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REZUMAT. În cele ce urmează, privind procesul de design şi fenomenul kitsch, se tratează o cale de abordare în maniera de lucru a 
designerului, ca viziune instructivă relevantă tratând produsul ca semn, spre a înţelege şi stopa fenomenul kitsch şi proliferarea 
produselor kitsch. Se argumentează, de asemenea, un punct de vedere orientat pe tratarea produselor ca semne de comunicare, 
pentru evitarea efectelor kitsch în procesul de design. 
 
Cuvinte cheie: design, proces, kitsch, fenomen, gust, artă, obiect, semn, semiologie. 
 
ABSTRACT. In what is following, concerning the product design process and the kitsch phenomenon, an approach is proposed as a 
relevant formative vision and working manner of a designer, treating product as a sign, into understand and stop the kitsch 
phenomenon and the kitsch products proliferation. It is also sustained a point of view oriented on the treatment of the products as 
communication signs, for avoiding the kitsch effects in the design process. 
 
Key words: design process, kitsch phenomenon, taste, art, object, sign, semiology. 
 

1. KITSCHUL – FENOMEN ŞI OBIECT 

Este cunoscut faptul că apariţia fenomenului kitsch 
în „lumea artefactelor”, este legată de începuturile erei 
moderne, marcată de industrializare. Conform Dicţio-
narului de estetică generală (1972) ,,kitsch-ul este un 
cuvânt german intraductibil, intrat ca atare în fondul de 
termeni internaţionali ai esteticii şi utilizat pentru a 
desemna arta de prost gust, pseudo-arta, precum şi 
toate acele produse estetice concepute în spiritul 
exploatării doar a unuia sau a unora dintre grupurile 

de stimuli ce intră în compunerea artei: stimuli de ordin 
biologic, de ordin etic, de ordin magic sau ludic”. 

În „Psihologia kitschului” (Editura Meridiane, 1980), 
Abraham Moles arată: „Cuvântul kitsch a apărut la 
Munchen, în 1860; kitschen înseamnă a face ceva de 
mântuială, iar verkitschen, a degrada, a poci, a măslui. 
În consonanţă cu „rădăcinile” etimologice, cuvântul kitsch 
are întotdeauna conotaţii negative sau chiar peiorative, 
desemnând inadecvarea şi prostul gust în general. 

Kitschul, apărut în mod pervers ca fenomen în lumea 
artei, ca pseudo-artă, artă surogat, la început mai ales în 
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pictură, ameninţă să fie tolerat ca o formă extravagantă 
de artă, prezentă azi în toate genurile (arhitectură kitsch, 
decoraţiuni kitsch, literatură kitsch, muzică etc.). 

Prezenţa fenomenului, acceptat tacit pe plan social 
de o parte a publicului consumator din ce în ce mai 
mare, s-a extins însă la multe alte ipostaze, care nu mai 
ţin neapărat de artă, cucerind în bună măsură „lumea 
produselor de consum”. Explicat, criticat, condamnat, 
fenomenul pornit din lumea artefactelor nu încetează să 
prolifereze şi este o realitate prezentă în toate domeniile 
consumului. 

A apărut între timp şi tendinţa de fi reconsiderat şi 
interpretat ludic ca amuzament sau „distracţie estetică”. 
S-a făcut astfel loc apariţiei unor transferuri sau asocieri 
simbolice, de gust îndoielnic, în imaginea unor produse 
de consum, fără a avea nimic comun cu potenţarea 
utilităţii sau esteticii acestora, în buna tradiţie de şcoală 
a designului produselor. 

Simbolurile ataşate unor astfel de obiecte pot avea 
origini şi semnificaţii diverse, ţinând de istorie, tradiţie, 
cultură şi chiar de religie. Kitschul antrenează vulgari-
zarea comercială a acestor origini şi semnificaţii, printr-o 
incredibilă mediocritate a transpunerii lor în produse 
(fig.1, 2, 3 – fără comentarii). După cum se vede, nici 
simbolurile creştine nu scapă fenomenului kitsch, în 
goana după câştig, fiind transpuse în mod vulgar în 
lumea gadgeturilor, ca şi exhibarea nudului feminin, 
pentru amatorii de produse şi senzaţii kitsch. 

 

 
 

Fig. 1 
 

Fenomenul a generat - odată cu alterarea gustului 
estetic - apariţia consumatorului kitsch, cu gusturi 
kitsch, insuficient educat, insensibil la valori autentice, 
avid de divertisment, iluzie şi chilipir. S-au în formă 
agravantă, individul avid de exprimarea unor veleităţi 
cu tentă culturală ostentativ legate de poziţia socială, 
adesea nesusţinută şi de o evoluţie culturală pe măsură. 
Acesta se lasă uşor cucerit de combinaţii de tipul celei 
din figura 1 (călimară cu coarne de cerb „L’en-
cyclopédie libre”, Internet) care beneficiază şi de ironia 
unui lustru de tip „artă academică”, pe măsura unui 
kitsch preţios. 

Pe de altă parte, industrializarea a făcut şi face posi-
bilă multiplicarea, promovarea şi achiziţionarea facilă 
pe piaţa publică a unor astfel de obiecte ca produse de 
serie, ieftine, fie ele produse de „tip artă” sau de „tip 
design”. Fenomenul devine astfel de masă odată cu 
instalarea societăţii de consum, afirmându-se ca unul 
din păcatele consumismului, în secolul XX şi în 
prezent. El depăşeşte azi toate frontierele, în circuitul 
mondial al consumismului. 

 

 
                 

 
 Fig. 2 Fig. 3 

 
Piaţa este invadată de kitschuri lăsând impresia că 

fenomenul a devenit o modă sau chiar un alt „stil” 
internaţional. În acest context generarea, multiplicarea 
şi diversificarea produselor kitsch pot fi favorizate de 
inadecvarea, voită sau nu, a semnificării diferenţelor şi 
influenţelor de ordin cultural-simbolic scăpată de sub 
control în procesul de design, inadecvare care transpare 
în concepţia şi în înfăţişarea produselor. 

Tot mai mulţi specialişti avizaţi, din diverse dome-
nii, se întreabă şi dezbat pe tema unei legături între 
proliferarea kitschului şi modernitate. Cert este că în 
contextul modernităţii, Designul - ca proces - a devenit 
şi trebuie să rămână un actor omniprezent, profesio-
nalizat, în circuitul consumismului. Dar, deşi se afirmă 
„Totul e design” [2], fenomenul kitsch proliferează şi 
chiar prosperă. 

Această proliferare a kitschului, prin producţia 
industrială şi prin vulgarizarea sensului diferitelor 
elemente-semn care se petrece în toate registrele 
posibile – retro, neo, exotic, folcloric-tradiţional, 
futurist - şi prin excesul destrăbălat al produselor ,,de 
gata” (ready made), are bazele în sub-cultura maselor, 
ca realitate sociologică a societăţii de consum 
(Baudrillard, în Consumer Society, citat din Le kitsch 
aujourd’hui, Wikipedia, 2006). 
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De fapt, fenomenul Kitsch este posibil prin compli-
citatea producătorilor şi deţinătorilor (segment important 
de piaţă!) de obiecte kitsch, atât pe planul gustului cât şi 
al intereselor imediate. În acest sens, alegerea însăşi a 
obiectelor ca natură, formă, înfăţişare şi semnificaţie 
poate conduce din start la exprimarea unei abordări sau 
preferinţe de tip kitsch. Acest lucru poate merge de la 
utilizarea şi combinarea unor materiale până la diverse 
combinaţii de funcţii, de forme şi de culori ale 
obiectelor, în numele unei modernităţi prost înţelese. 
Efectele obţinute pot merge de la insinuarea sau pastişa 
grosieră, vulgară, până la bizarerie, cum se poate vedea 
în imaginile din figurile prezentate. 

În general se poate observa că obiectele kitsch sunt 
considerate trucuri de piaţă de gust îndoielnic. Lipsite 
fiind de autenticitate dar frecvent împodobite de orna-
mente sau simboluri, multe kitschuri pot fi asociate unei 
afişări ostentative şi adesea obsesive, a apartenenţei la 
un grup social (vezi panopliile cu imitaţiile de arme sau 
vitrinele (pline ochi!) cu bibelouri-surogat din saloanele 
unor „cool” în „business”). 

Redând sintetic (după Abraham Moles) obiectul 
kitsch este în general caracterizat de contururi cu cât 
mai complexe cu atât mai încâlcite, de suprafeţe rareori 
neîntrerupte şi adesea încărcate cu reprezentări de 
simboluri sau ornamente forţate, de contraste stridente 
de culori sau de tonalităţi fade, de materialele încorpo-
rate adesea deghizate prin acoperiri de imitare ieftină a 
altor materiale (lemnul vopsit ca să imite marmura, 
plastic imitând metalul, zamac alămit, bronz aurit) etc. 

Adăugăm acestor trăsături şi elementele de stilizare 
exagerată a formelor menite să şocheze prin geometrii 
şi asimetrii alambicate ori dimpotrivă, prin simplificări 
brutale, sau prin mimarea ieftină a unor imagini (fig. 1, 
2, 3, 4, 5) din lumea tehnicii, artei sau biologiei (fito-
morfe, zoomorfe, antropomorfe) asociate forţat unor 
produse de consum (obiecte de scris, de iluminat etc.).  

 

                      
 

 Fig. 4  Fig. 5 

Realitatea arată că aceste combinaţii pot fi nelimi-
tate, dar toate în opoziţie cu produsele a căror valoare 
estetică se defineşte prin echilibru, armonie şi claritate 
în cadrul logicii utilităţii şi înfăţişării obiectului expri-
mată printr-o corectă relaţie formă–funcţie. 

Se poate accepta însă că realizarea succedaneelor 
artistice, multiplicate la scara consumului, este necesară 
pentru că acestea îndeplinesc o funcţie pozitivă în 
cadrul societăţii permiţând accesul tot mai larg al 
oamenilor de cele mai diverse categorii, la valorile 
culturii şi civilizaţiei, cu condiţia ca reproducerile sau 
replicile să nu fie realizate la nivel de surogate. 

2. PRODUSUL – OBIECT ŞI SEMN 

Dincolo de diversitatea formală şi funcţională a pro-
duselor, care marchează istoria designului, vom observa 
că acestea prezintă pe lângă consistenţa legată de 
particularităţile de realizare tehnică şi de destinaţie 
de întrebuinţare şi o anumită consistenţă sau formă de 
comunicare. Ele sunt semne care indică fidel prin 
concreteţea lor, în primul rând nivelul de cultură şi 
civilizaţie a comunităţii care le-a creat. De altfel, 
probabil nu întâmplător, cuvântul design provine din 
latinescul designare, având rădăcinile în prepoziţia de 
şi subsatantivul signum, care înseamnă semn. Semnul 
realizează comunicarea la toate nivelurile cunoaşterii. 

După o perioadă de căutări în complicitate cu 
tradiţiile artizanale (culminând cu mişcările Arts and 
Crafts, L’Art nouveau), Designul industrial – ca şcoală 
modernă propriu-zisă de concepere şi proiectare 
programată a produselor industriale - a debutat în prima 
jumătate a secolului XX prin promovarea unei concepţii 
bazate pe o respectare riguroasă a unei relaţii formă-
funcţie strict raţionale[1]. Astfel, în mod deliberat, se 
evita polisemia obiectelor receptate ca semne, des-
curajând programatic elementele decorative de formă 
(sau de imagine) considerate superflue şi vetuste, 
străine fiind rigorii funcţionaliste, . 

Prin promovarea formelor raţionalist-funcţionale, 
designul industrial la acea vreme – în plin avânt al 
extinderii producţiei industriale - afirma despărţirea 
de diferitele elemente simbolice sau cu pretenţii 
ornamentale, aplicate în exces formei obiectelor. Acest 
lucru era considerat depăşit pentru că ţinea de o anumită 
cultură estetică, de circumstanţă, fiind asociat social-
istoric „gusturilor” mic-burgheze din perioada de în-
ceput a epocii moderne. Atunci erau „împodobite” în 
exces inclusiv noile produse industriale, chiar în dome-
niul pur tehnic (scule, instrumente, aparatură, maşini 
unelte, locomotivele, instalaţii industriale etc.). 
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Această „ideologie” este afirmată şi reprezentată cel 
mai convingător în Germania prin asociaţia Deutscher 
Werkbund (1907-1934) şi de şcoala Bauhausului (1919-
1933) prin creaţiile ei - ale aşa numiţilor designeri ai 
„Gute Form” – sub sloganul „Artă şi tehnologie – o 
nouă unitate”. 

Astfel, adăugarea unor ornamente care îngroaşă 
(forţează) abuziv semantica obiectului–semn, a fost 
combătută pentru că mai degrabă ar polua estetic 
produsele, nefiind compatibilă cu demersul designului 
industrial. Cu o influenţă considerabilă până în zilele 
noastre, această şcoală a pus – prima - un accent clar pe 
responsabilitatea socială a creatorului. 

Acest lucru, a fost asociat în mare parte ideii că 
produsele industriale, oferite marii mase a consuma-
torilor, pentru a fi acceptate şi înţelese de un număr cât 
mai mare de oameni, în timp util pe piaţă, trebuie să 
rămână aproximativ neutre ca interpretare socio-cul-
turală sau conotativ-simbolică. 

Această orientare s-a constituit ca o trăsătură gene-
rală privind maniera austeră (sobră) de abordare a 
concepţiei şi designului produselor – fie industriale, fie 
de consum în general. Se apreciază că această orientare 
conferea produselor – văzute ca semne de comunicare – 
tendinţa spre monosemie, cu accentul pe denotaţia 
produsului semnificant. 

Cu toate acestea, după 1950-60, se accentuează tot 
mai mult o tendinţă inversă – aceea de a conferi 
obiectelor de serie o încărcătură culturală, respectiv 
o nouă identitate –- bazată pe o valoare simbolică 
integrată în concepţia şi designul produselor, care să 
stimuleze receptarea empatică a acestora. 

Astfel produsul este considerat a avea pe lângă 
valenţe tehnice şi economice şi valenţă psihologică în 
acelaşi timp. Extinderea coordonatelor sale, este legată 
de procesul de diversificare şi nuanţare a necesităţilor 
de consum, care atrage după sine o segmentare mai 
profundă a cererii şi necesitatea diversificării ofertei. 

Îndeosebi bunurile care sunt destinate să satisfacă 
nevoi legate de respectul de sine, de stilul de viaţă şi de 
poziţionarea în societate, posedă o dimensiune psiho-
logică. Ele se deosebesc în special prin stil şi se supun 
evoluţiei modei. În acest sens, anumite tipuri de bunuri 
de uz curent constituie exemple de purtătoare unor 
simboluri de comunicare semnificate pe planul afirmării 
sociale (diverse noi tipuri de aparate de uz îndelungat, 
automobile, bijuterii etc.). 

Diferenţierea implică o multitudine de soluţii de 
design şi finalizare estetică, modificări, noi stiluri, 
reluări ale procesului de design, re-designul în cadrul 
unei game de produse ce poate fi astfel propusă unor 
segmente diferite de piaţă, în variante diferite (de 

exemplu, variantele de piaţă ale aceluiaşi automobil ca 
marcă şi trăsături de bază). 

În această nouă optică, se porneşte de la con-
ştientizarea faptului că receptarea cultural-simbolică 
a obiectelor ca semne de comunicare este în firea 
lucrurilor. Ea nu trebuie ocolită ci văzută ca o ,,supra-
funcţionalitate” reală a acestora, chiar în domeniul 
produselor de consum (obiecte ambientale, de iluminat, 
de încălzit, de menaj, mobilier etc.) percepute ca semne 
polisemice cu conotaţii în plan cultural-simbolic. 

Astfel, pe lângă date privind calitatea şi perfor-
manţele dorite, date privind exigenţele de utilizare, sunt 
avute în vedere şi date privind „încărcătura” semantică 
a produsului care pot stimula modul de receptare şi 
percepţie a imaginii acestuia pe un anumit segment de 
piaţă. 

Dar, toate aceste date, fiind componente integrate 
demersului-design, se pot regăsi grupate pe cele trei 
dimensiuni semiologice ale obiectului ca semn [1]: 
sintactică, pragmatică, semantică. 

Pentru fundamentarea temei abordate, reamintim pe 
scurt cele trei cazuri limită de referinţă, cum au fost 
tratate în [1]: formalismul, funcţionalismul şi stilismul. 
Aceste cazuri, sunt definite în funcţie de ponderea 
diferenţiată a celor trei dimensiuni semiologice, care 
coexistă în forma şi imaginea produselor, văzute ca 
obiecte-semn. 

Formalismul - când dimensiunea sintactică este 
dominantă, având ponderea conceptuală mult mai 
mare faţă de celelalte două. Preponderenţa dimensiunii 
sintactice face ca formalismul să se distingă prin evi-
denţierea unei arhitecturi raţionale a formei şi structurii 
în raport cu destinaţia şi funcţia obiectului, exprimând o 
ordonare riguroasă a elementelor de formă componente. 
Prin urmare, celelalte două dimensiuni vor fi subsumate 
concepţiei raţionale a formei, fiind percepute şi promo-
vate conceptual ca dimensiuni secundare în receptarea 
imaginii şi semnificaţiei produsului. 

Funcţionalismul - când dimensiunea pragmatică 
este dominantă, în designul produselor. Acesta răspun-
de conceptual unei viziuni pragmatice asupra lucrurilor, 
afirmarea lui în concepţia şi designul produselor fiind 
legată cu prioritate de eficienţa îndeplinirii unor funcţii 
(inclusiv economice) legate clar de exploatarea pro-
dusului în scopul satisfacerii nevoilor şi intereselor 
utilizatorului. 

Pentru anumite clase de produse, funcţionalismul 
este perceput şi consacrat ca atribut definitoriu în raport 
cu destinaţia de utilizare a acestora. Ca exemplu clasic 
afirmat de funcţionalism (funcţia primează !) este 
cunoscuta bicicletă, care - ca mijloc de locomoţie – a 
cucerit rapid lumea. 
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Funcţionalismul a fost promovat şi afirmat consecvent 
de designerii Bauhausului. Judecând strict funcţionalist, 
forma unui produs trebuie să decurgă numai şi numai 
din analiza funcţiilor şi atributelor sale specifice de 
folosinţă. 

Este de remarcat că atât formalismul cât şi funcţio-
nalismul pot răspunde şi unor efecte estetice, de 
atractivitate, de agreabil sau plăcere vizuală, obţinute în 
principal prin printr-o compunere proporţionată (arhi-
tectură) a formelor (fără a se recurge în mod explicit la 
stilizarea propriu-zisă sau la ornamente). 

Stilismul - când dimensiunea semantică se distinge 
ca dominantă, faţă de celelalte două, în înfăţişarea 
produselor. Posibila afirmare preponderentă a valorii 
sau dimensiunii semantice şi/sau simbolice a pro-
duselor, în concepţia şi designul acestora, se bazează pe 
faptul că un obiect anume poate fi semnificat şi adesea 
receptat prioritar pe plan emoţional-afectiv, prin trăsă-
turile lui de stil. 

Acest mod de receptare sau percepţie, legat de 
„încărcătura” simbolică a obiectelor – ca semne de 
comunicare – se adresează sensibilităţilor, dorinţelor şi 
intenţiilor consumatorilor, activând în mod direct sau 
mediat, empatia consumatorilor în receptarea produselor. 

3. DESIGNUL CA PROCES - DERAPAJUL 
ÎN KITSCH 

Raportat la cele arătate privind realitatea feno-
menului kitsch în relaţie cu designul actual ca şcoală şi 
activitate profesionalizată, ne putem întreba cât este 
inconsecvenţă şi cât este complicitate în proliferarea 
produselor kitsch. Designul ca proces este o exigenţă a 
civilizaţiei contemporane, iar imperativele îmbunătăţirii 
condiţiei estetice a produselor ne obligă să ne gândim la 
corelarea care trebuie să existe între gusturile celor care 
optează pentru un produs şi gusturile celor care îl 
concep sau produc. 

Designerii profesionişti, având o formaţie în care 
cultura artistică necesară este dublată de o solidă cultură 
tehnică trebuie să contribuie la reconcilierea designului 
actual cu obiectul cotidian produs în serie mare, în 
acord cu exigenţele consumatorilor, demonstrând că un 
produs obţinut la un preţ accesibil nu trebuie să fie 
neapărat un kitsch ieftin. Ei sunt cei care iau decizii cu 
privire la funcţionalitate, formă, culoare, stil, material, 
amplasare, asamblare şi producţie, pentru a permite 
oamenilor să înţeleagă, să utilizeze şi să se bucure de 
produse şi de ambianţe agreabile şi cu adevărat moderne. 
Ei contribuie implicit prin creaţiile lor la promovarea şi 
cultivarea bunului gust. Studentul la Design este format 
şi prin iniţierea în ştiinţele socio-umane. 

Problema de rezolvat este până unde estetica pro-
duselor poate aplica gustul maselor şi în ce măsură 
depinde aceasta de voinţa consumatorilor în procesul 
creării bunurilor, procesul fiind condiţionat de un întreg 
sistem de norme şi realităţi tehnice, economice şi 
sociale. Acestea acţionează atât pe ansamblul societăţii 
cât şi la nivelul diferitelor grupuri sociale, conform cu 
tradiţiile şi obiceiurile legate de exigenţele lor estetice.  

Procesul de design, ca orice proces de creaţie, com-
portă riscuri care trebuie asumate în mod profesional, în 
cunoştinţă de cauză, şi a căror acceptare plauzibilă ţine 
de misiunea departamentului design în coordonarea 
procesului. 

Activitatea de design industrial este menită să in-
fluenţeze în bine relaţia dintre oameni şi obiectele cu 
care aceştia vin în contact, exercitând un efect pozitiv 
asupra calităţii mediului de viaţă, de unde şi responsa-
bilitatea socială şi morală a designerului (afirmată ferm 
de mesajul Bauhausului). 

În acest context, potenţarea efectelor legate de 
dimensiunea simbolică a produselor – ca semne – 
asupra consumatorilor, se proiectează în principal pe 
planul satisfacerii empatice a preferinţelor lor cultural-
estetice şi/sau pe cel al intenţiilor de afirmare şi comu-
nicare legate de poziţia şi statutul lor social. De aceea, 
orice speculare exagerată sau inadecvare a implicării 
necontrolate a acestor efecte în procesul de design, 
poate genera kitschul în cel mai înalt grad. 

Din acest punct de vedere, înfăptuirea kitschului nu 
este numai un delict estetic sau cultural ci şi unul etic 
pentru că se exploatează în mod mercantil subcultura 
maselor şi se poluează mediul de viaţă prin proliferarea 
şi promovarea prostului gust, cu forţa pieţei publice. 

Fenomenul este orientat spre manipularea consuma-
torului, oferind un numitor comun pe cât de scăzut pe 
atât de fals, ca nivel de percepţie şi receptare cultural-
simbolică a obiectului ca semn. 

El conduce în general la compromiterea conceptuală a 
designului produselor prin combinaţii forţate, îndoielni-
ce, de forme, materiale, culori, ornamentaţii. Produsele 
sunt astfel reduse la concretizări oportuniste, de la 
exagerat de elaborate, încărcate, la simpliste sau stereo-
tipe, în care nu se poate regăsi echilibrul semnificării 
celor trei dimensiuni semiologice, în raport cu relaţia 
formă-funcţie raportată la destinaţia de întrebuinţare a 
produsului. 

Pe de altă parte, în tumultul consumismului, este de 
observat că există o tendinţă naturală în faţa unei pro-
bleme de design, de a imagina şi emite soluţii înainte ca 
problema să fie temeinic lămurită („după ureche”). Se 
ajunge astfel adesea la elaborarea unor „soluţii elegante” 
dar pentru probleme prost puse. 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

Buletinul AGIR nr. 1/2009 ● ianuarie-martie 72 

Aceasta este încă o cale sigură de derapare în kitsch, 
prin lipsă de profesionalism în abordarea designului ca 
proces etapizat. De aceea, un adevărat designer rezistă 
acestei porniri provocată în general de serviciile 
comerciale sub presiunea pieţei. 

El are mereu în vedere că identificarea nevoii şi 
definirea corectă a problemei de rezolvat,în raport cu o 
destinaţie clară de întrebuinţare a unui produs, sunt 
etape de bază indispensabile unui design profesionist de 
real succes. 

Trebuie spus că o soluţie perfectibilă dată unei 
probleme bine puse este mult mai de folos decât o soluţie 
elegantă dată unei probleme prost puse. Există o mulţime 
de cazuri care au probat acest lucru, dintre care cităm un 
exemplu devenit istorie, celebrul Sinclair C5 (fig.1 – 
după Wikipedia, Internet) lansat de Clive M. Sinclair, 
Anglia, 1985, pretins ca o alternativă ,,elegantă” de produs 
la concurenţă cu bicicleta. S-a dovedit că nu răspundea 
unei nevoi adevărate şi nici unei probleme corect puse, 
fiind o soluţie dovedit condamnată la faliment. 

 

 
 

Fig. 1 
 

Cam în aceiaşi ani, nu mai puţin celebrul produs 
Sony Walkman (fig. 2) lansat în Japonia – 1979, oferea 
o soluţionare adecvată problemei ascultării muzicii 
preferate, în timp ce ascultătorul făcea şi altceva. Ca 
exemplu de succes, acesta identifica o nevoie reală şi 
soluţiona problema pe măsură, devenit în timp brandul 
Sony Walkman pe piaţa mondială, (re)designul său 
ţinând pasul cu evoluţia tehnologică şi cu evoluţia 
aspiraţiilor publicului consumator (fig. 3, primul 
CD/MP3 Walkman Sony). 
 

 
 
 Fig. 2 Fig. 3 

Dar, se poate pune în această relaţie nevoie – 
problemă - soluţie designul însuşi. 

De ce-ar fi necesar un astfel de proces? Doar ca 
simplă cale de a uşura munca designerului în a reuşi să 
satisfacă nevoi specifice legate de un anumit produs? 
Sau sunt şi alte nevoi, unele chiar în complicitate cu 
fenomenul kitsch? 

În acord cu cele de mai sus, calea unui răspuns cât 
mai corect poate începe de la a ,,citi” şi aborda con-
ceptual produsele ca semne de comunicare, în contextul 
vizat, scontând o implicare echilibrată a dimensiunilor 
lor semiologice în relaţia formă-funcţie, în procesul de 
design, ca o cale de evitare a derapării în kitsch. 

4. PRODUS - DIMENSIUNE SIMBOLICĂ - 
COMUNICARE 

În completarea celor arătate în primele trei capitole, 
este important să analizăm, în cadrul procesului de design, 
influenţa iminentă a factorilor sociali asupra gradului de 
importanţă a dimensiunii semantice (simbolice) în 
caracterizarea şi conceperea, promovarea şi receptarea 
unui anumit produs. Această influenţă este legată de 
lunga evoluţie a procesului de comunicare prin obiecte-
semne, sau simboluri, asociate unor credinţe, ierarhii, 
ritualuri, misiuni etc. Oamenii au folosit din totdeauna 
diferite simboluri pentru a semnifica statutul, calităţile, 
poziţia socială, apartenenţa la un grup sau comunitate 
(etnică, religioasă, profesională etc.). Aceste obiecte-
semn, asociate în esenţă comunicării unor valori cultu-
rale, într-un anumit context social-istoric, semnifică în 
principal: - manifestarea de către om a identităţii sale 
socio-culturale (ca regulă generală, ca reprezentare socio-
comunitară sau ca plăcere individuală); - manifestarea 
statutului său social prin care se distinge în societate (ca 
valoare, ca importanţă, autoritate, putere etc.); - marca-
rea vizibilă a unui eveniment de viaţă (prin ceremonii, 
ritualuri etc.) legat de trăirea, apartenenţa, încadrarea şi 
evoluţia sa socială. 

Este de remarcat că aceste semne-simboluri au fost 
practicate din timpuri preistorice, după cum o dovedesc 
probe găsite în urmele lăsate de oamenii vremurilor 
străvechi. Practicile din viaţa unor societăţi primitive 
contemporane, localizate în diferitele părţi ale lumii, o 
dovedesc de asemenea. Ele nu lipsesc nici în cadrul 
societăţii moderne actuale, începând cu simbolurile de 
tip oficial – de autoritate sau de reprezentare – si 
culminând cu cele de plăcere individuală, ca tatuajele 
sau diversele accesorii – la modă – aplicate aproape 
oriunde pe corpul uman. 

Această realitate semnifică o legătură intrinsecă 
profundă a acestui tip de manifestări cu firea şi viaţa 
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oamenilor. Ele sunt întruchipate pretutindeni într-o 
cuprinzătoare gamă cultural-simbolică, inclusiv prin 
diverse obiecte simbol dedicate, create special, păstrate 
şi valorificate atât prin diverse tradiţii autentice cât şi 
prin obiceiuri mai noi. 

Se poate observa - indiferent de timp şi de loc – că 
rădăcina comună a acestor manifestări este ancorată în 
nevoia naturală de identificare şi comunicare, deosebit de 
activă, ca trăsătură fundamentală a firii umane. Cu o 
asemenea sorginte, dimensiunea simbolică a obiectelor 
în general a fost şi rămâne legată preponderent de 
factori de imagine socială, în procesul de comunicare. 
Exhibarea exagerată a influenţei acestor factori pe 
dimensiunea simbolică în concepţia produselor, este 
una din principalele căi de generare a fenomenului 
kitsch, fie că este din raţiuni pur comerciale fie că nu. 

Dar, cum s-a arătat, această influenţă este în firea 
lucrurilor. Prin urmare, înţelegerea şi stăpânirea ei 
implicată conceptual în designul produselor, este unul 
din principalele mijloace de evitare a alunecării în kitsch, 
printr-o ponderare corectă a dimensiunii semantice în 
cadrul interpretării produsului ca semn de comunicare. 

5. RELAŢIA DESIGN - SEMIOLOGIE 
VERSUS KITSCH 

Contrazicând flagrant designul Gute Form menţionat 
în prima parte a acestei comunicări, o mare parte a 
produselor kitsch este constituită din obiecte a căror 
formă aparentă nu are aproape nimic comun cu funcţia. 
Exemplele ce ţin de habitatul uman sunt nenumărate: 
veioze în formă de rachetă, Tour Effel sau Statuia 
Libertăţii, sau de ciuperci viu colorate etc., lustre de agă-
ţat în tavan cu imitaţii, elaborate artificios, de ghirlande 
sau buchete de floricele şi frunze cu tentă exotică, sticle 
de băutură imitând nudul feminin sau decorate extra-
vagant (fig.4), diverse electronice şi electrocasnice în 
forme moderniste „high-teck” ultra-elaborate etc. 

Numitorul comun al acestora este o fantezie arbitrară 
şi abuzivă, afişată extravagant, forţând asocieri inadecva-
te de forme cu conotaţii cultural-simbolice disparate. 

Viaţa socială nu poate fi despărţită însă de valorile ei 
culturale. Reflectarea inerentă - explicită sau implicită - a 
acestor valori în concepţia şi designul obiectelor, le 
determină în mod inevitabil înfăţişarea, receptarea şi 
ciclul de viaţă ca produse destinate consumului. Pe acest 
lucru se fundamentează valenţa semiologică a produse-
lor văzute ca semne cu conotaţii cultural-simbolice. 

De prin anii ’50-’60, o extensie semnificativă a 
câmpului de investigare pentru un design de succes pe 
piaţă, a condus la pătrunderea în spaţiul psiho-social al 
consumatorilor. A început astfel practicarea „seducerii” 

consumatorilor prin efecte de stil imprimate produselor 
pentru a fi mai bine vândute. 
 

    
 
 Fig. 4 Fig. 5 
 

Acest lucru a dus adesea la căderea designerilor în 
păcatul „cosmetizării” comercial-estetice a produselor, 
care a constituit o cale de viciere mercantilă a design-
ului şi de alunecare spre kitsch. Acest lucru a devenit 
din ce în ce mai prezent, în condiţiile globalizării pro-
ducerii, comercializării şi consumului, care activează 
goana după senzaţional prin specularea la maximum a 
diferenţelor şi interferenţelor culturale la nivel planetar, 
practic imposibil de controlat. 

În aceste condiţii, impostura semantică şi estetică pe 
care o constituie kitschul, declarat minciună estetică de 
către semioticianul Umberto Eco, a devenit în mod fatal 
un „stil” – dintre cele mai răspândite - în lumea produ-
selor de consum curent. Odată cu globalizarea progresivă 
a pieţei acesta a devenit o industrie care face mulţi bani, 
dându-i puterea de a se reproduce şi multiplica, scăpată 
de sub control. 

Obiectele de acest gen, chiar dacă unele sunt salvate 
oarecum, de o tentă de umor sau de inspiraţie ludică, ele 
nu-şi depăşesc cu adevărat condiţia situării între facil şi 
derizoriu (fig. 4, 5, fără comentarii), indiferent de 
lustrul şi decorul aplicat (fig. 6). 

 

 
 

Fig. 6 
 

În altă ordine de idei, în complicitate cu o modernitate 
prost înţeleasă, kitschul ocultează cu premeditare mercan-
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ilă valori culturale autentice, prin reproducerea şi asocierea 
neadecvată a acestora produselor de consum. În replică, el 
însuşi este ocultat de inducerea în mase a falsei impresii 
că ar prezenta afinităţi atât cu climatul modernităţii cât 
şi cu al culturii tradiţionale, populare. 

Fenomenul creează astfel iluzia satisfacerii unor 
veleităţi culturale moderniste, în timp ce se cantonează 
în superficial şi facil, evitând efortul necesar unei 
cunoaşteri şi asimilări adevărate a valorilor cultural-
simbolice autentice legate de civilizaţie. 

Ca urmare, modernităţii adevărate care înseamnă în 
primul rând o ameliorare în planul performanţelor 
formă-funcţie, i se opune cultivarea unei obsesii iraţionale 
şi inculte, pentru un fals estetism simbolic al moder-
nităţii surogat [3]. Pe acest fond sub-cultural se exa-
cerbează pasiunea maşinală pentru diverse gadgeturi, 
explicându-se în mare măsură succesul acestora pe 
piaţă. Din punct de vedere semiologic, este vorba de 
manipularea consumului prin exploatarea neloială, 
abuzivă, a efectului produselor ca semne, adeseori prin 
mistificarea interpretării lor. 

Ca dovadă, ideologia kitschului nu renunţă nici la 
falsificarea şi mistificarea istoriei pentru a-şi motiva şi 
vinde fără jenă „simbolurile” la scară globală – vezi 
mitul lui Dracula şi industriile din jurul lui. 

O altă cale la ordinea zilei în contextul globalizării, 
constă în a promova artificial – şi pur comercial – 
simboluri străine culturii „de acasă”, proliferând în jurul 
lor industrii ale kitschului. În astfel de cazuri acesta este 
exportat şi vândut odată cu iluzia accesului facil la un alt 
stil de viaţă socială. (Exemplul cel mai vizibil ar fi cazul 
sărbătoririi Zilei Sfântului Valentin, în stil american.) 

Invazia kitschului adânceşte insensibilitatea faţă de 
cultura adevărată prin simulacre facile cu tentă academică 
sau tradiţională, ieftine, oferite maselor în valuri de con-
sum, la diverse sărbători tradiţionale, evenimente, obice-
iuri etc. Se creează astfel iluzia estetică asociată unui 
confort psihic (inutil!) bazat pe un efort mintal minim de 
receptare, versus efortul mintal real necesar unui discer-
nământ de valoare. Kitschul se pliază facil pe vanitatea 
omului, exploatând comercial sentimente şi veleităţi de tot 
felul, acoperind lipsa unor repere solide de valoare 
cultural-simbolică, în conceperea şi receptarea obiectelor. 

Pe de altă parte, dimensiunea simbolică a produselor 
este adesea ea însăşi motiv al unui context conflictual 
[7]: de-o parte funcţionaliştii promovând cu prioritate 
valoarea de utilizare, împotrivindu-se predominării atri-
butelor simbolice ale produselor, ca semne; de cealaltă, 
apărătorii modei simbolice încurajând perpetuarea şi 
promovarea unor noi semne, cu noi conotaţii seducă-
toare, la modă, aducătoare de profit. 

În aceste condiţii, este dificil pentru designeri să 
găsească în continuu un echilibru între dimensiunile 
valorii de folosinţă şi cele legate de receptarea seman-

tică a produselor pe piaţă. Ei au de evitat atât rigorismul 
cromatic şi geometric exagerat, ca în fig. 7 („Chaise 
bleu et rouge”, De Stijl, după Bréve histoire du design, 
2006, Internet), cât şi alunecarea libertină în „înfru-
museţarea” şi simbolizarea kitsch, cum se vede în 
imaginile din fig. 4, 5 şi 6 (imagini prelucrate după 
„L’encyclopédie libre”, 2006, Internet). 
 

                   
 
 Fig.7 Fig. 8 
 

În concluzie, dacă designerul nu trebuie să-şi pro-
grameze obiectivele prioritar pe „a fi kitsch, dar la 
modă”, el nu poate face nici abstracţie de acest fenomen 
real psiho - socio - economic al consumismului. El este 
obligat să aprofundeze acest fenomen proiectându-l pe 
planul unor elemente autentice de cultură, integrate 
câmpului său profesional, prin abordarea conceptuală 
justă a obiectului ca semn. 

Abordarea trebuie bazată pe analiza semiologică a 
obiectulu-semn în cadrul pluridisciplinar al echipelor 
de design. Aceasta oferă designerului o viziune con-
ceptuală şi un instrument de lucru în crearea unui 
produs, orientat fiind pe cele trei dimensiuni semio-
logice. Astfel, se poate răspunde ideii moderne de 
receptare a produselor ca semne sau simboluri cu 
valoare socio-culturală, aplicată în mod diferenţiat în 
procesul de design, adecvat tipului de produs. 

În acest sens, în contextul celor arătate, se desprinde 
o concluzie de interpretare semiologică generală privind 
fenomenul kitsch: acesta apare când, prin raportare la 
logica utilităţii produsului, dimensiunea semantică sau 
simbolică tinde să domine abuziv celelalte două dimen-
siuni semiologice, fiind exprimată excesiv în alcătuirea 
şi înfăţişarea produsului (fig. 9 – storcător de citrice, 
ca exemplu de stilizare la limită, dar, cu respectarea 
relaţiei formă – funcţie). 

Prin exacerbarea conotaţiilor cu efecte psiho–sociale, 
dimensiunea simbolică generează proiecţii imaginare în 
percepţia consumatorilor care permite produselor să 
pară că satisfac fantasmele, dorinţele şi aspiraţiile 
ascunse ale acestora [8]. Prin acest efect, fenomenul 
kitsch manifestă un potenţial nelimitat de manipulare a 
comportamentului consumatorului. 

Aceste efecte ale produsului ca semn de comunicare 
sau simbol, pot fi efemere sau durabile în conştiinţa 
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consumatorilor, depinzând de poziţia şi evoluţia lor 
socială, de stilul de viaţă, de apartenenţa şi identitatea 
socială, de grup, de putere etc., dar şi de gradul lor de 
maturitate, cultură, discernământ, disponibilitate. Prin 
forţa pieţei publice, ele persistă şi pot fi exploatate ca 
stimulente ale consumului prin exhibarea fără măsură a 
unor obsesii juvenile privind un fel de competiţie în achi-
ziţionarea „celor mai…” dintre produse, ca de exemplu, 
în cazul telefoanelor mobile, ceasurilor de mână etc. 

6. DESIGN ŞI STIL VERSUS KITSCH 

Orientat pe cel trei dimensiuni semiologice, ca 
viziune conceptuală de lucru, designerul poate preveni 
promovarea dispreţului pentru elementele de cultură 
profesională autentică, evitănd diverse trucuri de 
imitaţie, de inadecvare, de ornamentare şi divertisment 
ieftin, caracteristice kitschului. 

În acest scop, modelul semiologic ca viziune şi 
instrument de lucru, trimite la echilibrarea corectă a 
celor trei dimensiuni de concepere şi percepere corectă 
a unui produs în raport cu funcţia şi destinaţia lui. 

Această „echilibrare corectă” se bazează pe apelarea 
valorilor fundamentale ale designului modern, stabilite 
de peste un secol de implicare activă, profesionalizată, a 
diferitelor şcoli de design în cultura materială a 
societăţii, valori pe care este clădită, în mod organizat 
cultura şi formaţia profesională a designerilor actuali cu 
studii superioare. 

 În acest context, dimensiunea semantică sau simboli-
că a produselor exprimată prin stilism de către designeri, 
nu trebuie să aibă nimic de a face cu exagerări sau 
imitaţii gratuite în plastica sau coloritul obiectelor, având 
prea puţin sau nimic în comun cu natura şi destinaţia 
utilităţii acestora. Stilizarea trebuie raportată cu pre-
cădere la ideea de potenţare, prin trăsături de stil, a 
atractivităţii obiectelor legată de faptul că produsul îna-
inte de toate se comunică „pe sine” ca entitate creată – 
semn – în contextul unui anumit mediu socio-cultural, 
înţeles şi recunoscut ca atare. 

Stilismul obiectelor, în adevăratul lui sens consacrat 
în designul modern, de şcoală, (fig. 7, 8, 9, 10), nu se 
confundă cu încărcăturile „decorative” aplicate en diletant 
(fig. 4, 5, 6). Stilul exprimă originalitate susţinută de in-
spiraţie artistică şi educaţie estetică, conferind distincţie, 
o anume simplitate aparentă şi eleganţă formei prod-
uselor, în diferite maniere estetice, de autor sau de marcă 
(fig.8 - LCW chair, Charles & Ray Eames; fig. 9 – 
Storcător de citrice Juicy Salif, Philippe Starck; fig. 10 – 
Aparat de bărbierit Braun, Alfred Muller). 

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că pe lângă 
succesul de piaţă scontat, designerul - prin stilul 
bunurilor create de el şi oferite societăţii de consum 

trebuie să comunice şi să impună bunul gust atât 
clientului cât şi competitorului. 
 

   
 
 Fig. 9 Fig. 10 
 

În acord cu această viziune, designul se raportează la 
optica comunicării, asociind concepţia produsului 
(obiectului-semn!) - în mod autentic – nu numai unui 
sistem economic, ci, şi cultural, etnologic, sociologic. 
În această optică, estetica obiectului nu va exprima doar 
o valoare conotativă căutată şi asociată în mod arbitrar, 
sau mercantil şi oportunist acestuia; ea este chemată să 
contribuie la întregirea şi eficientizarea receptării şi în-
ţelegerii logicii de alcătuire şi de utilizare a obiectului. 

Îndepărtarea flagrantă de la îndeplinirea acestei 
condiţii este o cale sigură de derapare în kitsch, prin 
inadecvarea elementelor de estetică în raport cu natura, 
forma, destinaţia şi funcţia obiectului. 

În această ordine de idei, a se vorbi de un „stil 
kitsch” este o blasfemie a consumismului actual iar 
proliferarea lui o dramă a designului ca exigenţă actuală 
de civilizaţie industrială. 
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