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Legat de cele arătate în [6] trebuie observat că designul 
industrial – ca şcoală modernă de concepere şi proiectare 
programată a produselor şi obiectelor industriale – a debutat 
prin promovarea unei concepţii formalist-funcţionaliste, 
bazată pe respectarea riguroasă a unei relaţii formă/funcţie 
strict raţionale. Astfel, se evita polisemia obiectelor, văzute 
ca semne, în mod deliberat, descurajându-se programatic 
elementele de formă (sau de imagine) care conduceau la 
conotaţii cultural-simbolice, considerate superflue şi 
vetuste, străine rigorii funcţionaliste.  

Această „ideologie“ este afirmată concret şi foarte 
convingător reprezentată de şcoala Bauhausului, prin 
creaţiile designerilor săi – ale aşa-numiţilor designeri ai 
„Gute Form“, la sfârşitul sec. XIX, respectiv începutul sec. 
XX.  

Prin promovarea formelor raţionalist-funcţionale, 
designul industrial de la acea vreme – în plin avânt al 
extinderii producţiei industriale – afirma despărţirea de 
diferitele elemente simbolice, cu pretenţii ornamentale, 
aplicate (uneori în exces) formei obiectelor. Acestea erau 
considerate depăşite pentru că ţineau de o anumită cultură 
estetică de circumstanţă, fiind asociate social-istoric 


