak zwykło się 
powszechnie przyjmować – pozbawione są długowiecznej tradycji konstytuującej ich estetykę.
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 Termin „ponderabilia” (od łac. ponderabilis – dający się zważyć, zmierzyć) oznacza 
to co konkretne, mierzalne, namacalne, ale określa również „rzeczy istotne”. Jako antonim 
imponderabiliów, a więc wszystkiego co nieuchwytne, niematerialne, abstrakcyjne i często 
wzniosłe, używany bywa najczęściej do opisu rzeczy trywialnych, codziennych, zwykłych. 
Związek pomiędzy tą parą sformułowań dobrze ilustruje relację, której istnienie powszechnie 
zakłada się, pomiędzy tzw. sztuką stosowaną a pozostałymi sztukami plastycznymi. Tym samym 
skoncentrowany jest on nie tylko na wybranych zagadnieniach poruszanych w każdej z trzech 
kolejnych odsłon cyklu, lecz jako całość stawia pytanie o istotę designu.
 Aby skierować uwagę widzów na formę przedmiotów najpowszechniejszych, z którymi 
stykamy się na co dzień właśnie poprzez ich użytkowanie, konieczne było wydobycie ich 
z naturalnego otoczenia i wyeksponowanie w sposób akcentujący cechy ich formy zewnętrznej. 
Rangę obiektów podniesioną poprzez „muzealny” sposób ich ekspozycji wzmocniono również 
za pomocą łacińskiej nomenklatury, wykorzystanej w tytule każdej z prezentacji. Kolejno zatem 
terminami „res momentariae”, „instrumenta” i „curiosa” opisane zostały wystawy: przedmiotów
jednorazowego użycia i odwołujących się do zagadnienia jednorazowości w warstwie formalnej, 
prezentacja form szeroko rozumianych narzędzi oraz osobliwości designu, czyli obiektów,
w których zrównoważona relacja pomiędzy estetyką a ergonomią została zachwiana oraz stanowiących 
wyraz refleksji nad istotą samego projektowania.

Res Momentariae 
Kategoria przedmiotów prezentowanych na pierwszej z wystaw na wskroś odzwierciedlała 
zawartą w tytule cyklu codzienną trywialność. Przedmioty jednorazowego użycia najczęściej 
bowiem pełnią funkcję chwilowych zamienników, zastępujących trwałe narzędzia, naczynia, 
ubrania, w sytuacjach, w których użycie właściwych rzeczy nie jest możliwe, jest utrudnione 
lub spowodowałoby ich uszkodzenie. Destrukcja zaś wpisana jest przecież w naturę krótkiej 
egzystencji jednorazowych kubków, talerzy, worków czy odzieży. Mogłyby one zatem zostać 
skategoryzowane jako klasa niższa, przedmiotów-substytutów, których warstwa estetyczna 
jest często zminimalizowana. Nie powstałyby one samodzielnie, niepoprzedzone swoimi 
trwałymi pierwowzorami.
 Jak udowadniają to jednak chociażby projekty firmy Pandora, na przykład wielo-
funkcyjny sztuciec zaprojektowany przez Kazuyo Komodę (Trinacria) czy podróżny zestaw 
sztućców Giulia Iacchetti (Pandora Card), jednorazowa zastawa zachwycać może fantazyjną 
estetyką i innowacyjnymi rozwiązaniami formalnymi, wyemancypowanymi z prostego naśladow-
nictwa trwałych pierwowzorów. Z kolei papierowe naczynia firmy Wasara, właśnie dzięki swojej 
efemeryczności zdają się kontynuować, bez prostego powielania historycznych form 
japońską tradycję wysublimowanej estetycznie „kultury stołu”.

 
 
 
 Projektanci pracujący dla firm Qubus czy Essey zwrócili natomiast uwagę na charakterystyczne 
kształty naczyń z tworzyw sztucznych i papieru jako źródło inspiracji dla linii ekskluzywnych 
wyrobów ceramicznych. W ten sposób uczynili odwołania do form jednorazowych odrębnym 
trendem we współczesnym wzornictwie. Także włoska marka Seletti, posiadająca w swojej ofercie 
porcelanowe zestawy naczyń, których kształty wzorowane są na pojemnikach z tworzyw sztucz-
nych służących do transportu potraw zamawianych na wynos, jednocześnie produkuje orygi-
nalne, tłoczone w drewnie sztućce jednorazowego użytku, naśladujące formy XIX-wieczne.
 Chociaż przedmioty jednorazowe najczęściej stosuje się do przechowywania i spożywania 
posiłków, to inspiracje ich estetyką sięgają także innych dziedzin produkcji. Na przykład Saskia 
Diez podejmuje grę z naszą percepcją w projekcie delikatnej, „papierowej” torby – Papier, którą 
wykonuje z wytrzymałego materiału Tyvek, ale któremu naturalne zagniecenia nadają wygląd 
wymiętego arkusza papieru. Prócz obiektów, których koncept projektowy oparty został na grze 
pomiędzy estetyką kojarzoną z nietrwałością a ich realnie trwałym, a przy tym ekskluzywnym 
charakterze, w kulturze materialnej obecne są również przedmioty balansujące na granicy 
obu tych kategorii. „Jednorazowe”, bo ważne w jednym tylko roku, są chociażby kalendarze, 
jednocześnie jednak – skoro posługujemy się nimi wielokrotnie przez 365 dni – nie mogą zostać 
nazwane przedmiotami jednorazowego użycia. Stopniową destrukcję najwyraźniej pozwala 
zaobserwować zwyczajny kalendarz z wydzieranymi kartkami. W podobny sposób upływ czasu 
wskazuje prezentowany na wystawie ścienny kalendarz z folii bąbelkowej zaprojektowa-
ny przez Stephena Turbeka, który stopniowo „niszczymy”, wciskając przyporządkowane 
kolejnym dniom bąble. Na konotacjach nie tylko wanitatywnych, ale i religijnych bazuje 
dowcipny dozownik mydła Undergrowth Design. Ceramiczny pojemnik przypominać ma 
tradycyjną, częściowo już zużytą mydlaną kostkę, na której wypukłą czcionką odciśnięto 
obietnicę: “Wash away all sins”.

Instrumenta
Kategoria narzędzi, która obejmowała przedmioty prezentowane na drugiej z wystaw, dotyczy 
bardzo licznej grupy obiektów niezmiennie towarzyszących nam od zarania cywilizacji 
do dzisiejszego dnia. Sięgamy po nie bez zastanowienia, gdy do osiągnięcia określonego celu 
nie wystarczają nam nasze ciało i umysł. Wiele najbardziej rozpowszechnionych typów, takich 
jak nóż, nożyczki czy igła, znamy tak dobrze, że przestajemy je dostrzegać. Wykorzystywane są 
nie tylko w codziennym życiu, ale także w licznych dziedzinach specjalistycznych: w chirurgii, 
krawiectwie, fryzjerstwie czy w wojsku. To właśnie wtedy, gdy ich forma w sposób ekstremalny 
musi być podporządkowana fachowemu zastosowaniu, wydają się najbardziej interesujące.
 Estetyka tych przedmiotów stanowi szczególne wyzwanie dla projektantów. Musi ona 
bowiem zawsze ustępować miejsca funkcjonalności i umożliwiać wykonywanie określonych 
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czynności. Dlatego też właśnie funkcja stała się głównym kryterium doboru wszystkich prezen-
towanych obiektów. Podział funkcjonalny bowiem, w przeciwieństwie do zróżnicowania 
technologicznego i formalnego przedmiotów, nie zmienił się w zasadzie od wieków.
 W dziewięciu grupach prezentowanych na wystawie zebrano zatem zarówno przedmioty 
stosowane powszechnie, na przykład wykorzystywane w pracach ogrodniczych, kuchni 
czy warsztacie przydomowym, jak używane jedynie w wąskich dziedzinach – fachowe 
przyrządy fryzjerskie oraz jeszcze bardziej wyspecjalizowane medyczne. Wśród ekspono-
wanych obiektów znalazły się również takie, których na co dzień nie zaliczamy do narzędzi 
– broń, protezy ciała oraz akcesoria erotyczne. Towarzyszyły im przedmioty odwołujące się 
jedynie do formy narzędzi i/lub prace artystów posługujące się nią jako nośnikiem metafory.
 Przykład jednej z najbardziej zdawałoby się trywialnych wśród funkcjonalnych grup 
prezentowanych na wystawie stanowią z pewnością przyrządy ogrodnicze. Jednak nawet 
narzędzia tak proste, jak obsługiwane ręcznie grabie, nożyce czy łopatki, wciąż stanowią 
wyzwanie dla projektantów. Najliczniejszy zbiór wśród prezentowanych obiektów stanowiły 
produkty firmy Fiskars, stworzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przez 
grupę uznanych fińskich designerów, które zrewolucjonizowały – ówcześnie nowatorskim
rozwiązaniom, ciekawej estetyce i dobrej jakości wykonania – pracę wielu europejskich 
ogrodników, wchodząc jednocześnie do kanonu historii designu. Współczesną alternatywę 
dla nich proponuje zdobywająca dopiero popularność w Europie amerykańska marka Radius 
Garden. Estetyka jej charakterystycznych, stalowych wyrobów o jaskrawozielonych rękojeściach 
zdaje się wręcz manifestacyjnie kontrastować z czarno-pomarańczowymi, wykonanymi w całości 
lub powleczonymi warstwą poliamidu produktami Fiskars. Tego, że forma zewnętrzna nawet 
w wypadku tak silnie zdeterminowanej funkcją grupy przedmiotów może przybrać postać 
bardziej fantazyjną, dowodzi z kolei limitowana linia drobnych narzędzi ogrodniczych stworzona 
przez firmę Wild&Wolf we współpracy z Victoria and Albert Museum w Londynie. Kształty należących 
do niej produktów powstały na podstawie tradycyjnych wzorców, „ubrano” je jednak w kwiatowe 
desenie zaczerpnięte z tkanin projektowanych przez Williama Morrisa, dowcipnie nawiązując 
do filarów doktryny ruchu Arts&Crafts, a więc estetyzacji życia codziennego i afirmacji pracy 
fizycznej.
 Obiektem „granicznym” prezentowanym wśród sprzętów ogrodniczych, którego 
funkcja narzędzia pracy wzbogacona została o przeznaczenie przeciwstawne, był projekt 
Second Life stworzony przez polską grupę Malafor. „Drugie życie” młodzi designerzy nadali 
zwyczajnym szpadlom, wyzyskanym jako szkielety do osadzenia ruchomych elementów 
oparć i zmienionym w ten sposób w „mobilne meble”.
 Ten sam duet projektantów stworzył Stick Walking – prototyp kijów do nordic 
walking, złożony z wymiennych uchwytów nakładanych na zwykły drewniany kij, którego 
długość dostosowana winna być do wzrostu użytkownika. Odciążające stawy podczas 
marszu kijki grupy Malafor na wystawie prezentowane były w ramach grupy „protez”. Zgod-
nie z założeniem, na którym oparty został dobór wszystkich eksponatów prezentowanych 

 
 
 
na wystawie Ponderabilia.Instrumenta, chodziło o proste narzędzia, uzupełniające ludzkie 
niedoskonałości manualne i działające na zasadzie protez (gr. prosthesis – dodatek). Były to 
wyspecjalizowane „zakończenia”, wspomagające wykonywanie takich czynności, jak chociażby 
cięcie, szycie, pisanie, niemożliwych do przeprowadzenia jedynie rękoma.
 Nasza ludzka „funkcjonalna niedoskonałość” w wyniku wad wrodzonych, choroby 
lub wypadku dotyczyć może również działania składowych organizmu – organów. Wtedy 
odpowiednie narzędzia – protezy – uzupełniają owe braki i zastępując chore lub brakujące 
narządy, nierzadko utrzymują chorego przy życiu. Również przedmioty wypełniające najbardziej 
dojmujące potrzeby zaskakują często pięknem kształtu (stalowe endoprotezy biodrowe) lub 
ergonomią rozwiązania (składana laska ortopedyczna firmy Apex, laski do prawej i lewej ręki 
zaprojektowane przez Ergonomi Design Gruppen).
 Na podobnej zasadzie działania – symbolicznych protez wyręczających ich 
użytkowników w kontaktach z otoczeniem w sytuacji wykluczenia – oparł wiele ze swoich
dzieł Krzysztof Wodiczko. Projekcja filmu Józefa Robakowskiego Reaktywacja Instrumentu 
osobistego (2005), która towarzyszyła wystawie, prezentowała działanie jednej z jego wczes-
nych prac – tytułowego Instrumentu osobistego (1969). Jest to aparatura pozwalająca na 
regulację natężenia lub całkowite odcięcie jej użytkownika od bodźców dźwiękowych genero-
wanych przez środowisko, w którym się znajduje. Prezentacja filmu była dopełnieniem ekspo-
zycji, w której wątki krytyczne, akcentujące nie zawsze neutralne etycznie nacechowanie 
narzędzi, obecne były również dzięki pracom autorstwa Bartosza Muchy – Poor Design (9% normy) 
czy Sebastiana Müllera (Zły przedmiot).

Curiosa
Ostatnia odsłona projektu Ponderabilia – wystawa Curiosa (łac. curiosum – rzecz ciekawa, 
ekscentryczna, dziwna), niejako podsumowująca cykl, skoncentrowana była na zagadnie-
niu istoty przedmiotu użytkowego, w którym funkcjonalność i estetyka pozostają w ciągłym 
napięciu. W ideę Ponderabilia.Curiosa wpisane zostało odniesienie do dawnych gabinetów 
osobliwości, w których gromadzono niezwykłe okazy tworów fauny, flory i przyrody nieożywionej, 
szukając naukowego wyjaśnienia procesów rządzących naturą, przy jednoczesnej fascynacji 
jej anomaliami. Wybór eksponatów prezentowanych na wystawie, w podobny sposób został 
podporządkowany – z jednej strony – racjonalnej refleksji nad naturą rzeczy, których używamy, 
z drugiej – instynktownej tęsknocie za niezwykłością, fascynacji tym co ekstrawaganckie, 
niecodzienne. Grupie przedmiotów o wysublimowanych, kapryśnych formach, nierzadko 
pozostających w sprzeczności z ergonomią ich użytkowania, towarzyszyły tutaj obiekty o skrajnie 
wyspecjalizowanej funkcji. Wśród nich znalazły się także projekty-żarty i prace artystów będące 
wyrazem ich refleksji nad różnymi aspektami tworzenia przedmiotów użytkowych.
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 Zespół obiektów, których rozbuchane wysublimowanie form zdaje się zaburzać ich 
komfortowe użytkowanie, reprezentowany był na wystawie najliczniej. Manieryzm, przesadna 
stylizacja, są przy tym najczęściej wynikiem celowego działania projektanta. Najlepszym dowodem 
na to jest grupa przedmiotów zaliczonych już do kanonu współczesnego projektowania, stworzonych 
w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych przez członków włoskiej grupy Memphis. Krzykliwa
kolorystyka i desenie mebli Ettore Sottsassa (jak prezentowany na wystawie regał Carlton), 
ich pokaźny rozmiar oraz uwielbienie projektanta dla przecinających się diagonalnych 
płaszczyzn sprawiły, że służą one raczej jako abstrakcyjne rzeźby niż regały czy szafki. 
Nie przyczyniło się to jednak do spadku ich popularności, ani mniejszych sprzętów – lamp 
czy ceramiki, tworzonych przez Włocha. W wypadku dalekich od klasycznego wyważenia 
postmodernistycznych projektów Ettore Sottsassa oraz jego kolegów z Grupy Memphis – 
Matteo Thuna (zestaw porcelanowych naczyń na przyprawy: Ontario, Erie, Michigan i Superior) 
czy Petera Shire (stół Peninsula) – mimo balansowania na granicy kiczu na ogół funkcja 
i komunikująca ją zewnętrzna postać przedmiotów pozostają w zgodzie. O krok dalej idzie 
Stefano Giovannoni w projekcie Merdolino (dla firmy Alessi), czyli łazienkowej szczotce do 
czyszczenia muszli klozetowej wraz ze stojakiem, „naśladującej” roślinę kiełkującą w doniczce  
– autor zdaje się już naigrywać z zasady decorum przedmiotów.
 Nie tylko jednak zewnętrzna forma, ale i przeznaczenie wielu obiektów projektowa-
nych współcześnie wymyka się konwencjonalnym kategoriom. Praktyczny wazon FlexVase 
z wymiennymi szyjkami duńskiej grupy Vij5 można dostosowywać do rodzaju i ilości kwiatów. 
Mimo że zarówno jego zastosowanie, jak i materiał są tradycyjne, elastyczność funkcjonalna 
oparta na zasadzie „trzy w jednym” oraz pomysłowe wykorzystanie mocowania wzorowanego 
na mechanizmie zamykania słoików typu wek zasługują na nasze zainteresowanie.
 Znacznie bardziej „egzotyczny” obiekt – emblematyczny totem swojego albumu Black 
City – stworzył we współpracy z biurem projektowym Boym Partners Inc. amerykański twórca 
muzyki alternatywnej Matthew Dear. Każda z limitowanej serii stu aluminiowych statuetek 
opatrzona jest kodem, niezbędnym dla ściągnięcia zawartości albumu z Internetu. Pomalowana 
na czarno, niewielka tektoniczna forma w zamierzeniu jej twórców miała jednocześnie 
reprezentować charakter utworów na Black City i odnosić się do estetyki współczesnego 
miasta. W dobie wirtualnej rzeczywistości, kiedy materialne nośniki, na których zapisana jest 
muzyka, stały się zbędne, totem MDBC (Matthew Dear Black City) wypełnia potrzebę posia-
dania namacalnego obiektu związanego do niedawna z zakupem płyty. Koncept Matthew 
Dear’a jest jednak interesujący głównie dlatego, że zazębiają się w nim konotacje futurystyczne 
(zanikanie tradycyjnych nośników informacji na rzecz zapisu digitalnego) i archaiczne (przedmiot 
jako reprezentacja archetypu).
 Grupy prezentowanych na wystawie przedmiotów przenikają się na tyle płynnie, że 
zarówno statuetkę MDBC, jak i wiele wymienionych już eksponatów można by zaliczyć również 
do trzeciej kategorii – obiektów, które powstały na skutek refleksji nad istotą projektowania lub 
wybranych jego aspektów. Bezapelacyjnie przynależy jednak do niej Zgnieciona poduszka B. 

 
 
 
projektu Moniki Potorskiej/LIMO design, uszyta z tkaniny drukowanej w czarno-biały wzór 
naśladujący zmięty materiał z deseniem charakterystycznej kraty Burberry. Stosując prosty 
pastisz, projektantka zręcznie rozprawiła się z markowym snobizmem. Jednocześnie 
wykorzystując druk wymiętej tkaniny na zachowującej w rzeczywistości (dzięki wypełnieniu 
pianką poliuretanową) stały kształt poduszce, stworzyła przedmiot, którego wygląd zwodzi 
naszą percepcję.
 Projekty belgijskiej artystki Roxane Andres skategoryzować znacznie trudniej. Najbardziej 
odpowiadałyby zapewne kryterium wyspecjalizowania funkcji. Wszak pluszowe zabawki wyobra-
żające ludzkie organy wewnętrzne i układy ciała z serii Panser Autrement („Opatrywać inaczej”) 
zaprojektowane zostały w ściśle określonym celu, dla dokładnie określonej grupy zapotrze-
bowania – aby pomóc zrozumieć małym pacjentom szpitali własne dolegliwości oraz oswoić 
ich z sytuacją, w której się znaleźli. Jednocześnie przeznaczenie prac Andres – mających 
rozproszyć obawy przed nieznanymi procesami zachodzącymi we wnętrzu ludzkiego ciała, 
pozwolić na „wgląd do jego wnętrza” – powiela jeden z celów, które przyświecały powstawaniu 
dawnych gabinetów osobliwości. Tym samym bezpośrednio wiąże koncept wystawy z histo-
rycznym wzorcem, udowadniając, podobnie jak wiele innych przedmiotów prezentowanych 
w ramach trzech wystaw Ponderabilia.Trzy oblicza designu, że proste przedmioty otaczające 
nas w codzienności, mimo że konkretne i trywialne, pozostają w nierozerwalnym związku ze sferą 
imponderabiliów. 
 Znaczenie designu sukcesywnie wzrasta. Przeniknął wszystkie dziedziny współczesnego 
życia i diagnoza o postępującej „estetyzacji rzeczywistości” – rozumianej jako działanie w celu 
nadawania przedmiotom codziennego użytku, prócz użyteczności, również potencjału wzbudza-
nia przeżyć estetycznych – jako uzasadnienie tej sytuacji już nie wystarcza2. Tym bardziej bez-
celowe zdaje się rozstrzyganie o przynależności lub rozłączności projektowania i sztuk pięknych.

1  E. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, tłum. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2009, s. 36.
2  M. Gołaszewska, Ontologizacja sztuki – estetyzacja rzeczywistości – kreacjonizm estetyki, [w:] Estetyczne  
    przestrzenie współczesności, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1996, s. 13-28.
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on PONDERABILIA
Agnieszka Gryska
 
 The question, whether design – understood as the designing of functional objects – 
should be considered as a discipline of art, remains unsettled to this day. In any guard, it is 
a difficult question to return to it today, when the ephemeral borders of art, no longer limited 
by the criteria of form, technique or material, are currently constituted by ideas: goals and 
concepts, rather than what results from them. Or, perhaps even more so, by tangible traces 
of them. Aesthetics treated as a secondary indicator of project quality by contemporary artistic 
endeavors has become the domain of design.
 The emergence of design as an independent domain, akin to the loosening of the tight 
corset that restricted art to the borders of an academic discipline, is related to the birth of modernity. 
With the rise of industrial production, many objects quickly lost their identity as luxury goods, 
as they became available to people from less affluent levels of the social strata. During this 
period in the mid 19th century, in response to the uncontrolled growth of machine – produced 
objects imitating the form of expensive, hand-crafted goods, the term “kitsch” appeared as a contra-
diction to decorum1. In reaction to the market being flooded with poor quality products of low 
aesthetic value, the first professional designs intended for serial production emerged. Never-
theless, the design remained inseparably linked to architecture, and the functional division 
of architectural space therefore imposed a specific categorization of objects related to it. 
Therefore, the interest of designers was primarily directed towards “decorative” objects, such 
as furniture, fabric and smaller objects used in the representative parts of households and en-
closed public spaces, which were meant to co-create the atmosphere and style of the interiors, 
to “dress them up”, and at the same time, demonstrate the status and power of their owners 
and users.
 As in the case of the history of architecture, it took considerable time before designers 
shifted their attention to objects that were neither meant for display, nor connected with 
representation, but with customary “basics”, items used for cleaning or cooking or objects for 
equipping workshops or factories. This admiration for objects whose external form had never 
been the subject of interest before reached its peak in the first decade of the 20th century, 
during the heyday of the futurists. However, the most common objects did not gain the attention 
of designers until the inter-war period, along with the popularization of the ideology of modernism 
and the concept of comprehensive design of existential space.
 Although ever since the past century, the role of aesthetics in terms of everyday 
objects, the furnishings of our immediate environment, and the items used by us on a daily 
or sporadic basis, has continued to grow, we still perceive them through the prism of the activities 
we carry out with their help. The more ergonomic their form is, the less we notice them, 
treating them as natural extensions of our body or forgetting them as soon as we finish 
using them. Ponderabilia.Three Faces of Design is dedicated to objects like these that are 
part of our material culture and most used frequently in our daily lives, but which – as it 
seems is commonly accepted – are devoid of any long-standing tradition constituting their 
aesthetics.

 
 
 
 The term “ponderabilia” (from the Latin ponderabilis – capable of being weighed 
or measured) signifies all that is concrete, measurable, and tangible, but also describes 
“significant things”. As an antonym to imponderables, that is everything that is elusive, 
immaterial, abstract and often lofty, it is most often used to describe things that are trivial, 
everyday or common. The relation between this pair of expressions is a good illustration 
of the relationship – the existence of which is commonly assumed – between 
the so-called applied arts and other visual arts. In this way, it not only focuses on selected 
issues that are addressed in each of the three parts of the series, but as a whole poses 
questions about the essence of design. In order to direct the audience’s attention to the 
form of the common objects we come across every day through their use, it was necessary 
to draw them out of their natural environments and display them in a way that would 
accentuate the features of their external form. The rank of the objects, raised by such 
a “museum”-style exposition, was reinforced through the use of Latin nomenclature in 
the title of each exhibition. Hence the terms “res momentariae”, “instrumenta” and 
“curiosa” described, respectively exhibitions featuring: objects that were disposable 
or that referred to the issue of single-use in their formal layer, forms of various sorts of 
tools, and peculiarities of design, that is, objects in which the relationship between 
aesthetics and ergonomics had been upset and which expressed some sort of reflection 
on the sense of design.

Res Momentariae 
The category of objects featured in the first exhibition thoroughly reflects the everyday triviality 
incorporated in the title. Single-use objects usually function as momentary substitutes, 
replacing permanent tools, utensils or clothing in situations, where the use of the standard 
items is impossible, difficult or would cause them to be damaged. Meanwhile, destruction 
is inscribed into the nature of disposable cups, plates, bags or clothes. They can therefore 
be assigned to a lower category, that of object-substitutes, whose aesthetic layer is often 
minimized. They would have never been produced independently, without being preceded 
by their durable precursors.
 However, as proven by the designs of Pandora for such items as the multifunctional 
cutlery designed by Kazuyo Komoda (Trinacria) or the travel cutlery set by Giulio Iacchetti 
(Pandora Card), disposable tableware can delight with its original aesthetics and 
innovative formal solutions, with its emancipation from merely imitating the durable standard 
versions. The paper utensils created by Wasara; on the other hand, owing to their 
ephemeral nature, appear to continue, without simply copying the historical forms, the Japanese 
tradition of an aesthetically sublime “table culture”.
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 The attention of designers working for companies such as Qubus or Essey was 
drawn to the characteristic shapes of plastic and paper utensils as a source of inspiration for 
a line of luxurious ceramic goods. In this way, they make reference to disposable forms 
through a separate trend in contemporary design. The Italian brand Seletti, which offers 
porcelain dishes modeled after plastic take-out food containers, also produces original and dispo-
sable wooden embossed cutlery that imitates 19-century designs.
 Although disposable objects are usually used either for storing or eating food, their 
aesthetics have become an inspiration for other fields of production, as well. Saskia Diez, 
for example, plays with our perceptions in the design of the fragile bag Papier. She designed
the bag from a strong material called Tyvek, which, thanks to natural creases, looks like 
a crumpled sheet of paper. Apart from objects whose underlying design concept was 
based on a play between the aesthetics associated with impermanence and their real 
permanent, as well as exclusive character, material culture also features objects balancing 
on the border of these two categories. Calendars, for example, are “single-use”, since they 
are relevant only for one year. However, considering that they are used a number of times 
throughout the 365 days, they cannot be termed disposable. Gradual destruction is most 
clearly observed in the case of a simple tear-off calendar. The flight of time is presented 
similarly by the featured wall calendar made from bubble foil designed by Stephen Turbek, 
which we gradually “destroy” by pressing the bubbles assigned to subsequent days. 
A funny soap dispenser by Undergrowth Design draws on both vanitas and religious 
connotations. The ceramic container resembles a traditional, partly-used bar of soap bearing 
in raised print the witty promise to “Wash away all sins”.

Instrumenta
The category of tools, which includes the objects presented in the second exhibition, refers to 
an array of objects that have accompanied us since the dawn of civilization. We reach for them 
automatically when our body and mind are not enough to achieve a specific goal. With some 
of the most popular items, such as knives, scissors or needles, we become so well acquainted 
that we cease to notice them. They are used not only in everyday life, but also in a number of 
specialized fields, such as surgery, dressmaking, hairdressing or the army. And it is in these 
cases where their form must conform to the extreme, to professional use, that they seem 
the most interesting.
 The aesthetics of these objects is a particular challenge for designers, as they always 
have to yield to functionality and allow for the performance of specific activities. This is why function 
became the main criterion for selecting the objects presented, since functional divisions, contrary to 
the technological and formal diversity of objects, has remained practically unchanged for centuries.

 
 
 
 The nine groups of objects feature, therefore, commonly used items, such as 
kitchen utensils and tools used in gardening or in home workshops, as well as items used 
only in very narrow fields – including professional hairdressing devices and even more
specialized medical instruments. Additionally, the exposition included some objects that 
are not usually perceived as tools: arms, artificial limbs and erotic accessories. These were 
accompanied by objects that referred only to the form of tools and/or the work of artists, 
using it as a vehicle for metaphor.
 Gardening tools were undoubtedly an example of what seemed to be the most 
trivial of the functional groups presented at the exhibition. Yet, even tools as simple as hand 
rakes, pruning shears or trowels still pose a real challenge to designers. Products manufactured 
by Fiskars made up the largest part of the collection of objects presented. Created in the 1980s 
and 1990s by a group of acclaimed Finnish designers, they revolutionized – through then 
innovative solutions, intriguing aesthetics and good quality – the work of many Euro-
pean gardeners, becoming, at the same time, a canon in the history of design. Radius Garden, 
an American brand still gaining popularity in Europe, offers a contemporary alternative to these 
products. The aesthetics of its characteristic, steel products with bright green handles seem 
to ostentatiously contrast outright with the black and orange Fiskars products made either 
entirely from or coated with a layer of polyamide. The fact that the external form, even when 
it comes to a group of objects so strongly determined by their function, can take on a more 
fanciful image is demonstrated in a limited line of small gardening tools produced by 
Wild&Wolf in collaboration with the Victoria and Albert Museum in London. The shapes 
of the products were based on traditional models, but were “dressed” in flower patterns 
inspired by fabrics designed by William Morris, mockingly referring to the pillars of the 
Arts&Crafts doctrine, that is, the aestheticization of everyday life and the affirmation of physi-
cal labor.
 Second Life, a project created by the Polish Malafor group, represented a “borderline”
object shown among the gardening tools, whose function as a work tool was enriched with 
a completely different application. The young designers gave a “second life” to ordinary 
shovels, which they exploited as skeletons for mounting the movable elements of back/
arm/head rests, thus changing them into “mobile furniture”.
 The same designer duet created Stick Walking – a prototype of Nordic walking 
sticks, comprised of removable handles pulled over an ordinary wooden stick, the length of 
which can be adapted to the user’s height. Malafor’s sticks, which relieve pressure on the 
joints during walking, were included among the “prostheses” group. In line with the assump-
tion underlying the selection of all the exhibits in Ponderabilia. Instrumenta, this group was 
made up of simple tools, complementing human manual imperfections that were similar in 
their mode of action to prostheses (Greek prosthesis – addition). These were specialized 
“completions” that assisted in the performance of such activities as cutting, sewing or writing, 
which are impossible to do only using one’s hands.
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 Human “functional imperfection” as a consequence of congenital defects, diseases 
or accidents can also involve the functioning of the body’s components – our organs. In this 
case, adequate tool-prostheses supplement these deficiencies by substituting the sick or 
missing organs, frequently keeping the patient alive. In addition, objects that meet our most 
acute needs, often surprise with the beauty of their shape (steel hip endoprothesis) or their 
ergonomic solutions (folded orthopedic stick by Apex, walking sticks for right- and left-handed 
users designed by Ergonomi Design Gruppen).
 Krzysztof Wodiczko based a number of his works on a similar mechanism of action –
symbolic prostheses relieving their users in contacts with the surroundings in a situation 
of exclusion. Reaktywacja Instrumentu osobistego (Reactivation of the Personal Instrument, 
2005) a film by Józef Robakowski, which was shown during the exhibition, demonstrated the 
mechanism of action of one of his early works, the Personal Instrument (1969) referred to in the title. 
This device allows the user to adjust the volume or completely cut-off the user from any sound 
stimuli generated by the environment surrounding him. The projection of the film comple-
mented the exposition, in which critical threads, emphasizing the not always ethically neutral 
features of the tools, were present also thanks to the works of Bartosz Mucha – Poor Design 
(9% normy / 9% of the Norm) or Sebastian Müller (Bad Object).

curiosa
The last part of the Ponderabilia project –  the Curiosa exhibition (from the Latin curiosum – 
something interesting, eccentric, strange), as if summarizing the entire series, focused on the 
issue of a functional object in which functionality and aesthetics remain in constant tension. 
The underlying idea of Ponderabilia.Curiosa is contained in a reference to the former cabinets of 
curiosities used for collecting extraordinary oddities among fauna, flora and inanimate 
nature in an attempt to find a scientific explanation for the processes governing nature, 
and a simultaneous fascination with its anomalies. The selection of exhibits was similarly subordi-
nated, on the one hand, to rational reflection on the nature of the things we use and, on the other 
hand, to the instinctive yearning for extraordinariness, a fascination with the extravagant, the unusual. 
Objects with sophisticated, freakish forms, often remaining in contradiction to their ergonomic 
use, were accompanied by objects with an extremely specialized function, project-
jokes and the works of artists that were an expression of their reflection on the different aspects 
of creating functional objects.
 Objects in which an exuberant sophistication of form seems to disturb their comfortable 
use were the most numerous in the exhibition. Mannerism and exaggerated stylization are 
most often the result of intentional acts of the designer. This is best exemplified by a group of 
objects shaping the canon of contemporary design, created in the first half of the 1980s by 

 
 
 
members of the Italian-based Memphis Group. Flashy colors and designs of furniture by Ettore 
Sottsass (like the Carlton bookcase presented), its considerable size and the designer’s adoration 
for divisions cut across by diagonal planes, make these pieces of furniture more like abstract 
sculptures than bookshelves or cabinets. This, however, had no negative impact on the popularity 
of either the furniture or such smaller items as the lamps and ceramics created by the Italian. In the 
case of the far from classically balanced, postmodernist designs created by Ettore Sottsass and 
his colleagues from the Memphis Group, Matteo Thun (ceramic salt cellar and pepperpot: Ontario, 
Erie, Michigan and Superior) and Peter Shire (Peninsula table), the form and the external image
of the object that communicates the form usually remain in harmony, although they balance on 
the border of kitsch. Stefano Giovannoni takes things one step further in his project Merdolino 
(produced by Alessi), which is a toilet brush on a rack “imitating” a sprouting plant in a pot, and 
seems to ridicule the decorum principle in objects.
 However, it is not only the external form, but also the intended use of many currently 
designed objects that escape conventional classifications. The practical vase FlexVase with its 
exchangeable neck, by the Danish group Vij5, can be adjusted to the type and number of flowers. 
Although, its intended use and materials are generally traditional, the functional flexibility based on 
the “three in one” principle and the ingenious use of a clamp modeled on the mechanism used for 
closing jars are noteworthy.
 A considerably more “exotic” object – an emblematic totem of his album Black City – 
was created by Matthew Dear, an American alternative musician, in collaboration with the Boym 
Partners Inc. design studio. Each of the hundred limited-edition aluminum statuettes are inscribed 
with a code that allows the beholder download the music from the internet. Painted black, 
the small tectonic form was meant to serve as a representation of the themes explored in Black 
City, and refer to the aesthetics of the contemporary city. In the era of virtual reality, in which mate-
rial storage media for music have become redundant, the MDBC totem (Matthew Dear Black City) 
satisfies the need to possess a tangible object linked, not so long ago, to the act of purchasing 
a record. However, it is the interconnection of futuristic (the disappearance of traditional information-
carrying media, which have been replaced by digital recordings) and archaic connotations 
(the object as a representation of an archetype) that make Matthew Dear’s concept so interesting. 
 The groups of objects presented at the exhibition intermingle to such an extent that the 
MDBC statuette, as well as many of the exhibits mentioned earlier, could also be classified as 
belonging to the third category, i.e. objects being the effect of reflection on the sense of design or 
selected aspects of design. An undisputable representative of this category, however, is Zgnieciona 
poduszka B. (Crushed Pillow B.) designed by Monika Potorska/LIMO design, and made from fabric 
with a black and white print imitating a crumpled piece of fabric with the characteristic Burberry tartan 
pattern. By means of a simple pastiche, the designer cleverly gets even with designer-brand snobbism. 
At the same time, by using the crumpled up fabric print on the pillow, which in reality maintains 
a smooth shape thanks to polyurethane foam filling, she created an object, the appearance of which 
deceives our perception.
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 The designs of the Belgian artist Roxane Andres are much harder to classify. They 
would probably best fit the specialized function criterion, as the stuffed toys resembling human 
organs and body systems from the series “Panser Autrement” (Bandaging Otherwise) were 
designed for a specific purpose and in response to a clearly defined set of needs, namely to 
help young patients in hospitals understand their ailments and come to terms with the situation 
they are facing. Concurrently, the intention of Andres’ works – which were to tame doubts about 
unknown processes occurring inside the human body, and allow one to “take a look inside” – 
copies one of the goals that guided the creation of the former cabinets of curiosities. This time 
she links the concept of the exhibition with a historic model, proving, like many other objects 
presented in the entire Ponderabilia.Three Faces of Design series, that the simple objects 
that surround us in our everyday lives, although concrete and trivial, remain in an inseparable 
relationship with the sphere of imponderables. 
 Design is growing gradually as a discipline. It has permeated all spheres of contemporary 
life and the diagnosis on the advancing “aestheticization of reality” – understood as an act aimed 
at endowing everyday objects not only with functionality, but also with the potential to evoke 
aesthetic emotions as a justification for this situation – is no longer sufficient2. All the more so since 
deciding whether design and the fine arts belong together or not seems pointless.

1  E. Gombrich, The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art, London, 1979, p. 36.
2  M. Gołaszewska, Ontologizacja sztuki – estetyzacja rzeczywistości – kreacjonizm estetyki, [in:] Estetyczne przestrzenie 
    współczesności, Ed. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1996, pp. 13-28.
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szukajac miejsca 
dla przedmiotów
Marek Krajewski
 Mały, mieszczący się w dłoni, wykonany z czarnego bakelitu prostopadłościan. 
Można go otworzyć, a przez jego wnętrze przebiega biały sznurek, na którego końcach 
znajdują się dwa czarne korale. Jego przeciągnięcie z jednej strony obiektu na drugą, powo-
duje ruch małych kółeczek zakończonych bolcem. Znalazłem ten przedmiot w mieszkaniu mojej 
babci i przez lata nie byłem w stanie dociec, do czego mógł kiedyś służyć. Nie kojarzył mi się 
z żadną znaną mi czynnością, ale perfekcja i solidność, z jakimi został wykonany, sugerowały, 
że wiązał się on z jakąś istotną sferą życia, która wymagała jego cyklicznego wsparcia. Przez 
pewien czas bawiły się nim moje dzieci, znajdując przyjemność w przeciąganiu stawiającego 
lekki opór sznurka z jednego krańca obiektu na drugi. Na chwilę przedmiot znalazł więc nowe 
zastosowanie, ale nie przestawał przez to być tajemniczy – wręcz przeciwnie, możliwość jego 
użycia jako zabawki dowodziła, iż można było wpisać weń nowe zastosowania. 
 Dziś wiem, że ten nierozpoznany obiekt to „przedmiot najniższej rangi”1  – ostrzałka 
do żyletek. Jego przeznaczenie zdradziła mi jedna ze słuchaczek wykładu poświęconego 
socjologii przedmiotów. Podobną rzecz miał jej dziadek i używa jej regularnie również dziś, 
w czasach gdy zarostu pozbywamy się za pomocą zaawansowanych technologicznie 
ręcznych lub elektrycznych maszynek o wielu ostrzach, którymi nie sposób się zaciąć, ale też 
z którymi nie sposób się zżyć; nie tylko dlatego, że są najczęściej jednorazowe, ale też dlatego, 
że kilka razy do roku pojawiają się na rynku ich bardziej doskonali następcy. 
 Gdy dowiedziałem się, do czego służył tajemniczy obiekt, poczułem rozczarowanie. 
Nie wynikało ono – jak sądzę – z odkrycia prozaicznego zastosowania przedmiotu, ale raczej 
z tego, że okazał się on jednak przedmiotem właśnie, a więc rzeczą, która ma swoje miejsce 
w ludzkim świecie. Miejsce, które rzeczom wyznacza wpisana w nie wola zrobienia czegoś 
(w tym wypadku chęć naostrzenia żyletki); ich zazębianie się z innymi przedmiotami (w tym 
wypadku z instrumentami służącymi goleniu); potrzeba, którą one realizują (w tym wypadku 
pragnienie, by przywrócić funkcjonalność przedmiotowi, który się zużył); działanie, które uruchamia 
drzemiącą w nich potencję (w tym wypadku – ostrzenie) oraz, co ogromnie istotne, ludzka 
pamięć o tym, do czego one służą. 
 Pamięć o tym, czym jest przedmiot, sprawia, iż człowiek staje się funkcją przedmiotów, 
bo choć te ostatnie są przez niego tworzone jako ekstensje jego ciała i umysłu, to mogą 
one wypełniać swoją rolę, o ile ktokolwiek przypomina sobie, do czego służyły. Przedmioty 
posługują się więc nami, w taki sposób, jak książki w dystopijnej powieści 451 Fahrenheita 
Bradbury’ego2. Woluminy palone przez strażaków na służbie totalitarnego reżimu, ruch oporu 
przechowywał w pamięci swoich członków, zamieniając każdego z nich w żywą księgę, 
noszącą w sobie treść tej zniszczonej przez ogień. Przedmioty odwdzięczają się nam za 
to, że przechowujemy w naszej pamięci ich tożsamość, nie tylko znacznym poszerzeniem 
możliwości, w które wyposażyła nas natura (to dzięki nim jesteśmy w stanie latać, pływać 



w głębinach oceanów, przemieszczać się z ogromną prędkością oraz dosłownie i metaforycznie 
przenosić góry), ale też tym, że pamiętają za nas.
 Nie chodzi tu tylko o supełki na chusteczkach, biblioteki, archiwa i dyski komputerów 
pełniące role protez naszej pamięci, ale też o to, że szczoteczka do zębów napomina co 
rano, byśmy je umyli, komputer – o konieczności napisania czegoś, a telewizor – byśmy coś 
dzięki jego pomocy obejrzeli. Nasze codzienne działania są możliwe dlatego, że przedmioty 
służą nam jako narzędzia wykonywania prozaicznych czynności: mycia, krojenia, smarowania, 
gotowania, nalewania, przemieszczania się, sprzątania, ale też dlatego, że w każdy instru-
ment tego rodzaju wpisane zostaje działanie, które obiekt ten nakazuje nam, poprzez swoją 
obecność, powtórzyć. Dzięki przedmiotom codzienność staje się bezpieczna i powtarzalna, 
wiemy dokładnie, co powinniśmy zrobić i jak powinniśmy to zrobić.
 Ten symbiotyczny związek pomiędzy ludźmi a przedmiotami, choć niezbędny dla 
przetrwania i jednych, i drugich, ma też swoją ponurą stronę, na którą przemieszcza się on, 
gdy jedna ze stron relacji usiłuje dominować. Dzieje się tak wówczas, gdy przedmioty przestają 
przylegać do ciała i być jego przedłużeniem, a stają się przeszkodą, obiektem, którego nie 
sposób okiełznać, gdy zaczynają panoszyć się w prywatnej przestrzeni jednostki. Z jednej 
strony dzieci, chorzy i niepełnosprawni, a z drugiej – owładnięci obsesją gromadzenia rzeczy, 
na własnej skórze odczuwają, iż przedmioty, to nie tylko „nasi mali pomocnicy”, ale też źródło 
marginalizacji i wykluczenia, problem, z którym nie sposób sobie poradzić bez pomocy innych. 
Symbiotyczna relacja pomiędzy ludźmi a przedmiotami zakłócana jest jednak nie tylko przez 
dysfunkcje ciała i duszy człowieka, ale też z przyczyn bardziej generalnych, związanych 
z zazębianiem się przedmiotów ze sobą, co powoduje, iż człowiek wydaje się zbędnym do-
datkiem do systemu, które one tworzą. Przedmioty nie tylko wykonują dziś wiele czynności 
samodzielnie (automaty to dziś codzienność, również w domowym kontekście), monitorują 
i analizują otoczenie, podejmując na tej podstawie (i za nas) decyzje (systemy klimatyzacji, 
bramki kontrolne, fotokomórki i skanery strzegące dostępu do różnego rodzaju miejsc) 
komunikują się ze sobą (tak jak w wypadku systemów alarmowych), ale też zostały 
wyposażone w zdolność do replikowania się (przede wszystkim zautomatyzowane linie 
produkcyjne).
 Co więcej, człowiek zostaje przez te autonomiczne systemy obiektów zdefiniowany 
jako „czynnik ludzki”, a więc ta ich część, która najczęściej zawodzi, która jest najbardziej niestabilna, 
której nie można zaufać. Taka sugestia prowadzi zaś w prostej linii do potraktowania nas jako 
kogoś, kto jest przedmiotom niepotrzebny, bez kogo radziłyby sobie one dużo lepiej. Symbio-
tyczny charakter relacji pomiędzy ludźmi a przedmiotami narusza też człowiek, zwłaszcza wówczas, 
gdy traktuje obiekty materialne nie jako integralną część siebie, ale raczej jako proste narzędzie, 
którego użycie pozwala mu na kontrolę środowiska i pełne zaspokojenie potrzeb. Oczywiście 
i ostatecznie przedmioty właśnie po to są, ale jak wspomniałem wcześniej, każda rzecz, której 
używamy, zawiera część nas samych, a tym samym sprawia, iż jesteśmy trwalsi niż sytuacja, w której 
aktualnie uczestniczymy. Ten brak zakorzeniania się w przedmiotach silnie skorelowany jest 
z mobilnością, z fetyszyzowaniem tego, co nowe, i dążeniem do tego, by trzymać rękę na pulsie 
zmian technologicznych, a więc wpisany jest niewątpliwie w specyfikę współczesności.

 Gdy nasze relacje z przedmiotami psują się, gdy przestajemy z nimi być, a zamiast 
tego ich używamy, albo jesteśmy przez nie używani, zaczynamy poszukiwać sposobów na 
odbudowywanie symetryczności związku, który nas z nimi wiąże. Prowadzimy – jak William 
Laurens Rathje3, amerykański archeolog – wykopaliska na współczesnych wysypiskach, 
by odkryć, po co właściwie używamy przedmiotów i jak ich używamy. Realizujemy złożone 
projekty badawcze tj. ten wymyślony przez naukowców z Yale, a zatytułowany How Stuff is 
Made4, których celem jest rekonstruowanie procesów powstawania prozaicznych przedmiotów 
(takich, jak ciasteczka z wróżbą czy butelkowana woda); muzealizujemy obiekty materialne 
i wystawiamy je tak, by przyjrzeć się im uważnie, zastanowić się nad ich rolą w ludzkim 
świecie, nad zmianami, które w nich zachodzą, by obserwując ich ewolucję, śledzić jak 
przeobraża się kultura, cywilizacyjny porządek i my sami. Efektem tego rodzaju praktyk jest 
niewątpliwie wzrastająca wiedza o tym, czy są przedmioty, skąd się biorą i jak działają, ale już 
z pewnością nie odbudowanie więzi z nimi. Badania i muzealizacja pozwalają nam bowiem 
panować nad przedmiotami poznawczo, ale jeszcze bardziej oddalają je od nas, bo definiują 
je jako niebezpieczne fragmenty świata, które trzeba poznać, by móc je kontrolować, nie zaś 
jako część nas samych, jako niezbędny warunek bycia człowiekiem. 
 Próbujemy odbudowywać nasze relacje z przedmiotami też w bardziej prywatny i mniej 
zinstytucjonalizowany sposób. Świadczą o tym codzienne obiekty, które traktujemy z wyjątkowym 
szacunkiem, mającym swe źródło w tym, że stały się one rodzajem pojemnika chroniącego nas 
samych, bądź nasze relacje z innymi. Mam tu na myśli – z jednej strony – ulubione naczynia, 
sztućce, pióra i długopisy, fotele i krzesła, fragmenty garderoby, które trwają w naszym otoczeniu, 
mimo że utraciły swoją wartość znakową i użytkową, ale z którymi łączy nas szczególna więź, 
rodzaj sentymentu, poczucie swojskości i komfort, którego one dostarczają, a często również to, że 
ich używanie powiązane jest wprost ze sferą prywatną, ze skrajnie intymnymi sytuacjami. Obiekty te, 
nieestetyczne i zniszczone przez częste ich używanie, tworzą mikroprywatny świat, w którym czujemy 
się zwolnieni z konieczności wywiązywania się ze społecznych zobowiązań, w którym możemy 
poczuć się sobą. Z drugiej strony – mam na myśli te codzienne obiekty, które są pamiątkami, 
śladami istotnych dla nas relacji społecznych, a które są trwałe, między innymi, dzięki obiektom, 
które je wyrażają i materializują. Fragmenty serwisu obiadowego, którego używali dziadkowie, moneta 
podarowana przez krewnego, narzędzia stolarskie, za pomocą których majsterkowali bliscy, szafa, 
w której trzymali oni ubrania, zostają wyłączone z instrumentalnych użyć i obiektywizują więź, która 
mnie z nimi łączyła, przypominają o zobowiązaniach, jakie nakłada na mnie przeszłość. Nieprzypadkowo 
więc przedmioty te ulegają utowarowieniu bądź stają się narzędziami tylko w ekstremalnych sytuacjach, 
w których nie da się podtrzymywać już normalności, wtedy gdy zagrożona jest nasza egzystencja, 
gdy świat, w którym żyliśmy uległ zburzeniu, a relacje łączące nas z innymi zostają zdestruowane.
  Moglibyśmy mnożyć podejmowane przez ludzi strategie okiełznania przedmiotów. 
Należy do nich z pewnością to, co Grant McCracken nazywa rytuałami troski (czyszczenie, 
mycie, odkurzanie, konserwowanie, oliwienie, serwisowanie itd.)5; działania, których istotą jest 
przemoc (niszczenie, wyrzucanie, wandalizm), i te, które próbują personalizować rzeczy 
(poprzez nadawanie im imion, przemawianie do nich, błagania, by zadziałały). Dużo ważniejsze 
jest to, że obecność tych praktyk poświadcza, iż mamy problem z tym, co materialne. Chociaż 
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przedmioty są artefaktami, a więc naszym dziełem, to nieustannie wymykają się spod naszej 
kontroli, wymuszając na nas poszukiwanie sposobów na ich okiełznanie i przywrócenie 
symbiotycznego charakteru związku, który nas z nimi łączy. Przedmioty domagają się, byśmy 
wskazali im miejsce. 
 Być może jednak to właśnie problematyczność przedmiotów powinna zostać uznana 
za ich cechę konstytutywną, która sprawia, iż nasz związek z nimi jest tak intensywny. Gdyby 
były one po prostu narzędziami całkowicie poddanymi naszej woli, doskonale przylegającymi 
do ręki i potrzeb, to byłyby one też zupełnie niezauważalne, przezroczyste, a tym samym nie 
zdawalibyśmy sobie sprawy, jak kluczową rolę odgrywają one w życiu ludzi jako gatunku 
i poszczególnych jednostek. Dlatego też powinniśmy potraktować współczesną kłopotliwość 
przedmiotów nie jako patologiczną przypadłość, na którą zachorował świat, ale jako stan normalny, 
określający, czym są dziś rzeczy, jakie jest ich miejsce w ludzkim świecie i to, jakie jest nasze 
miejsce w ich świecie. Przedmioty są więc ważne nie tylko w roli małych pomocników, 
w pełni poddających się naszej woli, ale też w roli przeszkód stających nam na drodze, 
obiektów wyślizgujących się nam z rąk i je raniących, narzędzi psujących się wtedy, gdy są nam 
niezbędne, rzeczy, które mnożą się w takim tempie, że nie jesteśmy w stanie panować nad 
nimi. Powodowane przez nie problemy, podobnie jak ich użyteczność i występowanie w roli 
protez naszej pamięci, kreują specyfikę ludzkiego losu, który w dużej mierze polega na 
zmaganiu się z oporną, materialną rzeczywistością. 
 Tylko wtedy, gdy problematyczność rzeczy uznamy za stan normalny, będziemy mogli 
przyjąć, iż nasze zaabsorbowanie nimi nie ma charakteru patologicznego i nie jest dowodem 
naszego materializmu, konsumeryzmu, chciwości i skłonności do statusowej rywalizacji z innymi, 
ale charakterystycznym dla człowieka trybem adaptacji do złożonego środowiska, które sam 
zbudował. Jaśniejsze stanie się dla nas wówczas to, dlaczego tak bardzo potrzebni są nam 
projektanci, serwisanci i „złote rączki” potrafiące naprawić każde urządzenie, naukowcy 
badający przedmioty i ci projektujący ich systemy, antykwariusze i właściciele lombardów, 
strażnicy obiektów o szczególnej wartości kulturowej, a także wszyscy ci, których głównym 
zadaniem jest usuwanie tego, co już nam niepotrzebne, z pola naszego widzenia.
 Uznanie przedmiotów za problem i ich problematyczności za stan normalny powo-
duje, iż nasze relacje z nimi stają się bardzo podobne do tych, które łączą nas z Innymi, a więc 
z tymi, którzy są efektem budowania przez nas porządku i samookreśleń, wiedzy na temat 
tego, jak żyć i działać, ale których odmienność nieustannie przysparza nam kłopotów praktycz-
nych i moralnych. Potraktowanie przedmiotu jako Innego oznacza nie tylko uznanie jego 
niezbędności w naszym świecie, lecz także dostrzeżenie jego zdolności do działania, a więc 
w istocie tego, że jest on do nas podobny, chociaż tak bardzo różni się od nas. To z kolei warunkiem 
układania sobie relacji z przedmiotami czyni konieczność wyzbycia się przez ludzi absolutnego 
antropocentryzmu, za którym idzie utożsamienie człowieczeństwa z omnipotencją, panowaniem 
nad wszystkim, co istnieje. Uznanie w przedmiotach Innych, naszego alter ego, to nie tylko 
sposób na odnalezienie dla nich miejsca w ludzkim świecie. To też sposobność, by przeobrazić 
naszą relację z rzeczywistością tak, aby jej podstawowym wymiarem nie było nasze pragnie-
nie władzy absolutnej, ale również uznanie dla Innego i jego prawa do odrębności.

 Budowany tu program rekonstrukcji naszych związków z przedmiotami w praktyce 
sprowadza się do tego, by uważnie przyglądać się rzeczom, dostrzegać ich rolę w naszym 
codziennym życiu, ich niezbędność w tkaniu relacji społecznych i naszej tożsamości, ale też 
ich odrębność i autonomię, które przypominają, że chociaż to my „czynimy sobie ziemię 
poddaną”, to jest to możliwe dzięki rzeczom właśnie i to rzeczom, nad którymi nie zawsze 
jesteśmy w stanie zapanować, bo zachowują się one dokładnie tak jak my. Zawstydzające 
nas porażki i żenujące sytuacje, których źródłem są wymykające się spod kontroli przedmioty 
(wypadające nam z rak, niedopięte i rozwiązane, reagujące nie tak, jakbyśmy sobie życzyli, 
stające nam na drodze, sprawiające, iż się o nie potykamy, uniemożliwiające nam wejście 
i wyjście czy wykonanie pilnej pracy itd.), są tymi momentami, które pozwalają dostrzec, 
iż granica rozdzielająca ludzi i obiekty materialne, jako dwie osobne formy istnienia, nie jest do 
końca zasadna i wymaga przemyślenia. Konieczność jej przeredagowania jest zaś tym pilniejsza, 
im bardziej jesteśmy zależni od przedmiotów i im bardziej przypominają one nas samych. 
By być z nimi – a to też warunek naszego istnienia – musimy znaleźć dla nich nowe miejsce.

1  T. Kantor, Ambalaże, Warszawa 1976.
2  R. Bradbury, 451Fahranheita, tłum. I. Michałowska, Stawiguda 2010.
3  W.L. Rathje, Rubbish!: The Archaeology of Garbage, New York 1992.
4  Http://howstuffismade.org; dostęp: 12.12.2010.
5  G. McCracken, Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and
    Activities, Bloomington 1990.
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finding a place
for objects
Marek Krajewski
  A cube made from black Bakelite, small enough to fit in your hand. You can open it, 
and inside runs a white string with two black beads on either end. Pulling the string from one 
end of the object to the other sets in motion small rings, each topped with a pin. I found this 
object in my grandmother’s house and for years was unable to find out what it could have 
been used for in the past. I was unable to associate it with any familiar activity, yet the perfection 
and solidity it had been made with suggested that it must have been linked to some important 
sphere of life that required regular support from it. For some time it served as a toy for my 
children, who had fun pulling the slightly resistant string from one end to the other. So for 
a moment the object found a new application, but never ceased to be mysterious – on the 
contrary, the fact that it could be used as a toy proved that it could have a new function assigned. 
 Today, I know that this unrecognized object is an “object of the lowest order” –
a razor blade sharpener. This truth was revealed to me by one of the participants of a lecture 
on the sociology of objects, whose grandfather had a similar device. He still uses it today, 
in a era when we remove facial hair using technologically advanced manual or electric shavers 
with multiple blades that are impossible to cut yourself with but also impossible to get intimate 
with; not only because they are usually disposable, but also because several times per year 
improved successors emerge on the market. 
 When I learned the purpose of this mysterious object, I felt disappointed. Not because – 
at least so I think – I learned its prosaic intended use, but rather because it turned out after all 
to be an object, and therefore a thing that has its place in the human world. A place that is as-
signed to objects by their inherent will to do something (in this case the will to sharpen a razor); 
their interconnection with other objects (with shaving instruments); the need they fulfill (the 
desire to recover the functionality of a worn-out object); the act that triggers off their hidden 
potential (sharpening) and, most importantly, by people remembering their intended purpose. 
 Remembrance about what an object is causes man to become a function of objects 
because although the latter are made by man as extensions of his body and mind, they can 
fulfill their own roles, provided that someone recalls their purpose. Hence, objects use us, just 
like the books in Fahrenheit 451, a dystopian novel by Ray Bradbury”2. The volumes burned 
by the firemen in the service of a totalitarian regime were memorized by the Resistance, turning 
each one of its members into a live book that contained the content of the one destroyed by 
fire. Objects repay us for storing their identity in our memories, not only by considerably 
broadening the possibilities bestowed on us by nature (thanks to them we can fly, swim in the ocean 
depths, travel with enormous speed, and move mountains, both literally and metaphorically), 
but also by remembering for us.
 It is not all about knots in handkerchiefs, libraries, archives and computer disks serving 
as prostheses for our memory, but also about the toothbrush that admonishes us every 

morning to wash our teeth, the computer that reminds us about writing something, and the TV 
set reminding us to watch something. We can perform our everyday actions because objects 
serve us as tools for carrying out prosaic activities, such as washing, cutting, spreading, 
cooking, pouring, shifting or cleaning, and because every instrument of this type has 
an assigned activity which the object, through its presence, makes us repeat. Objects make 
everyday life safe and repeatable, we know exactly what to do and how to do it.
 This symbiotic relationship between people and objects, though vital for the survival 
of either, has its gloomy side, to which it shifts when one of the parties in the relationship 
attempts to dominate. This happens when objects cease to cling to the body and act as its 
extension, but become an obstacle, an object impossible to tame, when they start throwing 
their weight about in the individual’s personal space. On the one hand, sick children, the ill and 
disabled, on the other, those obsessed with gathering things learn the hard way that objects 
are not only “our small assistants”, but also the source of marginalization and exclusion, 
a problem one cannot deal with without the help of others. The symbiotic relationship between 
people and objects is disturbed not only by the dysfunction of the human body and soul, but 
also for more general reasons related to the interconnection of objects, which causes man to 
be an apparently redundant addition to the system created by them. Nowadays, objects not 
only perform a number of tasks independently (automatons are a part of everyday life today, 
in the household, as well), monitor and analyze the surroundings, and make decisions (on our 
behalf, too) on these grounds (air-conditioning systems, control gates, photocells and scan-
ners guarding access to various types of places), communicate with each other (as in the 
case of alarm systems), but also have been equipped with the ability to replicate themselves 
(this applies mainly to automated production lines).
 What is more, man is defined by these autonomous systems of objects as the “human 
factor”, that is, the part that is the most unreliable, most unstable, that cannot be trusted. 
This suggestion leads straight to us being treated as unnecessary objects, without which 
someone would manage much better. The symbiotic character of the relationship between 
people and objects is also violated by man, especially when he treats material objects not as 
an integral part of himself, but as simple tools the use of which helps him control his environ-
ment and satisfy his needs in full. Of course, and ultimately, that is what objects are for, but 
as I mentioned earlier, every object we use contains a part of us ourselves, and thus makes 
us more permanent than the situation we have found ourselves in. This lack of rootedness in 
objects is strongly correlated with mobility, with the fetishization of everything that is new and 
the desire to keep one’s finger on the pulse of technological developments, and as such is 
unquestionably written into the specificity of modern times.
 When our relationship with objects starts to sour, when instead of being with them we 
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use them or are used by them, we begin to search for ways of rebuilding the symmetry in 
the relationship that binds us with them. Like the American archeologist William Laurens Rathje3, 
we conduct excavation work on contemporary garbage dumps in order to discover why we actually 
use objects and how we use them; we carry out complex research projects, such as the one 
devised by Yale scientists, entitled How Stuff is Made4, the aim of which is to reconstruct 
the manufacturing processes of prosaic objects (fortune cookies or bottled water); musealize 
objects and display them in such a way as to be able to observe them closely, to reflect 
on their role in the human world, on the changes occurring in them, to trace, by observing 
their evolution, how culture, civilization order things and how we ourselves transform. Without 
doubt, these sorts of practices broaden our knowledge about what objects are, where they 
come from, and how they work, but they certainly do not reconstruct our ties with them. 
It is research and musealization that allow us to have cognitive control over objects, and to 
distance them from us even more, since they define objects as dangerous elements of the 
world, which must be understood so that they can be controlled, not as parts of us ourselves, 
as a precondition to being a humanbeing. 
 We also try to restore our relationships with objects in a more personal and less 
institutionalized way. Proof of this is in everyday objects, which we treat with exceptional 
respect stemming from the fact that they have become a sort of container that protects either 
us or our relationships to them. What I have in mind is, on the one hand, our favorite utensils, 
cutlery, fountain and ballpoint pens, armchairs and chairs, fragments of wardrobes that 
remain with us despite having lost their signifying and functional value, but with which we have 
a special bond, a type of sentiment, items that give us a sense of familiarity and comfort, and 
often because their use is related directly to our private sphere, to extremely intimate situations. 
These objects, unaesthetic and worn-out through frequent use, create a micro-private world 
in which we feel released from the requirement to meet social obligations, a world in which we 
can be ourselves. On the other hand, I am referring to those everyday keepsakes, physical 
traces of social relationships that our important to us and which continue in part due to the 
objects that express and materially represent them. Pieces fromof a dinner set used by our 
grandparents, a coin given to us by a relative, carpentry tools used by family members, 
or a wardrobe in which they used to keep clothes become disconnected from their instrumental 
use and instead objectivize a bond we once had, remind us of the obligations the past 
imposes on us. Therefore, it is not by coincidence that these objects undergo commoditization, 
or become tools only in extreme situations when keeping up normality is no longer possible, 
when our existence is endangered, when the world we live in goes down in ruin and the relations 
we had with others are destroyed. 
 We could go on providing additional examples of strategies people use to subjugate 
objects. One of them is surely what Grant McCracken calls grooming rituals (cleaning, washing, 
dusting, preserving, oiling, servicing, etc.); acts the essence of which is violence (destroying, 
throwing away, vandalism); and those acts by which we try to personalize objects (by giving 
them names, talking to them, begging them to work). More importantly, the presence of these 
practices proves that we have a problem with the material. Although objects are artifacts, 

that is, they are created by us, they constantly escape our control, forcing us to search for 
new ways of taming them and restoring the symbiotic quality of the relationship we share with 
them. Objects demand that we show them their place. 
 But, perhaps, it is the problematicity of objects that should be considered their consti-
tutive feature, which causes our relationship with them to be so intense. If they were simply
tools completely subjected to our will, perfectly fitting our hand and needs, they would also 
be completely unnoticeable, transparent, and we would not be aware of their key role in the 
lives of humankind and specific individuals. That is why we should consider the contemporary 
troublesomeness of objects not as a pathological disease affecting the whole world, but as 
a normal state that determines what objects are today, their place in the human world, and our 
place in their world. Objects are, therefore, important not only in the role of small assistants, 
completely subjected to our will, but also in the role of obstacles, objects that slip out from our 
hands and injure them, tools that breakdown when they are needed most, items that grow in 
number with such speed that we lose control over them. The problems they expose us to, as 
well as their utility and their role of prostheses for our memory, create the specificity of human 
fate, which, to a large degree, involves struggling with a stubborn, material reality. 
 Only then, having accepted the problemacity of objects as a normal state, will we be 
able to acknowledge that our preoccupation with things is neither pathological nor proof of 
our materialism, consumerism, greed or tendency to compete for status, but a mode of adaptation, 
typical of mankind, to the complex environment we ourselves have built. It will become clearer 
why we so badly need designers, service men and handymen who can fix any piece of equipment, 
scientists who investigate objects and who design systems of objects, antiquarians and 
pawnshop owners who safeguard objects with a particular cultural value, and all those who 
are responsible for removing objects we do not need anymore from our field of vision.
 Once we consider objects as a problem and their problemacity as a normal state, 
our relationships with them become similar to the ones we share with Others, that is, with 
those things that are the effects of the order and self-determinations built by us, of our knowledge 
of how to live and act, but whose distinctness causes us practical and moral problems. Treating 
an object as the Other is not only acknowledgement of its essentiality in our world, but is 
synonymous with recognizing its capability to act, that is, admitting, as a matter of fact, that 
it is similar to us, though it differs so much from us. This, in turn, creates the need to get rid 
of absolute anthropocentrism, which implies the identification of humanity with omnipotence, 
with power over everything that exists, a necessary condition for shaping relationships with 
objects. Recognizing our alter ego in these Other objects is not only a way of finding a place 
for them in human life, but also an opportunity to transform our relationship with reality by 
broadening its basic dimension, to include, apart from our desire for absolute power, 
the respect for the Other and its right to autonomy, as well.
 The program we are building here for reconstructing our relationships with objects, in 
practice comes down to a careful observation of objects, the ability to recognize their role in 
our everyday life, their essentiality in the process of weaving social relations and our identity, 
as well as their distinction and autonomy, which remind us that although it is we who

2928



“subjugate the earth”, this would be impossible without objects, objects we are not always ca-
pable of controlling because they behave exactly as we do. Embarrassing failures and discon-
certing situations caused by objects escaping our control (falling out of our hands, unbuttoned 
and untied, reacting contrary to our expectations, standing in our way, causing us to trip over 
them, preventing us from entering or exiting or from performing an urgent task, etc.) 
are the moments when we notice that the border dividing people and material objects as two 
separate forms of existence is not totally legitimate and requires re-thinking. And the need 
to readjust this boundary becomes even more urgent the more we become dependant on 
objects and the more they resemble ourselves. To co-exist with them – this being one of the 
conditions of our existence – we must find a new place for them.

1 T. Kantor, Ambalaże, Warsaw 1976.
2  R. Bradbury, Fahrenheit 451, New York 1953.
3  W.L. Rathje, Rubbish!: The Archaeology of Garbage, New York 1992.
4  Http://howstuffismade.org; access: 12.12.2010.
5  G. McCracken, Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and 
    Activities, Bloomington 1990.
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RES MOMENTARIAE

<>  przedmioty jednorazowego użycia
 <single-use objects>
<>  przedmioty o formie inspirowanej 
 jednorazowością
 <objects of form inspired by disposability>
<> przedmioty, w których stykają się trwałość 
 i jednorazowe użycie
 <objects in which durability and disposability 
 are merging>







3938spis eksponatów
<> 03.1, 01,1, torby / bags, design: Michał Łojewski, producent / producer: UEG, materiał / material: Tyvek
<> Air France, komplet naczyń jednorazowych używanych w samolotach linii lotniczych Air France / set of dispos-
able dishware used on Air France planes, materiał / material: plastik / plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Airmail, Ring Binder, Bubble Gum, Cup and Saucer, Dot Matrix Pi, Explorer, The L, Newsprint, NYC Sub-
way Map, Postcard, Stamped, portfele / wallets, design: Terence Kelleman, producent / producer: Dynomighty 
Design, materiał / material: Tyvek
<> Bamboo, nóż i widelec / knife & fork, design: Giulio Iacchetti, producent / producer: Pandora Design, materiał / 
material: plastik / plastic
<> Beer Cup, szklanka do piwa / beer glass, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / 
material: szkło borokrzemianowe / borosilicate glass
<> Bin Bin, kosz na śmieci / bin, design: John Brauer, producent / producer: Essey, materiał / material: polietylen / 
polythene
<> Biodegradowalne naczynia jednorazowe / biodegradable disposable tableware, design: Jerzy Wysocki, 
producent / producer: Terra, materiał / material: otręby pszenne / wheaten bran
<> Bubble Calendar, kalendarz / calendar, design: Stephen Turbek, producent / producer: Bubble Calendar LLC, 
materiał / material: papier, folia / paper, foil
<> Clack, nóż i widelec / knife & fork, design: Pandora Design, producent / producer: Pandora Design, materiał / 
material: plastik / plastic
<> Cola Cup, kubek / cup, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / material: porcelana / porcelain
<> Cola Cup Gold, kubek / cup, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / material: 
pozłacana porcelana / gilded porcelain
<> Crushed Bowl, misa / bowl, design: Julien de Smedt, producent / producer: MUUTO, materiał / material: 
porcelana / porcelain
<> Crushed Cup, kubek / cup, design: Rob Brandt, materiał / material: porcelana / porcelain
<> Dress Cup, etui na kubki / cup’s etui, design: Lucia Jarosova, materiał / material: pianka poliuretanowa / polyurethane foam
<> Easy Day, zastawa podróżna / travel tableware, design: Kaj Franck, materiał / material: plastik / plastic, 
Własność MNP / Property NMP
<> Eco Cup, kubek termiczny / thermo cup, design: Décor Craft Inc., producent / producer: Décor Craft Inc., 
materiał / material: porcelana, silikon / porcelain, silicone
<> Estetico quotidiano, zestaw naczyń szklanych / glass tableware set, design: Miria i Stefano Seletti, producent /
producer: Seletti, materiał / material: szkło, porcelana / glass, porcelain
<> Fast Cup, szklanka / glass, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / material: szkło 
borokrzemianowe / borosilicate glass
<> Flower Bag-Pack, ekologiczna torba na kwiaty / flower eco bagpack, design: OYO (Adam Groch, Olga 
Dąbrowska), materiał / material: tektura makulaturowa, mielonka kaletnicza / recycling cardboard, cellulose and 
leather leftovers
<> Forkala, widelec koktajlowy / coctail fork, design: Tommaso Pozzato, producent / producer: Pandora Design  
materiał / material: plastik / plastic
<> Glass Drinking Straws, słomka / straw, design: Commune Design, producent / producer: Commune Design, 
materiał / material: szkło, skóra / glass, leather
<> Good Water Cup, kubek / cup, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / material: 
porcelana / porcelain
<> Good Water Cup Golden Line, kubek / cup, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał 
/ material: porcelana / porcelain
<> Gourment Collection, komplet naczyń / tableware set, design: Lorena Barrezueta, producent / producer: 
Lorena Barrezueta, materiał / material: porcelana / porcelain
<> Grand Illusion, stolik / coffee table, design: John Brauer, producent / producer: Essey, materiał / material: 
akryl, pleksi / acryl, PMMA
<> Juice Cup, szklanka / glass, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / material: szkło 
borokrzemianowe / borosilicate glass
<> Kataspoon, łyżeczka do deserów / dessert spoon, design: Matteo Ragni, producent / producer: Pandora 
Design, materiał / material: plastik / plastic

 
<> Komplet Podróżnych Kieliszków / travel drinking set, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: 
Ergonomi Design Gruppen, materiał / material: plastik / plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Lifestyle Packaging, Love is Patient, Love Less, kurtka / jacket, design: Michał Łojewski, producent / producer: 
UEG, materiał / material: Tyvek
<> LOT, komplet naczyń jednorazowych używanych w samolotach linii lotniczych LOT / set of disposable dishware 
used on LOT planes, materiał / material: plastik / plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Moscardino, widelczyk / fork, design: Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, producent / producer: Pandora Design, 
materiał / material: plastik / plastic
<> Pandora Card, mikrozestaw sztućców / cuterly microset, design: Giulio Iacchetti, producent / producer: 
Pandora Design, materiał / material: plastik / plastic
<> Pen Pen, pojemnik na ołówki / pen container, design: John Brauer, producent / producer: Essey, materiał: 
polietylen / PEHD
<> Popcorn Bowl, pojemnik na popcorn / popcorn bowl, producent / producer: Urban Outfitters, materiał / 
material: plastik / plastic
<> Post-industrial folk wear: No Trespass Bag, torba / bag, design: Marian Schoettle, materiał / material: Tyvek
<> Post-industrial folk wear: Reversible Wrap Dress, płaszcz / coat, design: Marian Schoettle, materiał / material: Tyvek
<> SAS, komplet naczyń jednorazowych używanych w samolotach linii lotniczych Scandinavian Airlines / set of 
disposable dishware used on Scandinavian Airlines planes, materiał / material: plastik, papier / plastic, paper, 
Własność MNP / Property NMP
<> Sommelier, kieliszek do wina / wine glass, design: Maxim Velčovský, producent / producer: Qubus, materiał / 
material: szkło borokrzemianowe / borosilicate glass
<> Spin, wykałaczka / toothpick, design: Matteo Ragni, producent / producer: Pandora Design, materiał / material: 
plastik / plastic
<> Sunglass, kubek / cup, design: Matteo Ragni, producent / producer: Pandora Design, materiał / material: 
plastik / plastic
<> Take Away, kubek termiczny / thermo cup, design: Sagaform, producent / producer: Sagaform, materiał / 
material: porcelana, silikon / porcelain, silicone
<> Talerz gnieciony / crushed plate, design: Marek Cecuła, producent / producer: Modus Design, materiał / material: 
porcelana / porcelain
<>Tapas, talerz koktajlowy / coctail plate, design: Daniel Fintzi, producent / producer: Pandora Design, materiał / 
material: plastik / plastic
<> Trash Chic Bags, worki na śmieci / dustbin liner, design: Miria i Stefano Seletti, producent: Seletti, materiał / 
material: polichlorek winylu  / polyvinyl chloride
<> Tray, taca / tray, design: Maxim Velčovský, design: Qubus Design, materiał / material: porcelana
<> Trinacria, jednoelementowy zestaw sztucców / one-element set of cuttlery, design: Kazuyo Komoda, producent / 
producer: Pandora Design, materiał / material: plastik / plastic
<> Two Tu, pałeczki-sztućce / chopstick-cutlery, design: Łukasz Wysoczyński, materiał / material: drewno / wood
<> Uhaha, uchwyt do torby / bag holder, design: Karina Marusińska, producent: Wzorowo, materiał / material: 
porcelana / porcelain
<> Wash Away All Sins, dozownik do mydła / soap dispenser, design: Tina Tsang, producent / producer: Under-
growth Design, materiał / material: ceramika, metal / ceramics, metal
<> Wasara, komplet naczyń papierowych / paper tableware, design: Wasara, producent / producer: Wasara, 
materiał / material: bambus, odpady z trzciny cukrowej / bamboo, sugarcane waste
<> Wipy, pudełko na chusteczki do nosa, design: John Brauer, producent / producer: Essey, materiał / material: 
polimer / TPE



INSTRUMENTA

<>  narzędzia
 <tools>
<>  przedmioty inspirowane formą narzędzi
 <objects inspired by form of tools>
<> narzędzia jako nośniki metafor
 <tools as carriers of metaphores>







spis eksponatów
<> 2 Dłuta kostne żłobowe / osseous chisel, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność Muzeum Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> 9% normy, szczotka / brush,  design: Bartosz Mucha – Poor Design  (2009), materiał / material: pozłacany gips, plastik / gilded 
gypsum, plastic
<> A Bit Cross, krzyżyk-śrubokręt / cross-screwdriver, design: Michiel Corneliessen, materiał / material: stal nierdzewna patynowana / 
stainless steel, patina
<> Air Fork One, widelec dla dzieci / fork for kids, design: Sibille Stoeckli, producent / producer: Fred & Friends, materiał / material:  stal, 
silikon / steel, silicone
<> Anna G., korkociąg / corkscrew, design: Alessandro Mendini, producent / producer: Alessi, materiał / mateerial: stal, plastik / steel, 
plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Bahco, śrubokręt / screwdriver, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: BahcoTools, materiał / material: stal, plastik 
/ steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Bamboo Professional, Bamboo Swivel Professional, nożyczki fryzjerskie / hairdresser’s scissors, producent / producer: Glamtech, 
materiał / material: stal, plastik / steel, plastic
<> Bendy Beads, dildo analne / anl dildo, design: Heinrich Maria Brüggemann, producent / producer: Fun Factory, materiał / material: 
silikon / silicone
<> Bootie, dildo / dildo, design: Heinrich Maria Brüggemann, producent / producer: Fun Factory, materiał / material: silikon / silicone
<> Brush-in-a-rush, szczoteczko-grzebień / toothbrush-comb, design: Damian O’Sullivan, Chris Koens, producent / producer: INVOTIS-
Orange, materiał / material: plastik / plastic
<> Cobra Libre, stymulator penisa / penis stimulator, design: Heinrich Maria Brüggemann, producent / producer: Fun Factory, materiał / 
material: silikon / silicone
<> Cornered, szklanka-przyrząd do chwytania pająków / glass-trap for spiders, design: James Laurie, Will Tapply, materiał / material: szkło / glass
<> Crescent bevel up 2.6, Implant 3.5, Slit 3.5, Stab 15, narzędzia mikrochirurgiczne wykorzystywane w operacjach zaćmy / microsurgical 
instruments used at cataract operation, producent / producer: Kai medical, materiał / material: stal nierdzewna, plastik / stainless steel, plastic
<> Cuffin, pułapka na myszy / mousetrap, design: Ivan Duval, Jean Sebastien Ides, producent / producer: Atypyk, materiał / material: 
drewno, stal / wood, steel
<> DeLight, wibrator / vibrator, design: Heinrich Maria Brüggemann, producent / producer: Fun Factory, materiał / material: silikon / silicone
<> Double screwdriver set, zestaw śrubokrętów / screwdriver set, producent / producer: Labour and Wait, materiał / material: drewno, 
stal / wood, steel
<> Dr. Skud, packa na muchy / fly-flap, design: Philippe Starck, producent / producer: Alessi, materiał / material: plastik / plastic, 
Własność MNP / Property NMP
<> Ostrzarka do noży / knives sharpener, producent / producer: Wüsthof, materiał / material:  diament, materiał ceramiczny, stal nierdze-
wna, plastik / diamond, ceramic material, stainless steel, plastic
<> Dźwignia korzeniowa / medical lever, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność Muzeum Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Dźwignia kozia stópka / medical lever, materiał / material: stal nierdzewna, Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Endoproteza stawu biodrowego / hip joint endoprosthesis, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność Muzeum 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Endoproteza stawu biodrowego / hip joint endoprosthesis, materiał / material: Vitallium (stop kobaltu, molibdenu i niklu) / Vitallium 
(alloy of cobalt, chromium, molybdenum), Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of 
Medical Sciences Museum
<> EVS Zebra Thinner, EVS Zebra, nożyczki fryzjerskie / hairdresser’s scissors, producent / producer: Glamtech, materiał / material:  
stal, plastik / steel, plastic
<> Ferri Vecchi, czekoladowe narzędzia / chocolate tools, producent / producer: Slitti, materiał / material: czekolada / chocolate
<> Flash, wibrator / vibrator, design: Verena Michel, producent / producer: Fun Factory, materiał / material: silikon / silicone
<> Freddy K., zabawka-piła z włóczki / toy-knitted saw, design: Donkey Creative Lab, producent / producer: Donkey Products, materiał / 
material: bawełna
<> Garden Shark, grabie / rake, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: aluminium, plastik / aluminium, plastic
<> Garlic Crusher, wałek do czosnku / garlic roller, design: Hans Ineke, producent / producer: Royal VKB, materiał / material: stal 
nierdzewna / stainless steel
<> Garlic Zoom, narzędzie do siekania czosnku / garlic cutter, producent / producer: Chef’n, materiał / material: stal nierdzewna, plastik / 
stainless steel, plastic
<> Gator Grabber, chwytak / catcher, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: aluminium, plastik / aluminium, plastic
<> Grabie / rake, design: Timo Sunila, Svante Rönnholm, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Grand Cru Set, akcesoria do wina / wine accesories,  design: Erik Bagger, producent / producer: Rosendahl, materiał / material: stal, 
nylon / steel, nylon
<> Gun, foremka do jajek sadzonych / form for fried eggs, producent / producer: INVOTIS, materiał / material: stal / steel
<> Gwoździe kostne / osseous nails,  materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum

 
<> Hak chirurgiczny / surgical hook, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Handy 1100, siekiera / axe, design: O. Lindén, S. Rönnholm, T. Sunila, K. Wikström, producent / producer: Fiskars, materiał / material: 
poliamid wzmocniony włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Kiwee, narzędzie do obierania i jedzenia kiwi / tool for peeling & eating kiwi, producent / producer: Chef’n, materiał / material: stal 
nierdzewna, plastik / stainless steel, plastic
<> Kleszcze położnicze / forceps, producent / producer: Aesculap, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność 
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Nóż i ostrzałka / knife and sharpener, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Kultywator / cultivator, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: aluminium, plastik / aluminium, plastic
<> Laski inwalidzkie / walking-stick, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: RFSU-Rehab, materiał /material: plastik / 
plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Linijka – pistolet / ruler-gun, design: Ivan Duval, Jean Sebastien Ides, producent / producer: Atypyk,  materiał / material: drewno / wood
<> Lovering „Rain”, pierścień erekcyjny / erection ring, design: Christoph Vollmer, producent / producer: Fun Factory, materiał / material: 
silikon / silicone
<> Lusterko stomatologiczne / stomatological mirror, materiał / material: stal, aluminium, szkło srebrzone / aluminium, plated glass, 
Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Łopata samochodowa / Car shovel, producent / producer:: Fiskars, materiał / material: aluminium, polipropylen, stal nierdzewna / 
aluminium, polypropylene, stainless steel, Własność MNP / Property NMP
<> Łopatka do mieszania cementu / spatula for mixing cement, producent / producer: W. Neumann, materiał / material: stal / steel, 
Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Łopatka szeroka / wide spatula, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass, Własność MNP / Property NMP
<> Łopatka wąska / narrow spatula, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass, Własność MNP / Property NMP 
<> Łopatka / spatula, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: aluminium, plastik / aluminium, plastic, Własność MNP / 
Property NMP
<> Łyżka dla leworęcznych  / spoon for left-handed, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: RFSU-Rehab, materiał / 
material: stal, plastik / steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Łyżka dla praworęcznych / spoon for right-handed, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: RFSU-Rehab, 
materiał / material: stal, plastik / steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Łyżka do wycisków szczęki / dental spoon, producent / producer: ALDENTI, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, 
Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> M4A8, MP5, Mills Bomb, UZI, papierowe model broni / paper gun models, design: Martin Postler, Ian Ferguson, producent / producer: 
Gestalten, materiał / material: papier / paper
<> Made 2 Mesure, miara do mierzenia wzrostu dzieci / Kids Growstick, design: Donkey Creative Lab, producent / producer: Donkey 
Products, materiał / material: drewno / wood
<> Mister Meumeu, pojemnik z tarką do parmezanu / container with grater for parmesan, design: Philippe Starck, producent / producer: 
Alessi, materiał / material: stal nierdzewna, plastik / stainless steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Młodek, dziadek do orzechów / nutcracker, design: Bartosz Mucha, producent / producer: Poor Design, materiał / material: drewno, 
guma, filc / wood, rubber, felt
<> Młotek / hammer, producent / producer: Wild and Wolf, materiał / material: stal / steel
<> Motyczka / little hoe, design: Olavi Lindén, producent: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony włóknem szklanym / 
polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nakładacz płaski i kulkowy / medical fedder, producent / producer: Reicodent, materiał / material: stal nierdzewna, Własność 
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Narzędzia do wykonywania biopsji dermatologicznej (10F, 15F, 30F, 40F) / tools for dermatological biopsy, producent / producer: 
Kai Medical, materiał / material: stal nierdzewna, plastik / stainless steel, plastic
<> Nożyce do kwiatów i ziół z przytrzymywaczem / scissors for flowers and herbs, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, 
materiał / material: poliamid wzmocniony włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nożyce do żywopłotu / pruning scissors, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nożyce do żywopłotu / pruning scissors, design: Olavi Lindén, Markus Paloheimo, producent / producer: Fiskars, materiał / material: 
poliamid wzmocniony włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki dla dzieci leworęcznych / scissors for left-handed children, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / 
material: poliamid wzmocniony włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki dla dzieci / scissors for children, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal nierdzewna, 
PBT / stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki dla hobbystów / scissors for hobbyist, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal nierdzewna, 
PBT / stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
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<> Nożyczki do nitek / scissors for threads, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal nierdzewna, PBT / 
stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki fryzjerskie duże / hairdresse’s Scissors, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal 
nierdzewna, PBT / stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki kuchenne / kitchen scissors, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal nierdzewna, PBT / 
stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki uniwersalne dla leworęcznych / regular scissors for left-handed, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, 
materiał / material: stal nierdzewna, PBT / stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
<> Nożyczki uniwersalne / regular scissors, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal nierdzewna, PBT 
/ stainless steel, PBT, Własność MNP / Property NMP
<> Nóż do chleba / bread knife, design: Olof Bäckström, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nóż do krojenia chleba z piłką / bread knife with saw, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: Gustavsberg, 
materiał / material: stal, plastik / steel, plastic Własność MNP / Property NMP
<> Nóż do mięsa / meet knife, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: RFSU-Rehab, materiał / material: stal, plastik / 
steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Nóż do skrobania / scraping knife, design: Olof Bäckström, producent: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony włóknem 
szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass,  Własność MNP / Property NMP
<> Nóż ogrodniczy / garden knife, design: Timo Sunila, Svante Rönnholm, producent: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass, Własność MNP / Property NMP
<> Nóż składany / folding knife, design: Ergonomi Design Gruppen, producent: RFSU-Rehab, materiał / material: stal, plastik / steel, 
plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Nóż szefa kuchni / chef’s knife, design: Olof Bäckström, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym / polyamyde strengthen with fibreglass, Własność MNP / Property NMP
<> Obcinacz / clipper, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal nierdzewna, PBT plastik / stainless 
steel, PBT, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Odchwaszczacz / weeder, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: aluminium, plastik / aluminium, plastic
<> One-Trip Grip, uchwyt do siatek / grocery bag holder, producent / producer: Myway Tech Industrial S.A, materiał /material: plastik / plastic
<> Piłka ogrodnicza / pruning saw, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym, stal nierdzewna / polyamyde strengthen with fibreglass, stainless steel, Własność MNP / Property NMP
<> Pizza Boss 3000,  noż do pizzy / pizza knife, design: Liz Goulet Dubois, producent / producer: Fred, materiał / material: stal, nylon / 
steel, nylon, Własność Crazyshop.pl / Property of Crazyshop.pl
<> Przesadzacz / replanter, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: aluminium, plastik / aluminium, plastic
<> Przyrządy do odkręcania nakrętek / screw-top openers, design: Ergonomi Design Gruppen, producent / producer: RFSU-Rehab, 
materiał / material: plastik / plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Reaktywacja Instrumentu Osobistego (Reactivation of Personal Instrument), video, autor / author: Józef Robakowski, Własność 
Narodowej Galerii Sztuki ZACHĘTA / Property of “ZACHĘTA” National Gallery of Art
<> Robert B.,  zabawka-piła z włóczki / toy-woolen saw, design: Donkey Creative Lab, producent / producer: Donkey Products, materiał / 
material: bawełna / cotton
<> Rolling Pin, wałek do ciasta / rolling-pin, design: Ivan Duval, Jean Sebastien Ides, producent / producer: Atypyk, materiał / material: 
drewno / wood
<> Salad wrenches, sztućce do sałaty / salad wrenches, design: Ivan Duval, Jean Sebastien Ides, producent / producer: Atypyk, 
materiał / material: drewno / wood
<> Sandro M., korkociąg, design: Alessandro Mendini, producent / producer: Alessi, materiał / material: stal, plastik / steel, plastic, 
Własność MNP / Property NMP
<> Saperka składana / folding shovel, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: stal, aluminium, plastik / 
steel, aluminium, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Scissor, nóż do otwierania listów / paperknife, design: Ivan Duval, Jean Sebastien Ides, producent / producer: Atypyk, materiał / mate-
rial: stal platerowana / plattered steel
<> Second Life View, siedzisko do zamontowania na drabinie / ledder seat, design: Grupa Malafor (Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomor-
ski), producent / producer: Malafor, materiał / material: aluminium
<> Second Life, oparcie / back rest, design: Grupa Malafor (Agata Kulik-Pomorska, Paweł Pomorski), producent / producer: Malafor, 
materiał / material: drewno, plastik, stal / wood, plastic, steel
<> Sekator dźwigniowy mały / small leder secateurs, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid 
wzmocniony włóknem szklanym, stal nierdzewna / polyamyde strengthen with fibreglass, stainless steel, Własność MNP / Property NMP
<> Sekator oporowy / resistance secateurs, design: Olavi Lindén, producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym, stal nierdzewna / polyamyde strengthen with fibreglass, stainless steel, Własność MNP / Property NMP
<> Sekator uniwersalny “Żyrafa” / regular secateurs “Giraffe”, producent / producer: Olavi Lindén, producent: Fiskars, materiał / material: 
poliamid wzmocniony włóknem szklanym, stal nierdzewna / polyamyde strengthen with fibreglass, stainless steel, Własność MNP / 
Property NMP
<> Sekator / secateurs, producent / producer: Wild & Wolf, materiał / material: plastik, stal / plastic, steel

 
<> Serious Tweezers – Zebra, penseta / tweezers, producent / producer: Glamtech, materiał / material: stal, plastik / steel, plastic
<> Skalpel / scalpel, producent / producer: Chirmed, materiał / material: stal nierdzewna, Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Stick Walking, rękojeści kijów do nordic walking / handle for nordic walking sticks, design: Grupa Malafor (Agata Kulik-Pomorska, 
Paweł Pomorski), producent / producer: Malafor, materiał / material: plastik / plastic
<> Szpadel ogrodowy ostry / garden spade, design: Aaro Hattunen, T. Lundmark, D. Spoljarie, producent / producer: Fiskars, materiał / 
material: utwardzona stal borowa, stal, plastik / hardened steel, steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Szpadel / spade, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: stal węglowa, plastik / carbon steel, plastic
<> Szufla ogrodowa / garden shovel, design: Aaro Hattunen, T. Lundmark, D. Spoljarie, producent / producer: Fiskars, materiał / mate-
rial: utwardzona stal borowa, stal, plastik / hardened steel, steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Tablée, zestaw sztućców drewnianych / wooden cuttlery, design: Selab i Alessandro Zambelli, producent / producer: Seletti, materiał / 
material: drewno
<> Tango, wibrator/ vibrator, design: Verena Michel, producent / producer: Fun Factory, materiał / material: silikon
<> Tonsillotom, narzędzie do usuwania migdałków / tool for excising tensils, materiał / material: stal nierdzewna / stainless steel, Własność 
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Wałek do ciasta / rolling pin, design: Damian Evans, producent / producer: Joseph Joseph, materiał / material: drewno, guma, plastik 
/ wood, rubber, plastic
<> White Vest, mydło / soap, design: Andreas Kräftner, producent / producer: Donkey Products, materiał / material: gliceryna / glycerine
<> Widełki / fork, design: Olavi Lindén,producent / producer: Fiskars, materiał / material: poliamid wzmocniony włóknem szklanym / 
polyamyde strengthen with fibreglass, Własność MNP / Property NMP
<> Widły ogrodnicze / pitchfork, design: Aaro Hattunen, T. Lundmark, D. Spoljarie, producent / producer: Fiskars,  materiał / material: 
utwardzona stal borowa, stal, plastik / hardened steel, steel, plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Widły / pitchfork, producent / producer: Radius Garden, materiał / material: stal węglowa, plastik / carbon steel, plastic
<> Wisecracker, szczypce do krabów / crab princers, producent / producer: Chef’n, materiał / material: stal nierdzewna, platik/ stainless 
steel, plastic
<> Wziernik nosowy Kiliana / Killian Nasal Speculum, producent / producer: Aesculap, materiał / material: stal nierdzewna / stainless 
steel, Własność Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / Property Poznan University of Medical Sciences Museum
<> Xmas Declaration, design: Dorothy for CtrlShiftDel, producent / producer: SUCK UK, materiał / material: szkło / glass
<> Zestaw kuchenny (miara, śrubokręt, nożyczki) / kitchen kit (tape measure, screwdriver, scissors), producent / producer: Wild & 
Wolf, materiał / material: plastik, stal / plastic, steel
<> Zestaw narzędzi ogrodniczych (łopatka i widełki) / garden kit (shovel and fork), deseń autorstwa Williama Morrisa / William Morris 
pattern design, producent / producer: Wild & Wolf, materiał / material: stal, plastik / steel, plastic
<> The Bad Product / pistolet-zabawka / gun-toy, design: Sebastian Müller, materiał / material: drewno / wood
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CURIOSA

<>  osobliwości designu
 <design curiosities>
<>  przedmioty o skrajnie wyspecjalizowanej
 funkcji
 <objects of highly specialized function>
<> przedmioty o wysublimowanej formie
 <objects of sublime form>







spis eksponatów
<> 20 Hangers Wardrobe, przenośna garderoba / mobile wardrobe, design: Alice Rosignoli, materiał / material: 
drewno, metal, sznurek / wood, metal, string 
<> Abitudini, wieszaki z recyclingu / recyled hangers, design: Antonello Fuse, producent / producer: Resign, 
materiał / material: drewno, metal / wood, metal 
<> Apron Cooking Guides, fartuch kuchenny / cooking apron, design: John Caswell, producent / producer: SUCK.UK, 
materiał / material: bawełna / cotton
<> Ashoka, lampa stołowa / table lamp, design: Ettore Sottsass, producent / producer: Memphis Italy, materiał / 
material: lakierowana i chromowana stal / lacquered and chromed steel, Własność MNP / Property NMP
<> Badmington Salt & Pepper Shaker, solniczka i pieprzniczka / salt-cellar & pepper pot, design: 
Zoltan Lubloy, producent / producer: Designlubloy, materiał / material: ceramika, korek / ceramics, cork
<> Bibelot Sexuel, lampka nocna z ukrytym dildo / bedside lamp with hidden dildo, design: Matteo Cibic, materiał 
/ material: ceramika, silikon, szkło borowokrzemianowe, jedwab / ceramic, silicon, borosilicate glass, silk
<> Bloody Board, deska do krojenia mięsa / cutting board, design: Atypyk Design, producent / producer: Atypyk, 
materiał / material: drewno / wood
<> Book Rest Lamp, lampka nocna-stojak na książkę / bedside lamp - book holder, design: Jim Lee, producent / 
producer: SUCK.UK, materiał / material: matowe szkło, kabel / glass, cable
<> Bookshelf, półka na książki / bookshelf, design: Paweł Grobelny
<> Carlton, regał / bookshelf, design: Ettore Sottsass, producent / producer: Memphis Italy, materiał / material: 
drewno, laminat / wood, laminate, Własność MNP / Property NMP
<> Collaborative Instrument, instrument dla dwojga / instrument for two, design: Matt West, materiał / material:  
drewno, elektronika / wood, electronics
<> Digi-Clock, pseudorokokowy zegar cyfrowy / quasi-rococo style digital clock, design: Maxim Velcovsky, producent / 
producer: Qubus, materiał / material: ceramika / ceramics
<> Domsai, doniczka na kaktus / cactuspot, design: Matteo Cibic, materiał / material: ceramika, szkło / ceramics, glass
<> Erie, pojemnik na wykałaczki / toothpick container, design: Matteo Thun, producent / producer: Memphis Italy, 
materiał / material: ceramika, korek / ceramics, cork, Własność MNP / Property NMP 
<> Fine Collection of Curious Sound Objects, instalacja interaktywna / interactive installation, design: Georg Reil, 
Kathy Scheuring, materiał / material: plastik, elektronika / plastic, electronics
<> First, krzesło / chair, design: Michelle De Lucchi, producent / producer: Memphis Italy, materiał / material: 
metal, drewno / metal, wood, Własność MNP / Property NMP
<> Flex Vase, wazon z wymienną szyjką / vase with exchangeable ending, design: Arjan van Raadshooven & 
Anieke Branderhorst, producent / producer: Ontwerplabel Vij5, materiał / material: ceramika, stal / ceramics, steel
<> Kiwaczek, porcelanowa figurka jamnika, porcelain dachshund, design: Karina Marusińska, producent / pro-
ducer: Wzorowo, materiał / material: ceramika, stal / ceramics, steel
<> La Fabrique de Coeur / Hearts Factory, zabawka w kształcie ludzkich organów / human organs shaped toy, 
design: Roxane Andres, materiał / material: plusz / plush
<> MDBC Totem, statuetka / statuette, design: Boym Partners, producent / producer: Ghostly International, 
materiał / material: aluminium
<> Merdolino SG04, szczotka toaletowa / toilet brush, design: Stefano Giovannoni, producent / producer: Alessi, 
materiał / material: plastik / plastic, Własność MNP / Property NMP
<> Michigan, solniczka i pieprzniczka / salt cellar & pepper pot, design: Matteo Thun, producent / producer: Memphis 
Italy, materiał / material: porcelana, korek / porcelain, cork, Własność MNP / Property NMP
<> Mizar, wazon / vase, design: Ettore Sottsass, producent / producer: Memphis Italy,  materiał / material: szkło 
dmuchane, barwione / coloroued glass, Własność MNP / Property NMP 
<> Murmansk, patera / plateau, design: Ettore Sottsass, producent / producer: Memphis Italy, materiał / material: 
srebro, mosiądz / silver, brass, Własność MNP / Property NMP 
<> O!wady, talerz z nadrukiem muchy / printed plate with fly print, design: Karina Marusińska, producent / producer: 
Wzorowo, materiał / material: porcelana / porcelain
<> Office Stirrer, mieszadełko do kawy / coffee stirrer, design: Atypyk Design, producent / producer: Atypyk, 
materiał / material: aluminium platerowane / plater aluminium
<> Ontario, pieprzniczka / pepper pot, design: Matteo Thun, producent / producer: Memphis 
Italy, materiał / material: porcelana / porcelain, Własność MNP / Property NMP 

 
<> Origami Sticky Note Pad, notes samoprzylepny / sticky note pad, producent / producer: SUCK.UK, materiał / 
material: papier / paper 
<> Peninsula, stół / table, design: Peter Shire, producent / producer: Memphis Design, materiał / material: metal, 
szkło / metal, glass, Własność MNP / Property NMP 
<> Pies Salonowy, lampa podłogowa / floor lamp, design: Lapolka, producent / producer: Lapolka, materiał / 
material: karton, plastik / cardboard, plastic
<> Proaesthetic 100% Porcelain, opaska na oko / eye-patch, design: Damian O’Sullivan, materiał / material: 
porcelana / porcelain 
<> Scratchy Scratch, stół / table, design: Monika Potorska, producent / producer: LIMO Design, materiał / 
material: metal
<> Slim Cup, sosjerka / sauce boat, design: Sharona Merlin, materiał / material: porcelana / porcelain
<> Sticky Lamp, lampa ścienna / wall lamp, design: Chris Kabel, producent / producer: Droog Design, materiał / 
material: plastik / plastic
<> Super, lampa stołowa / table lamp, design: Martine Bedin, producent / producer: Memphis Italy, materiał / material: 
włókno szklane, guma / fibreglass, rubber, Własność MNP / Property NMP 
<> Superior, pojemnik do przypraw / spice container, design: Matteo Thun, producent / producer: Memphis Italy, 
materiał / material: porcelana / porcelain, Własność MNP / Property NMP 
<> Sylvester Bird Box, budka dla ptaków / bird box, design: John Caswell, producent / producer: SUCK.UK, 
materiał / material: drewno / wood
<> Time is Money, skarbonka / money-box, design: Karim Rashid, producent / producer: Normann Copenhagen, 
materiał / material: plastik, guma / plastic, rubber
<> Tiny Tall Lamp, lampka / lamp, design: Alice Rosignoli, materiał / material: folia winylowa / vinyl foil
<> X-tape, taśma / Scotch tape, design: Jeong-Min Lee & Hyoung-Min Park, producent / producer: mmiinn studio, 
materiał / material: polipropylen / polypropylene
<> Zgnieciona Poduszka B., poduszka dekoracyjna / decorative pillow, design: Monika Potorska, producent / 
producer: LIMO Design, materiał / material: sztuczna skóra, poliuretan / artificial leather, polyurethan
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o autorach
authors 
Agnieszka Gryska <> historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemem ornamentu w dyskursie architektury 
XX wieku. Aktywna również jako kuratorka, współtworzyła m.in. projekt działań artystycznych 
w przestrzeni publicznej Torunia - Entopia. Harmonia miasta. Autorka artykułów poświęconych 
sztuce współczesnej, członek redakcji magazynu artluk <art historian, PhD student at The 
Adam Mickiewicz University in Poznań. She deals with the discourse of ornament in XX century 
architecture. Active also as a curator, among others cocurated project of city space interven-
tions Entopia. Harmony of the city in Toruń. Contributes with artluk magazine>

Marek Krajewski <> socjolog, profesor w Instytucie Socjologii UAM (wicedyrektor ds. naukowych),
autor książek: Kultury kultury popularnej (2003, 2006); POPamiętanie (2006) oraz licznych 
artykułów poświęconych sztuce publicznej, kulturze popularnej, mediom oraz społecznym 
aspektom dóbr materialnych; redaktor m.in. książki: W stronę socjologii przedmiotów (2005); 
kurator projektu Zewnętrzna Galeria AMS (1997-2003) oraz Niewidzialne Miasto (2008-), teoretyk 
i krytyk sztuki <sociologist, professor in Institute of Sociology at UAM (v-ce director for research 
affairs) published author of: Cultures of popular culture (2003, 2006) POPmemory (2006) and 
many other articles concerning public art, pop culture, media and public aspect of material 
goods; editor of Towards sociology of things (2005); curator of of Outdoor AMS Gallery pro-
ject and Invisible City (2008-), theoretician and art critic>

Ryszard Rychlicki <> jest autorem identyfikacji wizualnej oraz autorem projektu przestrzeni 
wystawienniczej cyklu wystaw Ponderabilia. Obecnie studiuje na poznańskim Uniwersytecie 
Artystycznym, na kierunku architektura i urbanistyka. Mimo młodego wieku zdobył już wiele 
wyróżnień (1 miejsce IDA-International Design Awards 2008 za Unisex Bag, 3 nagroda 
w konkursie London Bridge 800 organizowanym przez Royal Institute of British Architects 
(RIBA) oraz The Worshipful Company of Chartered Architects-Londyn 2009) oraz publikacji 
(MARK, Dezeen, OTTAGONO) <is the author of visual identification and exhibition design for the 
cycle of Ponderabilia. He is currently studying architecture and urban planning at The University 
of Arts in Poznan. Despite his Young age he was already granted with several awards 
(1st prize at the IDA-International Design Awards 2008 for Unisex Bag, 3rd prize in London 
Bridge 800, competition organized by Royal Institute of British Architects (RIBA) and The Worshipful 
Company of Chartered Architects-London 2009) and mentioned in many important publications (MARK, 
Dezeen, OTTAGONO)>

 

Fundacja spot.
The SPOT. Foundation
 
 Fundacja SPOT. została założona z myślą o inicjowaniu, wspieraniu i promowaniu 
działań na rzecz kultury i sztuki. Poprzez organizację warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, 
dyskusji, wystaw i koncertów łączy edukację ze sztuką i formami aktywnego spędzania czasu 
wolnego. W 2009 r. Fundacja SPOT. zrealizowała m.in. składający się z wystaw, warsztatów 
i wykładów projekt re.produkt’09 (re.spot.poznan.pl), który łączył sztukę i design z zagadnieniami 
dotyczącymi ekologii i recyclingu.  Wystawa re.produkt’09 prezentowana była także podczas 
III Łódź Design Festiwal oraz jako wystawa główna podczas Gdynia Design Days 2010. 
W 2010 r. cykl re.produkt’09 znalazł swoją kontynuację w wydarzeniu re.architektura’10, w którego
skład wchodziła wystawa (kuratorka: Lidia Klein, projekt ekspozycji: Front Architects), warsztaty
(Front i Ultra Architects) oraz wykłady (prof. Ewa Rewers i Jarosław Trybuś). Wystawa, obok 
ekspozycji w SPOT., została zaprezentowana w Łodzi podczas IV Łódź Design Festival.
 Fundacja SPOT. nie zapomina także o najmłodszych. Zrealizowała cykl warsztatów 
wprowadzających dzieci w świat projektowania Szkoła młodego designu (2009), którego 
kontynuacją był cykl WIELKIE Projektowanie (2010) oraz Wakacyjnie Twórcze Popołudnia.
 Dzięki wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we 
współpracy z Galerią Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2010 r. Fundacja 
SPOT. była organizatorem cyklu wystaw Ponderabilia.Trzy oblicza designu, który bada 
skomplikowaną relację pomiędzy funkcją a estetyką, pomiędzy designem a sztuką.

 The SPOT. Foundation was established to initiate, support and promote cultural and 
art activities. By organizing workshops, courses, lectures, meetings, discussions, exhibitions 
and concerts it gathers together an education with art and active way of spending leisure time.  
In 2009 The SPOT. Foundation produced, among others, project re.product’09 which was 
consisted of exhibitions, workshops and lectures that all had ecology and recycling in mind. 
The exhibition re.product’09 was also shown during III Łódź Design Festival as well as during 
Gdynia Design Days 2010 as a main exhibition.  In 2010 re.product’10 found its continuation 
in the event called re.architecture’10 during which there were an exhibition (curator: Lidia Klein, 
exhibition design: Front Architects), workshops (Front and Ultra Architrects) and lectures (prof. Ewa 
Rewers and Jarosław Trybuś). An exposition was shown not only at SPOT. but also in Łódź, 
during IV Łódź Design Festival.
 The SPOT. Foundation hasn’t forgotten about the youngsters. It produced cycle of 
workshops that introduces kids to the world of design The School of Young Design (2009) 
which was followed by  HUGE Design (2010) and Summery Creative Afternoon.
 Thanks to the financial support of Ministry of Culture and national Heritage, The SPOT. 
Foundation was the organizer of the cycle called Ponderabilia.Three aspects of design which 
explores complicated relationship between design and art.
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