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Anotācija

Šis ir teorētisks pētījums, kura ietvaros ir veikta esošu teoriju sintēze, 
kritiskā dizaina teoriju integrējot pārmaiņu dizaina teorijā. Pētījumā 
analizēts kritiskā dizaina izcelsmes konteksts, attīstība, raksturīgākās 
iezīmes, darbības lauki un autoru intences. Analīzes rezultātā identificētas 
kritiskajam dizainam piemītošas kvalitātes (metodes, paņēmienus, pieejas, 
atziņas), kuras ir iespējams integrēt arī vispārpieņemtajās dizaina praksēs, 
veicinot apzinātāku pieeju dizaina procesiem un paplašinot dizaina 
profesionāļu redzesloku. Kritiskais dizains pētījumā proponēts kā specifisku 
paņēmienu un domāšanas veida kopums, kas var tikt vērtējams arī kā 
metode. Pētījumā atklāti saskarsmes punkti kritiskā dizaina un pārmaiņu 
dizaina ideoloģiskajās nostādnēs un mērķos, tādējādi uzrādot iespējas 
iepriekšminētās kritiskā dizaina kvalitātes izmantot, lai ar dizaina rīkiem 
ierosinātu pārmaiņas, kas vērstas uz ekoloģiski atbildīgāku un sociāli 
taisnīgāku nākotni.

Abstract

This is theoretical research in which a synthesis of existing theories 
has been carried out, integrating critical design theory into the transition 
design theory. It identifies qualities characteristic to critical design 
(methods, tools, approaches, insights) that can be integrated into the 
conventional design practices, thus expanding the designers’ horizons and 
fostering more conscious design practices. Critical design is proposed 
as a combination of specific approaches and mindset that can itself be 
considered a method. The research identifies areas of overlap between 
the ideological premises and objectives of critical design and transition 
design, further pointing towards the opportunities of application of 
the aforementioned qualities in order to foster transition towards an 
ecologically responsible and socially just future.





SATURS
Ievads

Tēmas aktualitāte
Pētījuma priekšmets
Pētījuma hronoloģiskais un ģeogrāfiskais ietvars
Pētījuma problēma
Pētījuma mērķis un jautājumi
Zinātniskā novitāte
Izmantoto terminu definīcijas un jēdzienu skaidrojumi

Dizains
Kritiskais dizains
Vispārpieņemtais vai apstiprinošais dizains
Spekulatīvais dizains
Pārmaiņu dizains
Dizaina domāšana
Sociālais dizains

Pētījuma metodoloģija
Izmantot avotu un litertūras pārskats un izvērtējums
Pētījuma uzbūve

Kritiskā dizaina izcelsmes konteksts
Kritiska pieeja dizainam

Kritiskās prakses pamatlicēji
Itāļu radikālais dizains
Nīderlandiešu dizains

Dizains un ideoloģija
Ideoloģijas jēdziens
Kritiskā teorija

Dizaina koncepcija un konceptuālais dizains
Kopsavilkums

Kritiskais dizains
Izcelsme

Vēršanās pret vispārpieņemto praksi
Teorētiskā ietvara veidošanās
Kopsavilkums

5
7

10
11
11
12
13
15
15
16
17
17
18
19
20
21
24
26
31
33
33
37
45
58
59
62
67
75
79
82
82
85
92

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6
1.7
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.



Termins “kritiskais dizains”
Kritiskā dizaina jēdziens, pazīmes un mērķi

Darbība nekomerciālos apstākļos
Kritiskā dimensija
Priekšmets kā medijs
Kopsavilkums

Kritiskā dizaina formālās variācijas
Asociatīvais dizains
Spekulatīvais dizains
Kritiskais dizains
Kopsavilkums

Kritiskas dizaina prakses Latvijā
Lokālās tendences
Spekulatīvā dizaina studijas LMA

Dizains un nākotne
Kritiskā dizaina pielietojuma iespējas

Starpdisciplināra sadarbība
Sabiedrības iesaistīšana
Izglītība un pētniecība
Līdzdalīgi procesi
Komerciāls konteksts
Kopsavilkums

Trūkumi un kritika
Kritiskā dizaina loma ilgtspējas veicināšanā

Kritiskā dizaina kvalitāšu integrācija citās dizaina praksēs
 Alternatīvās realitātes
 Apzināta nākotnes veidošana
 Fikcija kā dizaina metode
 Vizuālais vēstījums
Kritiskā dizaina integrācija pārmaiņu dizainā
 Pasaules uztveres krīze
 Pārmaiņu dizains
 Ļaunās problēmas
 Ietekmes punkti sistēmās
 Kritiskā dizaina loma Pārmaiņu dizaina ietvaros

Secinājumi un atziņas
Analīze
Sintēze
Turpmāko pētījumu virzieni

Attēlu, tabulu un shēmu saraksts
Izmantotie avoti
Pielikums Nr. 1: Nozīmīgākie notikumi
Pielikums Nr. 2: Aprobācija

94
97
99

101
102
107
110
111
118
125
132
133
133
137
151
158
159
166
171
176
191
199
205
215
218
220
222
225
227
231
231
235
240
241
247
263
265
271 
277
279
285
297
301

3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5. 
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.8.
4. 
4.1. 
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3. 
4.1.4. 
4.2. 
4.2.1 
4.2.2. 
4.2.3. 
4.2.4. 
4.2.5.
5. 
5.1. 
5.2 
5.3.
6.
7.
8.
9.



5

1. 1. IEVADS



6



7

1.1. Tēmas aktualitāte

Mūsdienu sabiedrība dzīvo pārmaiņu laikmetā,– cilvēce ir sākusi 
apzināties, ka planētas resursi ir ierobežoti, un tiecas tam meklēt 
risinājumus. Ir kļuvis arī skaidrs, ka līdzšinējie centieni īstenot ilgtspējīgus 
dzīvesveidus un uzņēmējdarbību darbojas tikai kā nedaudz kompensējošs 
mehānisms sistemātiskajai nākotnes iznīcināšanai (angļu valodā – 
defuturing) ekonomiskās izaugsmes vārdā. Vispārpieņemtajai dizaina 
praksei ir bijusi nozīmīga, negatīva loma šajos procesos, – ilgt-nespēja 
(angļu valodā – unsustainability) ir vēsturiski veidojusies un nostiprinājusies 
dizaineru metodēs, pieejās un domāšanas veidā, dizainam attīstoties ciešā 
saķerē ar masveida rūpniecību un sekojot uzņēmējdarbības primārajam 
mērķim – peļņas vairošanai. Vēlamā stāvokļa uzturēšana (angļu valodā 
– sustainment)1 nevar notikt tāpat vien, – to var īstenot vienīgi dizains 
(Fry, 2009, lpp. 45). Taču, lai to paveiktu, dizaineriem ir nepieciešams 
izprast vispārpieņemtās dizaina prakses trūkumus un atzīt savu lomu 
pārmaiņu veicināšanā. Šajās norisēs saredzamas iespējas veidot jaunai, uz 
pārmaiņām orientētu “dizaina kultūru” (Manzini, 2015a, lpp. 58).

Dizaina nozare kā profesionāla disciplīna kopš tās pirmsākumiem 
piedzīvojusi nemitīgas transformācijas, kuras ierosinājusi gan industrijas 
attīstība, gan procesi kultūrā un sabiedrībā. 20. gs. pēdējā desmitgade 
un 21. gs. sākums iezīmējās ar izteikti sociālu un kritisku dizaina virzienu 
rašanos, un šāda veida aktivitātes dizaina jomā nebija novērotas kopš 
20. gs. 70. gadiem. Tās ir vērtējamas kā atbildes reakcija uz 20. gs. 80. 

1 Termins ieviests, lai aizstātu vārdu “ilgtspēja” (angļu valodā – sustainability), kas 
šobrīd tiek lietots, lai apzīmētu īpašības, kuras praksē tomēr negarantē esošā stāvokļa 
saglabāšanu.
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gados piedzīvoto dizaineru-slavenību kultu un virspusīgas, formālas 
dizaina jēdziena nozīmes popularizāciju, taču vienlīdz daudz arī uz rietumu 
patērētājkultūras pieņemšanos apmēros un ar to saistītajām samilzušajām 
ekoloģiskajām problēmām, kas skar visu mūsu planētu. Viens no šādiem 
aktuāliem dizaina novirzieniem ir kritiskais dizains, kura lietderības 
potenciāls un iespējamās izmantošanas sfēras šobrīd joprojām tiek aktīvi 
pārbaudītas un pētītas.

Dizainers kā profesionālis, kurš produktu dizainā veic intelektuālo 
darbu, atšķirībā no amatnieka, kas savus projektus pats izstrādā arī 
materiālā, izveidojās vienlaikus ar ražošanas procesa industrializāciju. 
Līdz ko parādījās iespēja produktus ražot lielos apjomos, radās arī 
nepieciešamība tiem izstrādāt detalizētu specifikāciju, kas ne vien 
racionalizē ražošanas procesu, bet arī ļauj pārliecināties, ka katra saražotā 
prece ir identiska citām un atbilst ražotāja uzstādītajām kvalitātes prasībām 
(Rawsthorn, 2013). Kopš tā laika dizainera pienākumi ir mainījušies, ir 
notikusi specializācija dažādās jomās un daudzās nozarēs ir veidojusies 
izteiktāka hierarhija vai darba dalīšana posmos (no koncepcijas līdz 
materializācijai un detalizācijai, un beidzot ar tehniskiem risinājumiem 
ražotnē). Tomēr, neatkarīgi no tā, vai rasējot funkcionālas detaļas vai 
darot produktu vizuāli iekārojamāku patērētājam, dizainers lielākoties ir 
strādājis uzņēmēju labā un attiecīgi sekojis komerciāliem mērķiem, ar savu 
pienesumu veicinot pārdošanu un vairojot uzņēmuma peļņu.

Dizains ilgi ir gājis roku rokā ar sapni par nebeidzamu progresu, 
kas savukārt ticis saistīts ar materiālās vērtības pieaugumu – peļņas, 
pārdošanas apjomu, pirktspējas rādītāju celšanos. Taču jau 1972. gadā 
publicētais pētījums “The Limits to Growth” (Meadows, Meadows, Randers, 
& Behrens III, 1972) apliecināja, ka progress šādā izpratnē nebūs iespējams 
bezgalīgi ilgi. Pasaules iedzīvotāju skaita un patērēto resursu pieaugums 
ir eksponenciāls, kamēr jauno tehnoloģiju sniegtā iespēja resursus apgūt 
efektīvāk vairojas tikai lineāri, kas nozīmē, ka pēc noteikta laika perioda 
līdzšinējais dzīvesveids kļūs neiespējams. Ja 70. gados plašākai sabiedrībai 
tas, iespējams, varēja šķist neticami un pārspīlēti, tad 21. gs. sākumā šī 
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problemātika jau bija kļuvusi par populārās kultūras sastāvdaļu2. No tā 
iespējams secināt, ka sabiedrība ir pietiekoši informēta par to, ka rietumu 
pasaules patērētājkultūra un preču pārprodukcija tieši un netieši ir novedusi 
gan pie finanšu krīzēm, gan ekoloģiskām katastrofām. Tāpat ir skaidrs, ka 
tā pavisam noteikti nav ilgtspējīga, pie tam lielā mērā balstās uz attīstības 
valstu darbaspēka un citu resursu neētisku ekspluatēšanu.

Šajā procesā līdzvainīgi ir arī dizaineri, būdami piesaistīti teju katrai 
ražošanas, izplatīšanas un pārdošanas fāzei. Un ja “20. gadsimtā dizaineri 
lielākoties bijuši daļa no problēmas, tagad tiem vajadzētu kļūt par daļu no 
risinājuma” (Muratovski, 2010, lpp. 378). Šī apziņa kombinācijā ar dažādiem 
citiem faktoriem ļāvusi pēdējā desmitgadē strauji attīstīties vairākām līdz 
tam nebijušām dizaina prakses formām, kuras vieno apzināta atsacīšanās 
no komerciāliem mērķiem vai darba komerciālos apstākļos (Van der Zwaag, 
2014, lpp. 13). Rezultātā novērojams, ka, ja iepriekš dizainers galvenokārt 
darbojās kā palīgs pārdošanā, nerēķinoties ar tās ētisko aspektu, tad šobrīd 
tas arvien vairāk sāk sevi apzināties kā gana spēcīgu patērētājkultūras 
pretinieku.

Tātad ir iespējams runāt par dizainera lomas maiņu un sekojoši arī 
par dizainera mērķu un dizaina kvalitātes kritēriju maiņu. Šo pārmaiņu 
manifestācijas ir citāda dizaineru attieksme pret savu darbu, kritiska nostāja 
pret procesiem sabiedrībā un apziņa par savu spēju un atbildību veikt 
pienesumu situācijas uzlabošanā, izmantojot dizaina rīkus. Formāli tam ir 
novērojamas dažādas izpausmes, un to skaitā ir arī izteiktas komunikācijas 
medija funkcijas piešķiršana dizaina produktam, kas raksturīga tieši šajā 
pētījumā aplūkotajam dizaina virzienam – kritiskajam dizainam.

Par tēmas aktualitāti liecina pēdējā desmitgadē pieaugošā kritiskā 
dizaina popularitāte (Malpass, 2017, lpp. 2). Akadēmiskā kontekstā un 
dizaina pētniecībā tam tiek veltīts aizvien vairāk konferenču prezentāciju, 
lekciju un publikāciju gan zinātnisku rakstu, gan grāmatu formā. Plašāka 
sabiedrība savukārt ar šo pieeju dizainam var iepazīties izstādēs, kas kopš 
21. gs sākuma kļuvušas par regulāru parādību pasaules nozīmīgākajos 
mākslas un dizaina muzejos un galerijās3.

2 Piemēram, par globālās sasilšanas tēmu uzņemtā dokumentālā filma An Inconvenient 
Truth (2006) kļuva par kinoteātru kases grāvēju. Šajā pat populāri dokumentālajā žanrā tai 
sekojušas arī citas filmas, kurās uzrādītas ar patērātājkultūru un pārprodukciju saistītās 
problēmas, piemēram, The Story of Stuff (2007), Food Inc (2008), Food Chains (2014), True 
Cost (2015), Migrant Dreams (2017), Rotten (2018), u.c.
3 Nozīmīgāko notikumu sarakstu skatīt pielikumā.
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Tiek eksperimentēts arī ar kritiskā dizaina pielietošanu zinātnes 
pētījumu un atklājumu ētiskā aspekta izvērtēšanā. Dizaineri piedāvā 
diskusijai dažādus praktiski iespējamus, bet pirmajā mirklī šķietami 
kontroversiālus produktus4 un esošo produktu lietošanas veidus, tādējādi 
paplašinot sabiedrības redzesloku par tehnoloģiju lomu mūsu dzīvē. Tomēr, 
ņemot vērā to, ka pie iepriekšminētajām globālajām problēmām vainojama 
galvenokārt neilgtspējīga industrija, sevišķi pozitīvi vērtējami centieni 
kritiskā dizaina principus iekļaut arī komerciālā kontekstā. Šim mērķim īpaši 
trenēto dizaineru spekulatīvie scenāriji ļauj ražotājiem paredzēt iecerēto 
produktu negatīvās implikācijas un attiecīgi modificēt to dizainu vēl pirms 
masu produkcijas uzsākšanas vai pat atteikties no noteiktiem nodomiem 
pavisam.

Pētījuma tēmas aktualitāti iespējams rezumēt kā dizaina lomas un 
nozīmes izmaiņas, kuru rezultātā 20. gs. beigās radies pietiekami skaidri 
definējams dizaina virziens – kritiskais dizains. Tā iespējas un potenciāls 
šobrīd pasaulē tiek intensīvi studēts un testēts, pamatots un apstrīdēts gan 
teorijā, gan praksē. Arī šis pētījums veic pienesumu teorētiskajā diskusijā 
par kritiskā dizaina pamatotību un lietderību, kā arī piedāvā jaunas iespējas 
šī virziena attīstībai.

1.2. Pētījuma priekšmets

Pētījuma priekšmets ir divu specifisku dizaina novirzienu – kritiskā 
dizaina un pārmaiņu dizaina – teoriju sintēze, kas vērsta uz pārmaiņu 
veicināšanu un vadību. Pētījuma pamatā ir kritiskais dizains, kas veidojies 
Rietumeiropā 1990. gadu vidū un līdz pat šim brīdim piedzīvo aizvien 
pieaugošu aktualitāti; tā nozīme dizaina disciplīnas kopainā; kā arī tā 
potenciālā loma ilgtspējīgu dzīvesveidu un uzņēmējdarbības veicināšanā. 
Savukārt otrs ir pavisam nesen, 2015. gadā definētais pārmaiņu dizains, 
kas atzīst dizaina negatīvo lomu neilgtspējīga stāvokļa uzturēšanā, 
uzsver pārmaiņu nepieciešamību un ir iecerēts kā patiesas ilgtspējas 
priekšnosacījums.  

4 Šeit un turpmāk ar dizaina produktu jāsaprot jebkāds dizaina procesa rezultāts – gan 
materiāls (taustāmi priekšmeti, lietas), gan nemateriāls (procesi, stratēģijas, pieredzes, 
digitāli produkti, u.tml.).
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1.3. Pētījuma hronoloģiskais un ģeogrāfiskais ietvars

Pētījuma priekšmeta  – kritiskā dizaina – teorijas un prakses 
izcelsmes un darbības laiks datējams, sākot ar 1990. gadu vidu, līdz pat 
mūsdienām. Tā izcelsmes vieta ir Lielbritānija, un tālāk tas izplatījies 
galvenokārt Eiropā (tai skaitā arī Latvijā) un Ziemeļamerikā. Pēdējā 
desmitgadē, pateicoties dizaina studentu un mācībspēku apmaiņai, kā arī 
plašai digitālo mediju un saziņas līdzekļu pieejamībai, vērojams straujš 
kritiskā dizaina popularitātes pieaugums arī tehnoloģiski attīstītākajās 
Āzijas valstīs (piemēram, Dienvidkorejā, Ķīnā, Japānā, kā arī Indijā).

Lai iezīmētu šī dizaina novirziena izcelsmes kontekstu un ietekmes 
avotus, pētījumā aplūkoti arī procesi, kas raksturojuši rūpniecības un dizaina 
kā profesionālas disciplīnas attīstību un pret to vērstās dizaineru un dizaina 
teorētiķu kritiskās reakcijas. Tādējādi pētījumā ietvertas atsevišķas epizodes 
no 19. gs. otrās puses un 20. gs. Rietumu pasaules dizaina vēstures, 
izvērstāk aplūkojot divus strāvojumus – Itāļu Radikālā dizaina kustību 20. 
gs. 60.-70. gados un Nīderlandes konceptuālā dizaina atzaru 20. gs. 90. 
gados.

1.4. Pētījuma problēma

Kritiskais dizains ir relatīvi jauns dizaina novirziens un tā potenciāls 
vēl nav līdz galam izzināts. Lai arī sākotnēji veidots vienlaikus ar ideoloģiski 
spēcīgu teorētisko ietvaru, tas ātri izplatījies dizaina profesionāļu vidū, 
praksē ieņemot visai atšķirīgas formas un parādoties dažādos kontekstos. 
Tomēr visām šīm manifestācijām ir arī vienojoši elementi, kas ļauj tās 
joprojām identificēt kā kritiskajam dizainam piederošas.

Pieaugot šī virziena popularitātei, tas tiek arī aizvien vairāk analizēts 
un pakļauts kritikai, atklājot arī nozīmīgus trūkumus un pārrāvumus tā 
teorētiskajos uzstādījumos un praktiskajās izpausmēs. Neraugoties 
uz augošo interesi par šo praksi, kritiskais dizains joprojām uzskatāms 
par marginālu parādību visas dizaina nozares kontekstā, un lielākā daļa 
dizaineru, visticamāk, par tādu neko nezina. Minētais zināmā mērā ir 
pretrunā ar kritiskā dizaina izvirzītajiem vērienīgajiem mērķiem – vēršanos 
pret vispārpieņemto dizaina praksi, plašas sabiedrības mobilizēšanu uz 
aktīvu rīcību patērētājkultūras izvērtēšanai un pat kapitālisma paradigmas 
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izaicināšanai, u.tml. Ir novērojams izteikts pārrāvums starp rezultātiem, 
kādus ar šī dizaina palīdzību iecerēts sasniegt, un veidu (formu, izteiksmes 
veidu, medijiem, informācijas izplatīšanas platformām), kādā tas tiek darīts.

1.5. Pētījuma mērķis un jautājumi

Pētījumā iecerēts meklēt veidus, kā novērst vai mazināt šo pārrāvumu 
un rast iespējas kritiskā dizaina mērķus realizēt citos veidos, tajā pat laikā 
saglabājot tā ietvaros izstrādātās metodes, paņēmienus, pieejas, un atziņas. 
Pētījumā analizēta kritiskā dizaina teorija un prakse ar nolūku identificēt šim 
dizaina novirzienam piemītošas kvalitātes, ko būtu iespējams integrēt arī 
citās dizaina praksēs, tādējādi pilnveidojot tās. Ņemot vērā kritiskā dizaina 
specifisko pozīciju plašākā dizaina disciplīnas kontekstā, kā arī konstatētās 
nepilnības līdzšinējā realizācijas pieredzē, pētījuma mērķis ir kritiskā 
dizaina vērtīgākajiem aspektiem rast tādu pielietojuma kontekstu, kurā tie 
varētu efektīvāk veicināt gan pilsonisko atbildību, gan arī ilgtspējīgākus 
dzīvesveidus un uzņēmējdarbību.

Lai sasniegtu minētos mērķus, pētījumā meklētas atbildes uz 
sekojošiem jautājumiem:

- kādas ir kritiskā dizaina paradigmai raksturīgās kvalitātes (metodes, 
paņēmieni, pieejas, atziņas) salīdzinājumā ar vispārpieņemtajām dizaina 
praksēm;

- kādas kritiskā dizaina kvalitātes iespējams integrēt plašākā dizaina 
kontekstā, tādējādi paplašinot tajā praktizējošo dizaineru redzesloku un 
bagātinot metožu arsenālu, ietekmējot dizaineru domāšanas veidu un 
attieksmi, un veicinot dizaineru emancipāciju un attiecīgi arī apzinātākas 
dizaina prakses;

- kādas kritiskā dizaina kvalitātes iespējams integrēt pārmaiņu dizaina 
kontekstā, balstoties uz jau pastāvošām līdzībām abu minēto novirzienu 
ideoloģiskajos uzstādījumos, lai darītu iespējamas radikālas pārmaiņas 
dizaina praksē, kas eventuāli novestu pie patiesas ilgtspējas, jeb pārfrāzējot 
– kā iespējams sintezēt šo novirzienu teorijas un veidot kritiskā pārmaiņu 
dizaina pieeju?
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1.6. Zinātniskā novitāte

Šis ir teorētisks pētījums, kura zinātniskā novitāte ir pilnveidota 
dizaina teorija. Tā ietvaros ir veikta esošu teoriju sintēze, kritiskā dizaina 
teoriju integrējot pārmaiņu dizaina teorijā. Pētījums identificē kritiskajam 
dizainam piemītošas kvalitātes (metodes, paņēmienus, pieejas, atziņas), 
kuras ir iespējams integrēt arī vispārpieņemtajās dizaina praksēs, veicinot 
apzinātāku pieeju dizaina procesiem un paplašinot dizaina profesionāļu 
redzesloku. Tās aplūkotas kā esošās dizaina metodes papildinoši 
instrumenti, kas var palīdzēt veidot ētiski atbildīgākus dizaina risinājumus, 
kā arī testēt jaunas idejas un nonākt pie vērtīgām atziņām par potenciālo 
lietotāju un sabiedrību kopumā. Kritiskais dizains pētījumā proponēts kā 
specifisku paņēmienu un domāšanas veida (angliski – mindset) kopums, 
kas var tikt vērtējams arī kā metode. Pētījumā atklāti saskarsmes punkti 
kritiskā dizaina un pārmaiņu dizaina ideoloģiskajās nostādnēs un mērķos, 
tādējādi uzrādot iespējas iepriekšminētās kritiskā dizaina kvalitātes 
izmantot, lai ar dizaina rīkiem ierosinātu pārmaiņas, kas vērstas uz 
ekoloģiski atbildīgāku un sociāli taisnīgāku nākotni.

Līdzšinējos pētījumos kritiskais dizains pārsvarā ticis aplūkots kā 
patstāvīgs dizaina novirziens, kas darbojas opozīcijā vispārpieņemtajām 
dizaina praksēm. Izņēmumi šādam skatījumam ir pētījumi, kuros analizēta 
kritiskā dizaina iesaiste līdzdalīgos procesos izziņas rīka kapacitātē. 
Savukārt praksē kritiskais dizains ticis izmantots arī starpdisciplināros 
pētniecības projektos un dažkārt pat komerciālos kontekstos. Šādi gadījumi 
nav plaši dokumentēti zinātniskajā un nozares literatūrā, taču to piemēri 
iekļauti šajā pētījumā, lai kritiskā dizaina prakšu kartējums būtu pēc iespējas 
pilnīgs.

Kritiskā dizaina izvērtēšana šādā izteikti utilitārā aspektā ar mērķi 
veicināt pārmaiņas dizaina paradigmā ir novatoriska, turklāt tā veic 
pienesumu abu minēto dizaina novirzienu – kritiskā un pārmaiņu – 
globālajā akadēmiskajā diskursā. Darbs turpina arī Latvijas Mākslas 
akadēmijas pētnieces Aijas Freimanes izstrādāto doktorantūras pētījumu, 
kas rezultējies promocijas darbā “Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai. 
Dizaina paradigmas maiņa” (2015). Freimanes darbā aplūkoto jautājumu 
loks un uzrādītā problemātika pārklājas ar šajā pētījumā ietverto tiktāl, cik 
tā meklē veidus, kā veicināt ilgtspējīgu un ētiski atbildīgu dizaina praksi, 
taču būtiski atšķiras abos darbos piedāvātie risinājumi. Runājot par 
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saskarsmes punktiem, abi pētījumi kā vienu no galvenajām problēmām 
uzstāda Rietumu pasaulē valdošās ideoloģijas – liberālās kapitālisma tirgus 
ekonomikas – radītās sekas un dizainu kā nozīmīgu rīku šīs ideoloģijas 
uzturēšanā. Tāpat abos tiek meklēti veidi, kā veicināt ētikas principu 
ievērošanu dizaina procesā un kā dizaina problēmas likt apzināties plašākā 
kontekstā, izvairoties no neīstu problēmu5 risināšanas. Savukārt, atšķirībā 
no Freimanes, kura ilgtspējīgu praksi rosina veicināt caur sociālā dizaina 
un tam raksturīgu paņēmienu prizmu, šī pētījuma autore piedāvā citus 
paņēmienus, kas iepriekšminētos var veiksmīgi papildināt, par pamatu 
ņemot kritiskā un pārmaiņu dizaina teorijas. Abi pētījumi ir orientēti uz 
dizaina izglītības metodikas attīstīšanu, un tajos izvirzītās tēzes daļēji 
aprobētas arī izglītības procesā Latvijas Mākslas akadēmijas teorētisko un 
praktisko studiju kursu ietvaros.

Novatorisks un citur literatūrā nesastopams ir Latvijas kritiskā dizaina 
piemēru pārskats un izvērtējums. Tajā ietverti gadījumi, kuros novērojama 
rezonanse ar aktuālajām tendencēm kritiskajās praksēs citur pasaulē, kā 
arī dokumentēti pēdējos četros gados Latvijas Mākslas akadēmijā tapušie 
darbi, kas izstrādāti šī pētījuma autores vadībā, mērķtiecīgi praktizējot tieši 
kritiskā dizaina metodes, pieejas un domāšanas veidu.

Darbu papildina liels skaits ilustrētu kritiskā dizaina piemēru, kas 
apkopoti un analizēti tematiskās nodaļās, izceļot šīs prakses integrācijas 
iespējas dažādos kontekstos. Analīzei pakļauti arī izmantotie dizaina 
formālie paņēmieni un izteiksmes līdzekļi, attiecīgi ļaujot tos replicēt, 
izstrādājot jaunus dizaina projektus. Latvijas dizaina izglītības un 
pētniecības kontekstā šis darbs ir nozīmīgs arī ar to, ka tas ir pirmais 
pētījums latviešu valodā par kritiskā dizaina tēmu, kā arī viens no 
nedaudziem par norisēm mūsdienu dizainā kopumā.  

5 Ar neīstām problēmām domātas tādas, kuru atrisinājums vai nu tikai šķietami uzlabo 
esošo stāvokli vai pat ilgtermiņā pasliktina to, jo neizvērtē un nerisina problēmu patiesos 
cēloņus, turklāt vēl novēršot no tiem uzmanību.
6   Viens no pirmajiem un zināmākajiem autoriem, kas virzīja šo domu, ir Viktors Papaneks: 
“Visi cilvēki ir dizaineri. Viss ko mēs darām gandrīz visu laiku ir dizains, jo dizains ir visu 
cilvēka aktivitāšu pamatā.” (Papanek, 2006, lpp. 3). 
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1.7. Izmantoto terminu definīcijas
un jēdzienu skaidrojumi

1.7.1. Dizains

Šī nodaļa jāsāk ar skaidrojošu atkāpi, norādot, ka dizains ir ārkārtīgi 
daudzpusīga disciplīna, kuras teorijas ir attīstījušās fragmentārā veidā, 
balstoties uz konceptiem, kas pārņemti no ļoti atšķirīgām zinātnēm (Love, 
2000b, lpp. 295). Kā atzīst dizaina teorētiķis Terenss Lavs  (Terence Love), 
dizaina terminoloģija ir kļuvusi juceklīga un neprecīza. Viņš atklāj, kā reiz 
mēģinājis apkopot galvenos terminus un konstatējis, ka eksistē teju tik 
pat daudz dizaina un dizaina procesa definīciju, cik cilvēku, kas raksta 
par dizainu (Love, 2000b, lpp. 295). Pats Lavs par noderīgu kritēriju, pēc 
kā definēt dizainu (piemēram, atšķirībā no inovācijas), uzskata plāna vai 
nodoma esamību, – ja kaut kas ir realizēts ar nodomu un saskaņā ar plānu 
(respektīvi –  tapis pēc dizaina), tad tas ir dizains (dizainēšanas rezultāts) 
(Love, 2018). Līdzīga pieeja ir arī citiem autoriem, tāpēc angļu valodā 
publicētajā nozares literatūrā pārsvarā sastopamas definīcijas darbības 
vārdam “to design”.

Viena no visbiežāk pielietotajām ir Herberta Saimona (Herbert Simon) 
definīcija, kas dizainēšanu apraksta kā darbību, kas vērsta uz to, lai esošos 
apstākļus tuvinātu vēlamajiem (Simon, 1996, lpp. 111). Šī definīcija ir 
pietiekami plaša, lai ietvertu visdažādākos dizaina kontekstus, un principā 
ir piemērojama arī šajā pētījumā. Tajā pat laikā gan šī, gan citas dizaina 
definīcijas ir tik vispārīgas, ka lielākoties izrādās nelietderīgas konkrētām 
diskusijām, un ir nepieciešams specificēt šī dizaina procesa kontekstu un 
rezultātu. Tādēļ turpinājumā definēti vairāki dizaina paveidi, kam ir būtiska 
nozīme šī pētījuma ietvaros.

Tāpat ir nepieciešams norādīt, ka pētījums aplūko t.s. ekspertu dizainu 
(angļu valodā – expert design). Šo terminu diskursa sašaurināšanai piedāvā 
Ecio Mandzini (Ezio Manzini), norādot, ka jebkurā jomā cilvēks savas 
prasmes var praktizēt neprofesionāli, bet var attīstīt līdz eksperta līmenim 
(piemēram, gandrīz ikviens prot skriet, bet ne visi ir atlēti). Attiecīgi Mandzini 
ekspertu dizainu pretnostata t.s. izplatītajam dizainam (angļu valodā – 
diffuse design) (Manzini, 2015b, lpp. 37), tādējādi reaģējot uz literatūru, kurā 
dizainēšana raksturota kā ikvienam cilvēkam dabiski piemītoša prasme6.
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1.7.2. Kritiskais dizains

Pētījumā termins “kritiskais dizains” (angliski – critical design) 
izmantots, tiecoties maksimāli pieturēties izvērstajai definīcijai, kas ietverta 
dizaina terminoloģijas apkopojumā “Design Dictionary: Perspectives on 
Design Terminology” (Erlhoff & Marshall, 2008). Saskaņā ar šo definīciju 
kritisko dizainu raksturo spekulatīvu dizaina priekšlikumu veidošana, 
lai izvaicātu šaurus priekšstatus un aizspriedumus par produktu lomu 
ikdienas dzīvē. Kritiskā dizaina jēdziens konstruēts kā pretmets t.s. 
“apstiprinošajam” dizainam, kas savukārt nostiprina esošo lietu kārtību 
(pētījumā “apstiprinošajam” dizainam pārsvarā piemēroti nozares 
literatūrā biežāk sastopamie apzīmējumi – “tradicionālais dizains” vai 
“vispārpieņemtais dizains”). Tas definēts drīzāk kā attieksme un pieeja 
dizainam, nekā definitīva metode, un tā primārais mērķis ir “likt mums 
domāt: veicināt izpratni, izgaismot pieņēmumus, provocēt darbību, raisīt 
debates un pat izklaidēt intelektuālā veidā, līdzīgi kā literatūra vai kino” 
(Raby, 2008b, lpp. 94). Šī termina ieviesēji Entonijs Dans (Anthony Dunne) un 
Fiona Reibija (Fiona Raby) atzīst, ka viņu veidoto kritiskā dizaina teoriju un 
praksi ir ietekmējušas citas epizodes dizaina vēsturē, kad dizains kalpojis 
kā rīks kritikas paušanai un diskusijas rosināšanai, piemēram, 1970. gadu 
radikālā un 1990. gadu konceptuālā dizaina kustība. Viņi kritisko dizainu 
redz kā vienu no daudzajām pārmaiņām dizaina nozarē, kas pēdējās 
pāris desmitgadēs liecina par dizaineru centieniem tikt līdzi straujajām 
pārmaiņām tehnoloģiskajos, politiskajos, ekonomiskajos un sociālajos 
procesos, kas raksturo 21. gadsimta sākumu, un ietekmēt tos (Raby, 2008b, 
lpp. 94-95).

Kritiskā dizaina produkti ir fiktīvas lietas vai procesu scenāriji, kas 
veidoti nevis reālai lietošanai, bet gan tāpēc, lai provocētu skatītāju un 
mudinātu to kritiski domāt par dizaineru uzrādīto problemātiku (šajā 
aspektā kritiskā dizaina funkcija ļoti līdzinās laikmetīgās mākslas funkcijai). 
Tie īstenoti kā dizaina prototipi, kas nereti attēloti arī darbībā, ļaujot 
skatītājam vieglāk iztēloties sevi dizaineru piedāvātajā situācijā. Bieži vien 
kritiskā dizaina darbi veidoti, kombinējot dažādus medijus: priekšmetus (gan 
fiziski klātesošus, gan arī tikai citos medijos dokumentētus), fotoattēlus, 
videofilmas, interneta mājaslapas, kā arī skaidrojošus tekstus. Kritiskā 
dizaina aplūkoto tēmu loks ir plašs, – tas ietver gan tehnoloģiju attīstības 
ētiskās implikācijas, gan priekšmetiskās vides ietekmes uz sabiedrību, gan 
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pilsoniskās un profesionālās ētikas un atbildības aspektus, gan industriju un 
ar to saistīto patērētājkultūru, kā arī citus dizainam relevantus jautājumus.

Neraugoties uz iepriekš minēto, tomēr jāņem vērā, ka nozares 
zinātniskajā literatūrā joprojām nav absolūtas vienprātības attiecībā uz 
termina “kritiskais dizains” lietojumu un šī jēdziena skaidrojumu, tāpēc 
detalizētāk par tā rašanos un nostiprināšanos aprakstīts šī pētījuma nodaļā 
“Termins “Kritiskais dizains”).

 
1.7.3.	 Vispārpieņemtais	jeb	apstiprinošais	dizains

Ņemot vērā, ka kritiskā dizaina prakse apzināti veidota kā pretmets 
lielākajai daļai esošo dizaina prakšu, rodas nepieciešamība specifiski 
apzīmēt arī tās. Būtībā runa ir par dizainu, kas vēsturiski attīstījies ciešā 
sasaistē ar rūpniecību un kura mērķi ir ražošanas procesu optimizācija, 
lietošanas pieredzes uzlabošana, kā arī estētiska tēla nodrošināšana 
rūpniecības produktiem, tādējādi veicinot to patēriņu. Kritiskā dizaina 
termina ieviesēji Dans un Reibija minētā dizaina apzīmēšanai izmanto 
terminu “apstiprinošais dizains” (angliski – affirmative design), kurā turklāt 
tiek ietverts arī spēcīgs vērtību spriedums. Citu autoru darbos plašāk 
sastopams termins ar neitrālāku konotāciju – “tradicionālais dizains” vai 
“vispārpieņemtais dizains” (angliski – traditional design, mainstream design).

1.7.4.	 Spekulatīvais	dizains

Ar terminu “spekulatīvais dizains” (angliski – speculative design) 
apzīmē kritiskā dizaina prakses, kas orientētas uz tādu kritisku dizaina 
priekšlikumu veidošanu, kas pozicionēti spekulatīvā nākotnē. Pārsvarā 
to tematika ietver tehnoloģiju attīstību un tās potenciālās implikācijas uz 
sabiedrību. Par šo terminu nozares zinātniskajā literatūrā novērojams 
salīdzinoši maz vienprātības. Ir autori, kas to izmanto kā sinonīmu 
kritiskajam dizainam, citi, kas kritisko dizainu uzskata par vienu no 
spekulatīvā dizaina paveidiem, un vēl citi, kas abus apzīmētājus apvieno 
vienā terminā “kritiskais spekulatīvais dizains” vai “spekulatīvais kritiskais 
dizains”. Šajā pētījumā termins “spekulatīvais dizains” lietots šāda paša 
nosaukuma nodaļā, atsaucoties Meta Malpasa (Matt Malpass) kritisko 



18

dizaina prakšu klasifikāciju, jo termina izmantojums pētījuma ietvaros ir 
lietderīgs, lai uzsvērtu noteiktiem dizaina piemēriem raksturīgās īpašības. 
Tajā pat laikā šajā nodaļā norādīts arī uz šīs klasifikācijas un tai piesaistītās 
terminoloģijas trūkumiem (Malpass, 2012). Citos gadījumos kritiskā dizaina 
piemēri, kuros izmantots nākotnes spekulāciju paņēmiens, šajā pētījumā 
netiek apzīmēti ar šo terminu, bet saglabā kritiskā dizaina apzīmējumu.

1.7.5.	 Pārmaiņu	dizains

Termins “pārmaiņu dizains” (angliski – transition design) ieviests 
2015. gadā, lai apzīmētu jaunu dizaina teoriju un praksi, kas šobrīd vēl 
ir tikai tapšanas stadijā un kas ir iecerēta kā ilgtspējīgas sabiedrības 
priekšnosacījums. Šī prakse tiek veidota ar mērķi rast alternatīvu līdz šim 
valdošajai dizaina paradigmai (vispārpieņemtajam jeb apstiprinošajam 
dizainam), kas jau pašos pamatos nespēj nodrošināt ilgtspēju, neraugoties 
uz maldinošajiem apsolījumiem un šķietamajiem centieniem to darīt. 
Pārmaiņu dizaina ideja balstās uz sekojošiem pamatprincipiem: tā atzīst, 
ka mēs dzīvojam “pārmaiņu laikmetā”; par galveno premisu uzstāda 
nepieciešamību pēc sistēmas līmeņa pārmaiņām sabiedrībā, kas vērstas 
uz ilgtspējīgākām nākotnēm; un uzskata, ka dizainam un dizaineriem šajās 
pārmaiņās jāspēlē centrālā loma. 

1.7.6.	 Dizaina	domāšana

Pirmie pētījumi par radošajiem paņēmieniem un metodoloģiju 
parādās 1960. gados. Paralēli sāk veidoties arī aizvien spēcīgāka apziņa 
par dizaina pozitīvo pienesumu uzņēmējdarbības vadībā, pretstatā līdz 
tam valdošajam vienkāršotajam priekšstatam par dizaina potenciālu (20. 
gs. pirmajā pusē dizains galvenokārt tiek uztverts kā estētisks rīks masu 
patēriņa veicināšana). Tāpat pieaug izpratne par cilvēka vajadzībām kā 
centrālo elementu dizaina produkta izstrādē, un 1970. gados tiek īstenoti arī 
pirmie līdzdalīga dizaina procesi. 1980. gados uz cilvēku orientēts dizains 
(angliski – human-centred design) jau ir definēts un plaši izmantots jēdziens, 
savukārt 1990. gadus iezīmē nobriedusi apziņa par dizaina ekoloģisko 
un sociālo aspektu. Jēdziens “dizaina domāšana” pirmo reizi tiek definēts 
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1991. gadā kā prasmes, ko dizaineri, nereti to pat nenojaušot, attīsta, 
analizējot problēmas, inovatīvi tās risinot, kā arī pārliecinot cilvēkus atzīt 
un pieņemt rezultātus (Rawsthorn, 2013, lpp. 24). Tajā laikā darbību uzsāk 
arī dizaina konsultāciju uzņēmums IDEO, kas noformulē dizaina domāšanu 
kā metodi un aktīvi popularizē to. Tomēr uzņēmuma vadība uzsver, ka “nav 
izgudrojuši dizaina domāšanu, bet gan kļuvuši pazīstami, pateicoties tās 
praktizēšanai un pielietošanai dažāda mērogā problēmu risināšanā” (IDEO, 
n.d.). Saskaņā ar IDEO izpilddirektora Tima Brauna (Tim Brown) definīciju 
dizaina domāšana ir uz cilvēku orientēta pieeja inovācijai, kas izmanto 
dizaina paņēmienus, lai integrētu cilvēku vajadzības, tehnoloģiskās iespējas 
un veiksmīgas uzņēmējdarbības prasības. Tā iecerēta kā vienkāršots 
dizaina metožu kopums, kas var palīdzēt cilvēkiem, kuriem nav dizaina 
izglītības, izmantot radošus paņēmienus, lai tiktu galā ar dažādiem 
izaicinājumiem (IDEO, n.d.). Mūsdienās dizaina domāšanas princips ir plaši 
pielietots un lielākoties reducēts līdz 5 vai 6 soļiem: 1) empātija jeb lietotāja 
izprašana, 2) problēmas definēšana, 3) ideju ģenerēšana, 4) prototipēšana, 
5) testēšana, un atkarībā no konteksta arī 6) ieviešana dzīvē. Taču jāatceras, 
ka šī metode neaizstāj dizainera pakalpojumus, bet drīzāk papildina tos, jo 
katru no minētajiem soļiem pilnvērtīgi var īstenot tikai, izmantojot kādu no 
neskaitāmām specifiskām metodēm, kuras profesionāli dizaineri apgūst 
gan studijās, gan praksē, turklāt bez metodoloģijas nepieciešamas arī 
zināšanas materiālos, tehnoloģijās, dizaina vēsturē, ergonomikā u.tml. 

Dizaina domāšanas jēdziens sniedz aptuvenu priekšstatu par dizaina 
procesu, un vērtīgākais ieskats, ko no tā var gūt dizaina neprofesionāļi, ir 
ietverts pirmajos divos soļos – lietotāja izpēte, viņa vajadzību un motivāciju 
izprašana, iejušanās viņa situācijā; un problēmas definēšana sadarbībā 
ar lietotāju. Tādējādi dizaina domāšanas principu apguve, piemēram, 
valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās var ļaut izvairīties no 
neproduktīvas cīņas ar problēmu sekām, neesošu problēmu risināšanas un 
risinājumiem, kas nenostiprinās lietošanā.

1.7.7.	 Sociālais	dizains

Jēdziens “sociālais dizains” literatūrā tiek definēts dažādi, taču parasti 
ar to apzīmē tāda veida dizainu, kas ir vērsts uz sabiedrību un tiecas risināt 
sociāla rakstura problēmas. To mēdz lietot gan sociālās uzņēmējdarbības 
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kontekstā, gan arī apzīmējot sociāli atbildīgu dizaina praksi un pat aktīvismu 
(Chen, Cheng, Hummels, & Koskinen, 2015, lpp. 1). Sociālā dizaina diskursa 
aizsākumi meklējami Viktora Papaneka (Victor Papanek) tekstos, piemēram, 
grāmatā “Design for the Real World” (pirmo reizi publicēta 1971. gadā), bet 
mūsdienās viens no nozīmīgākajiem autoriem šajā jomā ir Ecio Mandzini. 
Lai gan jēdziens “sociālais dizains” tiek lietots plašā nozīmē, Mandzini 
uzsver atšķirības starp “sociālo dizainu” un “dizainu sociālai inovācijai”. Ar 
pirmo, tā sākotnējā nozīmē, tika apzīmētas dizaina aktivitātes, kas risina 
problēmas, kuras nerisina privātie uzņēmēji vai valsts, respektīvi – pēc 
to risinājumiem tirgū nav pieprasījuma (tāpēc, ka potenciālie lietotāji nav 
maksātspējīgi), un valstij trūkst resursu vai ieinteresētības. Tas nozīmē, 
ka šo problēmu risinājumi tiek rasti labdarības projektu ietvaros, kas ir 
arī būtisks ierobežojums šāda sociāla dizaina realizēšanā. Nereti šādu 
projektu ietvaros grūtībās nonākušās kopienas tiek apmācītas dizaina 
domāšanas metodoloģijā, lai problēmas varētu risināt pašu spēkiem. 
Savukārt “dizains sociālai inovācijai” ir vērsts uz plašu sabiedrību, ne tikai 
tās maznodrošinātajiem vai diskriminētajiem slāņiem; tā ir sociotehniska 
transformācija, kuras cēlonis un mērķis ir sociālas pārmaiņas; tas 
paredz realizēt jaunas sociālas formas un ekonomiskus modeļus, kas 
ļauj samazināt ietekmi uz vidi un stiprināt sociālās saiknes (Manzini, 
2015b, lpp. 63-65). Dizains sociālai inovācijai nav labdarība, bet ienesīga 
uzņēmējdarbība, kas ir ilgtspējīga alternatīva tradicionālajiem, uz patēriņu 
orientētajiem uzņēmējdarbības modeļiem.

Par sociāli atbildīgām dizaina praksēm uzskata arī tādas, kas 
esošās uzņēmējdarbības paradigmas ietvaros izvērtē sabiedrības sociālo 
struktūru un tajā vēsturiski iedibinātās hierarhijas un izvairās ar dizaina 
produktu starpniecību uzturēt dažādus stereotipus, sociālo nevienlīdzību un 
netaisnību (Haslinger, 2008, lpp. 368).
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1.8. Pētījuma metodoloģija

Šis ir teorētisks pētījums, kurā apkopotas, analizētas un interpretētas 
esošās dizaina teorijas un prakses, kā arī piedāvātas jaunas koncepcijas, ar 
mērķi veikt pienesumu dizaina praksei, attīstot tās metodoloģiju, pilnveidojot 
instrumentu krājumu un vairojot problēmu risināšanai nepieciešamās 
zināšanas (Horváth, lpp. 351). Saskaņā ar Kristofera Frailinga (Christopher 
Frayling) mākslas un dizaina pētniecības veidu klasifikāciju tas primāri 
uzskatāms par pētniecību dizainā (angliski – research into design) 
(Frayling, 1993, lpp. 5). T. Lava meta-teorētiskās klasifikācijas ietvaros 
pētījums skar: a) dizaina ontoloģiju –  dizaineru vērtības, fundamentālus 
pieņēmumus un pārliecības; b) vispārējās dizaina teorijas, kas tiecas 
aprakstīt dizaina procesu un tā attiecības ar dizaina produktu un apkārtējo 
vidi un c) dizaina metodes, to teorētiskās reprezentācijas (Love, 2000a, 
lpp. 50). Savukārt Imres Horvata (Imre Horváth) izstrādātajā dizaina 
pētniecības metodoloģisko ietvaru definējumā šis pētījums attiecas uz 
dizaina kontekstu un risina jautājumus par “(i) cilvēkiem, kas iesaistīti 
dizaina procesā vai ko ietekmē dizains, (ii) artefaktiem, kas dizaina procesu 
rezultātā ieguvuši konceptuālu eksistenci un (iii) vidi, kurā cilvēki un produkti 
eksistē un mijiedarbojas” (Horváth, lpp. 355). Šāda dizaina konteksta izpēte 
ir analītiska un tās mērķis ir pētīt, aprakstīt, izprast un skaidrot ar dizainu 
saistītus fenomenus, kā arī prognozēt to tālāko attīstību un izstrādāt 
jaunas teorijas (Horváth, lpp. 360). Tajā pat laikā Džoisa Jī (Joyce Yee), 
atsaucoties uz Naigelu Krosu (Nigel Cross), kā arī citkārt ierasto dalījumu 
dizaina praktiskajā un teorētiskajā pētniecībā, izvirza domu, ka ikviens (arī 
teorētisks) pētījums ir praksē balstīts (angliski – practice-based) vai prakses 
vadīts (angliski – practice-led), respektīvi, izrietošs no dizaina prakses. 
Attiecīgi no pētniecības metodoloģijas viedokļa Jī mudina metodes izvērtēt, 
raugoties, kā tās nodrošina saikni starp teoriju un praksi (Yee, 2010, lpp. 18). 
Minētā pieeja atzīta par vērtīgu un piemērotu arī šī pētījuma izstrādē.

Arī Kross norāda uz teorijas un prakses saistību un jaunas zināšanas 
dizaina jomā mudina meklēt sekojošos “avotos”: cilvēkos, procesos un 
produktos (Cross, 1999, lpp. 5). Viņš uzsver nepieciešamību pēc dizaina 
nozarei specifiskas teorijas un pētniecības metožu izstrādes, lai izvairītos 
no tā, ka “dizains kļūst par dabaszinātņu imitāciju” (Cross, 1999, lpp. 7), un 
atzītu, ka dizainam ir sava intelektuālā kultūra un savi paņēmieni, kā pētīt. 
Saskaņā ar Krosu, dizaina “zināšanu veidiem” (angliski – ways of knowing) 
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raksturīga iztēle un praktiskums (turpretī dabaszinātnēs pamatvērtības ir 
racionalitāte un objektivitāte, bet mākslā – refleksija un subjektivitāte), un 
“izziņas veidi” (angliski – ways of finding out) modelēšana un sintēze (kamēr 
dabaszinātnēs tie ir eksperiments un analīze, bet mākslā – kriticisms un 
izvērtēšana). Savukārt galvenais pētniecības priekšmets attiecīgi ir tas, kā 
cilvēki dizainē, tai skaitā, teorētiskas diskusijas un refleksija par dizaina 
spēju (angliski – design ability) un to, kā šo spēju var attīstīt un kā šo 
attīstību visefektīvāk veicināt dizaina izglītības ietvaros (Cross, 1999, lpp. 6). 
Iepriekš aprakstītais definē arī šī pētījuma mērķus un pieeju pētniecības 
procesam, kurā uzsvērts jauno ieskatu un atziņu potenciāls dizaina prakses 
attīstīšanā. 

Ņemot vērā pētījuma priekšmetu, par piemērotāko atzīta kritiski 
ideoloģiskā pētniecības paradigma, kas “ir orientēta uz pētnieka sociālo 
aktivitāti, t.i., uz uzskatu, ka vērtības nosaka pētījuma mērķus, uzdevumus 
un metodes” (Pipere, 2016, lpp. 93). Šī paradigma ir vērsta uz emancipāciju 
un pārmaiņām, un tā balstās uz 20. gs. sākumā Frankfurtes Sociālās 
pētniecības institūtā izstrādāto kritisko teoriju (Ponterotto, 2005, lpp. 129). 
Kritiskās teorijas pamatā ir pārliecība, ka dzīvās pieredzes (angliski – lived 
experience) ir konstruētas, realitāti veido kultūra, sociālās un politiskās 
vērtības (Pipere, 2016, lpp. 96), un tās uztveri ietekmē varas attiecības 
sociālā un vēsturiskā kontekstā. Pētījums kritiski ideoloģiskās paradigmas 
ietvaros pats par sevi ir kultūras un sociālās kritikas forma (Ponterotto, 
2005, lpp. 130). Attiecīgi, šī pētījuma mērķis ir proaktīvs: tas tiecas dizaina 
praksi ietekmēt, nevis to tikai aprakstīt un interpretēt.

Pētījums, atbilstoši nozares pētnieku kopienas izpratnei, kas balstās uz 
vispārpieņemtu jēdzienu un prakses kopumu (Pipere, 2016, lpp. 84), veikts 
saskaņā ar  kvalitatīvu metožu stratēģiju. Tas atspoguļojas arī pētījuma 
struktūrā: tas “sākas ar vispārīgu pētījuma jautājumu, kas pētījuma gaitā 
tiek konkretizēts, izdalot specifiskus apakšjautājumus. [..] tiek organizēta 
pētījuma jautājumam atbilstošu datu vākšana, [..] dati tiek interpretēti, un 
tiek veikta to konceptuālā un teorētiskā analīze, lai iegūtu modeli, teoriju, 
shēmu, kas sniedz ilustratīvu skaidrojumu pētījuma sākumā izvirzītajam 
vispārīgajam jautājumam.” (Pipere, 2016, lpp. 102) Pēcāk, saskaņā ar šo 
struktūru, tiek veikta pētījuma jautājuma precizēšana, jaunu datu vākšana 
un tiek atkārtots interpretācijas un analīzes process.

Attiecīgi pētījums tika uzsākts ar mērķi izprast šo relatīvi neseno un, 
salīdzinot ar citām dizaina nozares norisēm, maz pētīto kritiskā dizaina 
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fenomenu, izzināt tajā praktizējošo autoru motivācijas un intences, kā 
arī definēt tā specifiku (pētījuma jautājums “Kādas ir kritiskā dizaina 
paradigmai raksturīgās kvalitātes (metodes, paņēmieni, pieejas, atziņas) 
salīdzinājumā ar vispārpieņemtajām dizaina praksēm?”). Ievāktie dati 
– zinātniskā un nezinātniskā literatūra, informācija dizaina projektiem – 
analizēti un strukturēti pētījuma nodaļās 2.-3.4. (2. nodaļa iezīmē vēsturisko 
ietvaru, bet 3.1.-3.4. pievēršas tieši kritiskā dizaina praksei un teorijai). 
Analīzes laikā konstatēts, ka kritiskā dizaina praksi raksturo padziļināta 
interese par ideoloģiju ietekmi uz dizainu, kā arī dizaina loma nākotņu 
veidošanā, tāpēc veiktas papildu literatūras studijas, un šīs divas tēmas 
izvērstas attiecīgi nodaļās 3.5. “Dizains un ideoloģija” un 3.6. “Dizains un 
nākotne”. Analīzes laikā identificēti arī nedaudzi gadījumi, kad kritiskais 
dizains vai tam raksturīgas pazīmes novērojamas utilitāros kontekstos, kas 
principā neatbilst kritiskā dizaina teorētiskajam uzstādījumam. Šīs situācijas 
izvērstāk aplūkotas nodaļā 3.7., tādējādi iezīmējot virzienu pētījuma 
turpinājumam un ļaujot formulēt precizētu pētījuma jautājumu – “Kādas 
kritiskā dizaina kvalitātes iespējams integrēt plašākā dizaina kontekstā, 
tādējādi paplašinot tajā praktizējošo dizaineru redzesloku un bagātinot 
metožu arsenālu, ietekmējot dizaineru domāšanas veidu un attieksmi, 
un veicinot dizaineru emancipāciju un attiecīgi arī apzinātākas dizaina 
prakses?” Nodaļā 3.8. apkopoti ar kritiskā dizaina attīstību saistītie riski vai 
trūkumi, kas uzrādīti nozares zinātniskajā un nezinātniskajā literatūrā. Daļa 
no argumentiem pētījumā atspēkoti, interpretējot citu autoru zinātniskās 
publikācijas par kritisko dizainu, taču citi atzīti par vērā ņemamiem, attīstot 
šo novirzienu tālāk.

Kvalitatīva pētījuma rezultāti ir konkretizēti un kontekstualizēti 
atklājumi no subjektīvās iekšējā novērotāja pozīcijas (Pipere, 2016, 
lpp. 113). Pie šādiem atklājumiem nonāk, visa pētījuma gaitā nepārtraukti 
veicot induktīvo datu analīzi, pielietojot nepārtrauktas salīdzināšanas 
metodi, meklējot modeļus, jēdzienus un kategorijas (Pipere, 2016, lpp. 112). 
Balstoties uz 3. nodaļā analizētajiem datiem, 4. nodaļā izvirzīta teorija par 
konkrētu kritiskajam dizainam specifisku paņēmienu un domāšanas vieda 
kopumu, kas vērtējams kā kritiskā dizaina metode. Šī teorija piedāvāta 
iztirzāšanai divās recenzētās zinātniskās publikācijās (Jakobsone, 2017 
un 2019), kā arī vairākās zinātniskās konferencēs. Vienlaikus, reaģējot 
uz aktualitātēm dizaina nozares pētniecībā (pārmaiņu dizaina teorijas 
parādīšanos un attīstīšanos, sākot ar 2015.gadu), formulēts nākamais 
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precizējošais pētniecības jautājums: “Kādas kritiskā dizaina kvalitātes 
iespējams integrēt pārmaiņu dizaina kontekstā, balstoties uz jau 
pastāvošām līdzībām abu minēto virzienu ideoloģiskajos uzstādījumos, 
lai darītu iespējamas radikālas pārmaiņas dizaina praksē, kas eventuāli 
novestu pie patiesas ilgtspējas?” Veikta atkārtota papildus datu apguve par 
pārmaiņu dizainu, kas ļāvusi identificēt saskarsmes punktus kritiskā dizaina 
un pārmaiņu dizaina teorijās, ļaujot izvirzīt priekšlikumu (saskaņā ar kritiski 
ideoloģiskās pētniecības paradigmu, kas vērsta uz pārmaiņām un tiecas 
pētījuma priekšmetu ietekmēt, nevis tikai aprakstīt) mērķtiecīgi sapludināt 
abu minēto dizaina novirzienu pieejas un metodes, lai sasniegtu vienotu 
mērķi – ilgtspējīgu dizainu, ilgtspējīgus dzīves veidus un saimniekošanu.

1.9. Izmantoto avotu un literatūras pārskats
un izvērtējums

Lai sniegtu priekšstatu par šī pētījuma kadrējumu esošajā dizaina 
diskursā, turpinājumā norādīti galvenie izmantotie avoti. Literatūras avoti 
strukturēti, nosacīti iedalot trīs tipos tipos un pieminot nozīmīgākos autorus:

1) Recenzēta zinātniskā literatūra – publikācijas zinātniskos žurnālos 
un konferenču referātu krājumos, doktorantūras disertācijas (tādi autori kā 
Auger, Bardzell&Bardzell, Bowen, Cogdell, Dunne, Franzato, Fry, Gaver, Hunt, 
Irwin, Laranjo, Malpass, Manzini, Mazé, Muratovski, Prado de O. Martins, 
Pacenti, Raby, Redström, Sanders, Seago, Tonkinwise, Willis).

2) Nezinātniskā nozares literatūra – nerecenzētas grāmatas un 
publikācijas, kuru autori ir dizaina pētnieki, un eksperimentālu dizaina 
projektu dokumentācijas, ko veikuši paši to īstenotāji (tādi autori kā Beaver, 
Dunne, Dauthery, Escobar, Fry, Junte, Kerridge, Manzini, Munari, Papanek, 
Pennington, Quinz, Raby, Rawsthorn, Simon, Stott, Thackara, Thomson, Van 
der Zwaag, van Zijl, White).

3) Praktizējošu dizaineru rakstītie teksti, kuros tie reflektē par 
saviem projektiem (pārsvarā publicēti autoru interneta mājaslapās) un 
dizaina diskusiju un lekciju video vai to transkripti (tādi autori kā Antonelli, 
Auger&Loizeau, Burton&Nitta, Dunne&Raby, Gamper, Guixé, Jen, Klarenbeek, 
Mendini, Natalini, Toraldo di Francia, Frasinelli&Magris, Near Future 
Laboratory, Remy&Veenhuisen, Rubin, Weleski&Yasko, Thwaites,Toran).

Dizaina zinātniskajai literatūrai, salīdzinot ar citām nozarēm, raksturīgi, 
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ka pētījuma autors vai tā radošais darbs nereti ir arī pētījuma priekšmets, 
jo vairums dizaina pētnieku darbojas komerciālajā un/vai eksperimentālajā 
praksē. Tas jo īpaši attiecināms uz kritiskā dizaina novirzienu, kas tapis, 
noteiktiem autoriem apzināti veidojot teorētisko bāzi un to uzreiz arī testējot 
praksē7. Dizaina pētniecībā iekļauta gan “dizaina prakse”, gan “dizaina 
studijas”, gan “dizaina izpēte” (Fallman, 2008, lpp. 5) (angliski – design 
practice, design studies, design exploration). Šajās trīs aktivitātēs izmantotās 
metodes un instrumenti ir līdzīgi, taču atšķiras “tradīcija” un “perspektīva”. 
Lai spētu gūt jaunus ieskatus un ģenerēt jaunas zināšanu, nav pietiekami 
atrasties tikai teorētiska pētnieka pozīcijā, bet nepieciešams būt iesaistītam 
visās trīs minētajās jomās8 (Fallman, 2008, lpp. 10). Tas savukārt nozīmē, 
ka visu iepriekšminēto literatūras avotu kategorijās lielākā daļa autoru 
zināšanas smeļas paši savā praksē, kuru apraksta arī zinātniskajās 
publikācijās, tādējādi tās ir grūti definēt kā primāros vai sekundāros avotus. 
Arī zinātniskie un nezinātniskie avoti, ciktāl tas attiecas uz autoru personīgo 
projektu aprakstiem un analīzi, uzskatāmi par vienlīdz uzticamiem, jo autora 
intence recenzijai nav pakļaujama.

Par nozīmīgajiem avotiem pētījumā uzskatāmi Dana un Reibijas 
grāmatas (“Hertzian Tales”, “Design Noir”, “Speculative Everything”) un 
zinātniskās publikācijas, jo šie autori kritisko dizainu definējuši kā specifisku 
dizaina novirzienu. Šajā pašā tematiskajā sašaurinājumā iekļaujamas arī 
Džeimsa Ogera (James Auger), Džefrija Bardzela & ŠaoenasBardzelas 
(Jeffrey Bardzell, Shaowen Bardzell), Tobija Keridža (Tobie Kerridge) u.c. 
autoru publikācijas. Tajās visās aprakstīti gan dizaineru mērķi un nodomi 
(tai skaitā kritiski ideoloģiskie uzstādījumi), gan arī ieskati, kas gūti 
eksperimentējot ar kritiskajam dizaina raksturīgajām metodēm. Malpasa 
publikācijas savukārt piedāvā pirmos mēģinājumus kritiskā dizaina prakses 
strukturēt un klasificēt pēc tajās iztirzāto tēmu loka un vizuālās izteiksmes 
līdzekļu izmantojuma. Tomēr līdz pat šim brīdim nav ticis publicēts neviens 
detalizēts pētījums, kas kritisko dizainu aplūkotu vēsturiskā griezumā, 
hronoloģiski izsekojot tā attīstībai un sistemātiski aprakstot nozīmīgākos 

7 Dana doktorantūras disertācija, kas pēcāk publicēta kā grāmata “Hertzian Tales”, ir 
viens no salīdzinoši agriem t.s. praktiskās doktorantūras piemēriem dizainā. Tās ietvaros 
izstrādāts pamats kritiskā dizaina teorētiskajam ietvaram, un tas testēts praksē, radot 
dizaina artefaktus, kuros šī teorija guvusi fizisku iemiesojumu.
8 Arī šī pētījuma autore paralēli dizaina pētniecībai, darbojas komerciālā dizaina praksē 
un kā lektore veic arī eksperimentālu izpēti praktiskajos dizaina kursos Latvijas Mākslas 
akadēmijas studiju procesā.
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darbus un autorus. Būtiska loma kritiskā dizaina diskursā ir arī autoriem, 
kas pārstāv citas nozares, tādas kā filozofiju vai antropoloģiju (piemēram, 
Escobar, Fry, Thackara, Tonkinwise, Willis).

Pētījumā, kā primārie dati, plaši izmantoti arī dizaina artefakti. Tie 
analizēti no vizuālo izteiksmes līdzekļu viedokļa, skaidrojot to iedarbību 
uz skatītāju jeb to, kādā veidā dizaina produkts nodot vēstījumu ne vien 
par tā funkciju, bet arī vispārīgām vērtībām. Ņemot vērā kritisko dizaineru 
ideoloģisko pozīciju, produkti aplūkoti arī kontekstā ar autoru intenci, 
skaidrojot, ko un kāpēc autors ir vēlējies paust. Taču pētījuma mērķis nav 
sniegt aptverošu pārskatu par nozīmīgākajiem kritiskā dizaina piemēriem, 
tāpēc analīzei izvēlēti projekti, kas uzskatāmi ilustrē pētījumā iztirzājamos 
jautājumus, nevis kaut kādā ziņā uzskatāmi par vērtīgākiem no mākslas un 
dizaina vēstures perspektīvas.

1.10. Pētījuma uzbūve

Pētījums sastāv no 5 nodaļām un viena pielikuma.
Pirmajā nodaļā tika sniegts ieskats pētījuma tēmas aktualitātē, veikts 

pētījuma problēmas izklāsts, definēts tā priekšmets, mērķis un jautājumi, 
skaidroti termini, aprakstītas izmantotās metodes, kā arī iezīmēta pētījuma 
zinātniskā novitāte.

Otrajā nodaļā aplūkots kritiskā dizaina izcelsmes konteksts. Iesākumā 
apzināti paši pirmie piemēri, kuros vērojama kritiska attieksme pret dizaina 
disciplīnu. Tālāk aprakstīti nozīmīgākie 20. gs. strāvojumi, kas uzskatāmi 
par tiešiem kritiskā dizaina priekšgājējiem un nozīmīgākajiem iedvesmas 
avotiem – 60.-70. gadu itāļu radikālais dizains un 90. gadu Nīderlandes 
konceptuālisms. Ņemot vērā, ka viena no kritiskā dizaina raksturīgākajām 
iezīmēm ir tiekšanās apzināt un dekonstruēt ideoloģiskus konstruktus 
ar izpausmēm priekšmetiskajā vidē, analizētas arī dizaina un ideoloģijas 
attiecības: aprakstīts ideoloģijas jēdziens kā tāds un kritiskā teorija filozofijā, 
kuras uzstādījumi spēcīgi rezonē ar kritiskā dizaina principiem. Nobeigumā 
aplūkotas pēdējo dekāžu norises dizaina nozarē un skaidroti iemesli, kādēļ 
konceptuāls dizains kļūst aizvien aktuālāks. Nodaļā iekļauti pirmie kritiskā 
dizaina piemēri, kuri uzskatāmi ilustrē konceptuāla dizaina jēgu un būtību.

Trešā nodaļa pilnībā veltīta pētījuma priekšmetam – kritiskajam 
dizainam. Astoņās apakšnodaļās tas skaidrots, iespējami daudzpusīgi 
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aplūkojot šo fenomenu dažādos kontekstos un ilustrācijai izmantojot lielu 
skaitu piemēru.

- Pirmajā apakšnodaļā – “Izcelsme” – aprakstīts kritiskā dizaina 
vispārīgais uzstādījums – vēršanās pret līdzšinējo vispārpieņemto 
rūpnieciskā dizaina praksi, un analizēti pirmie teksti, kuros autori mērķtiecīgi 
definē kritisko dizainu kā pilnīgi atšķirīga veida pieeju dizaina disciplīnai.

- Otrajā apakšnodaļā izsekots termina “kritiskais dizains” veidošanās 
un nostiprināšanās process.

- Trešā apakšnodaļa veltīta kritiskā dizaina jēdziena analīzei; tajā 
aprakstītas tā galvenās pazīmes un mērķi – darbība nekomerciālos 
apstākļos, kritiskais aspekts un priekšmeta izmantošana informācijas 
medija lomā.

- Ceturtajā apakšnodaļā kritiskā dizaina piemēri apskatīti pēc to 
formālajiem kritērijiem – mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantojuma, 
tēmu loka un autoru mērķiem. Tie apkopoti trīs grupās (asociatīvs, 
spekulatīvs un kritisks dizains), kurām katrai piemīt nosacīti līdzīgas 
formālas pazīmes.

- Piektā apakšnodaļa veltīta kritiskajam dizainam Latvijā. Tajā apskatīti 
daži piemēri, kas veidojušies jauna vietējā dizaina strāvojuma ietvaros, kā arī 
vairāki darbi, kas tapuši kā studiju uzdevums Latvijas Mākslas akadēmijas 
Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistrantūrā, pētījuma 
autores vadībā.

- Sestajā apakšnodaļā aplūkots cits nozīmīgs kritiskā dizaina 
aspekts – atšķirīgais skatījums uz nākotni. Skaidrota loģika, pēc kādas 
attīstās konkrēti nākotnes scenāriji, kā arī dizaineru un patērētāju ietekme 
uz šo attīstību. Visbeidzot iezīmēti utopisku un distopisku nākotnes vīziju 
nepieciešamības iemesli.

- Nākošā apakšnodaļa veltīta dažādiem kritiskā dizaina piemēriem, 
kuros iezīmējas šī virziena principu praktisks pielietojums atšķirīgos 
kontekstos. Vispirms aprakstīti projekti, kuros testēts kritiskā dizaina 
pieejas vērtīgais pienesums starpdisciplināru grupu pētnieciskā darbā, un 
tālāk aplūkota tās loma tieši dizaina izglītības un pētniecības procesos. 
Turpinājumā analizēts, kādu labumu līdzdalīgos radošos projektos var 
sniegt kritiskais dizains pretstatā tradicionālām līdzdalības praksēm 
un sabiedrības iesaistes formām dizainā. Savukārt nobeigumā lasāms 
par dažādiem projektiem, kas (neraksturīgi kritiskajam dizainam) situēti 
komerciālā kontekstā, taču izmanto kritiskā dizaina principus, lai veicinātu 
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lietotājos kritisku domāšanu un emancipāciju.
- Nodaļu noslēdz identificēto trūkumu analīze un citu autoru 

publikācijās pret kritisko dizainu vērsto pārmetumu un kritikas apskats.
Ceturtajā nodaļa sastāda būtiskāko šī pētījuma pienesumu dizaina 

teorijas un prakses attīstīšanā. kritiskais dizains proponēts kā specifisku 
paņēmienu un domāšanas vieda kopums, kas pats par sevi vērtējams kā 
metode. Nodaļā interpretētas konkrēti kritiskā dizaina paņēmieni un pieejas, 
kas uzskatāmas par pietiekami vērtīgām, lai tās būtu vērts iekļaut arī cita 
veida dizaina procesu metodoloģijā, neatkarīgi no to galaprodukta un tā 
lietošanas konteksta. Par piemērotākajām šādai integrācijai atzītas:

- spēja identificēt nevēlamas ideoloģijas, un to izpausmes 
priekšmetiskajā vidē, kā arī spēja iztēloties alternatīvas pastāvošajai kārtībai 
ne vien šaurā izpratnē – konkrēta produkta ietvaros, bet arī daudz plašākā 
kontekstā, kas ietver arī dizaina produkta rašanās iemeslus, tā lietošanas 
kontekstu un situācijas, ko tas rada;

- spēja izprast nākotnes attīstības gaitu, savu un dizaina produkta 
lomu tajā un spēja iztēloties kardināli alternatīvus nākotnes attīstības 
scenārijus – gan utopiskus, gan distopiskus, kā arī no tiem izrietošās sekas;

- apzināti fiktīvu un spekulatīvu dizaina produktu loma un nozīme 
gan sabiedrības, gan paša dizainera izpratnes veicināšanā; ieguvumi no 
fiktīva produkta projektēšanas procesa salīdzinājumā ar “reāla” produkta 
projektēšanu;

- izpratne par dizaina produkta kā sekundāras informācijas medija 
lomu sabiedrībā un ar to saistītā apziņa par vizuālā tēla plašo nozīmi; spēja 
to mērķtiecīgi izmantot, paplašinot ne vien lietotāja estētisko pieredzi, bet arī 
veicinot tā kritisku spriestspēju.

Turpinājumā ar mērķi sašaurināt un konkretizēt uzdevumu, kritiskā 
dizaina kvalitātes aplūkotas kā daļa no pārmaiņu dizaina kustības 
praktizētajām un teoretizētajām nostādnēm. Nodaļas sākumā pamatota 
tēmas aktualitāte un, balstoties uz neseniem, dizaina nozarei nozīmīgiem 
pētījumiem, problematizēts ilgtspējas jēdziens. Turpinājumā izvērstāk 
aplūkots pārmaiņu dizains, tā metodes un mērķi, kā arī skaidrots termins 
“ļaunās problēmas”, kas ieņem būtisku vietu pārmaiņu dizaina diskursā. 
Ņemot vērā, ka tāda veida problēmas ir raksturīgas tieši kompleksām 
sociālām sistēmām, pēcāk skaidroti veidi, kādos šādas sistēmas iespējams 
ietekmēt un ierosināt tajās pārmaiņas. Nodaļu noslēdz kritiskā dizaina un 
pārmaiņu dizaina teoriju sintēze, kas apliecina iespējas šo divu dizaina 
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novirzienu plašākai savstarpējai integrācijai, tiecoties uz kopīgu mērķi. Tajā 
uzrādīti sekojoši saskarsmes punkti, kuros vērojams, ka abu dizaina virzienu 
pieejām ir daudz kopīga:

- gan kritiskajā, gan pārmaiņu dizainā būtiska nozīme ir paradigmas 
jēdzienam. Abu šo virzienu teorijās uzsvērta dizainera un lietotāja 
emancipācija, kas iespējama tikai, aptverot esošā stāvokļa relativitāti;

- abu virzienu teorijas runā ne vien par atšķirīgu uztveri un perspektīvu, 
bet arī par nepieciešamību mainīt domāšanas veidu, lai sasniegtu 
uzstādītos mērķus;

- gan kritiskajā, gan pārmaiņu dizainā konstatējams arī kritisks 
skatījums uz sabiedrības vispārpieņemtajiem mērķiem. Katrs no šiem 
virzieniem atšķirīgā veidā tiecas meklēt alternatīvus mērķus;

- abiem virzieniem ir noteiktas sakarības ar izglītību: kritiskais dizains 
nereti tiek praktizēts izpētes nolūkos, akadēmiskā kontekstā un kā dizainera 
profesionālo izaugsmi veicinošs instruments, turpretī pārmaiņu dizaina 
teorijas kritika uzsver daudzpusīgas izglītības lielo nozīmi dizainera spējā 
īstenot gan paradigmas maiņu, gan alternatīvu mērķu identificēšanu.

Pētījumu noslēdz piektā nodaļa, kurā apkopoti galvenie tā ietvaros 
izdarītie secinājumi un atziņas, izvērtēti tā rezultāti, kā arī norādīti turpmākie 
iespējamie pētniecības virzieni.

Pielikumā apkopotas dažādas norises (konferences, simpoziji, studiju 
programmas, izstādes u.c.), kas apliecina kritiskā dizaina aktualitāti.
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2. KRITISKĀ DIZAINA 
IZCELSMES KONTEKSTS
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2.1. Kritiska pieeja dizainam

Kopš pašiem profesionāla dizaina aizsākumiem it visos laikos 

bijuši dizaineri, kuru darbībā atspoguļojas kritiska attieksme pret pasaulē 

iedibināto kārtību kopumā un savu lomu tajā. Tie ir cilvēki, kas spējuši 

paskatīties uz procesiem un lietām kā no attāluma un tā vietā, lai turpinātu 

darināt to, kas jau pastāv, iespējams, nedaudz uzlabojot, viņi piegājuši 

lietām radikāli, tādējādi nonākot pat pie revolucionāriem atklājumiem. 

Savukārt citi patērēšanas kultūras un pārmērību laikmeta iespaidā vispār 

atsacījušies no komercializējamu produktu radīšanas un meklējuši veidus, 

kā dizaina instrumentus izmantot kritiska viedokļa veidošanai un paušanai. 

Visi šajā nodaļā aprakstītie piemēri lielākā vai mazākā mērā iespaidojuši 

mūsdienu kritiskos dizainerus, kalpojot gan par iedvesmas avotu, gan par 

teorētisko bāzi savas nostājas formulēšanā.

2.1.1.	 Kritiskās	prakses	pamatlicēji

Līdz ar rūpnieciskās ražošanas ieviešanu un ar to cieši saistītās 

dizaina disciplīnas veidošanās pirmsākumiem parādās arī pirmie tās kritiķi. 

Zināmākais no tiem ir britu Arts and Crafts kustības pārstāvis Viljams 

Moriss (William Morris, 1834–1896), kurš, iespējams, “radījis pirmos kritiskā 

dizaina priekšmetus, tādā izpratnē, kā to saprotam šodien, tas ir, apzināti 

iekļaujot ideālus un vērtības, kas ir pretrunā ar tajā laikā valdošajiem” 

(Dunne & Raby, 2013, lpp. 17).
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Moriss dzīvoja laikā, kad rūpnieciskā ražošana pamazām bija ieviesusi 

korekcijas sabiedrības šķiru sastāvā, – nabadzīgāko iedzīvotāju labklājības 

līmenis bija audzis un aizvien vairāk cilvēkiem pilsētās kļuva pieejamas 

dažādas ikdienas ērtības. Dizaineru projektētā salīdzinoši lētā masu 

produkcija pamazām aizstāja dārgos amatnieku roku darinājumus, kurus 

varēja atļauties tikai retais. Tas izmainīja arī līdz tam laikam iedibinātās 

radošo nozaru savstarpējās attiecības plašākā kultūras kontekstā. Moriss 

savās lekcijās par mākslu pauda nožēlu par to, ka “diženās” un “mazākās” 

mākslas,9 kas agrāk bijušas vienotas, pēdējā laikā tik ļoti attālinājušās viena 

no otras (Morris, 1919). Viņaprāt, tas nenāk par labu ne vienām, ne otrām, 

jo t.s. dekoratīvās mākslas kļūst triviālas, mehāniskas, neintelektuālas, 

un, pats galvenais, – pakļautas modes svārstībām – tātad nepatiesas. 

Savukārt augstās mākslas, kas kādreiz bijušas tautas cienītas, tagad draud 

pārvērsties par tukšiem un pompoziem bagāto ļaužu aksesuāriem. Moriss 

savu kritisko attieksmi realizēja arī darbībā, nodibinot uzņēmumu Morris 

& Co, kas sadarbībā ar rūpīgi izvēlētiem māksliniekiem un amatniekiem 

veidoja mēbeles un citus interjera elementus (Rawsthorn, 2013, lpp. 37).

Mājokļu pārpildīšana ar visdažādākajiem rūpnieciski ražotiem 

priekšmetiem, mēbelēm, tekstilizstrādājumiem, traukiem u.tml. ar mērķi 

kaut šķietami tuvināties sīkburžuāzijas labklājības līmenim 19. gs. bija 

kļuvusi par modi, un iespējams iztēloties, ka vidusšķiras interjeri patiešām 

izskatījās bezgaumīgi, radot bažīgus tā laika arhitektus, dizainerus un 

amatniekus. Tomēr, iespējams, ka sīkburžuāzijai, kuras pārstāvis bija 

arī pats Moriss, vairāk kremta fakts, ka viņu dzīves apstākļi vairs daudz 

neatšķīrās no citu pilsētnieku situācijas. Taču lai arī cik konservatīva šī 

kustība varētu šķist no mūsdienu skatupunkta, Moriss un Arts and Crafts 

vismaz radīja iedrošinošu precedentu citiem radošiem eksperimentiem 

dizaina jomā nākotnē.

Kāds cits radošs aktīvists, kura darbībā skaidri saskatāmas paralēles 

ar mūsdienu kritiskā dizaina pieeju, ir Ričards Bakminsters Fulers (Richard 

9      Autores latviskojums. Angļu valodā Moriss lieto terminus great arts un lesser arts. 
Pie diženajām mākslām tika pieskaitīta arhitektūra, tēlniecība un glezniecība, bet pie 
mazākajām - tā sauktās dekoratīvās mākslas.
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Buckminster Fuller, 1895–1983), viens no 20. gadsimta progresīvākajiem 

domātājiem un praktiķiem dizaina un arhitektūras (un neskaitāmās citās) 

jomās. Viņš spēja saredzēt pasauli kā vienotu kopumu: sakarības starp 

dažādām zinātnes nozarēm, nebūt nebūdams tajās eksperts, mūsu planētu 

kā visuma sastāvdaļu un cilvēka dzīves kvalitāti saskaņā ar dabas likumiem 

kā prioritāti tajā. Fulers pats šo principu nodēvēja par “comprehensiveness” 

(vispusība, visaptverošums), ar to saprotot “izpratni, kas neapstājas pie 

racionālā, bet ir vispusīga un iekļaujoša, aptverot visu cilvēka būtību un 

kļūstot par fizisku pārdzīvojumu” (Krausse & Lichtenstein, 1999).

Fulers kritiski vērsās pret sava laika arhitektūru par to, ka tā neattīstās 

pietiekami radikāli, ka tajā nav vērojamas nekādas fundamentālas 

pārmaiņas. Savā grāmatā “Nine Chains to the Moon” (1938) viņš ironizē, ka 

arhitektūrā “forma” ir lietvārds, bet industrijā – darbības vārds; ka industrija 

ir ieinteresēta darbībā, kamēr arhitektūra ir pārņemta ar to, kā atdarināt 

industrijas jau iepriekš nodemonstrētos sasniegumus (Lichtenstein, 2009, 

lpp. 76). Pats Fulers šajā ziņā situāciju noteikti izmainīja, jo savas garās 

un produktīvās dzīves laikā radīja pārsteidzoši daudz jaunu konceptu, no 

kuriem pazīstamākais – ģeodēziskais kupols – vēl joprojām uzskatāms par 

sociāla dizaina paraugu. Tas attīstīts tieši ar šādu mērķi – radīt mājokli, kas 

būtu viegli un ātri uzbūvējams no modulāriem saliekamiem elementiem, 

neizmantojot specifiskus darbarīkus, ar pēc iespējas mazāku materiāla 

pielietojumu attiecībā pret iegūto ēkas tilpumu un zemām izmaksām 

(Geodesic domes, n.d.).

20. gadsimta 50. gados Fulers izstrādāja teoriju “Comprehensive 

Anticipatory Design Science”, kas raksturo viņa vispārējo pieeju dizainam 

(Eight strategies for comprehensive anticipatory design science). Viņš 

ļoti skaidri iztēlojās nākotnes scenārijus un mēdza savās lekcijās un 

prezentācijās runāt par lietām, kuras pavisam noteikti vēl neeksistēja, tā, it 

kā tās jau būtu ikdienas realitāte. Tas, saprotams, radīja zināmu apjukumu 

publikā, kas bija radusi pie piesardzības, prezentējot sabiedrībai dizaina 

inovācijas, jo, lai kļūtu komerciāli veiksmīgas, tās nedrīkstēja pārsniegt 

patērētāju tolerances līmeni (Krausse & Lichtenstein, 1999, lpp. 15). Šo 

stratēģiju ap to laiku bija izstrādājis rūpniecisko patēriņa preču dizainers 

Reimonds Louijs (Raymond Loewy, 1893–1986), kas pats jaunu produktu 
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dizainā vienmēr sekoja savam slavenajam MAYA jeb Most Advanced 

Yet Acceptible ( no angļu valodas – maksimāli progresīvs, tomēr vēl 

pieņemams) principam (CMG Worldwide, n.d.). Viņš uzskatīja, ka sabiedrība 

ne vienmēr ir gatava pieņemt loģiskus risinājumus savām vajadzībām, ja 

šie risinājumi ir pārāk atšķirīgi no tā, ko sabiedrība ir pieradināta pieņemt 

kā normu, tāpēc “nākotne jātuvina pamazām”, “atrodot līdzsvaru starp 

pazīstamo tagadni un inovatīvo nākotni” (Dam, 2017). Pie tam minētais 

fenomens ir aktuāls arī mūsdienās, neraugoties uz šķietami straujo 

tehnoloģiju progresu.

Fulers, līdzīgi kā kritiskie dizaineri mūsdienās,10 atļāvās būt naivs savā 

zinātkārē un iejaukties visdažādākajās zinātnes un kultūras jomās, kurās 

nebija ne akadēmiski, ne praktiski apmācīts, riskējot netikt uztverts nopietni 

vai pat izsmiets no profesionāļu puses. Jau tajā laikā tas bija drosmīgi, 

bet vēl jo vairāk tā tas ir mūsdienās, kad “ir vispārpieņemts, ka visi būtiskie 

jautājumi, ja vēl nav atbildēti, tad vismaz izsmeļoši formulēti un sadalīti pa 

augsti specializētām zinātnēm, kuras neuzticas citām augsti specializētām 

zinātnēm un ir sevi norobežojušas pret jebkuru neprofesionāļu iejaukšanos” 

(Krausse & Lichtenstein, 1999, lpp. 17).

Būt kritiskam nav pašsaprotams cilvēka stāvoklis, tā ir intelektuāla 

aktivitāte, kas pieprasa zināmu piepūli un apzinātu rīcību. Fulers to uzņēmās 

darīt ļoti neparastos veidos. Piemēram, visas savas dzīves garumā 

veidojot “Dymaxion Chronofile” – savdabīgu dienasgrāmatu neskaitāmos 

sējumos, kurā dokumentēts gan paveiktais, gan nākotnes plāni, svarīgais un 

nebūtiskais, personīgās un profesionālās lietas, – tas viss pierakstu, skiču, 

fotogrāfiju u.c. formātos (Krausse & Lichtenstein, 1999, lpp. 13-14). Vai arī 

uzstājoties ar 42 stundas garu lekciju ciklu, ko viņš pats definēja kā “skaļu 

domāšanu” – procesu, kas tā vietā, lai ar valodas palīdzību informētu citus 

par savām domām, izmanto valodu, lai provocētu jaunas domas (Krausse & 

Lichtenstein, 1999, lpp. 17).

10      Šis salīdzinājums jo sevišķi attiecināms uz kritiskajiem dizaineriem, kas veido speku-
lācijas par mūsdienu tehnoloģiju attīstību un zinātnisko pētījumu nākotni. Viņi sadarbojas 
ar dažādu citu nozaru augsti kvalificētiem speciālistiem, nebaidoties izskatīties nekompe-
tenti, jo ir pārliecināti, ka šāda sadarbība abas puses nostāda neērtā, bet potenciāli produk-
tīvā stāvoklī. Vairāk skatīt nodaļā "Starpdisciplināra sadarbība".
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2.1.2.			Itāļu	radikālais	dizains

Kritiska attieksme ne vienmēr izpaudusies kā taustāmi izgudrojumi un 

uzlabojumi. 20. gadsimts, aizsākot jauno mediju un citu strauju pārmaiņu 

laikmetu, mudinājis dizainerus īstenoties arī kā teorētiķiem, domātājiem un 

sociāliem aktīvistiem, kuri savas progresīvās un kritiskās idejas realizējuši 

dažāda mēroga utopiskās vīzijās. 60. un 70. gadi šajā ziņā iezīmējās īpaši 

spilgti ar vairākiem arhitektu un dizaineru grupējumiem.

Viens no tādiem bija 1966. gadā Florencē jaunu, radikālu arhitektu 

dibinātais kolektīvs Superstudio. Kritizējot 20. gadsimta vidū valdošās 

modernisma doktrīnas, viņi izmantoja dizainam netradicionālus 

paņēmienus un tādus medijus kā kolāžas, filmas un izstādes. Savos 

darbos tie vērsās pret pieaugošo patērētājkultūru un dizaina pielīdzināšanu 

dekorēšanas rīkam. Vēl šodien tik pat aktuāls kā 1973. gadā ir Superstudio 

arhitektu apgalvojums, ka, “turpinot dizainēt mēbeles, priekšmetus un 

tamlīdzīgus mājsaimniecības dekorus, mēs neatrisināsim savas ikdienas vai 

dzīves problēmas, un, vēl jo vairāk, tas mums nelīdzēs glābt savas dvēseles,” 

un ka “nekāda izrotāšana nelabos laika radītos bojājumus, cilvēku kļūdas un 

arhitektūras brutalitāti” (Lang & Menking, 2003, lpp. 11).

Superstudio savā filozofijā uzsvēra arī nepieciešamību pēc dizaina, kas 

nebūtu definitīvs, bet atstātu vietu interpretācijai. Viņuprāt tieši “nenoteiktība 

ir viens no nedaudziem laikmetīgās kultūras pieturpunktiem: tikai no 

nenoteiktības, no risinājuma neesamības, no daudzveidīgām interpretācijas 

iespējām rodas nepieciešamā spriedze, kas uztur (mākslas)darbu atvērtu 

un procesā...” (Natalini, Toraldo di Francia, Frassinelli, & Magris, 1969). Šo 

pieeju ilustrē arī, iespējams, pazīstamākais piemērs no Superstudio radošās 

darbības – “Monumento continuo” jeb “Nepārtrauktais monuments” (attēli 

1, 2, 3). Autori ar fotokolāžu palīdzību vizualizē distopiskas ainas, kurās zemi 

nosedz bezgalīga, balta, ar smalku līniju rastru klāta plakne, kas, pamazām 

izplešoties, pārņem gan dabu, gan pilsētas un padara visu pasauli vienlīdz 

monotonu. Šis darbs, kurā Superstudio bija radījuši totālas urbanizācijas 

vīziju, sevī ietver hipotēzi par arhitektūru kā kritisku mediju un sistemātiski 

izmanto paradoksu kā izteiksmes līdzekli (Toraldo di Francia, 2003, lpp. 69). 

Viņu kritika ir vērsta pret dizainu, kas kalpo patēriņa veicināšanai un 



38

ATTĒLI 1, 2, 3 - Stuperstudio, Momunento continuo, 1970.

1

2 3
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tiek izmantots kā politisks instruments sabiedrības organizēšanai un 

pakļaušanai. Tāpēc darba ideja attīstīta kā konceptuāla spekulācija par 

vidi, kurā nav dizaina un arhitektūras, ir vienīgi anonīma, telpu organizējoša 

struktūra. Autori kolāžas papildinājuši ar aprakstošam esejām, tomēr līdz 

galam neatklāj savu pozīciju un attieksmi pret attēlotajām fikcijām, ļaujot 

skatītājam pašam nonākt pie savām atziņām, tāpēc ne velti arī dažādi kritiķi 

šo projektu interpretē ļoti atšķirīgi (Lang & Menking, 2003, lpp. 20-23).

Superstudio izvirzītā tēze par nenoteiktību turpina (Piccardo, 2012) 

“atvērtā darba” ideju, kas izklāstīta Umberto Eko eseju krājumā ar tādu pašu 

nosaukumu – “Opera Aperta” (Eco, 1997). Saskaņā ar Eko teoriju, mākslas 

darbs ir atvērts, ja tas paredz skatītāja vai patērētāja sadarbību ar darba 

autoru, brīvi interpretējot darbu, kam ir jau gatava struktūra vai elementi. 

Tādējādi katru reizi, kad kāds to interpretē, darbs var būt citāds un attiecīgi 

ir kustībā, kas savukārt sasaucas ar Superstudio minēto, nenoteiktības 

veicināto procesu. Eko šo tendenci apraksta, rodot piemērus tā laika 

progresīvākajā mūzikā (Karlheincs Štokhauzens, Lučāno Berio, Anrī Pusērs, 

Pjērs Bulēzs (Eco, 1997, lpp. 31-35)), mākslā (Aleksandrs Kolders, Bruno 

Munari (Eco, 1997, lpp. 46)) un literatūrā (Stefans Malarmē, Francs Kafka, 

Džeimss Džoiss (Eco, 1997, lpp. 41-43)).

Zīmīgi, ka veids, kādā Superstudio ar saviem darbiem vērsās pret 

patērētājkultūru un tiecās brīdināt sabiedrību par modernisma arhitektūras 

stratēģijas nākotnē sagaidāmajām sekām, bija identisks tam, kā 21. 

gadsimta sākumā to dara kritiskie dizaineri. 1973. gadā notikušās 

izstādes11 katalogā viņi par sevi stāsta, ka iesākumā, līdzīgi kā citi 

dizaineri, projektējuši konvencionālos materiālos ražojamas lietas, pēcāk 

pārgājuši uz konceptuāliem, neitrāla veidola lietojamiem priekšmetiem un 

visbeidzot radījuši “negatīvas utopijas, brīdinošus attēlus ar briesmām, ko 

arhitektūra ar savām zinātniskajām metodēm esošo modeļu nebeidzamai 

atražošanai priekš mums sarūpē nākotnei” (Superstudio, 1969). Šādas 

negatīvas utopijas jeb distopijas, kas, autoru vārdiem runājot, kalpo kā 

“brīdinājuma stāsti” (cautionary tales) (Dunne & Raby, 2013, lpp. 38), ir arī 

viens no veidiem, kā dizaineri 21.gs. sākumā ar materializētu spekulatīvu 

11      Izstāde "Fragmente aus einem persönlichen Museum", Neue Galerie Grācā, Austrijā.
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ATTĒLS 4 - Archizoom, No-Stop City, 1969.

4
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scenāriju palīdzību tiecas pievērst sabiedrības uzmanību šodienas rīcības 

iespējamām nākotnes sekām.

Laikā, kad darbojās Superstudio, Itālijā līdzīgu pieeju realizēja arī 

citi radoši grupējumi un individuāli dizaineri, un šī kustība kopumā tiek 

apzīmēta ar nosaukumiem “[Itāļu] Radikālais dizains” un “Anti-dizains”. To 

starpā minami, piemēram, Archizoom, Strum, UFO, 9999, Studio Alchimia, 

Memphis, Etore Sotsass (Ettore Sottsass), Ugo La Pjetra (Ugo La Pietra), 

Alesandro Mendini (Alessandro Mendini) un citi. Radikālā dizaina fenomens, 

kura ietvaros dažādas dizaina prakses ar līdzīgu ideoloģisku ievirzi 

veidojās un attīstījās intensīvas savstarpējas komunikācijas rezultātā, 

pārklājoties mākslas, filozofijas un sociālo zinātņu disciplīnām, bija 

iepriekš nepieredzēta parādība. Šī uzskatāma par pirmo epizodi dizaina 

vēsturē, kad par galveno uzdevumu praksē tikusi uzstādīta kritiska pieeja 

dizainam (Dautrey & Quinz, 2015, lpp. 19). Dizaineru projekti nebija domāti 

kā priekšlikumi esošās realitātes alternatīvai, bet drīzāk radikālas, kritiskas 

vīzijas par šo pašu realitāti (Dautrey & Quinz, 2015, lpp. 24). Tā piemēram, 

ar iepriekš pieminēto Superstudio “Monumento Continuo” sasaucas arī 

Archizoom spekulatīvā “No-Stop City” jeb “Nepārtrauktā pilsēta” (attēls 4). 

Šajā projektā iekļautais scenārijs paredz, ka tehnoloģiju attīstības rezultātā 

centralizētā pilsēta izzūd, un tās vietā autori iztēlojas dažādu funkciju 

pilsētas daļas, kas izvietotas regulārā režģveida pamatstruktūrā, kura ir līdz 

bezgalībai atkārtojama, radot nepārtraukto pilsētu.

Blakus megastruktūru distopiskajām vizualizācijām Radikālās 

kustības pārstāvjiem tuva bija arī tajā laikā aktuālās popārta mākslas 

formālā valoda un tās ideoloģiskie uzstādījumi. Lai gan lielākā daļa 

Radikālā dizaina pārstāvju bija saņēmuši arhitekta izglītību, kritiku viņi nereti 

pauda tieši ar produktu dizaina starpniecību – no vienas puses vīlušies 

modernisma arhitektūras nepamatotajā optimismā un no otras puses 

pārliecināti, ka “pilsēta vairs nenozīmēja vietu, bet gan uzvedības modeli 

un apstākļus, kurus savukārt veidoja patēriņa preces” (Toraldo di Francia, 

n.d.). Šie dizaineri apzināti noraidīja 60. gadu dizainā valdošās vērtības 

– efektivitāti, fleksibilitāti, modularitāti, tā vietā izvirzot nenoteiktību un 

utopiju. Viņu metode paredzēja “ievadīt sistēmā svešķermeņus [..] ar nolūku 

piesaistīt uzmanību, izraisīt interesi [..] un iedvesmot darbību vai uzvedību” 
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ATTĒLS 9 - Superstudio, mēbeļu sērija Quaderna, ražotājs Zanotta, 1970.
ATTĒLS 8 - Archizoom, zvilnis Mies, ražotājs Poltronova, 1969.
ATTĒLS 7 - Strum, zvilnis Pratone, ražotājs Gufram, 1971.
ATTĒLS 6 - Archizoom, modulāra mēbele Superonda, ražotājs Poltronova, 1967.
ATTĒLS 5 - Superstudio, lampa Passiflora, ražotājs Poltronova, 1966.
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(Superstudio, 1969). Tika radīti dažādu funkciju priekšmeti, kuru utilitārais 

aspekts novirzījās otrā plānā, uzsvaru liekot uz vizuālo efektu. Ironizējot 

par 60. gadu patērētājkultūru dizaineri, līdzīgi kā popārta mākslinieki, šie 

dizaineri radīja priekšmetus, kas līdzinājās tajā laikā modernajām mēbelēm 

un interjeru iekārtām, taču pārspīlēja gan materiālu, gan krāsu izmantojuma 

ziņā, gan arī formveidē (attēli 5, 6, 7, 8).

Izstāde “Superarchitettura”12 –  Superstudio un Archizoom kopdarbs 

– bija Radikālā dizaina pirmā publiskā prezentācija. Tās afišā bija lasāma 

abu kolektīvu piedāvātā “superarhitektūras” definīcija: “Superarhitektūra 

ir superprodukcijas, superpatēriņa, superpatēriņa superindukcijas, 

supermārketa, supermena un superbenzīna arhitektūra.” Gan izstādes 

nosaukumā, gan aprakstā nepārprotami uztverama kritika un ironija par 

60. gadu dizainu, rūpniecību un cilvēku mentalitāti, un dizaineru nodoms 

atbrīvoties no līdzšinējās tradīcijas dizainā. Tomēr vēlāk abu kolektīvu 

uzskati par to, kā tieši šī atbrīvošanās būtu panākama, pēcāk attīstījās 

dažādos virzienos. Superstudio aizstāvēja iepriekš aprakstīto “Monumento 

continuo” ideju par pilnīgu atsacīšanos no dizaina un arhitektūras kā 

ideoloģijas nesējiem. Viņi radīja vispārinātu mēbeļu sēriju, kas vizuāli 

līdzinājās šī projekta kolāžām – baltus objektus, kuru virsmas viscaur 

noklātas ar smalku līniju rastru (attēls 9). Turpretī Archizoom piedāvāja 

kiču kā kritisku atbildi uz modernisma centieniem visu padarīt funkcionālu 

un gaumīgu. Viņuprāt, tieši kičs ir visvairāk saistīts ar realitāti un veido 

visnoturīgākās attiecības starp cilvēkiem un priekšmetiem, ko tie lieto. 

Archizoom dizaineri sev izvirzīja absurdu uzdevumu: “radīt “maksimāli 

bezgaumīgus” projektus, tas ir, ar minimālu estētisku kvalitāti” (Mendini, 

2015, lpp. 88).

Daudzi no šiem objektiem – gan Superstudio, gan Archizoom un citu 

Radikālās kustības dizaineru darbi – ir iekļauti dažādu itāļu mēbeļu ražotāju 

kolekcijās un ir iegādājami vēl joprojām. Ja mūsdienās tie pircēju varētu 

interesēt galvenokārt kā spilgta sava laika liecība vai dizaina vēstures 

ikona, tad tajā laikā potenciālo patērētāju piesaistīja citi aspekti. Ņemot 

vērā, ka runa ir par luksusa zīmoliem, nevis lētu plaša patēriņa preču 

12      Izstāde noritēja galerijā "Jolly", Pistoijā, Itālijā no 1966. gada 4. līdz 17. decembrim.
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ATTĒLS 10 - Tejo Remi, skapis Chest of Drawers,1991.

10
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ražotājiem, iespējams, pircēji tos izvēlējās tāpēc, ka šie produkti šķita īpaši 

oriģināli un moderni. Tomēr, nonākot mēbeļu katalogos, priekšmeti zaudē 

kritisko distanci un kļūst par daļu no produkcijas, mārketinga un patēriņa 

ķēdes, uzturot sistēmu, nevis to izaicinot. Kā apgalvo dizaina pētnieks M. 

Malpass (Matt Malpass), kritiskā dizaina iekļaušana komerciālā dizaina 

vidē deradikalizē šo praksi un atņem tai kritisko potenciālu (Malpass, 

Contextualising Critical Design, 2012, lpp. 3).

2.1.3.	Nīderlandiešu	dizains

Kā pretstats radikālo itāļu utopijām ir kritiskais, bet reālistiski 

piezemētais Nīderlandes dizaineru skatījums. Reaģējot uz 1980. gadu 

dizaineru–slavenību kultu un ar to saistītajām pārmērībām, kā arī aizvien 

pieaugošo apziņu par ilgtspējīgāka dzīvesveida nepieciešamību, 1990. 

gados Nīderlandē veidojas pirmie kritiskā dizaina piemēri, kas pēcāk jau 

iezīmē izteiktu reģionālu dizaina “skolu” jeb līdzīgi domājošu dizaineru 

kopienu. 1991. gadā dizainers Tejo Remi (Tejo Remy) kā diplomprojektu 

Eindhovenas Dizaina akadēmijā prezentē darbu “Chest of Drawers” – 

dažādas vecas atvilktnes, kas ievietotas jaunās koka kārbās un ar tekstila 

savilcējlenti sastiprinātas it kā nejaušā krāvumā (attēls 10). Savukārt Pīts 

Heins Ēks (Piet Hein Eek) izgatavo mēbeles no iepriekš izmantotiem koka 

dēļiem, kuriem viņš daļēji notīra atlupušos krāsas slāņus un kombinē tos 

gleznieciskās kolāžās (attēls 11). Šobrīd, gandrīz 30 gadus vēlāk, mēs 

esam pieraduši pie pārstrādātiem materiāliem, atkārtotas izmantošanas un 

estētikas, kas uzskatāmi demonstrē šo principu, taču laikā, kad šie produkti 

tika radīti, tie ieņēma aktīvas kritikas pozīciju. Šajās mēbelēs bija izmantots 

nevajadzīgs, nevēlams materiāls; lietas, kas līdz tam tika uzskatītas par 

atkritumiem un kuras neviens neiedomātos iekļaut savas mājas interjerā, 

kur nu vēl piedāvāt kā “dizainu”. 

Nīderlandes dizaineri cēla gaismā it visu, kas laika gaitā bija aizmirsts 

vai palicis bez ievērības; visu, kam nebija vērtības un nozīmes 1990. gadu 

patērētājsabiedrībā. Un tas neaprobežojās tikai ar materiāliem un iepriekš 

izmantotiem priekšmetiem: dizaineru radītie produkti ietver sevī arī atmiņas 
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ATTĒLS 11 - Pīts Heins Ēks, skapis Scrapwood cabinet, 1990.
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par paradumiem, procesiem un aktivitātēm, kas kādreiz bijušas būtiskas 

dzīves sastāvdaļas, bet tikušas izslēgtas no mūsu ikdienas līdz ar jaunu 

tehnoloģiju ienākšanu. Visi šie priekšmeti un parādības tika it kā reabilitēti ar 

dizaina palīdzību. Tas ir izteikts konceptuālā dizaina uzplaukuma periods,13 

kad neviena lieta netiek veidota tikai utilitāriem un/vai estētiskiem mērķiem, 

bet tā galvenokārt kalpo kā idejas pārneses instruments.

Lai šo attieksmi un pozīciju prezentētu plašākai sabiedrībai un rosinātu 

diskusiju arī profesionāļu starpā, dizainers Heiss Bakers (Gijs Bakker) un 

mākslas vēsturniece Renija Ramakersa (Renny Ramakers) 1993. gadā 

izveido ekspozīciju Milānā, starptautiskās dizaina meses Salone del Mobile 

ietvaros. Viņi tai dod nosaukumu “Droog”, kas nīderlandiešu valodā nozīmē 

“sauss”. Šajā nosaukumā ietverta atsauce uz dizaineru attieksmi, ko pauž 

vienkārši, pat raupji un neizskaistināti konceptuāli priekšmeti, kas ir stipri 

atšķirīgi no tajā laikā mēbeļu tirgū pieejamajām, vizuāli pievilcīgajām 

precēm. Šī izstāde kļūst par priekšteci kompānijai “Droog Design”, kas tiek 

nodibināta tajā pat gadā un veiksmīgi darbojas vēl joprojām. “Droog Design” 

nu jau kļuvis gluži vai par sinonīmu Nīderlandes dizainam, un zem šī zīmola 

apvienoti ievērojamākie šajā reģionā darbojošies mūsdienu dizaineri.

Nīderlandiešu pieeju raksturo rūpīga konteksta analīze un ironisks vai 

pat mazliet cinisks skats uz realitāti, kultūrvēsturi un tradīcijām. Taču tajā 

pat laikā šis dizains var būt arī ļoti romantisks un sentimentāls, saglabājot 

vietu diskusijai par izvirzītajām vērtībām un paturot iespēju tās apšaubīt un 

piemērot mūsdienu situācijai. Tejo Remi, runājot par savas studijas darbību, 

apgalvo, ka “stāsts, ko stāstām ir svarīgāks par pabeigtu produktu” (Junte 

& van Zijl, 2016). Cits nozīmīgs šī perioda nīderlandiešu dizainers – Jirgens 

Bejs (Jurgen Bey) pēta, apbrīno un smeļas iedvesmu visdažādākajās 

lietās savā apkārtnē, sakot, ka katrai no tām “ir sava dzīve un valoda” un 

ka “tās uzdod pašas savus jautājumus” (Schwartz, 2003, lpp. 176). Šiem 

dizaineriem piemīt ārkārtīgs jūtīgums pret priekšmetisko vidi un spēja tajā 

saskatīt neierobežotas iespējas jaunradei. Tomēr viņu darbi nepiedāvā 

nekādus risinājumus; tā vietā tie ļauj arī citiem ieraudzīt un sajust, cik 

poētiska ir ikdienišķā pasaule.

13      Vairāk par konceptuālo dizainu skatīt nākamajā nodaļā "Dizaina koncepcija un 
konceptuālais dizains".
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ATTĒLS 13 - Tejo Remi, lampa Milkbottle Lamp, ražotājs Droog, 1991.
ATTĒLS 12 - Tejo Remi, krēsls Rag Chair, ražotājs Droog, 1991.

12

13
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Remi 1991. gadā rada konceptuālo mēbeli “Rag Chair” jeb lupatu 

krēslu (attēls 12). Šis darbs ir viens no trim produktiem – kopā ar jau minēto 

“Chest of Drawers” un “Milkbottle lamp” (attēls 13), – kurā atspoguļojas ideja 

par vidi, kas radīta, izmantojot jebkādus apkārtnē sastopamus priekšmetus 

(Remy & Veenhuizen, 2013b). Dizainera galvenais nolūks šajā gadījumā nav 

atkārtoti izmantot vai pārstrādāt materiālu, bet drīzāk ļaut saskatīt resursu 

tajā, kas tiek uzskatīts par atkritumiem; reabilitēt šīs nevajadzīgās lietas, 

bet jau citā funkcijā. Visos trijos šīs sērijas produktos izmantotās lietas 

apzināti atstātas maksimāli neskartā formā, lai joprojām būtu skatītājam 

atpazīstamas. Šī pieeja ir atšķirīga no tradicionālas materiāla pārstrādes 

atkārtotai izmantošanai, kas lielākoties paredz pilnīgu sasmalcināšanu, 

pārkausēšanu un tamlīdzīgas procedūras, kas sākotnējo priekšmetu pilnībā 

iznīcina un no iegūtā materiāla rada jaunu. Tā tas notiek gan ar stiklu, gan 

koku, gan tekstilmateriāliem un papīru, bez tam pašas izejvielas kvalitāte ar 

katru pārstrādes ciklu samazinās.

“Rag Chair” veidots no lupatām (neizmantojama apģērba u.c. 

tekstilizstrādājumiem), kas ar metāla iepakošanas lentēm sastiprinātas ap 

MDF materiāla karkasu. Šis produkts ir viens no pirmajiem Droog kolekcijā. 

Nu jau tas kļuvis par vienu no Droog ikonām, un vēl joprojām ir nopērkams 

zīmola veikalā. Par atbilstošu samaksu pircējs var krēslu pasūtīt izgatavotu 

no paša nevajadzīgajām drēbēm un citiem tekstilizstrādājumiem, padarot 

to par savu “atmiņu dārgumu lādi” (Droog, 2016). Priekšmets nav lēts, un 

tieši tāpēc jo īpaši iederas mūsdienu ilgtspējas paradigmā, kas pārstrādi un 

atkārtotu izmantošanu izvirza nevis kā iespēju ietaupīt, bet gan dzīvesveidu. 

Šobrīd ilgtspējīga rīcība ir ētikas jautājums – tā nebūs materiāli izdevīga, bet 

ir nepieciešama, lai glābtu pasauli no ekoloģiskas katastrofas.

Tajā pat laikā jāatzīst, ka Nīderlandes dizaineru galvenais mērķis 

nav aktīvi veicināt pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, bet šāda dizaina 

pamatā ir spēja saskatīt skaisto ikdienišķajā. Piemēram, Remi un Renē 

Vēnhauzena (René Veenhuizen) “Multi-Vase” (attēls 14) lampas ir veidotas 

no dažādiem mājsaimniecībā atrodamiem stikla priekšmetiem – vāzēm, 

lampu abažūriem, glāzēm un citiem traukiem, kas sastiprināti it kā nejaušās 

kompozīcijās pēc līdzīga principa kā “Chest of Drawers”. Visi šie priekšmeti 

jaunajā veidolā atklājas pilnīgi citā vizuālā tēlā – gluži kā greznas lustras, 
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ATTĒLS 15 - Jirgens Bejs, sēdmēbele Tree-trunk Bench, ražotājs Droog, 1999.
ATTĒLS 14 - Tejo Remi un Renē Vēnhauzens, lampas Multi-Vase.

14

15
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kurās, tikai rūpīgāk ieskatoties, pamanāmas atsevišķas lietas. Bez tam 

autori aicina lietotājus dizainu papildināt ar sīkiem priekšmetiem, kam 

ikdienā mājās ne vienmēr atrodas piemērota vieta – atslēgām, sīknaudai, 

rakstāmlietām vai autobusa biļetēm, tādējādi vēlreiz apliecinot produkta 

konceptuālo raksturu (Remy & Veenhuizen, 2013a).

Kāds cits izcils piemērs priekšmetiskās vides uztverē un poētiskā 

interpretācijā ir dizainers Bejs, kura darbi vienmēr ir balstīti ārkārtīgi 

rūpīgā konteksta analīzē. Viens no pazīstamākajiem – “Tree-trunk Bench” 

– ir refleksija par robežu starp dabu un intuitīvu tās adaptāciju cilvēka 

pamatvajadzību apmierināšanai un mākslīgu artefaktu, šajā gadījumā 

– mēbeli (attēls 15). Mežā dabiski sakrituši koku stumbri būtībā ir 

izmantojami sēdēšanai, un tādus pašus baļķus varētu iekļaut arī interjerā, 

neizgatavojot no tiem krēslus. Tomēr tad mēs tos neuztvertu kā adekvātas 

mēbeles, un tāpēc dizainers pievieno klasiskas krēslu atzveltnes, lai 

simboliski “pakļautu” dabisko civilizācijas iedibinātajiem noteikumiem par 

dzīvojamo vidi.

Savukārt projektā “Broken Famly” dizainers Bejs atgriež sākotnējo 

vērtību traukiem, kam lietošanas laikā ir nolūzušas osiņas, kantēs izsisti robi 

vai tie palikuši pāri no servīzēm, kurās citi trauki ir zuduši pavisam (attēls 

16). Dizainers atzīst, ka nereti šādiem priekšmetiem ir liela sentimentāla 

vērtība – servīzes saistās ar cilvēkiem, kas tās dāvinājuši vai no kuriem tās 

mantotas, ar zīmīgiem dzīves mirkļiem, kuros šie trauki izmantoti. Tāpēc 

viņš apvieno šīs “izpostītās ģimenes” vienā lielā jaunā saimē, pārklājot 

visus šos atšķirīgos traukus ar sudraba glazūru, tajā pat laikā saglabājot to 

identitāti. Šis projekts ilustrē Nīderlandes dizainam raksturīgo pietāti pret 

personīgām atmiņām un lietām, kas tās izraisa, kā arī spēju ar minimāliem 

dizaina līdzekļiem panākt spēcīgi konceptuālu rezultātu.

Taču Nīderlandes dizaineru pieeja ir savdabīga arī to, ka dizains un 

tā produkts netiek uzskatīts par pabeigtu darbību vai statisku vienību. 

Priekšmeti mēdz rasties mijiedarbē ar lietotāju, tie aicina uz iesaistīšanos 

un nereti pat pieprasa aktīvu darbību, lai nonāktu līdz galarezultātam. Šo 

konceptu īpaši uzskatāmi demonstrē Droog realizētais “Do Create” projekts. 

Tas paredz, ka dizains nav tikai lieta, bet tajā būtiska nozīme ir arī lietotāja 
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ATTĒLS 19 - Mareins van der Polls, Do Hit, 2000.
ATTĒLI 17, 18 - Franks Tjepkema un Pēters van der Jahts, Do Break, 2000.
ATTĒLS 16 - Jirgens Bejs, servīze Broken Family, 1999.
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17 18
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pieredzei. Taču atšķirībā no UX14 dizaina, kas lietotāja pieredzi cenšas 

definēt un kontrolēt, šis dizains veicina lietotāja reakciju, kas savukārt, 

mijiedarbojoties ar produktu, to veido. Dizainers lietotāja pieredzi iepriekš 

līdz galam nevar paredzēt un viņš to arī necenšas ietekmēt, bet drīzāk 

darbojas kā zinātkārs pētnieks, kuru interesē, kādu reakciju viņa sūtītais 

stimuls izraisīs lietotājā.

“Do Create” ietvaros dizaineri Franks Tjepkema (Frank Tjepkema) un 

Pēters van der Jahts (Peter van der Jagt) piedāvā vāzi “Do Break”, kura 

iegūst individuālas iezīmes, nejauši nokrītot vai impulsīvas lietotāja darbības 

rezultātā, to dusmās triecot pret zemi (attēli 17, 18). Vāze izgatavota no 

porcelāna un gumijas, un trieciena rezultātā tā saplaisā, taču nesašķīst 

druskās, tādēļ pēc tam joprojām ir lietojama. Šī produkta koncepcija dizaina 

procesā paredz savdabīgu lomu gan pašam dizaineram, gan lietotājam. 

Dizainers savu ietekmi pār produkta vizuālo tēlu apzināti ierobežo, ļaujot 

lietotājam lemt, kad un vai to izmainīt. Bez tam produkts savu gala formu 

var iegūt arī bez lietotāja nodoma – nejaušības vai negadījuma rezultātā, 

vienkārši nokrītot un sasitoties. Taču būtiski uzsvērt, ka (ar zināmu ironiju 

no autora puses) tiek paredzēta arī destruktīva vai pārlieku emocionāla 

lietotāja rīcība, un tas kontrastē ar dizainā tik ļoti pierasto attieksmi pret 

lietotāju, kā pozitīvi noskaņotu un kontrolējamu būtni. Pieredzes dizains 

būtībā tiek izmantots kā instruments, ar kura palīdzību nepieļaut jebkādas 

nesankcionētas lietotāja darbības un ievirzīt viņa pieredzi noteiktā, patīkamā 

gultnē, tādējādi veicinot patērēšanu. “Do Break” gadījumā turpretī tiek 

provocēta vai vismaz pieļauta pieredze, kas nav uzskatāma par vēlamo 

lietotāja uzvedības modeli, taču tajā pat laikā tā ir pavisam dabiska un reāla.

Līdzīgi raksturojams arī dizainera Mareina van der Polla (Marijn van 

der Poll) darbs “Do Hit” no šīs pašas “Do Create” sērijas (attēls 19). Taču 

atšķirībā no iepriekš aprakstītā piemēra, šajā gadījumā dizainers piedāvā 

lietotājam kļūt par produkta līdzautoru vai pat radītāju, jo bez lietotāja 

aktīvas darbības dizains vēl nav pabeigts. Šis produkts sastāv no metālā 

veidota kuba un āmura, ar kura palīdzību to iespējams pārveidot par krēslu.

14      UX (arī UX, UXD, UED un XD) jeb User Experience Design, latviski definējams kā 
pieredzes dizains, ir process, kas veicina lietotāja labsajūtu, uzlabojot produktu un 
pakalpojumu lietojamību un pieejamību.
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ATTĒLS 22 - Tomass Bernstrands, Do Swing, 2000.

20

21

22

ATTĒLI 20, 21 - Jirgens Bejs, Do Add, 2000.
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Savukārt Beja “Do Add” ir krēslu sērija, kurā katram no priekšmetiem 

piemīt kāda īpatnība, kas to ļauj izmantot tikai pēc tam, kad krēsls ar kaut 

ko ir papildināts (attēli 20, 21). Piemēram, kādam no krēsliem viena kāja 

ir īsāka nekā citas un, lai uz tā varētu sēdēt, kaut kas ir jāpaliek apakšā. 

Projekts rosina pārdomas par to, ka, tāpat kā cilvēki, arī lietas var nebūt 

perfektas, ka priekšmeti var būt kropli, bet tāpēc jau nav nelietojami 

vai sliktāki. Dizainers mudina lietotāju pašu rast risinājumu, piemēram, 

atbalstīt īsāko kāju uz grāmatu kaudzītes, tādējādi izveidojot improvizētu 

“lasāmstūrīti.” Citam krēslam savukārt ir asimetriski pagarināta sēdes daļa, 

kas to padara nestabilu, kamēr neviens uz tā nesēž, tāpēc tas intuitīvi aicina 

uz mijiedarbi. Pie tam arī lietošana paredz divējādu scenāriju – uz krēsla 

var sēdēt viens pats un var sēdēt arī divatā. Taču tādā gadījumā abiem 

lietotājiem vismaz īslaicīgi ir jāiesaistās attiecībās, kas pieprasa savstarpēju 

uzticību, jo uz pagarinājuma sēdošais kļūs atkarīgs no blakussēdētāja 

darbības.

Dizainers Tomass Bernstrands (Thomas Bernstrand) ar savu 

projektu “Do Swing” piedāvā atjaunot spēles elementu dizainā, līdzīgi kā 

tas epizodiski noticis arī citos laikos (attēls 22). Piemēram, Bruno Munari 

jau 1933. gadā rada sēriju “Macchine inutili” jeb “bezjēdzīgie mehānismi”, 

reflektējot par funkcijas nozīmi dizainā un piedāvājot alternatīvas tīri 

utilitārai funkcionalitātes interpretācijai (Munari, 2013, lpp. 15). Kopš tā laika 

ne viens vien dizainers spēles nozīmi gan dizaina procesā, gan tā rezultātā 

atzinis par vērtīgu, un Nīderlandes mūsdienu dizainā tas izpaužas īpaši 

uzskatāmi. Spēlē iesaistās ne vien paši dizaineri, bet uz to tiek aicināts arī 

lietotājs. Tā piemēram, Bernstrands rada griestu lampu, kuras forma radīta 

tā, lai, pieķeroties ar rokām, tajā varētu karāties un šūpoties. Šī, kā zināms, 

nav lampas primārā un pat ne sekundārā funkcija, un vispārpieņemtās 

dizaina procesa metodoloģijas rezultātā noteikti nebūtu iespējams nonākt 

pie secinājumiem, ka lietotājs labprāt šūpotos lampā un tāpēc būtu 

nepieciešams radīt šādu produktu. Šī lampa ir kā ironisks komentārs par 

pārspīlēti nopietno pasauli, kurā mēs uzaugam un nodzīvojam mūžu, 

cenšoties apslāpēt iracionālo un bērnišķīgo sevī, neuzdodam jautājumus, 

baidoties atklāt citiem savu nekompetenci un nemitīgi raizējamies par to, 

vai mūsu rīcība ir saskaņā ar vispārpieņemtām uzvedības normām un neliek 
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ATTĒLI 25, 26, 27 - Kristīna Meindertsma, One Sheep Cardigan, 2010.
ATTĒLI 23, 24 - Kristīna Meindertsma, Pig 05049, 2007.
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mums izskatīties muļķīgiem. Dizainers ar šo produktu simboliski atbrīvo 

sabiedrību no šīm bažām.

Turpinot iepriekš aizsākto izcelsmes tēmu, savdabīgu pieeju īsteno 

Kristīna Meindertsma (Christien Meindertsma), kuras projekts “Pig 05049” 

izseko visas vielas un produktus, kas iegūti no cūkas (attēli 23, 24). 

Tā rezultāti pārsteidzoši, tomēr tieši veids, kādā pētījuma rezultāti tiek 

publiskoti, atklāj dizaina savdabīgo potenciālu medija lomā. Dizainere 

izveido grāmatu, kurā visi identificētie produkti attēloti katrs savā atvērumā, 

mērogā 1:1. Pateicoties vizuālajai fotogrāfiskajai prezentācijai, kā arī 

produktu grupējumam sadaļās pēc to tipa (piemēram, iekšējie orgāni, kauli, 

tauki u.tml.) ar pusapļa formas iecirtuma palīdzību grāmatas lapās, skatītājs 

gūst ne vien informāciju, bet daudz aptverošāku pieredzi par mūsdienu 

rūpniecības procesiem.

Kādā citā projektā – “One Sheep Cardigan” – dizainere turpina 

aizsākto darbu pie izcelsmes tēmas (attēli 25, 26, 27). Šajā darbā viņa 

pašā produktā iekodē informāciju par tā vēsturi. Dizainere izveido sēriju ar 

dažādiem adītiem svīteriem, katram no tiem izmantojot vilnu, kas iegūta 

vienā cirpšanas reizē no vienas konkrētas aitas. Attiecīgi gan aitas krāsa, 

gan tās izmērs atspoguļojas svītera izskatā – tie ir gaišāki, tumšāki, lielāki 

un mazāki. Dizainu papildina aitas “pase”, kurā iekļauta gan tās fotogrāfija, 

gan arī cita informācija, kas kalpo par liecību tam, ka minētā aita ir pavisam 

reāla būtne, kas joprojām dzīvo kādā noteiktā vietā. Šis projekts, līdzīgi 

kā iepriekš aprakstītais, mūsdienu globalizācijas, patērātājsabiedrības un 

sarežģīto tehnoloģiju laikmetā ļauj cilvēkam vienkāršā un uzskatāmā veidā 

apzināties lietu izcelsmi un vērtību.



58

2.2. Dizains un ideoloģija

Vēršanās pret pastāvošo ideoloģiju bija 1960. un 70. gadu itāļu anti-

dizaina – nozīmīgākā kritiskā dizaina priekšgājēja – galvenais dzinulis. 

Šajā kustībā iesaistīto dizaineru un arhitektu kritika nebija orientēta uz 

kādu noteikta veida plānošanu vai dizainu, bet gan pret dizainu, kas veicina 

vai palīdz uzturēt spēkā ideoloģiju kā tādu. Ar to domāts tāds dizains, 

kas darbojas jebkādas, ārēji uzspiestas politiskas, tehnoloģiskas vai 

kultūras ideoloģijas labā (Mazé & Redström, 2009). Šobrīd ideoloģiskais 

un politiskais fons, salīdzinot ar 1970. gadiem, ir ievērojami mainījies, un 

īstenot dažāda veida sociālas un politiskas spekulācijas šodien ir krietni 

grūtāk. Metodes, ko izmantoja tā laika vizionārie dizaineri, mūsdienās 

vairs nebūtu efektīvas, taču tas nenozīmē, ka nebūtu iespējams ar to pašu 

entuziasmu attīstīt jaunas pieejas, kas ļautu arī tagad sapņot un konstruēt 

ideālus (Dunne & Raby, 2013, lpp. 9). Kritiskā dizaina kustība, kas radusies 

1990. gados, turpina un pilnveido kritisko tradīciju dizainā, taču dara 

to, izmantojot savam laikmetam atbilstošus medijus un diskutējot par 

gadsimtu mijā un šobrīd aktuālo problemātiku. Tomēr ideoloģisko sistēmu 

dekonstruēšana joprojām saglabājas kā viens no šo dizaineru vadmotīviem.

Neatkarīgi no konteksta un konkrētā laika perioda specifikas, apziņa, 

ka dizains tiek izmantots ideoloģiskiem mērķiem, pēdējās desmitgadēs 

nodarbinājusi gan daudzu dizaineru, gan dizaina teorētiķu prātus. Tie visi 

atzīst, ka priekšmetiskā vide, ar kuru saskaramies ikdienā, nostiprina esošo 

sabiedrības sociālo struktūru, hierarhiju, cilvēku uzvedību un savstarpējās 

attiecības. Kritiskā dizaina virziena aizsācēji Dans un Reibija visai dizaineru 

kopienai pārmet tik ļoti iesakņojušos uzskatu, ka “dizains kaut kādā ziņā 

ir neitrāls, tīrs un nevainīgs”. Viņi norāda, ka “viss dizains ir ideoloģisks, jo 

dizaina procesu ietekmē vērtības, kas balstītas noteiktos pasaules uzskatos 

vai realitātes redzējumā un izpratnē” (Dunne & Raby, 2001, lpp. 58). Savukārt 

Fredija Florē (Fredie Floré) un Kamija Makatī (Cammie McAtee) grāmatā 

“The Politics of Furniture” raksta: “Dizaina produkti [..] var tikt uzskatīti 

par varas fizisko izpausmi, kas iespaido to, kā cilvēki savā starpā sazinās 

un uzvedas. Tie bieži vien darbojas daudz mazāk atklātā veidā nekā, 
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piemēram, politiskie saukļi vai deklarācijas. Taču to klusā klātbūtne spēj 

nodot spēcīgus ideoloģiskus vēstījumus” (Floré & McAtee, 2017, lpp. 4).  Arī 

Džons Takara (John Thackara) norāda, ka “[d]izains nav neitrāls instruments; 

tā ir plānošanas aktivitāte, kuras mērķus un norisi diktē komerciālas un 

politiskas intereses. (Thackara, 1988, lpp. 12). Savukārt Tonijs Frajs (Tony 

Fry) skaidro, ka “[d]izains piešķir materiālu formu un virzību noteiktas 

politikas ideoloģiskajam iemiesojumam” (Fry, 2011, lpp. 6).

Tātad dizains viennozīmīgi ir uzskatāms par iedarbīgu mediju 

ideoloģiju izplatīšanai. Bez tam ir svarīgi neaizmirst, ka šo procesu nemaz 

nav nepieciešams ārēji veicināt, jo dizaineri paši neapzināti reproducē savā 

vidē sastopamajās, jau iepriekš dizainētajās lietās iegultās ideoloģiskās 

vērtības, tāpēc, ka viņi, tāpat kā pārējie sabiedrības locekļi, dzīvo ideoloģiski 

determinētā pasaulē. Anne-Marī Vilisa (Anne-Marie Willis) norāda, ka 

“dizains ir krietni visaptverošāks, un tā ietekme sniedzas dziļāk, nekā 

dizaineri [..] parasti apzinās” un ka dizaina process, kurā esam iesaistīti, kā 

arī tā galaprodukts savukārt veido mūs pašus; tā ir kā divvirzienu kustība: 

mēs dizainējam pasauli un mūsu pasaule ietekmē un dizainē mūs” (Willis, 

2006, lpp. 80).

Viss iepriekšminētais nozīmē, ka tikai apzināti kritiska dizaina prakse, 

kas dizaina procesā ievērtē arī sabiedrības internalizētos ideoloģijas 

aspektus, var pretendēt uz būtisku uzlabojumu radīšanu. Kritiskais dizains, 

šī pētījuma izpratnē, pats par sevi vēl nesniedz utilitārus risinājumus, taču 

tajā ietvertie metodoloģiskie principi var kļūt par vērtīgu priekšnoteikumu 

šādu risinājumu radīšanai citu dizaina prakšu ietvaros.

2.2.1.		Ideoloģijas	jēdziens

Ar terminu “ideoloģija” apzīmē jebkādu politisko, tiesisko, morālo, 

estētisko, reliģisko un filozofisko uzskatu un ideju sistēmu. Gan kapitālisms 

un komunisms, gan patriotisms un humānisms, tāpat kā visas reliģijas 

un dažādas citas uzskatu sistēmas, tai skaitā kritiskās sociālās teorijas, 

ir ideoloģijas (Tyson, 2006, lpp. 56). Nozīmīga loma ideoloģijas jēdzienam 

ir marksisma teorijā – ar to tiek skaidrota sabiedrības ietekmēšana, kas 
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valdošajiem spēkiem palīdz iegūt un noturēt varu. Marksisti uzskatīja, 

ka ar ideoloģiju palīdzību cilvēkiem tiek piedāvāts noteikts pasaules 

skatījums, kas tiem liedz saredzēt un objektīvi novērtēt patiesos apstākļus. 

Lai arī, kā iepriekš minēts, ikviena filozofiska sistēma satur ideoloģijas 

komponentes, ne visas ideoloģijas ir vienlīdz produktīvas vai vēlamas. 

Marksisti proponēja atklāti ideoloģisku skatījumu, ko sabiedrība varētu 

apzināti pieņemt kā aktīvu pozīciju un rīkoties saskaņā ar to, tādā veidā 

veicinot  sociālo vienlīdzību. Taču viņi vērsās pret slēptajām ideoloģijām, 

kas kalpo sabiedrības vai noteiktu tās slāņu apspiešanai un ekonomiskās 

varas iegūšanai un noturēšanai. Līdzīgs mērķis ir arī citu no marksisma 

attīstījušos kritisko teoriju virzītājiem un lielā mērā arī kritiskā dizaina 

kustības pārstāvjiem.

Lai gan marksisms radies no mūsdienu situācijas ļoti atšķirīgā 

vēstures periodā, arī šobrīd ir iespējams identificēt ietekmīgas ideoloģijas, 

kas organizē mūsu dzīvi kādas lielākas vai mazākas sabiedrības daļas labā, 

bet kuras mēs neuztveram kā tādas. Šādas represīvas ideoloģijas raksturo 

tas, ka, lai tās veiksmīgi pieņemtu un atzītu plašā mērogā, ir nepieciešams 

radīt pārliecību, ka tās nav cilvēku radītas ideju sistēmas, bet gan “dabisks” 

dzīvesveids, kas izriet no cilvēkiem piemītošām sociāli vai bioloģiski 

determinētām īpašībām. Pie šādām ideoloģijām pieder, piemēram, 

kapitālisma sludinātais “amerikāņu sapnis”, kas pārliecina cilvēkus par to, 

ka demokrātijas un brīvā tirgus apstākļos visiem ir vienlīdzīgas iespējas 

un ka ikviena paša spēkos ir sasniegt to, ko tas vēlas, un viss atkarīgs 

tikai no ieguldītā darba (Tyson, 2006, lpp. 57). Šī ideoloģija, saukta arī par 

neoliberālismu, uztur sociāli izteikti noslāņotu sabiedrību, kurā neliela daļa 

tās pārstāvju pārvalda ievērojamu kapitālu, kamēr pārējie, mazāk turīgie, 

savā starpā cīnās par aizvien labāku stāvokli, ticot, ka viņu pūles kādreiz 

vainagosies panākumiem. Tā īpaši veiksmīgi tiek uzturēta Amerikas 

Savienotajās Valstīs, taču lielākā vai mazākā mērā ir raksturīga arī visām 

citām demokrātiskajām, kapitālistiskajām rietumvalstīm. Šis uzstādījums 

būtībā ir balstīts evolūcijas teorijā iekļautajā uzskatā, ka “izdzīvo stiprākais”, 

un tāpēc ir viegli pārliecināt cilvēkus, ka tieši sāncensība ir dabisks stāvoklis. 

Neoliberālisms un tā uztieptie ideāli rietumu sabiedrībā ir kļuvuši tik 

pašsaprotami, ka mēs vairāmies to atzīt par ideoloģiju, kura patiesībā ir 

ilgstoši un apzināti veidota (Monbiot, 2016).
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Tāpat par represīvu ideoloģiju uzskatāms patriarhāts, kas 

gadsimtiem valdījis rietumos, kā arī daudz kur citur pasaulē,  – “sabiedrības 

organizācijas forma, kurā noteicošā loma ir vīrietim”.15 Likumsakarīgi, ka arī 

šo ideoloģiju sabiedrība pieņem kā bioloģiski determinētu kārtību, ko viegli 

pamatot un attaisnot, par argumentu izmantojot fiziskās atšķirības starp 

sieviešu un vīriešu dzimuma organismiem. Un līdzīgi kā neoliberālisms, arī 

patriarhāts ir tik plaši izplatīts, ka, īpaši neiedziļinoties, ir pat grūti izprast šīs 

ideoloģijas mērķus un cēloņus, izvērtēt sekas, kā arī identificēt neskaitāmās 

patriarhāta izpausmes, kas ir dziļi sistēmiskas un sabiedrības vairākuma 

internalizētas.

No kritiskās teorijas viedokļa pie nevēlamām ideoloģijām pieskaitāmas 

arī reliģijas un pat patriotisms (Tyson, 2006, lpp. 59), kaut arī abas minētās 

uzskatu sistēmas ierasts vērtēt pozitīvi. Taču, piemēram, kristietība 

rietumu pasaulē jau gadsimtiem ilgi tiek izmantota, lai samierinātu 

mazturīgos cilvēkus ar viņu likteni, solot mūžīgu laimi pēc nāves un tādējādi 

atturot no aktīvas vēršanās pret patiesajiem nabadzības iemesliem vai 

represīvajiem sabiedrības slāņiem. Bez tam reliģiskās ideoloģijas ietvarā 

līdz pat mūsdienām valdošajiem spēkiem ir bijis iespējams pamatot 

dažādus neracionālus lēmums un likumus, kas nodarījuši nopietnu 

kaitējumu noteiktām sabiedrības daļām vai pat veselām nācijām. Savukārt 

patriotisms ir ideoloģisks uzstādījums, kas cilvēkus pārliecina iestāties 

par savu valsti un pat riskēt ar savu dzīvību tās labā, kamēr lemttiesīgie 

valsts priekšstāvji starpnacionālā līmenī ar to rīkojas saimnieciska darījuma 

paradigmas ietvaros un patriotismu izmanto vien kā iedarbīgu līdzekli 

tautas mobilizēšanai. Tādā veidā vienkāršie cilvēki no dažādām valstīm ir 

gatavi nogalināt viens otru, neaptverot, ka atdod savu dzīvību kādas šauras 

sabiedrības grupas materiālo interešu vārdā, tā vietā, lai apzinātos sevi kā 

daļu no daudz plašākas populācijas un solidarizētos ar pretinieka kareivjiem 

cīņā pret represīvajiem vadoņiem.

15      Avots: http://tezaurs.lv/#/sv/patriarhāts



62

2.2.2.	Kritiskā	teorija

Kritiskā teorija veidojas 20. gs. 30. gados uz marksisma bāzes, 

pielāgojoties tā laika politiskajam, ekonomiskajam un sociālajam 

kontekstam, taču arī attīstot sociālās emancipācijas idejas. Par teorijas 

izstrādes epicentru kļūst Frankfurtes Sociālās pētniecības institūts (Institut 

für Sozialforschung), un tādēļ šis filozofijas strāvojums ar laiku tiek nodēvēts 

par “Frankfurtes skolu”. No 1930. gada Frankfurtes institūta direktors ir 

Makss Horkheimers (Max Horkheimer, 1895-1973) , kurš ap sevi pulcina 

multidisciplināru pētnieku komandu,16 tā uzsverot nepieciešamību “analizēt 

saikni starp ekonomikas, psiholoģijas un kultūras fenomeniem” (How, 2003, 

lpp. 17). Kritiskā teorija iecerēta kā kritika par sabiedrībā notiekošajiem 

procesiem ar mērķi tos mainīt, pretstatā tradicionālajai teorijai, kas tos tikai 

tiecas izprast un izskaidrot. Teorija meklē veidus, kā emancipēt sabiedrību 

un atbrīvot no apspiestības, kurā tā atrodas. Saskaņā ar Horkheimera 

definīciju, kritiskā teorija skaidro nepilnības esošajā sociālajā realitātē, 

identificē iespējas to mainīt, kā arī piedāvā sasniedzamus praktiskus 

mērķus sociālajai transformācijai (Bohman, 2005).

Kritiskās teorijas priekšgājējas marksisma filozofijas pamatā ir ideja 

par sabiedrības šķiru savstarpējo konfliktu, kas neizbēgami noved pie 

proletariāta sacelšanās un politiski ekonomiskās sistēmas maiņas. Bez 

tam visus procesus sabiedrībā marksismā skaidro ar ekonomiskajiem jeb 

materiālajiem apstākļiem - “ekonomiskās varas iegūšana un noturēšana ir 

visu sociālo un politisko aktivitāšu mērķis, tai skaitā izglītības, filozofijas, 

reliģijas, pārvaldes, mākslu, zinātnes, tehnoloģiju, mediju un tā tālāk” 

(Tyson, 2006, lpp. 53-54). Attiecīgi ekonomiskā vara nozīmē arī politisko 

un sociālo varu, savukārt tā rada noteiktajam vēsturiskajam periodam 

raksturīgos sociālos, politiskos un ideoloģiskos apstākļus. Tāpēc 

marksisms uzsver sabiedrības dalījumu socio-ekonomiskās šķirās, 

norādot, ka tas ir daudz nozīmīgāks, nekā jebkādas citas atšķirības starp 

sabiedrības locekļiem, tādas kā, piemēram, reliģija, rase, tautība vai dzimte. 

16      Pazīstamākie no tiem ir Teodors Adorno, Ērihs Fromms, Herberts Markūze, Francs 
Neimans, Otto Kirheimers.
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Tomēr, saskaņā ar marksisma teoriju, tieši strādnieku šķira ir tā, kas nespēj 

saskatīt pret to vērsto sistemātisko netaisnību un, tā vietā lai saceltos pret 

patieso apspiedēju – buržuāziju, – viegli ļaujas savstarpējiem konfliktiem 

iepriekšminēto sīko atšķirību dēļ.

Pats Markss, izstrādājot šo teoriju, bija pārliecināts, ka kādudien 

proletariāts apzināsies savu nelabvēlīgo dzīves apstākļu patieso iemeslu, 

gāzīs buržuāziju, un sabiedrība pāries nākamajā vēsturiskās attīstības 

stadijā –komunismā. Tomēr šī prognoze nepiepildījās, un, lai gan ir bijuši 

mēģinājumi izveidot šādu pārvaldes un sabiedrības organizācijas sistēmu, 

kuri nosacīti arī īstenojušies, realizētais komunisms izrādījies citādāks, 

nekā Markss to bija iztēlojies. Attīstītas bezšķiru sabiedrības vietā radās 

“oligarhijas, kurās maza vadoņu grupa kontrolē naudu un ieročus un uzspiež 

savu politiku pārējiem iedzīvotājiem, kas tiek pakļauti, pielietojot fizisku 

iebiedēšanu” (Tyson, 2006, lpp. 53).

Komunisma “izgāšanās” bija uzskatāms pierādījums tam, ka 

marksisma teorijā ir trūkumi. Bez tam 20. gs. sākumā, kad, attīstot tālāk 

marksisma idejas, veidojās kritiskā teorija, sabiedrības šķiru sastāvs 

Rietumeiropā bija mainījies – tas bija kļuvis krietni komplicētāks, un bija 

skaidrs, ka nekāda proletariāta sacelšanās vairs nav iespējama pat teorētiski. 

Tomēr, neraugoties uz to, daudz kas marksismā joprojām bija vērtīgs. Atziņa, 

ka gan atsevišķu indivīdu, gan šķiru, gan sabiedrības rīcību kopumā lielā 

mērā nosaka konkrētā vēsturiskā perioda socio-ekonomiskie apstākļi, ir un 

paliek aktuāla. Tāpat gan slēptas, gan atklātas ideoloģijas kā sabiedrības 

kontroles mehānismi joprojām darbojās arī praksē, apgrūtinot cilvēku spēju 

saredzēt un aptvert savu apspiestību (skatīt nodaļu “Ideoloģijas jēdziens”).

Būtisks kritiskās teorijas “pienesums”, salīdzinot ar marksismu, kas 

koncentrējās uz ekonomiskajiem apstākļiem, ir interese par kultūru, pie 

tam aplūkojamo tēmu lokā iekļauti tiek ne vien “tā saucamie intelektuālie 

elementi, kā piemēram, zinātne, māksla un reliģija, bet arī tiesības, paražas, 

mode, sabiedriskā doma, sports, aktīvā atpūta, dzīvesstils, utt.” (Horkheimer, 

Between Philosophy and Social Science: Selected Early Writings, 1993, 

lpp. 11). Tas nozīmē, ka par filozofijas pētniecības objektu kļūst ikdienas 

dzīve, kas tolaik, 20. gs. 30. gados vēl bija pavisam neierasti (How, 2003, 

lpp. 17).
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1944. gadā iznākusī grāmata “Apgaismības dialektika”, ko 

Horkheimers sarakstījis kopā ar citu ievērojamu Frankfurtes skolas pārstāvi 

– Teodoru Adorno (Theodor Adorno, 1903-1969), – lielā mērā pievēršas 

tieši populārajai kultūrai un tās kritikai. Šajā darbā tiek ieviests un definēts 

termins “kultūrindustrija” (Horkheimer & Adorno, 1997, lpp. 181). Tas 

iecerēts kā atsauce uz rūpniecību, norādot, ka masu kultūra – galvenokārt 

televīzija, kino, radio, populārā mūzika un prese – tiek “ražota” tāpat kā 

patēriņa preces. Kultūrindustrija, pretstatā augstajām mākslām, kas ir 

sarežģītas un pieprasa gan intelektuālu sagatavotību to uztveršanā, gan arī 

piepūli to interpretācijā, sabiedrībai sniedz ātru un vieglu baudu, taču padara 

to pasīvu un nespējīgu kritiski domāt.17 Tas viss iespējams pateicoties 

tā laika straujajai masu komunikācijas mediju attīstībai. Šie mediji ātri 

vien kļūst par instrumentu, kas tiek apzināti izmantots manipulācijai ar 

sabiedrības domu, un cilvēki šādos apstākļos aizmirst savas patiesās 

vajadzības – pēc brīvības, radošuma, patiesas laimes. Tās tiek aizstātas ar 

neīstām psiholoģiskām vajadzībām, kuras savukārt var viegli apmierināt, 

patērējot preces vai populāro kultūru. Kopumā šis Horkeimera un Adorno 

darbs analizē, kā sociāli-ekonomiskā situācija novedusi pie apgaismības 

idejas neveiksmes.

Arī Herberts Markūze (Herbert Marcuse, 1898-1979) grāmatā 

“Viendimensijas cilvēks” (1964) asi kritizē patērātājsabiedrību par to, ka tā 

pati izvēlas būt nebrīva. Markūze to uzskata par “demokrātisku attiekšanos 

no demokrātijas” (Farr, 2013). Kapitālisma sniegtā preču pārpilnība un 

milzīgā izvēle ir tikai šķietama brīvība, kamēr patiesībā tas ir veids kā 

kontrolēt sabiedrība, dodot cilvēkiem ilūziju, ka arī laimi var nopirkt. Markūze 

norāda, ka lai pakļautu sabiedrību, vairs nav nepieciešamas autoritātes; ir 

nepieciešams tikai panākt, lai cilvēku domāšana kļūtu viendimensionāla. 

Pretstatā divdimensiju domāšanai, kas ir kritiska, kas “redz pretrunas, kurās 

veidojas sabiedrība, [..] apzinās dominējošos spēkus”, un “pieprasa sociālas 

pārmaiņas”, viendimensijas domāšana “nepieprasa izmaiņas un pat nespēj 

17      Kā norāda autori, piemēram, radio padara cilvēkus pasīvus kaut vai tādēļ vien, ka tā 
ir vienvirziena informācijas plūsma, un no cilvēka vairs netiek sagaidīta nekāda reakcija vai 
atbilde (Horkheimer & Adorno, 1997, lpp. 183).



65

konstatēt, cik lielā mērā indivīds ir sabiedrību dominējošo spēku upuris” 

(Farr, 2013). Lai panāktu šādu viendimensijas domāšanu, sistēmai ir jāspēj 

pārliecināt tās pilsoņus, ka tie ir brīvāki, nekā patiesībā; sistēmai ir jāapgādā 

pilsoņi ar pietiekoši daudz precēm, lai tie būtu mierīgi; pašiem pilsoņiem 

ir jāspēj identificēties ar saviem apspiedējiem; un politiskajām debatēm 

jāizzūd (Farr, 2013).

Kāds cits Frankfurtes institūta pētnieks – Ēriks Fromms (Erich Fromm, 

1900-1980), kura interešu lokā bija psiholoģija un socioloģija, par vienu no 

galvenajām mūsdienu cilvēka problēmām izvirza brīvību. To viņš iztirzā 

savā 1941. gada grāmatā “Bēgšana no brīvības”. Fromms raksta, ka cilvēks, 

atšķirībā no dzīvnieka, kura rīcību nosaka tikai instinkti, ir apveltīts ar apziņu, 

saprātu un iztēli, un, pateicoties tam, viņam ir iespēja kļūt brīvam. Taču līdz 

ar apziņu, cilvēkam uzmācas arī bezspēcības sajūta un bailes no vientulības 

un izolētības. Lai izvairītos no šīm sajūtām, cilvēkam ir divas iespējas 

– “cīņa par patiesu brīvību, mīlestību un radošs darbs vai arī negatīvs 

risinājums – atteikšanās no brīvības, kuru Fromms dēvē par “bēgšanu no 

brīvības”” (Reņģe, 1999, lpp. 92). Šī bēgšana, saskaņā ar Fromma teoriju, 

var izpausties agresivitātē vai konformitātē, un abos gadījumos tas rezonē 

ar patērētājkultūrai raksturīgu un vēlamu uzvedību. No vienas puses cilvēki 

kļūst viegli manipulējami, pakļaujas masas viedoklim un seko sabiedrības 

noteiktajām normām, un no otras puses izjūt spēcīgu tieksmi pārmērīgi 

patērēt, neapmierināmu rijību gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Savā darbā “Mīlestības māksla” (1956) Fromms turpina, norādot, ka 

līdz ar patērētājkultūras uzplaukumu cilvēkos pazūd prasme mīlēt. Tiem 

rodas sajūta, ka arī mīlestību var nopirkt, atrast vai iegūt, bet nav apziņas, 

ka tas ir abpusējs, altruistisks process, pie tam nesavtīgi mīlēt ir jāmācās. 

Tas sasaucas arī ar Marksa teoriju par to, ka cilvēku attiecībām ir darījuma 

raksturs un ka katram cilvēkam, ar ko veidojam attiecības, gluži tāpat kā 

precēm ir sava “maiņas vērtība”, pēc kuras izsveram, vai attiecības ir vērts 

uzsākt un uzturēt.

Neraugoties uz to, ka tādi autori kā Dans un Reibija savos tekstos 

apzināti centušies distancēties no kritiskās sociālās teorijas, kritiskā dizaina 

teorētiskajam ietvaram tomēr ir daudz kopīga ar tajā izteiktajām atziņām. 

Piemēram, veids, kā tiek definēts kritiskais dizains, izmantojot tādus 
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jēdzienus kā “ilūzija par izvēli”, “pasivitāte”, “status-quo nostiprināšana”, 

“viegla bauda un konformisms”, ko “veicina kapitālistiskā sistēma,” (Dunne 

& Raby, Design Noir, 2001, lpp. 45) pārliecinoši rezonē ar Frankfurtes skolas 

uzskatiem par ideoloģiju. Kritiskie dizaineri uzsver, ka tieši dizains bieži vien 

ir kaitīgu ideoloģiju nesējs, un tāpēc paši dizaineri, būdami līdzatbildīgi, ir tie, 

kas var izrādīt arī pretestību. Var teikt, ka kritiskais dizains, tāpat kā kritiskā 

teorija, ir “pētniecības stratēģija, kuras mērķis ir pārvarēt un mazināt sociālo 

konformismu, pasivitāti un līdzīgas kapitālisma ideoloģijā ietvertas vērtības, 

cerībā panākt sociālu emancipāciju” (Bardzell & Bardzell, 2013, lpp. 3298).

Iespējams, noteiktu dizaineru centieni distancēt savu praksi no Frankfurtes 

skolas idejām ir pamatojama ar tieksmi pēc oriģinalitātes un novitātes vai 

nevēlēšanos saņemt tā laika filozofiem pēcāk veltītos pārmetumus. Tomēr 

kritiskā teorija kopumā arī mūsdienās var būt aktuāla, jo, neraugoties uz 

izmaiņām politiskajā un sociālajā kontekstā, tās emancipējošais efekts 

saglabājas. Luisa Taisone (Lois Tyson) savā grāmatā “Critical Theory Today” 

raksta, ka “[kritiskā] teorija var mums palīdzēt ieraudzīt sevi un pasauli jaunā 

un vērtīgā gaismā, kas var ietekmēt to, kā audzinām savus bērnus, gan kā 

vecāki, gan kā skolotāji; kā skatāmies televīziju, sākot no vakara ziņām un 

beidzot ar situāciju komēdijām; kā mēs uzvedamies kā vēlētāji un patērētāji; 

kā reaģējam uz tiem, ar ko mums nesakrīt uzskati sociālos, reliģiskos vai 

politiskos jautājumos; un kā mēs atpazīstam un spējam izvērtēt paši savus 

dzinuļus, bailes un vēlmes” (Tyson, 2006, lpp. 2). Viņa turpina, norādot, 

ka kritiskā teorija ne vien sniedz šos jaunos ieskatus, bet arī “stiprina 

mūsu spēju domāt loģiski, radoši un ar lielāku izpratni” (Tyson, 2006, lpp. 

3). Viss minētais ir īpaši nozīmīgs dizaineram, lai tas varētu pretoties 

ideoloģiju diktētajiem noteikumiem un radīt ētiski atbildīgākus produktus un 

pakalpojumus. 
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2.3. Dizaina koncepcija un konceptuālais dizains

20. gadsimta nogalē dizaina disciplīna piedzīvoja fundamentālas 

pārmaiņas, kuras saistītas gan ar tehnoloģiju attīstību, gan globālām 

ekoloģiskām problēmām, gan biznesa vadības un attīstības paradigmas 

maiņu un kuras vēl joprojām turpina ietekmēt to, kāda būs nākotnes 

dizainera profesija un darbības sfēras. Dizains kā ekonomisks spēks vēl 

nekad iepriekš nav bijis tik augstu novērtēts, un tam nekad nav bijusi tik liela 

kulturāla ietekme kā šobrīd (Muratovski, 2015, lpp. 121). Pirmkārt, jāņem 

vērā, ka, lai izturētu sīvo konkurenci un gūtu panākumus pārsātinātajā preču 

un pakalpojumu tirgū, pat vadošajām kompānijām vairs nepietiek tikai 

ar esošā piedāvājuma attīstīšanu, un tām jāstrādā pie lietotāja pieredzes 

uzlabošanas un citām kompleksām sistēmām. Otrkārt, sākot ar 20. 

gadsimta beigām, ražošanas procesi lielākoties novirzīti uz Āziju, kamēr 

Rietumi kļuvuši par globāliem patērētājiem. Tā rezultātā arī dizaineri ir 

spiesti piemēroties, meklēt jaunas lomas un attīstīt citas prasmes, lai atkal 

kļūtu noderīgi uzņēmējdarbībā. Viņu pakalpojumi vairs nav tik daudz saistīti 

ar pašām industrijām, bet gan ar tehnoloģiju, servisa, lietotāja pieredzes un 

saskarņu attīstīšanu.

Arī diskutablais18 jēdziens design thinking19 (dizaina domāšana) ir šo 

pašu ekonomisko pārmaiņu sekas (Muratovski, 2015, lpp. 120). Līdz ar 

“dizaina domāšanas” principa ieviešanu dzīvē, dizaineru izredzes likt lietā 

savas zināšanas pilnīgi citā kontekstā un lomā ir krietni uzlabojušās. Ar 

to ir pierādīta dizaineru iesaistes nepieciešamība gan korporatīvās, gan 

sabiedriskās pārvaldes procesos, tai skaitā augstos amatos, kas rezultējas 

dizaina vadītā inovācijā (design-led innovation), tādējādi veicinot biznesa 

izaugsmi vai sniedzot risinājumus sociālām problēmām. Par izciliem dizaina 

18      Šajā jautājumā arī dizaineru starpā nav vienprātības, jo dažādas dizaina disciplīnas 
pielieto atšķirīgas metodes, līdz ar to nevar apgalvot, ka eksistētu kāds viens konkrēts 
veids, kādā dizaineri domā.
19      Lai gan koncepta aizsākumi ir meklējami jau 1970. gados, dizaina domāšanas 
populārākās definīcijas autors ir dizaina kompānijas IDEO prezidents Tims Brauns (Tim 
Brown), kurš to apraksta kā "cilvēkorientētu pieeju inovācijai, kas izmanto dizainera 
rīkus, lai integrētu cilvēku vajadzības, tehnoloģiskās iespējas un biznesa panākumu 
priekšnosacījumus." Avots: https://www.ideo.com
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vadītas inovācijas piemēriem tiek uzskatīti tādi produkti kā kompānijai Apple 

vai tādi pakalpojumi kā AirBnB – abos gadījumos uzņēmumu augstākā 

līmeņa vadībā ir profesionāli dizaineri.20

Taču diemžēl faktam, ka dizains, un konkrētāk – “dizaina domāšana”, 

aizvien vairāk tiek uztverta kā veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstības 

stūrakmens, attiecībā uz dizaina profesionāļiem ir arī negatīvi aspekti. Šī 

koncepta popularizēšana ar neskaitāmu “dizaina domāšanas” darbnīcu, 

konferenču priekšlasījumu un publikāciju palīdzību nenovēršami noved 

pie priekšstata, ka dizainu var praktizēt ikviens, atliek vien sekot pieciem 

secīgiem, skaidri definētiem soļiem, lai nonāktu pie inovatīva risinājuma. 

Tā rezultātā dažādu citu profesiju pārstāvji maldīgi sāk uzskatīt, ka, lai 

domātu un strādātu kā dizainers, nav nepieciešama specifiska kvalifikācija 

vai izglītība, kas savukārt ilgtermiņā var atstāt visai negatīvas sekas uz 

dizainera profesiju un tās novērtējumu. Tāpēc pēdējā laikā arvien vairāk 

dizaineru iebilst pret šāda jēdziena izmantošanu, jo tas degradē dizaina 

profesiju un izglītību, kā arī noniecina dizainera darba pieredzes nozīmi viņa 

kvalifikācijā (Jen, 2017). 

Pārmaiņas dizainera lomā, aplūkojot plašākā vēsturiskā griezumā, 

arī atspoguļo loģisku attīstību. Ja varam uzskatīt, ka sākotnēji dizainera 

profesija izveidojās, atdaloties no amatniecības nozares kā atsevišķa 

specializācija, kuras pārstāvis produktu dizainā veica tikai intelektuālo 

darbu – projekta izstrādi, atšķirībā no amatnieka, kas savus projektus pats 

izstrādāja arī materiālā (Rawsthorn, 2013, lpp. 33), tad šobrīd attīstība 

turpinās tālāk. Tiek sperts nākamais solis, proti: viens dizainers vairs nerada 

visu projektu, kas paredzēts, piemēram, produktu rūpnieciskai ražošanai 

vai pakalpojumu masveida ieviešanai dzīvē, bet gan tikai tā konceptu 

jeb uzmetumu, kuru potenciāli varētu attīstīt tālāk, eventuāli nonākot līdz 

realizācijai, ko savukārt izstrādā citi speciālisti. Tas ir saistīts arī ar to, ka, 

līdzīgi kā citās nozarēs, industrija ir kļuvusi par pārāk komplicētu sistēmu, 

lai kādu produktu “no A līdz Z” būtu iespējams izprojektēt vienam cilvēkam, 

kaut vai tāpēc vien, ka tas nebūtu racionāli.

20      Attiecīgi Džonatans Aivs (Jonathan Ive) un Džo Gebbia (Joe Gebbia).
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Taču koncepcijas jēdziens arī skaidrojams divējādi.21 Pirmkārt, kā 

iepriekš minētajā piemērā, tā var būt daļa no dizaina procesa; posms, kurā 

konceptuālā jeb uzmetuma līmenī tiek meklēts veiksmīgākais risinājums, 

ko pēcāk detalizēt un attīstīt līdz gatavam produktam. Bet otrkārt, ar 

vārdu “koncepcija” var tikt apzīmēta arī ideja, kuras vērtība nav atkarīga 

no īstenošanas, bet gan ir ietverta jau pašā konceptā, līdzīgi kā tas ir 

konceptuālajā mākslā. Šajā nozīmē iespējams runāt par t.s. konceptuālo 

dizainu, kas ir drīzāk pieeja visdažādākajām dizaina aktivitātēm, nevis kāda 

specifiska dizaina joma (Raby, 2008a, lpp. 72). Konceptuālais dizains veido 

spekulācijas ar mērķi testēt robežas, piedāvāt negaidītus scenārijus, raisīt 

diskusijas un apšaubīt pieņēmumus. Tas nav paredzēts realizācijai un 

rūpnieciskai ražošanai, un parasti savu mērķauditoriju sasniedz ar izstāžu 

vai publikāciju starpniecību.

Konceptuālais dizains22 ir kā materializētas idejas, kas vienlaikus 

pieder gan virtuālajai, gan reālajai – lietu pasaulei, un veido ciešu saikni 

starp dizaineru un sabiedrību, ļaujot īstenot daudz izvērstāku dialogu, nekā 

tas tradicionāli norit starp dizaineru viņa radīto produktu lietotāju. Šajā 

kontekstā dizainu var interpretēt kā eksperimentālu domāšanas procesu 

par noteiktu tēmu (Franzato, 2011). Tas gan arī nenozīmē, ka šim dizainam 

nav nekāda sakara ar industriju. Mēdz būt konceptuāli piedāvājumi, kas 

rada auglīgu vidi to tālākai attīstībai, visbeidzot rezultējoties konkrētos 

produktos vai noteiktā virzienā veiktā zinātniskā izpētē. Tas var notikt 

dažādi: gan sagatavojot sabiedrību kādai ļoti progresīvai idejai un tādā 

veidā paverot iespējas komerciālai attīstībai, gan arī demonstrējot kādu 

tehnoloģiski netradicionālu risinājumu, kurā industrija saskata potenciālu 

un ievieš praksē. Tomēr sākotnēji tādi konceptuāla dizaina projekti top 

bez komerciāliem nodomiem, un tos var vērtēt arī kā sava veida kritisku 

komentāru zinātnes progresam.

21      Terminoloģijas problēma šajā gadījumā ir aktuālāka angļu valodā, kurā sarakstīta 
arī lielākā daļa šajā pētījumā citēto avotu. Vārds “concept” angļu valodā skaidrojams 
divējādi: 1) iecere; kaut kas prātā aptverts; doma; jēdziens; 2) abstrakta vai vispārīga 
doma, kas vispārināta no konkrētiem piemēriem (avots: https://www.merriam-webster.
com/dictionary/concept). Taču arī latviešu valodā “koncepts” un tā atvasinājumi var radīt 
pārpratumus.
22      Par izteiktiem konceptuāla dizaina piemēriem uzskatāmi iepriekšējās nodaļas 
"Kritiska pieeja dizainam" apakšnodaļā "Nīderlandiešu dizains" aprakstītie projekti.
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ATTĒLS 30 - Verners Aislingers, Hemp House, Hemp Chair, 2011.
ATTĒLS 29 - Ēriks Klārenbēks, Mycelium Chair, 2014.

29

30

28

ATTĒLS 28 - Tobijs Keridžs, Nikija Stota, Aiens Tomsons, Biojewellery, 2003-2007.
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Tā piemēram, dizaineri no Londonas Karaliskās mākslas koledžas 

(Royal College of Art) studenti sadarbībā ar pētniekiem no King’s College 

īstenoja projektu Biojewellery jeb bio-rotas, kas izgatavotas no laboratorijā 

“audzētiem” cilvēka kaulu audiem; un konkrēti – projekts paredz laulības 

gredzenus, kas radīti no laulāto partneru kauliem (Thompson, Stott, & 

Kerridge, 2006) (attēls 28). Projekts atklāj zinātnes sasniegumus – iespēju 

pavairot dažādus cilvēka audus, un šādā formā – ar visiem pazīstama 

priekšmeta palīdzību, padara tos īstus un taustāmus. Bez tam uzmanību 

piesaista un pārdomas raisa ne vien kaula izmantojums, bet tieši apstākļi, 

kādos tas veikts, piemēram: kauls ņemts no īsta un dzīva cilvēka; šis cilvēks 

nav vis kāds anonīms donors, bet gan paša dzīvesbiedrs; izgatavotā rota ir 

laulības gredzens, kas pats par sev jau ir izteikti simbolisks priekšmets.

Minētais projekts it tipisks kritiskā dizaina piemērs, kurā koncepcija jeb 

priekšmetā ietvertā ideja ir daudz būtiskāka par pašu priekšmetu. Projekts 

nav tapis kāda komerciāla pasūtījuma ietvaros un nav paredzēts ieviešanai 

dzīvē plašā mērogā, tomēr ideja jeb koncepts ir ticis materializēts un 

tādējādi ir ļāvis cilvēkiem iepazīties ar biotehnoloģijām kā tādām, sniedzis 

iespēju iztēloties sevi lietotāju vietā, apsvērt, vai viņuprāt šāds scenārijs 

būtu pieņemams vai, tieši otrādi, kaut kādā ziņā apšaubāms, un kopumā – 

iztēloties dažādus cilvēka audu pielietojumus nākotnē, kas ir sevišķi aktuāli 

laikā, kad klonēšanu reglamentējošās likuma normas vēl ir tikai izstrādes 

procesā.

Ir uzskatāmi redzams, ka dizains šajā gadījumā spēlē tieši medija 

lomu – tas citkārt nepieejamās un nesaprotamās tehnoloģijas padara 

uztveramas emocionālā veidā. Projekts labi ilustrē konceptuālā dizaina 

būtību, bez tam konstatējamas arī kritiskajam dizainam raksturīgās 

īpašības (Dunne & Raby, n.d.e), jo tas nesniedz atbildes, bet drīzāk liek 

uzdot jautājumus; nedod pārliecību, bet vieš šaubas; taču, pats galvenais, 

– izgaismo kādu nākotnes dimensiju par, kuru ikdienā neviens tāpat vien 

neaizdomātos.

Turpinājumā aprakstītais piemērs ilustrē, kā konceptuāls dizains 

var veicināt sabiedrības izpratni par alternatīvu, videi draudzīgu materiālu 

izmantošanu rūpniecībā. Nīderlandiešu dizainers Ēriks Klārenbēks (Eric 

Klarenbeek) strādājis pie idejas par lokāli iegūtu materiālu izmantošanu un 
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atkritumu samazināšanu ar mērķi attīstīt ražošanas procesu ar negatīvu 

ekoloģiskās pēdas nospiedumu (Klarenbeek, n.d.). Vispirms nonācis pie 

domas par dzīvām un augošām šūnām kā potenciālu izejvielu, dizainers 

tālākas izpētes rezultātā atklājis, ka Utrehtas universitātē tiek veikti pētījumi 

par kompozītmateriāliem, kuros par saistvielu izmantota pelējuma sēnīte 

(Tauber, 2015). Laboratorijā strādājošie pētnieki tobrīd jau bija radījuši 

materiālus ar dažādām īpašībām – cietus un masīvus kā koku, plānus un 

mīkstus kā āda, vai trauslākus – kā papīrs, vēl citi līdzinājās elastīgiem 

materiāliem – tādiem kā gumija vai korķis. Visi šie atklājumi rindojās 

laboratorijas plauktos kā paraugi, un paši pētnieki stāstīja, ka darbs noteikti 

turpināsies vēl vairākus gadus, toties nākotnē tam esot liels potenciāls. Bet 

tieši šajā stadijā konceptuāls dizains var veicināt pāreju no tradicionālās 

plastmasas, kas ir naftas pārstrādes produkts un nodara lielu ļaunumu 

videi gan ražošanas fāzē, gan pēc nonākšanas atkritumos, uz dabiskas 

izcelsmes kompozītmateriāliem, kas savukārt nepatērē resursus ne izejvielu 

ne transporta ziņā, un nevienā to dzīves posmā nepiesārņo vidi.

Lai šo vēstījumu nodotu plašākai sabiedrībai, Klārenbēks ar atvērtā 

koda 3D drukas iekārtas palīdzību, izmantojot masu, kuras sastāvā ir 

apkārtējā urbanizētajā vidē iegūti koksnes atkritumi un sēņu micēlijs, 

izgatavojis konceptuālu krēslu (attēls 29). Tālāk jau ar izstāžu, publikāciju un 

preses starpniecību šis krēsls kopā ar visa procesa skaidrojumu populārā 

formātā sasniedzis sabiedrību, pastarpināti informējot to par zinātnes 

attīstību un tai skaitā arī par plastmasas izgatavošanas un atkritumu 

problēmām.

Analizējot šo projektu, iespējams izcelt dažus zīmīgus aspektus, kas 

informāciju, ko izplata dizains, padara atšķirīgu un konkrētajā gadījumā 

efektīvāku par tekstā izteiktu ziņu.

Pirmkārt, dizainers šajā inovatīvajā tehnikā izgatavo krēslu, kas 

mūsdienās varētu tikt uzskatīts par ikonu dizainam un pat cilvēka radītam 

priekšmetam vispār. Ikvienam, kas uz to skatās, ir kaut kas kopīgs ar šo 

priekšmetu, katrs var iztēloties sevi uz tā sēžam, un attiecīgi – iztēloties 

šo materiālu kā izejvielu jebkuram citam priekšmetam. Taču, ja pētnieks 

laboratorijā tikai mutiski stāstītu par to, ka no šī materiāla varētu izgatavot 

krēslus, tas visticamāk izklausītos vienkārši muļķīgi – kāpēc tieši krēslu?; 
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vai tad koks nav piemērotāks materiāls krēslam? u.tml. Tāpēc viņam 

jāaprobežojas, sakot, ka jaunajam atklājumam ir liels potenciāls, un tas 

savukārt, piemēram, vidusmēra TV skatītājam nenozīmē vispār neko, kamēr 

ar jau reāla krēsla palīdzību, stāsts kļūst popularizējams (BNNVARA, 2014).

Otrkārt, krēsla dizains apzināti veidots organiskās formās un uz tā 

nekontrolēti izaugušās sēnes atstātas kā uzskatāma norāde uz  materiāla 

izcelsmi. Uz to skatoties, uzreiz top skaidrs, ka tas nav “īsts” krēsls, kas 

tādā izskatā tiks pārdots mēbeļu veikalos, bet gan eksperiments, prototips, 

koncepts. Tas automātiski atceļ diskusiju par šī krēsla vizuālajām īpašībām, 

bet pievērš uzmanību tehnoloģijai, materiālam un idejai kā tādai.

Treškārt, šis produkts aizraujošā veidā vizualizē nākotni, radot fonu 

iespējai norādīt uz šodienas problēmām – nepārstrādājamu atkritumu 

pieaugošo daudzumu, neatjaunojamo resursu izmantošanu plastmasas 

rūpniecībā, izejvielu transportēšanā ieguldītajiem līdzekļiem un videi radīto 

piesārņojumu. Šī negatīvā informācija pati par sevi nerosina cilvēkus mainīt 

paradumus; mēs esam pieraduši, ka pasaulē notiek daudz kas slikts, un 

kļuvuši pret to zināmā mērā vienaldzīgi. Taču brīdī, kad tiek piedāvāta 

alternatīva, kas varētu kaut ko mainīt vides piesārņojuma un ilgtspējas 

ziņā, mēs būtu gatavi piedalīties, un tas, ka šobrīd šie alternatīvie produkti 

vēl nav iegādājami, neliedz mums tos popularizēt, kā arī samazināt savu 

plastmasas patēriņu jau tagad.

Šajā sakarā jāpiemin, ka ASV darbojas kompānija Evocative, kas 

izmanto praktiski to pašu tehnoloģiju un lauksaimniecības atkritumus kopā 

ar micēliju pārstrādā iepakojuma materiālos, kas izmantojami putuplasta 

vietā, un kokskaidu plātnēs, tā aizstājot ar indīgām līmēm piesūcinātās 

presētās skaidu plātnes (Ecovative, n.d.). Tas ir viens no neskaitāmiem 

uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu materiālu ieviešanu dzīvē, 

bet plašākai sabiedrībai tas kļūst interesants kontekstā ar tādiem 

eksperimentāliem dizaina projektiem, kā iepriekš aprakstītais krēsls (šajā 

gadījumā tikai ar mediju starpniecību, jo Klārenbēka projekts nav saistīts ar 

šo uzņēmumu). Tādēļ ir kompānijas, kas šo pieeju izmanto apzināti, radot 

konceptuālus produkts, kā reklāmu savai produkcijai.

Tā piemēram, vācu ķīmijas rūpniecības gigants BASF 2011. gadā 

sava atklājuma – ekoloģiska kaņepju kompozītmateriāla – popularizēšanai 
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piesaistīja dizaineru Verneru Aislingeru (Werner Aisslinger). Dizainera 

vadītajā Studio Aisslinger arī tapa konceptuāls krēsls, kas tika izrādīts 

Milānas dizaina nedēļā un guva daudz ievērības pateicoties ne vien 

inovatīvajam materiālam, bet tieši netradicionālajai prezentācijai (Studio 

Aisslinger, 2011) (attēls 30).

Reaģējot uz pārmaiņām industrijā, kā arī dažādu ētisku apsvērumu 

dēļ arī dizaina izglītībā novērojami centieni līdz šim dominējošo industriālo 

produktu dizainu novirzīt otrajā plānā, tā vietā uzsvaru liekot uz konceptu 

attīstīšanu. Piemēram, Eindhovenas Dizaina akadēmija Nīderlandē, kas 

pēdējos 20 gados spējusi kļūt par vienu no ietekmīgākajām dizaina 

izglītības institūcijām Eiropā un pasaulē, savas misijas definīcijā uzsver 

attīstītu konceptuālas domāšanas prasmi, kā nozīmīgāko skolas 

absolventu ieguvumu: “ Dizaineri, kas absolvē Akadēmiju ir īpaši talantīgi 

konceptuālisti. Lai kur arī tie nokļūtu un lai ko arī tie darītu, viņu galvenais 

ierocis ir konceptuālas domāšanas prasme.” Un turpinājumā norāda uz 

kritisko attieksmi, kas izriet no šāda veida domāšanas: “Tas viņiem ļauj 

uzdot kritiskus jautājumus par esošajām lietām, kā arī ieviest jaunas pieejas 

un dizainēt, raugoties no putna lidojuma perspektīvas.” (Design Academy 

Eindhoven, n.d.)
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2.4. Kopsavilkums

Kritiska pieeja dizaina praksei, ko nereti papildina arī pašu autoru 

teorētiski pārspriedumi, nav tikai pēdējos gados sastopams fenomens. 

Kritiski, alternatīvi vai sava laika iedibinātajai praksei radikāli pretēji 

strādājoši un domājoši dizaineri epizodiski figurējuši visos laikos, sākot ar 

industriālas ražošanas ieviešanu un ar to cieši saistītās dizainera profesijas 

rašanos. Tomēr, laikam ejot, ir mainījušies gan apstākļi, kas ietekmē 

rūpniecību, patērēšanu un sabiedrību kopumā, gan mediji un instrumenti, 

ko dizaineri izmanto vēstījuma paušanai, tāpēc katrā laika periodā kritisks 

dizains ir manifestējies atšķirīgā veidā. Kritisko un konceptuālo dizaina 

prakšu vēsturisks pārskats ļauj izdarīt secinājumus par to, kādā veidā 

procesi industrijā ir ietekmējuši noteiktu dizaineru pieeju un attieksmi pret 

dizaina disciplīnu, un tās lomu sabiedrībā, kā arī iezīmēt mūsdienu kritisko 

dizaineru darbības kontekstu. Nozīmīgs iemesls kritiskām reakcijām 

visos laikos bijusi industrijas pārmērīgi komerciālā ievirze, kas paredz 

dizaina izmantošanu galvenokārt pārdošanas un patēriņa veicināšanai, 

nevis patiesas inovācijas radīšanai, un nerēķināšanās ar tās produktu 

nevēlamajām sociālajām, ekonomiskajām un ekoloģiskajām implikācijām.

Iespējams, ka par pirmo kritisko dizaineru uzskatāms Moriss, kurš, 

būdams arī viens no pazīstamākajiem Arts and Crafts kustības locekļiem, 

aktīvi vērsās pret rūpnieciskās ražošanas izraisītajām pārmaiņām mākslās. 

Viņaprāt, šāda notikumu attīstība trivializēja dizainu pretstatā “augstajām” 

mākslām, kuras savukārt kļuva par tukšiem un pompoziem bagāto 

ļaužu aksesuāriem. Viņš savā darbā tiecās vērst sabiedrības uzmanību 

uz prasmīgu amatnieku un mākslinieku radīta produkta vērtību, kas nav 

salīdzināma ar rūpnieciski ražoto produktu kvalitātēm.

Kāds cits dizaina un arhitektūras jomā strādājošs profesionālis, kura 

darbība spēcīgi kontrastē ar tā laika tendencēm, ir Fulers. Viņa progresīvo 

pieeju raksturoja gan vispusīgais skatījums uz dizaina disciplīnu kā citās 

zinātnes nozarēs integrētu praksi, gan arī nevēlēšanās sekot industrijā 

iedibinātajiem principiem, kas kavē patiesu progresu, tā vietā veicinot 

pārdošanas apjomu kāpināšanu. Fulers dizaina vēsturē citu vidū izceļas 
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arī ar savu neparasto personību un aizrautīgiem centieniem radošajā jomā 

veicināt intelektuāli reflektīvu praksi.

1960. gadi iezīmējas ar koncentrētu kritisku radošo prakšu 

uzplaukumu. Salīdzinoši īsā laika periodā Itālijā rodas vairākas dizaineru 

un arhitektu apvienības, kas ar produktu dizaina, kā arī teorētisku traktātu 

starpniecību pauž kritisku attieksmi pret situāciju industrijā un tās nevēlamo 

ietekmi uz sabiedrību. Šis fenomens tiek apzīmēts ar nosaukumiem “Anti-

dizains” un “Radikālais dizains”, un to pārstāv tādi kolektīvi kā, piemēram, 

Superstudio, Archizoom, Alchimia, Memphis u.c. 1960. gadi ir laiks, kad 

masu ražošana un patērēšana, kas vairākus gadu desmitus ir tikusi apzināti 

veicināta lielā mērā tieši ar dizaina palīdzību, ir sasniegusi stāvokli, kas jau 

rada bažas par potenciāli postošām sekām. Lai gan šajā laikā ilgtspējas 

un resursu izsīkšanas jautājumi vēl nav tik aktuāli kā mūsdienās, kritiski 

noskaņotie dizaineri lielākoties raizējas par to, ka sabiedrība arvien vairāk 

tiek mudināta pirkt un patērēt modīgas, bet nevajadzīgas lietas, savukārt 

dizaineri akli seko industrijas kapitālistiskajiem mērķiem. Radikālā dizaina 

pārstāvji kā mediju izmanto produktu dizainu, fotokolāžas, zīmējumus, 

filmas un izstādes, tādējādi ar spekulatīvu priekšlikumu starpniecību 

reflektējot par dizaina lomu un nozīmi sabiedrībā, kā arī testējot dizaina 

kā instrumenta potenciālu. Šajā nolūkā tiek izmēģinātas dažādas 

teorijas,  paņēmieni un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi – sākot no 

pilnīgas “atsacīšanās dizainēt” un beidzot ar kiču un “bezgaumību”, kas 

tiek proponēti kā ilgtspējīgāka alternatīva bezpersoniskajiem stiliem, 

jo ir piemērotāka cilvēka dabai, pie tam ļautu atsacīties no sekošanas 

nepārtraukti mainīgajām modes tendencēm.

Hronoloģiski nākamā dizaina parādība, kurai bijusi nozīmīga ietekme 

arī uz kritisko dizainu, ir Nīderlandes konceptuālais novirziens. 1990. gadu 

sākumā Nīderlandē aizvien vairāk dizaineru uzsāk no industrijas neatkarīgu 

projektu attīstīšanu, izmantojot dizainu kā komunikācijas instrumentu. 

1993. gadā Ramakersa un Bakers dibina zīmolu “Droog”, kas šos līdzīgi 

domājošos dizainerus apvieno un prezentē sabiedrībai. “Droog” dizainerus 

saista interese par pagātnes mantojumu, kas izpaužas gan kā vecu lietu 

atkārtota izmantošana jaunā kontekstā, gan kā atmiņu atjaunošana un 

priekšmetu emocionālās vērtības izcelšana. Nīderlandes dizaineri dizainu 
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izmanto kā izpētes rīku, meklējot un pēcāk atklājot sabiedrībai procesu 

būtību, lietu izcelsmi vai iesakņojušos paradumu nozīmi. Raksturīga ir 

arī ideja par dizaina objekta nenoteiktību. Tā implicē, ka dizainers ir tikai 

koncepta autors, bet lietotājs kļūs līdzatbildīgs par lietas fizisko veidolu, 

kā piemēram “Droog” projektā “Do Create”. Taču galvenā līdzība ar kritiskā 

dizaina virzienu ir tiekšanās pēc jaunas estētiskas pieredzes un poētiska 

pārdzīvojuma radīšanas ar produktu dizaina līdzekļiem.

Kritiskā dizaina veidošanos ietekmējušas arī kritiskās teorijas un tajās 

ietvertais ideoloģijas jēdziens. Vēršanās pret nevēlamiem ideoloģiskiem 

vēstījumiem, kas ar dizaina palīdzību iegulti lietās, ir viens no kritiskā dizaina 

galvenajiem mērķiem. Kritisko dizainu virza pārliecība, ka priekšmetiskā 

vide, ar kuru saskaramies ikdienā, nostiprina esošo sabiedrības sociālo 

struktūru, hierarhiju, ierobežo cilvēku uzvedību un manipulē viņu 

savstarpējās attiecības. Turklāt, neiedziļinoties šajā problēmā, dizaineri paši 

neapzināti reproducē savā vidē sastopamajās lietās iegultās ideoloģiskās 

vērtības, tāpēc, ka viņi, tāpat kā pārējie sabiedrības locekļi, dzīvo ideoloģiski 

determinētā pasaulē. Tas nozīmē, ka tikai apzināti kritiska dizaina prakse, 

kas dizaina procesā ievērtē arī sabiedrības internalizētos ideoloģijas 

aspektus, var pretendēt uz būtisku uzlabojumu radīšanu.

Marksisma teorijā ar ideoloģiju tiek skaidrota apzināta sabiedrības 

ietekmēšana, kas ļauj valdošajiem spēkiem iegūt un noturēt varu. Līdzīgi kā 

marksisti, arī kritiskie dizaineri uzskata, ka ar ideoloģiju palīdzību cilvēkiem 

tiek piedāvāts noteikts pasaules skatījums, kas tiem liedz saredzēt un 

objektīvi novērtēt patiesos apstākļus. Uz marksisma bāzes 20. gs. 30. 

gados, pielāgojoties tā laika politiskajam, ekonomiskajam un sociālajam 

kontekstam, taču arī attīstot sociālās emancipācijas idejas, Frankfurtes 

Sociālās pētniecības institūtā veidojas kritiskā teorija. Šis filozofijas 

strāvojums, kas vēlāk kļūst pazīstams ar nosaukumu “Frankfurtes skola”, 

ietekmē arī uz kritiskā dizaina koncepciju. Veids, kā tiek definēts kritiskais 

dizains, izmantojot tādus jēdzienus kā “ilūzija par izvēli”, “pasivitāte”, 

“status-quo nostiprināšana”, “viegla bauda un konformisms”, ko “veicina 

kapitālistiskā sistēma,” pārliecinoši rezonē ar Frankfurtes skolas retoriku 

attiecībā uz ideoloģiju.
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Paralēli minētajām tendencēm un dizaineru grupējumiem, kas 

darbojas ārpus industrijas kā neatkarīga opozīcija, pēdējās desmitgadēs 

vērojamas nozīmīgas izmaiņas arī pašā produktu rūpniecībā. Tās saistāmas 

ar straujo tehnoloģiju attīstību, globālām ekoloģiskām problēmām, 

kā arī biznesa vadības un attīstības paradigmas maiņu. Rūpniecības 

procesiem pamazām pārceļoties uz globālajiem austrumiem, rietumu 

pasaules dizaineriem jāpiemērojas jaunām lomām, kas paredz vairāk 

konceptuālas un stratēģiskas domāšanas prasmju izmantošanu un mazāk 

iesaisti tehniskā produktu dizainā. Dizains arvien vairāk tiek novērtēts kā 

ekonomisks spēks, un tiek ieviests neviennozīmīgais jēdziens “dizaina 

domāšana”, taču tajā pat laikā profesionāli dizaineri riskē pazaudēt 

pamatojumu savu kompetenču izcelšanai salīdzinājumā ar jebkuras citas 

profesijas pārstāvi, kas īsteno stratēģisku plānošanu.

Visi minētie procesi veicina izmaiņas dizainera darbā un priekšplānā 

izvirza konceptuālu pieeju. Koncepti tiek izstrādāti gan produktu dizainā, 

kur tie tālāk piedzīvo detalizāciju ražošanas procesam, gan arī neatkarīgi 

no rūpniecības, kā individuālu dizaineru vai izglītības institūciju iniciēti 

pētniecības projekti, kuriem vēlāk eventuāli var sekot arī reālu produktu 

izstrāde uz konkrētā koncepta bāzes. Nereti uzņēmumi dizaineriem pasūta 

konceptuālus projektus ar mērķi tos izmantot savu tehnoloģiju vai produktu 

popularizēšanā un reklāmā.
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3. KRITISKAIS DIZAINS
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Kritiskais dizaina parādās 1990. gadu vidū, kad tiek radīti pirmie 

spekulatīvie produkti un vairāki Londonas Karaliskās Mākslas koledžas 

studenti un mācībspēki, no kuriem pazīstamākie šobrīd ir dizaineri Dans 

un Reibija, apzināti sāk veidot jaunu dizaina paradigmu, kas pēcāk iegūst 

arī apzīmējumu “kritiskais dizains”. Šīs aktivitātes turpina 1960.-1970. 

gadu itāļu Radikālā dizaina aizsākto un iedvesmu rod pāris gadus iepriekš 

Nīderlandē uzplaukušā konceptuālā dizaina panākumos. Līdzīgi kā abas 

minētās kustības, arī kritiskais dizains tiecas dizaina produktu izmantot 

informācijas medija kapacitātē, vienlaikus caur to aktīvi paužot savu kritisko 

attieksmi pret to, kā attīstās mūsdienu dizaina industrija. Pārmetumi 

galvenokārt veltīti masveida ražošanai un ar to saistītajam masu patēriņam, 

kā arī Rietumu pasaules sabiedrības identitātes un nākotnes ekspektāciju 

jautājumiem. Kritiskā dizaina pārstāvji atzīst, ka dizaineri gan vēsturiski, 

gan joprojām ir bijuši cieši saistīti ar šiem procesiem un ar savu līdzdalību 

veicinājuši situācijas pasliktināšanos. Tāpēc viņi pauž pārliecību, ka 

dizaineriem būtu jāuzņemas atbildība un jācenšas šīs problēmas arī risināt. 

Taču tā vietā, lai tiešā veidā mēģinātu uzlabot esošo dizaina praksi, kritiskie 

dizaineri izmanto dizainu kā instrumentu politiskas un sociālas kritikas 

paušanai.

Kritiskā dizaina aplūkoto tēmu loks ietver tehnoloģiju attīstības 

fiziskās, psiholoģiskās un ētiskās implikācijas, it sevišķi tādās jomās kā 

biomedicīna, gēnu inženierija un mākslīgais intelekts. Aktuāli jautājumi 

ir arī politiskas sistēmas, piemēram, kapitālisms, kā arī sociāli un 

kultūras konstrukti, tādi kā novecojušas sociālas lomas vai dažādi 

mūsdienās nepamatoti tabu. Taču jebkurā gadījumā šo kritisko vēstījumu 

mērķauditorija ir ne tikai sabiedrība, kam minētajos procesos ir loma kā 

vairāk vai mazāk atbildīgiem patērētājiem, bet arī pati dizaineru komūna 

un dizaina disciplīna kopumā. Šajā ziņā kritiskā dizaina pieeju var raksturot 

kā “dizaineru profesionāli ētisku nostāju” (Bardzell & Bardzell, 2013, lpp. 

3298) – tās galvenais mērķis ir panākt, lai dizaineri paši piepūlētos veidot 

apzinātāku un ētiski atbildīgāku praksi, kā arī lai tiktu veicināta disciplināra 

kritika, kas uzņemtos intelektuālu un ideoloģisku jautājumu risināšanu 

(Mazé, 2009, lpp. 391).
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3.1. Izcelsme 

	3.1.1.	Vēršanās	pret	vispārpieņemto	praksi

Attīstoties dizaina nozarei un industrijai, gan akadēmiķi, gan praktiķi 

aizvien uzstājīgāk atgādina, ka nekritiska dizaina prakse ir problemātiska. 

Arī kritiskais dizains ir veidojies kā rezultāts noteiktu dizaineru centieniem 

apzināti nepakļauties ierastajām dizaina metodēm un attīstīt kritisku 

tradīciju, kas veiktu pienesumu dizaina disciplīnas veidošanā un 

definēšanā (Malpass, 2012, lpp. 3). Tā kā rūpnieciskais jeb produktu 

dizains kā profesionāla nozare “ir pamatīgi iesakņojies kapitālistiskajā 

ražošanā, tam trūkst neatkarīgas, kritiskas tradīcijas, uz kuras balstīt 

alternatīvu” (Thackara, 1988, lpp. 22). Dizainā joprojām aktuāli ir jautājumi 

par pamatvērtībām, metodēm un principiem, uz kuriem balstīt praksi, 

atšķirībā no, piemēram, arhitektūras nozares,23 kurā teorētiskajiem un 

konceptuālajiem meklējumiem ir daudz ilgāka vēsture un kurā ir izstrādāti 

vispāratzīti pamatprincipi, uz kā veidot padziļinātas disciplināras diskusijas 

(Mazé, 2009, lpp. 391). Turklāt šī intelektuālā bāze dizaina disciplīnā 

ir jāveido ne vien teorijā, bet arī praksē. Dizaineriem joprojām ir akūti 

nepieciešamas iespējas un vide, kurā domāt, attīstīt idejas, radīt jaunas 

pieejas, testēt sekas un pētīt implikācijas tieši ar dizaina prakses palīdzību 

(Mazé & Redström, 2009). Minēto apstākļu akumulācijas rezultātā veidojas 

kritiska dizaineru kustība, kas apzināti tiecas veidot šādu intelektuālu 

pamatu, attiecībā pret kuru būtu iespējams vērtēt konvencionālo 

rūpnieciskā dizaina praksi.

Tā kā 1990. gadu kritiskā dizaina prakse un teorija lielā mērā 

veidojusies akadēmiskā vidē, mijiedarbes dizaina (interaction design) studiju 

programmās,24 šo reakciju uz produktu dizainā izveidojušos vispārpieņemtu 

praksi iespējams uzskatāmi izsekot tieši jauno tehnoloģiju jomā. 

23      Dizains un arhitektūra ir salīdzināmas nozares, jo abas pēc būtības ir 
starpdisciplināras. Šajās nozarēs praktizējošajiem profesionāļiem nepieciešamas plaša 
spektra zināšanas gan no eksakto, gan humanitāro zinātņu loka, un viņu darbs ir vērtējams 
gan tehniskā un funkcionālā, gan mākslinieciskā un radošā,  gan arī ideoloģiskā un ētiskā 
aspektā.
24      Skatīt apakšnodaļu "Teorētiskā ietvara veidošanās."
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Tradicionāli elektronisko produktu dizaineri “samierinājušies ar semiotiķu 

lomu, kas sadarbībā ar iepakojuma dizaineriem un mārketinga speciālistiem 

strādā pie tā, lai nesaprotamajām tehnoloģijām radītu semiotisku ietvaru” 

(Dunne, 1999, lpp. 1). Kritiskie dizaineri savos projektos un teorētiskajos 

traktātos tiecas apstrīdēt šo lomu kā vienīgo iespējamo, piedāvājot 

fundamentāli filozofisku piegājienu (Seago & Dunne, 1999, lpp. 14). Lai 

izskaidrotu šo atšķirību, ir vērts aplūkot kā darbojas labs, bet konvencionāls 

elektronisko produktu dizains, kuram savukārt pretnostatāmi kritiskā 

dizaina darbības principi.

Par īpaši veiksmīgiem elektronisko produktu dizaina piemēriem tiek 

uzskatītas tādas 20. un 21. gs. dizaina ikonas kā Dītera Ramsa (Dieter 

Rams) projektētie produkti ražotājam Braun un to iedvesmotie Džonatana 

Aiva (Jonathan Ive) produkti kompānijai Apple.

Ramss, kopš 1955. gada, kad viņš tika pieņemts darbā uzņēmumā 

Braun, radījis dizainu dažādiem savam laikam inovatīviem elektroniskiem 

produktiem (attēls 31). Viņa mērķis bija atsacīties no vēsturiskām atsaucēm 

produktu ārējā veidolā un padarīt tos vizuāli neitrālus. Savukārt no funkcijas 

viedokļa tiem bija jābūt intuitīvi lietojamiem, tā, ka pat saskarsmē ar jaunu 

produktu, lietotājam nebūtu jānopūlas saprast, kā tas darbojas, vai jāmeklē 

pamācība produkta rokasgrāmatā. To visu Ramss panāca ar dizaina 

instrumentiem – ar virsmas tekstūru, vadības pogām ar mazliet ieliektu 

vai izliektu virsmu, atkarībā no to funkcijas, ar minimālu, bet precīzu krāsu 

lietojumu u.tml. (Rawsthorn, 2013, lpp. 96-97)

Aivs, Apple dizainers kopš 1992. gada, nekad nav slēpis apbrīnu 

par Ramsa darbu, kas atspoguļojas arī Apple produktos – gan portatīvo 

un stacionāro datoru, gan mobilo mūzikas atskaņotāju, gan telefonu un 

planšetdatoru dizainā (Rawsthorn, 2013, lpp. 98) (attēls 32). Ar Ramsa 

dizainu vizuāli sasaucas gan baltā krāsa un alumīnijs, gan ierīču gludās 

virsmas un noapaļotie stūri, bet jo īpaši – līdz absolūtam minimumam 

reducētais fizisko vadības elementu skaits. iPhone un iPad ierīces ir 

aprīkotas ar vienu vienīgu taustiņu, bet datorpele Magic Mouse, kuras 

virsma ir skārienjūtīga, nodrošina neskaitāmu funkciju izpildi, neizmantojot 

nevienu no ierastajiem datorpeles vadības elementiem, bet paļaujoties tikai 

uz intuitīvām lietotāja pirkstu kustībām.
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ATTĒLS 32 - Džonatans Aivs, iPod, ražotājs Apple, 2001.
ATTĒLS 31 - Dīters Ramss, Pocket Radio (model T3), ražotājs Braun, 1958.

31

32
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Ramsa un Aiva elektronisko produktu dizains ir radīts ar mērķi padarīt 

tehnoloģiju nemanāmu, bet noderīgu, – tas neļauj lietotājam nojaust, kas 

īsti slēpjas aiz šiem gaumīgajiem plastikāta un metāla korpusiem un kā 

šie aparāti darbojas. Tos ir ļoti ērti lietot, tomēr tikai tādā veidā, kā iecerējis 

ražotājs, un dizainera uzdevums šajā procesā ir pēc iespējas intuitīvākas 

saskarnes izveidošana, novēršot iespēju, ka lietotājs ar ierīci varētu izdarīt 

kaut ko nepareizu vai neparedzamu. Visam iepriekšminētajam oponē 

kritiskā dizaina autori, piedāvājot ne vien dizaineram, bet arī lietotājam 

daudz aktīvāku un nozīmīgāku lomu produktu dizainā. Bez tam kritiskie 

dizaineri vēlas vērst uzmanību uz to, kā konvencionāls produktu dizains, 

ierobežojot nesankcionētu lietošanas veidu, ietekmē lietotāju un attiecīgi 

visu sabiedrību uz noteiktu darbību un uzvedību. Tāpēc viņi izmanto 

produktu dizainu kā līdzekli, ar kuru pētīt citus uzvedības modeļus, kas ir tik 

pat iespējami, taču nesakrīt ar vispārpieņemtajām uzvedības normām vai 

gluži vienkārši nav orientēti uz nekritisku tehnoloģiju patērēšanu (Dunne, 

1999, lpp. 136).

3.1.2.	Teorētiskā	ietvara	veidošanās

Kritiskā dizaina teorijas aizsākumi ir samērā skaidri, jo noteiktu 

darbības principu izvirzīšana ir notikusi apzināti, un paši autori to ir 

dokumentējuši. Vairākās secīgās publikācijās pamazām tikusi attīstīta šī 

virziena teorētiskā bāze un skaidroti piemēri no pašu teorijas autoru dizaina 

prakses.

20. gs. 90. tajos gadu vidū Dans un Reibija kā pētnieki Londonas 

Karaliskās Mākslas koledžas ar datoru saistītā dizaina (Computer Related 

Design) studijā, kopā ar kolēģiem attiecībā uz dizainu iesāka lietot terminu 

“kritiskais dizains”, ar to apzīmējot savu pieeju dizaina un pētniecības 

procesam. Šie dizaineri un pētnieki tobrīd savos darbos vērsās galvenokārt 

pret nekritisko attieksmi, ar kādu sabiedrībā un industrijā tiek pieņemts 

tehnoloģiju progress; pret pastāvošo pārliecību, ka tehnoloģijas vienmēr ir 

labas un spēj atrisināt jebkuras problēmas (Dunne & Raby, 2013, lpp. 34).
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Būdami dizaineri, viņi šo problēmu aplūko no formveides, estētikas 

un funkcionālās loģikas skatu punkta, kas sasaucas ar dizainera un dizaina 

teorētiķa Mandzīni izvirzīto tēzi, ka elektronisko tehnoloģiju attīstība ir 

“radījusi nopietnu priekšmeta krīzi” (Manzini, 1989, lpp. 27). Mandzīni savā 

grāmatā “The Material of Invention” runā par to, ka mūsdienu apstākļos, 

kad tehniskās sistēmas piedzīvo straujas izmaiņas, rodas nepieciešamība 

mainīt arī kritērijus, pēc kuriem mēs atpazīstam mākslīgo. Materiālu, 

ražošanas procesu un  tehnoloģiju attīstības rezultātā ir parādījies jauns 

“mākslīgais”, kas liek izvērtēt tā atpazīstamību, kā arī pārskatīt visu 

līdzšinējo telpas un laika attiecību sistēmu, ko mēs saistām ar šo “mākslīgo.”

Viens no pirmajiem dokumentētajiem piemēriem, kas risina Mandzīni 

aprakstīto problemātiku priekšmetu dizainā, ir Dana darbs “The Pillow”. 

1997. gadā Dans kopā ar kolēģi Bilu Gaveru (Bill Gaver) no Londonas 

Karaliskās Mākslas koledžas šo projektu apraksta konferences referātā 

“The Pillow: Artist-Designers in the Digital Age” (Dunne & Gaver, 1997), kurā 

skaidri definē arī kritiskā dizaina pieeju.

Minētais darbs ir piepūsta caurspīdīga plastikāta spilvens, kura 

iekšienē ir plastmasas taisnstūra paralēlskaldnis ar šķidro kristālu displeju. 

Displejs izstaro dažādu krāsu gaismu elektromagnētiskā lauka ietekmē, 

tādā veidā signalizējot lietotājam spēcīgu elektromagnētisko viļņu klātbūtni 

tā tuvākajā apkārtnē. Dans šo produktu redz kā analogu agrāk populārajiem 

barometriem un higrometriem, kas papildināja mājokļu interjerus, mērot 

cilvēka maņām netveramos atmosfēras rādītājus – gaisa mitrumu 

un spiedienu. Taču viņu saista arī jautājums par privātās un publiskās 

telpas attiecībām saistībā ar elektromagnētisko klimatu. Pārtvert un 

noklausīties cita cilvēka telefonsarunu nozīmē izdarīt pārkāpumu pret viņa 

tiesībām uz privātumu, savukārt šī paša cilvēka mobilā tālruņa izraisītie 

elektromagnētiskie viļņi, kas ieplūst citās privātās telpās, potenciāli negatīvi 

ietekmējot viņu labsajūtu, netiek uzskatīti par pārkāpumu.

Autors uzsver, ka spilvens jāuzlūko kā prototips ierīcei, kas paredzēta 

masveida ražošanai. Tā iecerēta, kā neuzkrītoša, plaša patēriņa prece 

ikdienas lietošanai, kas mājsaimniecībās ieņemtu līdzīgu lomu kā maizes 

tosters vai televizors (Dunne & Gaver, 1997). Tajā pat laikā Dans un Gavers 

šajā pašā rakstā piebilst, ka, “protams, [viņi] saprot, ka Spilvens kā plaša 
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patēriņa produkts visticamāk negūtu panākumus. Taču tieši tā ir projekta 

jēga” (Dunne & Gaver, 1997). Šī un arī citu kritiskā dizaina projektu mērķis 

nav piedāvāt lietojamu alternatīvu jau esošajiem produktiem vai kādu vēl 

nebijušu, inovatīvu risinājumu, bet gan izprovocēt skatītājos vai lietotājos 

reakciju. Kritiskais dizains ir radīts, lai izgaismotu sabiedrībā iesakņojušos 

pieņēmumus un ļautu aizdomāties par to pamatotību.

Ņemot vērā, ka industriālo dizaineru pienākums ir galvenokārt 

produktu jeb dažādas funkcijas un pielietojuma lietu projektēšana, 

tad likumsakarīgi, ka arī kritiskie dizaineri strādā tieši ar priekšmetu kā 

izteiksmes līdzekli. Dans šādu kritisku produktu apzīmēšanai ievieš jēdzienu 

“post-optimāls priekšmets” (post-optimal object), kas norāda uz atteikšanos 

no tik pazīstamā mērķa elektronisko produktu dizainā sasniegt “optimālu 

veiktspējas līmeni” (Seago & Dunne, 1999, lpp. 14). Ja konvencionālā 

industriālā dizaina mērķi ir praktiski – produktu funkcionalitātes attīstīšana, 

ražošanas optimizācija, veiktspējas uzlabošana u.tml., – tad kritiskais 

dizains sākotnēji tika iecerēts kā paņēmiens, kas ļautu pētīt attiecības 

starp elektroniskiem priekšmetiem un to lietotājiem poētiskā un estētiskā 

skatījumā. Pretēji vispārpieņemtajai pieejai, kad digitālās saskarnes tiek 

veidotas pēc iespējas nemanāmas, vienkārši un intuitīvi lietojamas, tādējādi 

veicinot lietotāju paļāvību uz tehnoloģijām, kritiskais, post-optimālais 

priekšmets ir sarežģīts. Tas ir necaurredzams, mīklains, komplicēts, 

dezorientējošs un reizēm pat biedējošs (Dautrey & Quinz, 2015, lpp. 30).

Galvenais mērķis, uz ko orientējas mūsdienu tehnoloģiju ražotāji, 

ir panākt “lietotajam draudzīgu” (user-friendly) produktu (Dunne, 1999, 

lpp. 21). Taču šī lietotājam draudzīgā interaktivitāte, iespējams, “ir tikai 

metafora nemanāmai cilvēku paverdzināšanai “inteliģentajām” ierīcēm; 

ieprogrammēta cilvēka un datora simbioze” (Virilio, 1995). Un pat ja tā 

burtiski nepakļauj lietotāju tehnoloģijām vai to dizaineriem un ražotājiem, 

tā tomēr paredz caurmēra lietotājam it kā piemērotu darbības scenāriju 

un pieradina viņu pie noteiktiem konceptuāliem modeļiem, vērtībām 

un domāšanas sistēmām, ko šīs ierīces paredz (Dunne, 1999, lpp. 21). 

Tas notiek, piemēram, caur visdažādākajiem brīdinājumiem, kas skaņas 

signālu, mirgojošu gaismiņu vai pop-up logu formā aktivizējas ikreiz, kad 

lietotājs veic darbības, kuras sistēmas radītājs nav atzinis par optimālām, 
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ATTĒLS 35 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Faraday Chair, 1995.
ATTĒLI 33, 34 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Thief of Affections,1994-1997.

35

33 34
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piemēram, mēģina fotografēt pārāk tumšos apstākļos. Reizēm noteiktā 

scenārijā neparedzētas darbības vispār nav iespējams īstenot, tā definējot 

un unificējot lietotāja uzvedību par labu tehnoloģijām. 

Šo tēmu Dans attīsta un izvērš savā praktiskās doktorantūras 

pētījumā “Hertzian Tales”, kas 1999. gadā tiek publicēts kā grāmata ar 

tādu pašu nosaukumu (Dunne, 1999). Tajā viņš ievieš arī terminu “para-

funkcionalitāte” (para-functionality), un to definē kā “tāda veida dizainu, 

kurā funkcija izmantota, lai iedrošinātu pārdomas par to, kā elektroniski 

priekšmeti nosaka vai ietekmē mūsu uzvedību. Prefikss “para-” norāda uz 

to, ka šis dizains ir situēts utilitārā sfērā, taču tiecas paplašināt pieņemtās 

funkcionalitātes definīcijas, iekļaujot tajās arī poētiku.” (Dunne, 1999, lpp. 43)

“Hertzian tales” ietvaros Dans, bez iepriekš aprakstītā “Pillow” projekta,  

izstrādā vēl 4 citus dizaina priekšlikumus, kas ilustrē viņa aizsāktos 

pētījumus kritiskā dizaina definēšanā. Tāpat kā spilvens, arī pārējie savā 

būtībā ir radioaparāti jeb saskarnes starp elektromagnētisko vidi un cilvēku. 

Tie visi iecerēti kā materializēti stāsti un izpētes procesa sastāvdaļa. 

Dans šos priekšmetus veido kā “”vērtību fikcijas”: tie cenšas uzturēt 

noteiktu tehnoloģiskā reālisma līmeni, lai pētītu vērtības, kas atšķiras no 

pastāvošajām” (Dunne, 1999, lpp. 123). Tad ja lietotājs tos uztver kā īstus 

elektroniskus produktus, tas ir noskaņots izprast apstākļus, kādos tie tiktu 

lietoti, cilvēkus, kas tos izmantotu, un to nozīmi kopumā. Tehnoloģiskā 

iespējamība ir nepieciešama arī tāpēc, lai šie produkti “vērtību fikcijas” vietā 

nekļūtu par zinātnisko fantastiku25 (Dunne, 1999, lpp. 134), no kuras kritiskie 

dizaineri savā radošajā darbībā apzināti cenšas distancēties.

Viens no šiem spekulatīvajiem priekšmetiem – “Thief of Affections” 

– veidots pamatojoties uz Dana izvirzīto tēzi, ka “elektroniskie produkti 

ir kā “paraugi”, un, kad mēs tos lietojam, mēs paši sākam līdzināties tam 

caurmēra lietotāju, kuram tie ir modelēti” (Dunne, 1999, lpp. 132) (attēli 

33, 34). Tāpēc viņš piedāvā alternatīvu un pat mazliet perversu lietotāja 

“paraugu” – tādu, kas saceļas pret sistēmu, pret apmierinātību un pret 

absolūto konformismu. Šis produkts nostādītu lietotāju citādās attiecībās 

25      Jēdziens "value fiction" izvēlēts, lai norādītu uz tā analoģiju ar "science fiction" jeb 
zinātnisko fantastiku.
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ar pazīstamo un pierasto, piešķirot jaunu, poētisku dimensiju ikdienas 

dzīvei. Dans šajā projektā iztēlojas ierīci, ar kuras palīdzību tās lietotājs 

varētu burtiski “iegūt” vai “nozagt” apkārtējo mīlestību. Meklējot veidus, kā 

priekšmets varētu attālināti mijiedarboties ar cilvēka ķermeni, lai uztvertu 

tā raidītos elektromagnētiskos viļņus, Dans nonāca pie secinājuma, ka 

tehnoloģiski visticamākais variants būtu uztvērējs, kas spēj reģistrēt 

tuvākajā apkārtnē esošo elektrokardiostimulatoru signālus. Viņš izveido 

prototipu produktam, kas uztvertos sirdspukstus pārvērš skaņā, kuru 

savukārt tajā pat mirklī var noklausīties produkta lietotājs, tādējādi, saskaņā 

ar dizainera iztēloto scenāriju, neparastā veidā apmierinot savu vajadzību 

pēc kāda mīlestības. Lai uzsvērtu lietotāja dīvaino tēlu, produkta fizisko 

tēlu Dans veido nevis kā apģērbā vai somā paslēptu ierīci, bet gan kā 

visai uzkrītošu aksesuāru, kuru lietotājs nēsā rokā. Kad tas tiek pacelts un 

atbalstīts uz pleca, aktivizējas sensors, kas skenē elektromagnētisko lauku, 

meklējot signālu elektrokardiostimulatoru viļņu diapazonā. Kad “mīlestības 

zaglis” ir novietots šādā veidā, gumijots izvirzījums, kas kalpo kā audio 

austiņa, atrodas tieši lietotāja auss augstumā un ļauj ērti noklausīties 

sirdspukstus radītos signālus, kas pārvērsti skaņā. Šis savādais produkts 

pievērš uzmanību tam, ka mūsu uzvedība ir jau iegulta priekšmetos, ko mēs 

lietojam, un liek apdomāt, cik ļoti mūsu identitāte sāk saplūst ar produkta 

iecerētās mērķauditorijas tēlu.

“Faraday chair” dizains turpretī tā vietā, lai ļautu lietotājam uztvert 

elektromagnētiskos laukus viņa apkārtnē, sniedz iespēju no tiem izolēties 

(attēls 35). Šajā projektā, kas izstrādāts “Hertzant tales” teorētisko 

pētījumu ietvaros, dizaineri iztēlojas apstākļus, kad cilvēki apzinās arvien 

pieaugošo elektromagnētisko lauku intensitāti urbanizētajā vidē un izjūt 

nepieciešamību no tiem sevi pasargāt. Ja “izolēt visu savu mājokli būtu 

greznība, ko varētu atļauties tikai bagāti ļaudis” (Dunne & Raby, n.d.c), 

tad Faradeja krēsls būtu ekonomiskāka alternatīva. Projekta koncepcija 

ir visai vienkārša, taču tās emocionāli pārliecinošā materializācija ar 

dizaina instrumentiem, padara šo darbu par nozīmīgu dizaina vēstures 

liecību.26 Gan šī, gan iepriekšminēto dizainu veidošanos Dans detalizēti 

apraksta, skaidrojot, kā tieši, viņaprāt, dažādi izteiksmes līdzekļi asociatīvi 

26      "Faraday chair" ir iekļauts Victoria & Albert dizaina muzeja patstāvīgajā kolekcijā
(http://collections.vam.ac.uk/item/O63805/faraday-chair-chair-dunne-raby/).



91

iedarbojas uz skatītāju, un pamato dizaina lēmumus, kas atspoguļojas 

darba gala variantā. Šāda veiksmīga teorijas un prakses kombinācija kļūst 

par precedentu turpmākajā praktiskās doktorantūras leģitimācijas procesā 

dizaina izglītībā (Seago & Dunne, 1999, lpp. 14). Lai arī darba nosaukumā 

ir vārds “krēsls”, tā ir tikai atsauce dizainā iesakņojušos tradīciju izmantot 

krēslu kā mediju dizaina vērtību un ideju komunikācijai. Patiesībā Faradeja 

krēsls ir caurspīdīga plastikāta konteiners, kura izmēri ir piemēroti gulošam 

cilvēka ķermenim fetālā pozā. Autoru nodoms ir ar šo dizaina risinājumu 

uzsvērt cilvēka ievainojamību un vēlmi tikt pasargātam. Caurspīdīgais 

materiāls un trauslais veidols savukārt izvēlēts, lai norādītu atšķirību 

materiālu gaismas un elektromagnētisko viļņu caurlaidībā.

Turpmākie teorētiskie un praktiskie meklējumi “post-optimālā 

priekšmeta” koncepta attīstīšanā dokumentēti divus gadus vēlāk izdotajā 

grāmatā “Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects”, kuras autori ir 

Dans un Reibija (Dunne & Raby, 2001). Tās nosaukumā iekļauta arī norāde 

uz kritiskā dizaina lomu kultūrā. Autori skaidro, ka vispārpieņemtais dizains 

varētu būt salīdzināms ar Holivudas kino, kurā galvenais mērķis ir “viegla 

bauda un konformisma vērtības” (Dunne & Raby, 2001, lpp. 45). Tā produkti 

nostiprina pastāvošo kārtību, sniedz ilūziju par izvēli un rosina lietotāju 

pasivitāti. Toties kritiskais dizains attiecībā pret vispārpieņemto dizainu 

ir kā “Film Noir” kino žanrs pretstatā Holivudas filmām. Tajā uzsvars ir uz 

eksistenciālismu, tā produkti ģenerē vai dramatizē dilemmas. Tie nepalīdz 

lietotājam adaptēties esošajām sociālajām, kultūras un politikas vērtībām, 

bet gan liek tam pašam pieņemt lēmumus, atklājot, cik ierobežotas ir 

izvēles iespējas, kas iekļautas produktos (Dunne & Raby, 2001, lpp. 46). 

Šajā pētījumā jau tiek dekonstruēti arī ideoloģiskie elementi dizainā un viss 

tradicionālais rūpnieciskais dizains tiek postulēts kā pastāvošo ideoloģiju 

apstiprinošs. Kritiskais dizains savukārt tiek definēts kā pretnostatījums šim 

ideoloģiskajam dizainam27 (Dunne & Raby, 2001, lpp. 58). Grāmatā iekļauts 

arī Dana un Reibijas īstenotais projekts “Placebo”, kura dokumentācija 

daudz izvērstāk nekā līdzšinējos autoru rakstos atklāj kritiskā dizaina 

priekšmetu konfrontāciju ar tā lietotāju un sabiedrību.28

27      Izvērstāk par ideoloģiju nozīmi dizainā skatīt nodaļā "Dizains un ideoloģija".
28      Izvērstāku "Placebo" projekta aprakstu un analīzi skatīt nodaļas "Kritiskā dizaina 
pielietojuma iespējas" apakšnodaļā "Līdzdalīgi procesi".
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Grāmatā “Speculative Everything” pirmo reizi konstruktīvā veidā tiek 

diskutēts par nākotnes aspektu dizainā: attiecības ar nākotni un ietekme 

uz to29 (Dunne & Raby, 2013, lpp. 2-6). Nozīmīgi ir arī tas, ka šī publikācija 

iznāk 12 gadus pēc iepriekšējās grāmatas, un šajos gados kritiskā dizaina  

popularitāte ievērojami augusi.30 Likumsakarīgi, šai tēmai tikusi veltīta arī 

daudzu citu pētnieku uzmanība, ir analizēti līdz šim sarakstītie teksti un 

īstenotie dizaina projekti. Tā rezultātā parādījušies arī šī dizaina virziena 

skeptiķi, kas uzskata, ka tāda veida prakses mūsdienu situācijā, kad 

pasaulē ir tik daudz reālu, risināmu problēmu, ir pilnīgi nepamatotas. Taču 

ir izteikts arī gana daudz racionālas kritikas, kas, atzīstot nepieciešamību 

pēc šāda veida strāvojumiem dizainā, norāda uz kritiskā dizaina nepilnībām, 

nekonsekvencēm un aspektiem, ko būtu vēlams attīstīt.

Arī Dans un Reibija paši pa šo laiku mainījuši savas domas par kritiskā 

dizaina nozīmi un potenciālu, tāpēc grāmatā “Speculative Everything” 

vērojami autoru centieni atbildēt uz tieši un pastarpināti izteiktajiem 

jautājumiem vai šaubām un “piedāvāt atjauninātu skatījumu” uz kritisko 

dizainu (Dunne & Raby, 2013, lpp. 34). Saskārušies ar publikas neizpratni 

par šī dizaina novirziena jēgu un mērķiem, Dans un Reibija uzsver tā pozitīvo 

misiju un apliecina savu ticību kritiskā dizaina lomai labākas nākotnes 

veidošanā: “Beigu beigās [kritiskais dizains] ir pozitīvs un ideālistisks, jo mēs 

ticam, ka pārmaiņas ir iespējamas, ka viss var būt labāk; tikai ceļš uz turieni 

ir citāds; tas ir intelektuāls ceļojums, kas balstīts uz vērtību, ideju un ticības 

apstrīdēšanu un izmainīšanu.” (Dunne & Raby, 2013, lpp. 35). 

 

3.1.3.	Kopsavilkums

Apkopojot iepriekš minēto, secināms, ka atšķirībā no citām dizaina 

prakses formām, kas arī pauž kritisku vēstījumu ar dizaina starpniecību, 

kritiskā dizaina pirmsākumi ir tieši saistāmi ar elektronikas un digitālo 

tehnoloģiju attīstību.  Dizaineri Dans un Reibija, kas kopā ar kolēģiem 

29      Izvērstāk par dizaina un nākotnes attiecībām skatīt nodaļā "Dizains un nākotne".
30      Skatīt pielikumu nr.1 ar nozīmīgākajiem notikumiem, kas liecina par kritiskā dizaina 
popularitātes kāpumu.
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Londonas Karaliskajā Mākslas koledžā 90. gadu vidū definēja šī virziena 

mērķus un uzdevumus, tiecās rast fundamentāli nozīmīgāku dizainera 

pienesumu elektronikas produktu industrijā, nekā tikai to fiziskā ietvara 

projektēšana. Kritiskais dizains radies, meklējot veidus, kā dizains varētu 

tikt izmantots kā instruments, lai šai jaunajai matērijai rastu jaunu un 

aktīvu lomu sabiedrībā, kā arī lai izgaismotu ar to saistītās implikācijas un 

industrijas noklusētos potenciālos draudus.

Kritiskā dizaina aizsācēji Dans un Reibija savus pētījumus apkopojuši 

arī grāmatās un zinātniskos rakstos. Šajās publikācijās iespējams izsekot 

līdzi termina “kritiskais dizains” mērķtiecīgai ieviešanai, kā arī pašas pieejas 

teorētiskā pamatojuma attīstībai.

Par pirmo nozīmīgo publikāciju uzskatāma Dana doktora disertācija, 

kas izdota arī grāmatas formātā ar nosaukumu “Hertzian Tales: electronic 

products, aesthetic experience and critical design”. Tajā un citās ar pētījumu 

saistītajās zinātniskajās publikācijas Dans apraksta apsvērumus, kas viņu 

mudinājuši meklēt jaunas pieejas un formas produktu dizainā. Viņš ievieš 

arī terminu “para-funkcionalitāte” (para-functionality) un kā para-funkcionālu 

definē dizainu, kas situēts utilitārā sfērā (produktu dizainā), bet kura funkcija 

pat par sevi nav utilitāra, taču tiek izmantota, lai iedrošinātu pārdomas 

par to, kā elektroniski priekšmeti ietekmē un nosaka mūsu uzvedību. 

Doktorantūras ietvaros Dans izstrādā arī vairākus dizaina produktus savas 

teorijas testēšanai, vienlaikus radot arī vērtīgu precedentu praktiskās 

doktorantūras leģitimācijai.

Nākamā publikācija, kas nostiprina kritiskā dizaina kā jau skaidri 

definēta virziena pozīcijas, ir 2001. gadā izdotā Dana un Reibijas grāmata 

“Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects”. Tajā kritiskais dizains 

postulēts kā pretnostatīts apstiprinošam dizainam jeb tādam, kas apstiprina 

pastāvošās ideoloģijas. Arī šajā darbā teorētiskos spriedumus papildina 

pašu autoru dizaina projekts “Placebo”, kurā tiek pētīta kritiskā dizaina 

mijiedarbība ar tā lietotāju. Savukārt grāmatā “Speculative Everything”, 

salīdzinot ar iepriekšminētajām publikācijām, tiek izvērsta diskusija par 

nākotnes aspektu dizainā, analizējot dizaina attiecības ar nākotni un ietekmi 

uz to. 
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3.2. Termins “kritiskais dizains”

Visās iepriekšējā apakšnodaļā minētajās publikācijās ir figurējis 

apzīmējums “kritisks” attiecībā uz dizainu. Taču kādā brīdī vārdu 

savienojums “kritiskais dizains” kļūst par atpazīstamu jēdzienu, tiek 

nosaukts par terminu un skaidrota tā nozīme. Lai tam izsekotu līdzi, 

šajā nodaļā aplūkots paša termina “kritiskais dizains” veidošanās un 

nostiprināšanās process. 

Ņemot vērā, ka šis pētījums sarakstīts latviešu valodā, kuras 

gramatiskā struktūra ir atšķirīga no angļu valodas, kurā savukārt ir rakstīti 

visi turpmāk izmantotie informācijas avoti, skaidrības labad ir nepieciešams 

sākt ar sekojošo atrunu. Latviešu valodā, kurā izdalāmas īpašības vārdu 

noteiktā un nenoteiktā galotne, no kuru lietojuma atkarīga vārda nozīme, 

iespējams runāt par “kritisku dizainu” jeb dizainu, kas pauž kritiku, un 

“kritisko dizainu,” ko jau iespējams interpretēt un izmantot kā nosaukumu 

noteiktam dizaina virzienam, stilam vai kategorijai.31 Tātad to var lietot 

kā terminu. Angļu valodā, ja teksta autors šo jautājumu nav apzināti 

konkretizējis, no konteksta ne vienmēr ir izšķirams, vai ir iecerēts ieviest 

jaunu terminu vai vienkārši runāt par noteiktām dizaina īpašībām. Attiecīgi 

latviskojums ir uztverams kā autores interpretācija.

Dana un Reibijas sadarbība jau kopš 90. gadiem, gan kā pētniekiem un 

pasniedzējiem Londonas Karaliskajā Mākslas koledžā, gan kā partneriem 

pašu dizaina studijā ir noturīga, un viņu ieguldījums šī dizaina virziena 

pētniecībā un praksē ir tik ietekmīgs, ka abu uzvārdu kombinācija – 

Dunne & Raby – ātri vien kļūst gluži vai par sinonīmu viņu praktizētajam 

“kritiskajam dizainam” (Malpass, 2012, lpp. 222). Taču pats apzīmējums 

“kritiskais dizains” pēc “Design Noir” izdošanas jau varētu būt uzskatāms 

par vispāratzītu un pietiekami skaidri definētu terminu profesionālā dizaina 

diskursā.

2008. gadā izdotajā dizaina vārdnīcā (Erlhoff & Marshall, 2008) 

kritiskajam dizainam veltīts izvērsts šķirklis, un par tā autori izvēlēta Reibija 

31      Analoģiski kā, runājot par konceptuālu mākslu, ar to var saprast jebkura laikmeta 
mākslu, kam piemīt konceptuāls raksturs, savukārt ar jēdzienu “konceptuālā māksla,” 
apzīmē noteiktu 20. gs. mākslas virzienu.
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(Raby, 2008b, lpp. 94-96). Šis ir zīmīgs fakts kritiskā dizaina terminoloģijas 

attīstībā, jo šāda šķirkļa iekļaušana pati par sevi jau apstiprina “kritisko 

dizainu” kā profesionāli atzītu terminu, kā arī definē tā nozīmi. Savukārt 

tas, ka grāmatas redaktori kā autori uzaicinājuši Reibiju vērtējams ne 

vien kā atzinība viņas ieguldījumam šī dizaina virziena attīstīšanā un 

popularizēšanā, bet arī kā apliecinājums tam, ka arī citus viņas rakstītos 

tekstus iespējams traktēt kā kritisko dizainu definējošus.

Neskatoties uz to, Dans un Reibija tomēr vēl izvairās no šādas 

vispārinošas interpretācijas, apgalvojot, ka viņus satrauc nosaukuma 

“kritiskais dizains” lietošana, lai apzīmētu ļoti atšķirīga veida dizainu. “Priekš 

mums kritiskais dizains šobrīd ir noderīgs termins, lai aprakstītu praksi, 

kas izmanto dizainu kā kritiku. Tomēr tajā pat laikā mēs ļoti piesardzīgi 

attiecamies pret iespēju, ka tas varētu kļūt par birku vai pat sava veida 

klišeju,” viņi stāsta intervijā 2009. gadā (Malpass, 2017, lpp. 5).

Tomēr savā nākamajā grāmatā, “Speculative Everything”, Dane un 

Reibija šajā ziņā vairs nav tik izvairīgi un atzīst, ka “[m]ēs izdomājām terminu 

“kritiskais dizains” 90. gadu vidū.” (Dunne & Raby, 2013, lpp. 34) Taču uzreiz 

turpina, sakot, ka ilgu laiku šis termins palicis neievērots, un tikai pēdējos 

gados tas aizvien biežāk parādās diskusijās par dizainu. “Ir daudz cilvēku, 

kuri izmanto dizainu kā kritikas formu, bet kuri nekad nav dzirdējuši terminu 

“kritiskais dizains,” un tiem ir pašiem savs apzīmējums tam, ko viņi dara. 

Nosaukt to par “kritisko dizainu” gluži vienkārši bija iedarbīgs veids kā 

padarīt šo aktivitāti pamanāmāku un rosināt par to diskusijas un debates.” 

(Dunne & Raby, 2013, lpp. 34)

Arī Dana un Reibijas oficiālajā interneta vietnē apgalvots, ka “termins 

“kritiskais dizains” pirmo reizi ticis lietots Entonija Dana grāmatā “Hertzian 

Tales” (1999) un vēlāk arī “Design Noir” (2001). Kopš tā laika daudzi citi 

cilvēki attīstījuši paši savas tā variācijas.” (Dunne & Raby, n.d.a).

Lai gan skaidras un viennozīmīgas terminoloģijas ieviešana ir būtiska 

mākslas un dizaina nozaru klasifikācijai un akadēmiskai pētniecībai, jāatzīst, 

ka paši dizaina autori nereti nav apmierināti ar centieniem viņu darbu 

pieskaitīt kādai noteiktai kategorijai. Ir dizaineri, kas norāda, ka nelabprāt 

izmanto apzīmējumu “kritiskais dizains,” runājot par savu praksi, jo tas rada 

nevēlamas asociācijas ar Londonas Karaliskās Mākslas akadēmijas Dizaina 
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Interakciju kursu un tā pasniedzējiem Danu un Reibiju (Pullin, 2010, lpp. 

324), lai gan atzīst, ka darbojas saskaņā ar šī virziena principiem. Ir citi, kuru 

darbi formāli atbilst kritiskā dizaina definīcijai, bet kuri paši savās interneta 

vietnēs publicētajos darbības aprakstos, nemin pat kritisku attieksmi, it kā 

izvairoties no šī vārda vispār. Tādēļ var apgalvot, ka Dans un Reibija, ieviešot 

terminu “kritiskais dizains,” ir pārrakstījuši visu kritisko dizaina prakšu 

vēsturi, un arī citi konceptuāli un kritiski strādājoši dizaineri tagad tiek 

uzskatīti par “kritiskā dizaina” virziena pārstāvjiem (Malpass, 2012, lpp. 5). 

Arī šajā pētījumā termins “kritiskais dizains” tiek pielietots šādā paplašinātā 

nozīmē. Tas darīts, lai veiktu ieguldījumu dizaina pētniecībā, kuras būtiska 

sastāvdaļa ir terminoloģijas attīstīšana un nostiprināšana. Tomēr jāņem 

vērā, ka, 90. gados dažādās dizaina izglītības iestādēs un domubiedru 

grupējumos paralēli attīstās līdzīgi dizaina domāšanas strāvojumi. Tie visi 

priekšmetu izmanto kā rīku diskusijas rosināšanai, kā mediju filozofiska 

vēstījuma paušanai vai kā instrumentu, ar kura palīdzību pētīt sabiedrības 

domas veidošanos attiecībās ar priekšmetisko vidi. Tāpēc ir iespējams 

sastapties ar dizaina projektiem, kas visādā ziņā atbilst kritiskā dizaina 

priekšnosacījumiem vai ir tam ļoti radnieciski, taču tiek dēvēti tādos vārdos 

kā, piemēram, spekulatīvais dizains, dizaina fikcijas, dizaina nākotnes, 

anti-dizains, interrogatīvais dizains, dizainmāksla utt. (Dunne & Raby, 2013, 

lpp. 11). 
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3.3. Kritiskā dizaina jēdziens, pazīmes un mērķi

Reibija, viena no kritiskā dizaina aizsācējiem, šī jēdziena definīciju 

dizaina vārdnīcā (Erlhoff & Marshall, 2008) sāk sekojošiem ar vārdiem: 

“Kritiskais dizains izmanto spekulatīvus dizaina priekšlikumus, lai apšaubītu 

nepamatotus pieņēmumus, aizspriedumus un faktus par produktu lomu 

ikdienas dzīvē. Pretstats kritiskajam dizainam ir apstiprinošs dizains – tāds 

dizains, kas nostiprina status quo. Kritiskais dizains drīzāk ir attieksme un 

pieeja dizainam, nekā noteikta metode [..]. Ir būtiski, lai kritiskais dizains 

spētu izprovocēt diskusiju, jo, kā jau nosaukums liecina, tā galvenais 

uzdevums ir likt mums domāt: veicināt izpratni, atmaskot pieņēmumus, 

izprovocēt darbību, rosināt debates un pat intelektuāli izklaidēt, līdzīgi kā 

literatūra vai kino.” (Raby, 2008, lpp. 94)

Ņemot vērā, ka kritiskais dizains radies kā apzināta opozīcija vai 

alternatīva pastāvošajai dizaina praksei, tas vienkāršāk definējams nevis kā 

patstāvīgs fenomens, bet gan kā pretnostatījums esošajam dizainam, kā to 

savā “A/B manifestā” dara Dans un Reibija (tabula 1).

  A    B
  apstiprinošs   kritisks
  problēmas risinošs  problēmas meklējošs
  dizains kā risinājums  dizains kā medijs
  piedāvā atbildes   uzdod jautājumus
  industrijas labā   sabiedrības labā
  esošajai pasaulei   iespējamajai pasaulei
  nākotnes   paralēlēs pasaules
  fiktīvas funkcijas   funkcionālas fikcijas
  pielāgot pasauli mums  pielāgot sevi pasaulei
  pētniecība dizainam   dizains pētniecībai
  dizains ražošanai   dizains debatēm
  patērētājs   pilsonis
  lietotājs    cilvēks
  apmācība   izglītība
  liek mums pirkt   liek mums domāt
  inovācija    provokācija
  ergonomika   retorika

TABULA 1 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, A/B manifest.
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Tā piemēram, dizainam tradicionāli tiek piedēvēts potenciāls risināt 

problēmas, un problēmu risināšana tiek uzskatīta par galveno disciplināro 

uzdevumu un mērķi. Kritiskais dizains turpretī apzināti izvairās no 

risinājumu sniegšanas, kas, iespējams, arī ir pati būtiskākā iezīme, kas 

raksturo kritisko dizainu pretstatā vispārpieņemtajiem dizaina prakses 

principiem. Tā vietā, lai risinātu kādas jau zināmas problēmas, kritiskā 

dizaina mērķis ir gluži pretējs – dizaina procesa izmantošana problēmu, 

kā arī dažādu neviennozīmīgu situāciju apzināšanai un izgaismošanai 

jeb “problēmu atrašanai” (problem finding) (Dunne & Raby, 2013, lpp. vii). 

Šim dizaina veidam kopumā raksturīga darbošanās nenoteiktajās dažādu 

nozaru un disciplīnu pārklāšanās teritorijās, nojaucot robežas starp 

faktiem un fikcijām, starp zinātni un mākslu un starp komerciālu dizainu un 

akadēmisku pētniecību (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 62).

Kritiskā dizaina priekšmeti netiek iecerēti kā kādas sagaidāmas vai 

vēlamas nākotnes sabiedrības un pasaules sastāvdaļa, bet apzināti ir radīti 

kā fikcijas, kam jau pašā būtībā netiek paredzēta realizācija. Šie dizaineri 

rada nevis hipotētiskas vīzijas, kādas nereti veido dažādu tehnoloģiju 

ražotāji, vēlēdamies saņemt potenciālo lietotāju atsauksmes, bet gan 

fiktīvus scenārijus, kas ļautu atklāt un pētīt visdažādākos sabiedrībā 

iesakņojušos uzskatus un uzvedības modeļus. Starp diviem minētajiem 

piegājieniem ir būtiska atšķirība, ko izsmeļoši iespējams raksturot ar filozofa 

Hansa Vaihingera (Hans Vaihinger) vārdiem: “Atšķirībā no hipotēzes, kurā 

ietverti centieni pēc iespējas patiesi izteikt kādu šobrīd vēl nezināmu realitāti 

un pareizi atspoguļot šo objektīvo realitāti, fikcija tiek veidota, apzinoties, ka 

tā ir neatbilstoša, subjektīva un tēlaina koncepcija, kuras sakritība ar realitāti 

ir izslēgta jau pašā būtībā un kura tāpēc arī nevar pēcāk tikt apstiprināta tā, 

kā mēs ceram apstiprināt kādu hipotēzi.” (Vaihinger, 1925, lpp. 268) 

Autori dizainu izmanto kā mediju, lai materializētu šīs idejas 

fiktīvos priekšmetos un lai vizualizētu to lietošanas scenārijus. Kritiskā 

dizaina pieeju raksturo ļoti niansēta “savādības” deva, kas ļauj distancēt 

un atsvešināt priekšmetu. Tā vietā, lai to piedāvātu tūlītējai lietošanai, 

priekšmets tiek prezentēts fiktīvas pasaules ietvaros, un tā rezultātā 

skatītāja uzmanība no paša priekšmeta tiek novērsta uz rīcību, ko tas 

paredz (Dautrey & Quinz, 2015, lpp. 11). Tas darbojas kā komentārs 



99

par esošo situāciju, necenšoties to “izlabot”, bet gan tiecoties izmainīt 

cilvēku uztveri un attiecīgi arī viņu vērtības un uzvedību. Kā stāsta Dans32: 

“Šībrīža globālā krīze sniedzas daudz tālāk par tehniskām problēmām – 

mēs nevaram vienkārši pārprojektēt planētu, lai tā būtu piemērota mūsu 

pašreizējam dzīvesveidam. Mums ir jāmaina savs dzīvesveids, bet tas 

nozīmē, ka mums ir nopietni jāpārskata savas vērtības.” (Beaver, Kerridge, & 

Pennington, 2009, lpp. 63) 

 

3.3.1.	Darbība	nekomerciālos	apstākļos

Kritiskais dizains no dizaina klasifikācijas viedokļa ir viena no 

konceptuālā dizaina formām, kas operē galvenokārt ārpus komerciāla 

konteksta un darbojas kā tam veltīta kritika (Dunne, 1999, lpp. 84). Lai gan 

šobrīd tam identificētas pielietojuma iespējas arī biznesa vidē,33 kritiskais 

dizains sākotnēji radies un attīstījies kā nekomerciāla opozīcija iedibinātajai 

industriālā dizaina praksei. 

Kritiskais dizains ir kā reakcija uz apstākļiem, kādi izveidojušies 

rūpnieciskā dizaina jomā, kad dizaineri veido priekšmetus, neaizdomājoties 

par to radītajām implikācijām plašākā sociālā kontekstā. Kamēr pēdējās 

desmitgadēs novērojams, ka rūpnieciskās ražošanas procesi tiek pārskatīti 

ekoloģiskā aspektā un no ilgtspējas viedokļa (tai skaitā, pateicoties 

dažādām starptautiskām likuma normām un regulējumiem), produktu 

sociālā ietekme kritiski izvērtēta netiek. Tā vietā dizaineri, darbojoties savu 

aizspriedumu, stereotipu un nepamatoto pieņēmumu ietekmē, turpina 

izplatīt esošos uzskatus, ar dizaina palīdzību iestrādājot tos plaša patēriņa 

produktos (Malpass, 2017, lpp. 7). “Dizains neiedziļinās to tehnoloģiju 

sociālajās, kultūras un ētiskajās implikācijās, kuras tas padara tik seksīgas 

un patērējamas” (Dunne, 1999, lpp. xi)

32      Dans intervijā ar projekta "Material Beliefs" rīkotājiem. Vairāk par šo projektu skatīt 
nodaļā "Starpdisciplināra sadarbība".
33     Skatīt nodaļas "Kritiskā dizaina pielietojuma iespējas" apakšnodaļu "Komerciāls 
konteksts".
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Kā vienai no konceptuālā dizaina formām, arī kritiskajam dizainam 

raksturīga īpašība ir tieši dizaina pieejas un tā instrumentu izmantošana, 

lai uzdotu jautājumus, provocētu un iedvesmotu. Tas atšķiras no citām 

nekomerciālām dizaina praksēm, kā piemēram, sociālais dizains, kas, 

neraugoties uz to, ka tā mērķis nav peļņas gūšana, tomēr darbojas esošajos 

tirgus apstākļos un pastāvošās realitātes robežās (Dunne & Raby, 2013, 

lpp. 12). Kritiskais dizains turpretī nav iecerēts kā integrējams reālā dzīvē, 

bet ir pilnībā fiktīvs un operē autora veidotā spekulatīvā vidē, tādēļ uz to nav 

attiecināmi realitātē esošie ierobežojumi.

Kritiskā dizaina projekti darbojas fiktīvas lietošanas ietvaros, papildus 

tipiskajiem dizaina instrumentiem izmantojot arī naratīva veidošanas 

paņēmienus, kas palienēti no kino un foto mākslas. Kritiskie dizaineri 

norāda, ka arī tradicionālā produktu industrija veido izdomātus stāstus 

reklāmas formā, ar kuru palīdzību pieradina lietotāju pie noteiktiem 

scenārijiem, kurus tā pēc tam realizē dabā, produktus pārdodot. Tā vietā lai 

realizētu jeb īstenotu “fiktīvas funkcijas”, kritiskie dizaineri konstruē “fiktīvas 

funkcijas”, lai izgaismotu lietotāja un priekšmeta attiecības, kurās lietošana 

tiek skatīta nevis utilitārā ziņā, bet gan kā lietošanas izraisīta uzvedība 

(Dautrey & Quinz, 2015, lpp. 39).

Par iemeslu izvēlei darboties ārpus komerciāliem apstākļiem kalpo arī 

augsti izglītoto speciālistu raizes, ka, strādājot industrijai, viņu intelektuālais 

potenciāls tiek izmantots neētiskiem un neilgtspējīgiem mērķiem: preču 

patēriņa veicināšanai un globālo korporāciju peļņas vairošanai (Hunt, 

2011, lpp. 34). Reaģējot uz to, šie dizaineri izvēlas nekļūt par daļu no 

industrijas, bet strādāt tai opozīcijā, uzturot nepārtrauktu konstruktīvas 

kritikas klātbūtni dizaina disciplīnā. Tādēļ nav nejaušība, ka kritiskā dizaina 

prakse izveidojusies tieši akadēmiskā kontekstā un ka lielākā daļa šo 

virzienu praktizējošo dizaineru savus projektus īsteno paralēli augstskolas 

pasniedzēja karjerai nu tos papildina ar zinātniskiem pētījumiem un 

publikācijām.

Dizains nekomerciālos apstākļos nozīmē arī to, ka dizaineram ir 

iespēja strādāt ārpus pasūtītāja–izpildītāja attiecībām, kurās tam būtu 

dots noteikts uzdevums, izpildes termiņš un tiktu sagaidīts konkrēts 

rezultāts. Savukārt akadēmiskā vidē vai pašiniciētos projektos dizains 
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ir vairāk kā eksperiments, kura gala iznākumam nav jābūt skaidram jau 

no paša sākuma. Attiecīgi rodas iespēja paplašināt un pētīt dizaina kā 

instrumenta, medija un disciplīnas robežas, eventuāli nonākot pie iepriekš 

neparedzamiem rezultātiem.  

 

3.3.2.	Kritiskā	dimensija

Kaut arī dizains, kas tapis nekomerciālos apstākļos, var būt sastopams 

ļoti atšķirīgas formās, būtiskākā pazīme tieši kritiskā dizaina identificēšanai 

ir tam piemītošā kritiskā dimensija, par ko liecina arī apzināti izvēlētais 

nosaukums. 

Dizaina pētniece Ramija Mazē (Ramia Mazé) izdala trīs veidus vai 

līmeņus, kādos iespējama kritiska pieeja dizainā (Mazé, 2009, lpp. 389-

395). Pirmais veids ir individuāla dizainera kritiska attieksme pašam pret 

sevi un savu darbu, kas liek pastāvīgi izvērtēt, ko es daru un kāpēc. Tas 

nozīmē izprast savu pozīciju plašākā mērogā, apzināties savus mērķus un 

instrumentus to sasniegšanai, kontekstualizēt savu darbību citu dizaina 

norišu ietvaros u.tml.

Otrs veids, kā var izpausties kritiska prakse, ir kā iekšēja kritika pret 

dizaina disciplīnu kopumā. Tie ir kā centieni kolektīvi noformulēt dizaina 

misiju, meklējot atbildes uz ideoloģiskiem un konceptuāliem jautājumiem. 

Kritiskas iekšējas diskusijas rezultāts ir arī dizaina disciplīnas definēšana 

attiecībā pret citām nozarēm gan tautsaimnieciskā, gan politiskā, gan 

kultūras aspektā un tieši dizainam specifisko zināšanu, prasmju un interešu 

apzināšana. Ņemot vērā, ka dizains kā profesionāla nozare ir visai jauns, 

salīdzinot ar citām radošajām jomām, kā piemēram, arhitektūra, māksla, 

mūzika, ir saprotams, ka šāda iekšēja kritiska nozares izvērtēšana šobrīd 

norit ļoti intensīvi un šajā sakarā vēl ir daudz neskaidrību. Formāti, kādos 

šī kritiskā diskusija var tikt uzturēta, ir zinātniskā pētniecība, akadēmiskā 

darbība, profesionālas konferences, simpoziji, radošās darbnīcas, izstādes 

u.tml.

Trešais līmenis, kādā iespējama kritiska dizaina prakse, ir 

ārpusdisciplinārs. Tā ir kritika, kas izmanto dizaina instrumentus un 
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platformas un ir vērsta uz citiem sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, kam 

nav tieša sakara ar dizainu, piemēram, sociālas vai ekoloģiskas problēmas. 

Tas var notikt gan pasūtījuma projektu ietvaros, gan arī kā dizaina nozares 

kolektīvas iniciatīvas, kas norit, piemēram, kādā no iepriekšējā rindkopā 

minētajiem formātiem un sniedz priekšlikumus, izmantojot dizainu kā 

mediju vai operatīvu instrumentu.

Arī citi autori norāda uz līdzīgu dalījumu dažādos radošās domāšanas 

līmeņos vai mērogos. Piemēram, nīderlandiešu grafikas dizainers un 

pedagogs Jans van Torns (Jan van Toorn) uzsvēra nepieciešamību 

apzināties spriedzi, kas pastāv privāto un sabiedrisko interešu attiecībās. 

Viņaprāt “studentiem ir jāiemācās veikt pareizās izvēles un rīkoties, 

necenšoties izvairīties no konflikta starp personīgo brīvību, disciplināro 

diskursu un sabiedrības interesēm.” (Laranjo, 2014)

Tātad kritiskai attieksmei dizainā ir ļoti liela nozīme plašā skatījumā. 

Personīgā līmenī tā ļauj dizaineram identificēt savu darbību, metodes 

un motivāciju; disciplīnas līmenī tā var nozīmēt tradīciju apšaubīšanu 

un paradigmas maiņu; taču kritiska attieksme var būt vērsta arī uz 

problemātiku, kas konkrētajā brīdī atrodas ārpus dizaina ietekmes sfēras. 

Kritiskā dizaina prakses rada iespēju īstenot kritisku refleksiju visos šajos 

līmeņos, un pētījumā iekļautie analītiskie piemēru apraksti atklāj dažādu 

individuālu gadījumu kritikas mērķauditoriju un izteiksmes līdzekļus, ar 

kādiem kritika pausta.

3.3.3.	Priekšmets	kā	medijs

Kritiskais dizains attīstās laikā, kad visdažādāko, ikdienā lietoto 

priekšmetu un ierīču optimālais veiktspējas līmenis jau ir sasniegts; laikā, 

kad praktiskums un funkcionalitāte var tikt uzskatīti par pašsaprotamām 

produktu kvalitātēm (Dunne, 1999, lpp. 20). Rūpnieciskās ražošanas 

perioda sākumposmā ikdienā lietoto produktu tehnoloģiju attīstībā bija 

novērojams nepārtraukts progress, taču jau 20. gs. šis process strauji 

palēninājās. Lietotājiem vairs nebija iemesla iegādāties jaunas sadzīves 

tehnikas iekārtas un citu aparatūru tāpēc, ka iepriekšējā būtu funkcionāli 
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ievērojami vājāka. Cenšoties panākt, lai pārdošanas apjomi nekristos, 

tika izstrādāta plānotas novecošanās stratēģija (planned obsolescence) 

(Freimane, 2015, lpp. 37-38), un dizaineri tika iesaistīti tās īstenošanā, 

lai ar modes jeb stila palīdzību veicinātu patērētājus iegādāties aizvien 

jaunus produktus no modes izgājušo vietā. 20. gs. nogale un 21. gadsimta 

sākums nāca ar jaunu tehnoloģiskā progresa izrāvienu jeb digitālās ēras 

sākumu – datortehnika, mobilās telekomunikācijas un internets kļuva 

pieejami plašam lietotāju lokam, izmainot ikdienas paradumus tik pat lielā 

mērā, kā savulaik veļasmašīnas, ledusskapja vai putekļusūcēja ienākšana 

mājsaimniecībās. Tomēr jau atkal dizaineru loma šajā procesā aprobežojās 

ar fiziska ietvara radīšanu jaunajām tehnoloģijām, kuras bija jāpārdod 

pēc iespējas ielā apjomā, īpaši nepievēršoties pārdomām par jauno ierīču 

sociālajiem, ētiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Tagad, kad dažu gadu 

laikā mājas apstākļos izmantojamās datortehnikas un telekomunikācijas 

iekārtu optimālā veiktspēja ir sasniegta, un lietotājs būtiskus uzlabojumus 

funkcionalitātē vairs nespēj sajust, jauns vizuālais tēls ir viens no faktoriem, 

kas to pievilina. Attiecīgi dizaineri pieliek pūles, lai sabiedrībā uzturētu ilūziju 

par tehnoloģisko progresu, ko papildina arī jaunu metožu izmantošana 

plānotās novecošanās stratēģijā, kad novecošanās tiek panākta ar digitālo 

tehnoloģiju piedāvātajām iespējām: produktu fiziskās komponentes kļūst 

nelietojamas, piemēram, programmatūras atjauninājumu dēļ.

Šī dizaina un industrijas attīstības gaita mudina kritiski domājošus 

dizainerus meklēt jaunas paradigmas savas disciplīnas ietvaros. 

Likumsakarīgi, ka iniciatīva rodas akadēmiskā vidē, kur dizaineru darbu 

neskar industrijas noteiktie ierobežojumi, un iespējams pētīt ne vien 

ekonomiskos, ergonomiskos un utilitāros aspektus, bet gan testēt dizaina 

potenciālu daudz plašākā izpratnē.

Šajā laikā, 20. gs 90. gados un jo īpaši 21. gs. sākumā, saistībā 

ar personālā datora plašu ienākšanu mājsaimniecībās un darba vidē 

aktuāls kļūst mijiedarbes dizains (interaction design). Tas atspoguļojas 

arī dizaina izglītībā un pētniecībā, kur ne vien saskarņu dizainā, bet arī 

rūpnieciskajā dizainā aizvien lielāks uzsvars tiek likts uz lietotāju, viņa 

vajadzību apmierināšanu un patīkama lietošanas procesa nodrošināšanu. 

Rūpnieciskajā dizainā tas izpaužas kā produktu optimizācija lietošanai, 
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bieži neiedziļinoties citos ar produktu saistītos, globāli daudz būtiskākos 

jautājumos. Arguments par lietotāja interešu centrālo nozīmi pašu dizaineru 

acīs mānīgi attaisno jaunu produktu radīšanu, kaut arī tie varbūt nemaz 

nebūtu nepieciešami. Šī metode liek novērst uzmanība no industrijas 

biznesa interesēm, un dizaineri fokusējas uz cilvēku, kura labā tas viss 

it kā notiek. Rezultātā rodas paradoksāla situācija: dizains, kas orientēts 

uz lietotāju, globālā mērogā, ņemot vērā visas ar produkta ražošanu, 

izplatīšanu un utilizāciju saistītās implikācijas, cilvēkam nodara vairāk ļauna, 

nekā laba.

Dizaina metodoloģijas speciāliste Liza Sandersa (Liz Sanders) norāda, 

ka arī šis ir viens no faktoriem, kas veicinājuši kritiskā dizaina rašanos, kas 

notikusi kā reakcija uz minēto tendenci pārmērīgi koncentrēties uz lietošanu 

un citiem utilitāriem aspektiem (Sanders, 2008). Tas kalpojis par ierosmi 

kritisko dizaineru centieniem attālināties no darba industrijas labā un meklēt 

veidus, kā dizaina instrumenti varētu tikt izmantoti citiem nolūkiem. Viņu 

interesi raisa jautājums par to, kā priekšmets varētu sniegt vairāk nekā 

praktiskās funkcijas nodrošināšanu; kā tie varētu lietotājam piedāvāt jaunas 

sajūtas, piešķirt poētisku dimensiju dzīvei un integrēt tajā estētisku pieredzi 

(Dunne, 1999, lpp. 20). Kritiskie dizaineri cer, ka viņu radītie spekulatīvie 

priekšmeti un scenāriji varētu veicināt diskusiju tādā pašā veidā kā labs kino 

vai literatūra (Dunne, 1999, lpp. 123). Un tā kā šie produkti nav paredzēti 

ražošanai un reālai lietošanai, to funkcija ir maksimāli stimulēt sabiedrības, 

kā arī pašu dizaineru iztēli, ļaujot vizualizēt alternatīvus lietošanas apstākļus, 

citādus paradumus un attiecīgi arī pavisam atšķirīgu lietotāju.

Iecere izmantot dizainu kā vēstījuma nesēju ir pamatota, jo jebkurš 

priekšmets vai sistēma, paralēli praktiskajai funkcijai, ko tas nodrošina, 

nodod lietotājam arī informāciju, kas nav saistīta tikai utilitārajiem 

aspektiem. Tā kā lietas rada cilvēki, kas atrodas noteiktā informācijas 

telpā, kas nemanāmi ietekmē arī viņu domas un rīcību, tad lielākoties 

informācija dizaina risinājumā tiek iekļauta neapzināti, kā paša dizainera 

uzskatu vai aizspriedumu atspoguļojums, tomēr nereti tas tiek darīts arī 

mērķtiecīgi, lai dizains kalpotu komerciāliem vai ideoloģiskiem mērķiem. 

Mākslas kritiķis Nikolā Burjo, līdzīgi kā savulaik Frankfurtes skolas filozofi 

Horkheimers un Adorno, atgādina, ka mūsdienu sabiedrībā cilvēki tiek 
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apzināti reducēti līdz patērētājiem, lai to rīcība būtu paredzama un vieglāk 

kontrolējama ar visdažādākajiem paņēmieniem, tai skaitā, ar produktu un 

grafikas dizaina palīdzību. Pat cilvēku savstarpējās attiecības pārsvarā 

pastāv komerciālā kontekstā – tikšanās pie noteikta zīmola kafijas tases 

ir garantija patīkamam vakaram. “Preces simbolizē vai aizvieto cilvēciskās 

attiecības, zīmoli signalizē par tām [..]” (Burjo, 2009, lpp. 9). Nonākuši 

pie šādas atskārsmes, aizvien vairāk dizaineru pēdējās desmitgadēs 

tiecas uz ētiski atbildīgāku pieeju dizaina profesijai un rūpīgi analizē paši 

savā kā arī citu autoru dizainā iekļautos vēstījumus, apzinoties, ka “katrā 

dizainā ir stāsts, kas skar vairāk nekā tikai tā praktisko pielietojumu. [..] 

Laikam ejot, arī dizaina diskursīvā komponente ir piedzīvojusi pārmaiņas. 

Dizaineru uzmanība aizvien mazāk ir vērsta uz priekšmetu lietojamības un 

funkcionalitātes aspektiem, un tā vietā viņi tiecas radīt konceptus un paust 

savus uzskatus.” (Text as Product, Product as Text, 2013)

Arī kritiskie dizaineri savu pieeju balsta uzstādījumā, ka dizains 

nekad nav neitrāls, ka tas vienmēr satur informāciju, kuru neizbēgami 

uztver arī lietotājs. Sekojot šim principam, dizaineri priekšmetu apzināti 

izmanto kā mediju, taču dara to kritiski, izvērtējot gan savus, gan sabiedrībā 

iesakņojušos uzskatus un nepamatotas pārliecības. Kritiskais dizains 

ir kā konstruktīvs komentārs, kas izteikts, ar dizaina līdzekļiem. Dizainā 

iekļautā retorika un pat ironija var palīdzēt sabiedrībai noformulēt citādu 

viedokli, domāt atšķirīgi, jo kā intervijā “Material Beliefs” projekta34 autoriem 

stāstā Dans ,”dizains nevar izglābt planētu, tas nevar izlabot pasauli, taču 

varbūt tas var izmainīt mūsu domas.” (Beaver, Kerridge, & Pennington, 

2009, lpp. 63).

Šajā nolūkā naratīva veidošanai tiek izmantoti dažādi paņēmieni un 

izteiksmes līdzekļi. To starpā ir, piemēram, fiktīvas, alternatīvas pasaules 

vīzijas radīšana. Šī pieeja ir visai pierasta prakse citās radošās kultūras 

nozarēs, piemēram, literatūrā vai kino, taču dizainā fiktīvas vai futūristiskas 

pasaules tiek konstruētas galvenokārt reklāmās vai elektronikas ražotāju 

nākotnes vīzijās, un tas darīts ar komerciālu mērķi – sagatavot lietotāju 

34      "Material beliefs" projekta aprakstu skatīt nodaļas "Kritiskā dizaina pielietojuma 
iespējas" apakšnodaļā "Starpdisciplināra sadarbība".
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jauniem produktiem. Kritiskie dizaineri uzsver šo situāciju kā nevēlamu, 

norādot, ka dizaina nozarē akūti trūkst no industrijas un lietotāja neatkarīgu 

eksperimentēšanas un izziņas iespēju, kas īstenotas ne tikai diskusijas 

formā, bet materializējot idejas ar dizaina instrumentiem. Dizainerus 

satrauc, ka vienīgās nākotnes vizualizācijas un materializācijas, ar ko 

sabiedrība tiek konfrontēta, ir ražotāju komerciālo produktu priekšskatījumi, 

nevis no industrijas neatkarīgi piedāvājumi, kas ļautu aptvert visplašāko 

iespēju spektru un izdarīt izvēles. Tomēr viņi necenšas radīt iekārojamus 

scenārijus, ar fantastiskām lietām, kas mūs sagaida nākotnē tehnoloģiju 

attīstības rezultātā, tā vietā piedāvājot sirreālas, neskaidras fiktīvas 

pasaules, kas liek šaubīties un rosina pārdomas. Skatītājs netiek mudināts 

to uztvert kā sagaidāmu nākotnes realitāti, bet kā autora radītu stāstu, kas 

ļauj iztēloties citādas kultūras, politiskas sistēmas, vērtības un sociālas 

normas un izmantot tās kā atskaites punktu esošās realitātes izvērtēšanai.

Kritiskajā dizainā plaši tiek izmantota arī satīras vai parodijas tehnika, 

kad nopietnas lietas tiek kariķētas ar mērķi pievērst skatītāja uzmanību 

noteiktiem ar pašu priekšmetu vai tā lietošanas kontekstu saistītiem 

aspektiem. Citi paņēmieni ietver alegorijas un pārspīlējuma metodes, kas 

paredz noteiktu lietošanas paradumu identificēšanu un kritiku ironijas 

formā. Ir darbi, kuros kritikas paušanai izmantots pretstatu princips un 

melnais humors (Malpass, 2012, lpp. 187-189). Izvērstāk par paņēmieniem, 

kas priekšmetā ļauj iegult informāciju, ir skaidrots pie konkrētiem 

piemēriem, kas ietverti un analizēti šī pētījuma ietvaros.

Nereti kritiskā dizaina jēga un efektivitāte tiek apšaubīta, pielīdzinot 

to mākslai un attiecīgi pasludinot par nepamatotu dizaina praksi. Kaut arī 

kritiskā dizaina produkti formāli, kā arī mērķu un paņēmienu ziņā patiešām 

ir salīdzināmi ar vizuālās mākslas produkciju, dizains kā medijs tomēr 

iedarbojas citādi un, pateicoties tā specifiskajai pozīcijai sabiedrības 

apziņā, nereti izrādās krietni efektīvāks medijs par mākslu. Dizains pārklāj 

gan tehnoloģiju un industriju, gan arī kultūras un sociālo attiecību laukus, 

un tādēļ ar dizaina produktu iespējams nodot tēlainu vēstījumu, taču tas 

joprojām tiek uztverts kā kaut kas īsts, reāls, pastāvošs, pretstatā mākslai, 

kas ir izdomāta. Mākslas patērēšana ir cilvēka paša izvēle un tā ir izklaides 

forma, līdzīgi kā, piemēram, teātra apmeklējums, taču dizaina produkti ir 
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lietas, kas veido mūsu ikdienas pasauli, šķietami neatkarīgi no mūsu gribas 

vai darbības. Tas jo īpaši attiecināms uz rūpnieciska dizaina produktiem: 

ja kāds artefakts ir radīts kā mākslas darbs, tad ir skaidrs, ka tas paliks 

ierobežotā apjomā un visdrīzāk arī salīdzinoši nepieejamā vidē (muzejā, 

galerijā, privātā kolekcijā) – respektīvi, neietekmēs mūsu dzīvi, ja paši 

to nevēlēsimies. Savukārt dizaina produkts, kaut arī radīts tikai kā viena 

eksemplāra prototips, sevī jau ietver potenciālu tikt pavairotam un ieviestam 

plašā mērogā, un cilvēku uztverē iespaido ne vien šī brīža situāciju, bet 

arī tehnoloģiju tālāko attīstību un sabiedrības uzvedību, ieradumus. Kā 

uzskatāms piemērs šiem apgalvojumiem kalpo dizaineru Ogera un Džimija 

Loizo (Jimmy Loizeau) projekts “Audio Tooth Implant”, kas sasniedzis ļoti 

plašu ar mākslas norisēm nesaistītu auditoriju, stimulējot iztēli un pat liekot 

aktīvi iesaistīties viedokļu paušanā par darbā uzrādīto problemātiku.35

3.3.4.	Kopsavilkums

Kritiskais dizains radies kā reakcija uz pastāvošajām tradīcijām dizaina 

praksē un industrijā. Šīs pieejas praktizētāji materializē konceptuālas 

vīzijas, kritiskus komentārus vai pārdomas par mūsu priekšmetisko vidi 

un tās definētajām uzvedības normām un ieradumiem, izmantojot dizaina 

instrumentus un valodu. Nodaļā aprakstītās pazīmes uzskatāmas par šo 

virzienu raksturojošiem un tā attīstību skaidrojošiem lielumiem, tomēr nav 

tās visas nav jāuztver kā nepieciešami un izslēdzoši nosacījumi, lai kādu 

dizaina produktu definētu kā kritiskā dizaina kustībai piederošu.

Kā viena no iezīmēm, kas raksturo kritisko dizainu, ir darbība 

nekomerciālos apstākļos. Šī īpašība, atkarībā no konkrētās situācijas, 

ir gan kritiskā dizaina attīstību veicinošs apstāklis jeb cēlonis, gan arī 

no šīs prakses specifikas izrietošas sekas. Kritiskais dizains veidojas 

galvenokārt akadēmiskā vidē, kurā ekonomiskie nosacījumi, kas ierobežo 

komerciālu produktu dizainu, nav jāpiemēro. Taču tajā pat laikā šis dizains 

35      Projekta apraksts iekļauts nodaļas "Kritiskā dizaina pielietojuma iespējas" 
apakšnodaļā "Starpdisciplināra sadarbība".
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arī nav iecerēts kā komercializējams, bet apzināti radīts, lai funkcionētu 

opozīcijā vispārpieņemtajam rūpnieciskajam dizainam kā neatkarīga 

tam veltīta kritika. Šādā situācijā, kad dizainers strādā ārpus pasūtītāja–

izpildītāja attiecībām, viņu nesaista arī noteikti termiņi vai darba uzdevums 

ar paredzamu iznākumu, un tas ļauj dizainu izmantot kā pētniecības 

instrumentu, eksperimentējot un testējot tā robežas, un eventuāli nonākot 

pie iepriekš neparedzamiem rezultātiem.

Kritiskā dimensija, kā uz to norāda jau pats virziena apzīmējums, ir 

galvenā šīs prakses pazīme. Kaut gan kritikas objekts, tās mērķauditorija, un 

izplatīšanas veidi kritiskā dizaina projektos mēdz būt ļoti atšķirīgi, literatūrā 

tiek izdalīti trīs līmeņi vai veidi, kādos šī kritika var manifestēties. Tā var 

būt individuāla dizainera kritiska attieksme pašam pret sevi un savu darbu, 

kas liek pastāvīgi izvērtēt savu praksi, tās pozīciju attiecībā pret citiem, 

uzstādītos mērķus un pieejamos instrumentus. Tā var būt kritika, kas vērsta 

pret dizaina disciplīnu kopumā – centieni formulēt dizaina misiju, definēt 

disciplīnu attiecībā pret citām nozarēm vai dizainam specifisko zināšanu, 

prasmju un interešu apzināšana. Un kritika var būt arī vērsta uz plašākai 

sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, kam nav tieša sakara ar dizainu.

Aktīva medija lomas piešķiršana priekšmetam ir vēl viena pazīme, kas 

uzskatāma par kritisko dizainu definējošu īpašību. Dizaineri, kas praktizē šī 

virziena ietvaros tiecas apzināties priekšmetiskajā vidē iegultās nozīmes, 

vēstījumus un pat veselas ideoloģiskas sistēmas un arī paši izmanto 

dizaina instrumentus, lai ar priekšmeta starpniecību paustu viedokli un 

kritiku. Tam par iemeslu ir vairāki apstākļi, kas akumulējušies tehnoloģiju, 

industrijas un dizaina disciplīnas vēsturiskās attīstības gaitā un mudinājuši 

dizainerus izvērtēt savas nozares stāvokli, mērķus un profesionālo atbildību. 

Viens no tiem ir industrijā novērojamā ieilgusī dizaina lomas reducēšana – 

no integrēta plānošanas instrumenta līdz vizuālā tēla veidotājam. Kritiskie 

dizaineri uzskata, ka priekšmetiskā vide potenciāli var sniegt cilvēkiem 

daudz vairāk, nekā tikai utilitāras funkcijas, kas ietērptas modernā un 

viegli pārdodamā ietvarā. Ar dizaina palīdzību caur priekšmetu lietotājam 

iespējams piedāvāt jaunas sajūtas, poētisku dimensiju un estētisku pieredzi, 

bagātinot mūsu ikdienu, līdzīgi kā to dara citas kultūras vai mākslas jomas. 

kritiskos dizainerus satrauc arī tas, ka pēdējos gados zem ambīcijas radīt 



109

“uz lietotāju orientētu dizainu”, nereti tiek maskēti uzņēmēju centieni celt 

pārdošanas apjomus, radot lietas, kas ir perfekti funkcionālas un lietotājam 

piemērotas, taču, iespējams, nebūt nav nepieciešamas. Tāpēc kritiskie 

dizaineri savos projektos piedāvā fiktīvus lietošanas scenārijus, kas 

mudina iztēloties pasauli, kurā šādas situācijas būtu iespējamas, tādējādi 

ļaujot vizualizēt alternatīvus lietošanas apstākļus, citādus paradumus un 

pavisam atšķirīgu lietotāju. Tādā veidā dizaineri vērš uzmanību uz to, ka 

mūsu gaidas un vēlmes nav nejaušas vai mūsu pašu izvēlētas, bet gan 

industrijas piedāvāto lietošanas scenāriju determinētas. Līdzšinējie pētījumi, 

ko papildina kritiskā dizaina prakse, liecina par to, ka dizainam medija lomā 

piemīt sava specifika, kas potenciāli to ļauj izmantot efektīvāk nekā mākslu, 

pat ja vēstījums ir līdzvērtīgs.
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3.4. Kritiskā dizaina formālās variācijas

Dizainers un teorētiķis Mets Malpass savā promocijas darbā 

“Contextualising Critical Design: Towards a Taxonomy of Critical Practice in 

Product Design” (2012) veicis izvērstu kritisko dizaina prakšu klasifikāciju 

un identificējis trīs kritiskā dizaina paveidus, kam devis apzīmējumus: 

asociatīvais dizains, spekulatīvais dizains un kritiskais dizains. Malpass 

pētījuma ietvaros apšauba vispārpieņemto un vienpusīgo kritiskā dizaina 

jēdziena izpratni un uzrāda kritisko prakšu daudzveidību (Malpass, 2012, 

lpp. i). Autors atzīst problēmu, kas radusies līdz ar termina “kritiskais 

dizains” ieviešanu,36 kā rezultātā ļoti atšķirīgas dizaina prakses tiek sauktas 

vārdā, ko izdomājuši dizaineri Dans un Reibija, lai apzīmētu primāri paši 

savu pieeju dizainam (Malpass, 2012, lpp. 4). Nenoliedzot apzīmējuma 

piemērotību, Malpass paplašina tā nozīmi un iekļauj tajā daudzu kritiski 

strādājošu dizaineru darbu, ko savukārt klasificē trīs apakškategorijās 

saskaņā ar tā kontekstu, tematiku un izmantojām metodēm (Malpass, 

2017, lpp. 91).

Lai gan Malpasa darba nodoms ir saprotams, šai klasifikācijai tomēr 

piemīt būtisks trūkums, – viena no izveidotajām kategorijām saglabā 

nosaukumu “kritiskais dizains”, kamēr arī visas analizētās kritiskās dizaina 

prakses kopumā joprojām tiek dēvētas par “kritisko dizainu”. Autora mērķis 

ir problematizēt terminu “kritiskais dizains”, norādot uz tā nepilnībām 

(Malpass, 2012, lpp. i), tomēr, ņemot vērā, ka pētījuma publicēšanas brīdī 

tas jau tiek visai plaši lietots kā dažādas kritiskas dizaina prakses ietverošs 

apzīmējums, turklāt autors tam nepiedāvā nekādu alternatīvu, jaunie 

apzīmējumi negūst rezonansi citu autoru darbos.

Neraugoties uz trūkumu terminoloģijā, Malpasa kritisko dizaina prakšu 

izvērtējums un klasifikācija trīs kategorijās ir noderīgs rīks kritiskā dizaina 

formālo aspektu un izteiksmes līdzekļu pārskatam, tāpēc izmantota šajā 

pētījumā, lai sīkāk izskaidrotu dažādas metodes, kas dizainā pielietotas 

kritiska diskursa rosināšanai. Šī pētījuma kontekstā tas ļauj identificēt 

36      Sīkāk par termina ieviešanu skatīt apakšnodaļā "Termins “kritiskais dizains.”"
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un uzsvērt konkrētas kritiskajam dizaina raksturīgas iezīmes, kas pēcāk 

izvirzītas kā lietderīgas kā pieejas vai metodes arī citās dizaina praksēs. 

Tāpēc nākamajās apakšnodaļās, grupēti zem nosaukumiem “asociatīvais”, 

“spekulatīvais” un “kritiskais” dizains, ir izklāstīti vairāki attiecīgo kategoriju 

reprezentējoši piemēri, kas ilustrē pētījuma priekšmetu. Aplūkotie piemēri ir 

šī pētījuma autores izvēle, saskaņā ar Malpasa izvirzītajiem kritērijiem.
 

3.4.1.	Asociatīvais	dizains

Asociatīvais dizains balstās uz metodēm, kas tiek izmantotas 

konceptuālajā mākslā, kā arī itāļu radikālā dizaina un anti-dizaina praksēs. 

Tomēr tā mērķauditorija lielā mērā ir arī pati dizaineru kopiena, jo kritikai 

pakļauta galvenokārt ar dizaina disciplīnu saistīta problemātika (Malpass, 

2017, lpp. 92). Atsaucoties uz Mazē identificētajiem veidiem, kādos 

iespējams kritiskas attieksmes īstenošana dizainā, asociatīvais dizains 

ar produkta starpniecību norāda uz nepilnībām, neizmantotām iespējām 

vai neskaidrām situācijām pašā dizaina disciplīnā (Mazé, 2009, lpp. 391). 

Šīs pieejas mērķis ir piedāvāt gan dizaineriem, gan lietotājiem iespēju 

pārskatīt dominējošās tradīcijas un vērtības, kas saistās ar cilvēka radītiem 

artefaktiem un to kontekstu. Izpētei, diskusijai un kritikai tiek pakļautas 

gan vispārpieņemtās dizaina metodes, gan dizaina attiecības ar ražošanas 

procesiem, gan izmantotie materiāli, ilgtspēja un lietotāju paradumi. Šāda 

veida kritiskā dizaina projektos jau pašā priekšmetā ir iekļauts dizainera 

iecerētais vēstījums, padarot šo objektu par mediju, kas ironiski reflektē 

par sabiedrībā vai dizaina disciplīnā pastāvošu problemātiku (Malpass, 

2017, lpp. 92). Asociatīvs kritiskais dizains izmanto satīras un karikatūras 

paņēmienus, par pamatu ņemot esošas lietas ar nopietnu reputāciju, un 

parodē tās, modificējot formas vai lietošanas kontekstu (Malpass, 2012, lpp. 

188).

Dizaina birojam Studio Makkink & Bey raksturīga šāda pieeja dizainam, 

un kritiski ironisko attieksmi dizaineri Riane Makinka (Rianne Makkink) un 

Jirgens Bejs spēj ietvert arī pasūtījuma projektos. Taču paralēli tiem, studija 

nepārtraukti uztur kritisku diskusiju, pētot un apšaubot visu, kas varētu tikt 
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ATTĒLS 36 - Studio Makkink & Bey, Dust Furniture, 2004.

36

37
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uzskatīts par pašsaprotamu. Šajā ziņā izteikti ilustratīvs piemērs ir viņu 

projekts ‘Dust Furniture’ jeb ‘Putekļu mēbeles’ (attēls 36).

Šajā projektā uzsvars likts uz lietu, materiālu un izejvielu vērtību 

un mūsu attieksmi, kas mainās atkarībā no šīs vērtības. Putekļi – šī 

darba centrālais elements – ir sīkas visdažādākās matērijas daļiņas, 

kas pamazām un nepārtraukti pārklāj visus priekšmetus ar viendabīgu, 

pelēku slāni. Klātas putekļiem, arī pašas lietas zaudē savu vērtību, jo mēs 

vairs nespējam identificēt pazīmes, pēc kurām esam raduši šo vērtību 

noteikt. Mēs ikdienā pavadām daudz laika, lai atbrīvotos no putekļiem; tie ir 

nevēlama parādība mūsu uztverē un tiem mūsu kultūrā ir izteikti negatīva 

konotācija. Bet ja mēs rastu iespēju putekļus izmantot lietderīgi, gūt no 

tiem kādu labumu? Ja mēs tos pēc savākšanas neizmestu ārā, bet gan 

izmantotu kādiem praktiskiem mērķiem? Vai mūsu attieksme pret putekļiem 

mainītos? Šie visi ir jautājumi, ko šajā darbā dizaineri uzdod skatītājam.

Šis scenārijs vienkāršotā un konceptuālā veidā vizualizēts kā 

putekļusūcēji, kas pievienoti dažādām plastikāta materiālā izgatavotām 

mēbeļu čaulām, kuras, kā skatītājs var iztēloties, pamazām piepildoties ar 

putekļiem, iegūst formu un kļūst funkcionālas. Projekts liek aizdomāties par 

to, kas jau labu laiku ir ilgtspējīga dizaina galvenā problēma – kā pārvērst 

atkritumus resursos, kur rast jaunas, neizsīkstošas izejvielas? Taču tajā 

pat laikā dizaineri praktiskos industrijas jautājumus atstāj otrā plānā, par 

primārajām izvirzot filozofiskas pārdomas par vērtībām, kas iesakņojušās 

mūsu kultūrā un to, cik gatavi mēs būtu noteiktos apstākļos šīs vērtības 

pārskatīt.

Dizaina valoda šajā darbā palīdz daudzpusīgi vizualizēt koncepciju. 

Viena no pirmajām lietām, ko skatītājs pamana ir interjera elementi – krēsli, 

galds, paklājs,– kuru formas ir nosacītas un deformētas, bet tajā pat laikā 

ikoniskas un atpazīstamas. Šīs dīvainās mēbeles ir piepūšamas, līdzīgi 

kā pludmales rotaļlietas, bez tam attēlotas dažādās stadijās – no pilnīgi 

tukša, sakrokota maisa līdz daļēji un pilnīgi piepūstām. Kaut arī šis darbs 

eksponēts statiski, skatītājs to var uztvert kā procesu un viegli iztēlojas, 

kā šie objekti pamazām iegūst formu. Objektiem ir piestiprināti putekļu 

sūcēji, kas acīmredzami pieder kādam senākam laika periodam, tādā veidā 

signalizējot, ka darba koncepcijā nav ietverts nekāds inovatīvs tehnoloģisks 
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ATTĒLS 38 - Martino Gampers, 100 Chairs in 100 Days, 2006.
ATTĒLS 37 - Marti Gišē, Stop Discrimination of Cheap Furniture, 2004.
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risinājums. Paši putekļi šajā instalācijā nemaz neparādās; taču par tiem 

ļauj nojaust visas iepriekšminētās vizuālās norādes. Objekts ekspozīcijā 

arī netiek atklāts darbībā, tomēr autoru iecerētais scenārijs skatītājam 

kļūst skaidrs, jo dažādas tā fāzes iekļautas vienā un tajā pašā statiskajā 

kompozīcijā.

Šajā darbā, kā tas ir raksturīgi asociatīvā kritiskā dizaina piemēriem, 

“kritiskais naratīvs ir iekļauts objekta formā un tipiski pazīstamos arhetipos” 

(Malpass, lpp. 93). Dizaineri izmanto zināmus priekšmetus, bet rotaļīgi 

dekonstruē vai minimāli transformē tos, tādējādi izgaismojot lietās 

iekodētas nozīmes un vērtības, un liekot apšaubīt to būtību. Šis dizains 

apzīmēts ar nosaukumu “asociatīvs” tieši tāpēc, ka tas īsteno kritiku, 

balstoties uz skatītājam pazīstamām lietu formām un tipiem.

Dizainers Marti Gišē (Martí Guixé) sevi dēvē par bijušo dizaineru 

(ex-designer), tādā veidā norādot uz savu atšķirīgo izpratni par dizainu un 

tajā pastāvošajiem ierobežojumiem. Viņš daudz darbojas arī komerciālā 

kontekstā, proponējot jaunus attiecību modeļus starp kultūru, mākslu 

un biznesu, veido eksperimentāla rakstura produktus un pat piedāvā 

“biznesa modeli” kā jaunu mākslas disciplīnu (Guixé). Viņa reakcija 

uz patērētājkultūru un maldīgo priekšstatu par dizainu kā dārgiem un 

ekskluzīviem priekšmetiem ir projekts “Stop Discrimination of Cheap 

Furniture” (attēls 37). Tas ietver tā saucamos “monoblock” – lētus 

plastmasas krēslus, uz kuriem dizainers ar brutāliem krāsas triepieniem 

uzrakstījis projekta nosaukumā ietverto aicinājumu. Projekts prezentēts 

Milānas dizaina nedēļas ietvaros, vēršot uzmanību uz to, ka ik gadu šajā 

dizaina mesē tiek izstādīti neskaitāmi jaunu krēslu modeļi, kas piedevām ir 

ļoti dārgi. Tas veicina pārmērīgu patērēšanu un rada greizu priekšstatu par 

dizaina būtību un mērķiem. Gišē kritika šajā projektā realizēta ar ironijas 

un parodijas paņēmienu. Viņš nosaka likumus, pēc kuriem viņaprāt tirgum 

būtu jādarbojas, taču tūlīt pat pats tos arī pārkāpj (Malpass, 2012, lpp. 193). 

Krēsli ir numurēti un uzkrītoši parakstīti ar dizainera vārdu, tā norādot, ka 

viņa, kā mākslinieka un slavenības personalizējošais pieskāriens, kā arī 

nelielā produktu tirāža šos bezvērtīgos plastmasas priekšmetus padara par 

ekskluzīvām un dārgām kolekcionējamām vienībām.
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ATTĒLS 39 - Tomass Tveitss, The Toaster Project, 2009.
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Arī dizainers Martino Gampers (Martino Gamper) izmanto 

krēslu kā līdzekli kritiskai refleksijai par dizaina procesu un dizainētā 

priekšmetā iekļautu nozīmi. Viņa projekts “100 Chairs in 100 Days” ir kā 

trīsdimensionāla skiču burtnīca, kurā apkopoti simts krēslu modeļi, kas 

radīti simts dienās, kā izejmateriālu izmantojot atrastus lietotus krēslus 

un to elementus (attēls 38). Gampers šo darbu bija iecerējis kā radošu 

vingrinājumu dizainā ar paša noteiktiem ierobežojumiem: simts dienas 

pēc kārtas katru dienu radīt vienu unikāla dizaina krēslu un tikai no 

atrastā materiāla. Rezultāts ir pārsteidzoša, poētiska un ironiska hibrīdu 

kolekcija, kas ietver gan formālas un funkcionālas dabas jautājumus, gan 

arī socioloģiskus un semiotiskus, jeb paša autora vārdiem: “Kas notiek ar 

plastmasas dārza krēsla statusu un potenciālu, kad to izpolsterē ar greznu 

dzeltenu zamšādu?” (Gamper, n.d.) Šis projekts analizē arī mūsu attiecības 

ar lietām, un uz to, ka tās sevī ietver daudz vairāk nekā tikai funkciju, kā arī 

uz to, ka priekšmetu vizuālais tēls nav vērtējams tikai formas un funkcijas 

saskaņas aspektā. Priekšmetiem piemīt arī kāda netverama emocionāla 

komponente, kas tajā ir iegulta ar laiku un noteiktā kontekstā un kas var 

radīt mūsos simpātijas un pieķeršanos vai gluži pretēji – atgrūst. Kā norāda 

Gampers: “Nav perfekta dizaina, un nav ūber-dizaina. Priekšmeti mūs uzrunā 

personiski. Daži var būt funkcionālāki par citiem, bet emocionālā piesaiste 

ir ļoti individuāla” (Gamper, n.d.). Šis projekts uz skatītāju iedarbojas tik 

pat subjektīvi, paļaujoties uz tā radītajām asociācijām, jo dizainers kritiski 

rotaļājas ar simboliski ļoti piesātinātajiem elementiem, atstājot skatītāju 

mulsumā par lietu nozīmi šajās jaunajās kombinācijās.

Dizainers Tomass Tveitss (Thomas Thwaites) darbā “The Toaster 

Project” par pamatu izmanto vienu no lētākajām un tehnoloģiski 

primitīvākajām sadzīves tehnikas iekārtām – maizes tosteri, lai vērstu 

uzmanību uz to, cik mūsdienu sabiedrība ir atsvešināta un tajā pat laikā 

atkarīga no industrijas (attēls 39). Iedvesmu šim projektam viņš gūst 

no Duglasa Adamsa (Douglas Adams) zinātniskās fantastikas romāna 

“Mostly Harmless”, kura varonis, nonācis uz planētas, ko apdzīvo primitīva 

sabiedrība, sagaida, ka to iecels vadoņa kārtā, pateicoties viņa augstajam 

intelektam un zināšanām, ko sniegusi civilizācija uz Zemes. Tomēr stāsta 

varonim nākas vilties, jo bez šīs civilizācijas klātbūtnes viņš izrādās 
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bezpalīdzīgs, un iedomātās zināšanas ir nepietiekamas, lai izgatavotu 

pat kaut ko tik vienkāršu kā tosteri (Thwaites, 2010). Tveitss šīs epizodes 

iespaidā aptvēris, ka ne tikai lietotāji, bet pat paši dizaineri vairs nezina, kā 

lietas tiek izgatavotas un kā tās darbojas, un ka tas neļauj novērtēt resursu 

patieso vērtību, veicinot pārmērīgu patērēšanu. Dizainers apņemas izpētīt 

lētākā veikalā pieejamā tostera uzbūvi un izgatavot tā analogu pats saviem 

spēkiem, – un nevis izmantojot rūpnieciski ražotas detaļas vai materiālus, 

bet gan pilnīgi no nulles (piemēram, iegūt rūdu un pārstrādāt to dzelzī). 

Uzdevums izvēršas gana sarežģīts, taču rezultātā Tveitsam izdodas radīt 

priekšmetu, kas attāli atgādina tosteri. Tomēr tieši ierīces traģikomiskais 

izskats ir tas, kas pauž autora vēstījumu, – ka pat aiz necilākajiem sadzīves 

priekšmetiem ir milzīga mēroga rūpniecība un ka, ņemot vērā tās postošo 

ietekmi uz vidi, cilvēkiem ir jāsāk apzināties lietu patiesā cena, pat ja viņi 

tosteri veikalā iegādājušies par vien 3,49 britu mārciņām (Thwaites, 2011, 

lpp. 13).

Arī šajā projektā, līdzīgi kā iepriekš aprakstītajā Gampera darbā 

(kurš tika radīts tieši 100 dienās, un šis fakts bija koncepta neatņemama 

sastāvdaļa), procesam ir tik pat liela nozīme, kā pašam galaproduktam – 

asociatīvajam dizainam šādi performances elementi mēdz būt raksturīgi 

(Malpass, 2017, lpp. 97). Dizainers pats braucis uz vietām, kur iespējams 

iegūt projektam nepieciešamās izejvielas, pats savām rokām centies no tām 

izgatavot materiālus, pie tam viss šis process ir detalizēti dokumentēts gan 

foto gan video formātā, ieskaitot sarunas ar citiem realizācijā iesaistītajiem 

cilvēkiem. Visbeidzot Tveitss visu savākto materiālu publicē grāmatā tāda 

paša nosaukuma grāmatā, kurā attēlus papildina arī skaidrojošs apraksts. 

 

3.4.2.	Spekulatīvais	dizains

Spekulatīvais kritiskais dizains orientējas galvenokārt uz zinātnes un 

tehnoloģiju attīstības problemātiku, kuru vizualizē un piedāvā diskusijai 

dizaina artefaktu veidā. Atšķirībā no iepriekš aplūkotā asociatīvā dizaina, 

kam raksturīga esošu un arhetipisku priekšmetu vai to konteksta 

deformācija, spekulatīvā dizaina darbi nereti atgādina neesošu objektu 
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prototipus. Spekulatīvā dizaina priekšlikumi kalpo diviem atšķirīgiem 

mērķiem: pirmkārt, lai rosinātu reflektēt par nākotni un, otrkārt, lai izteiktu 

kritiku par esošo dizaina praksi (Auger, 2013), kas predisponē kādu noteiktu 

nākotnes attīstību. Šādā veidā strādājoši kritiskie dizaineri pēta zinātnes 

un jauno tehnoloģiju ētiskās un sociālās implikācijas un to, kādu lomu to 

kontekstā spēlē dizains. Viņi izmanto spekulatīvus dizaina projektus, lai 

“iedrošinātu lietotāju izvērtēt, kā viņš pats potenciāli varētu pārkonfigurēt 

nākotni” (Malpass, 2012, lpp. 185). Dizaina mediji un izteiksmes līdzekļi ļauj 

nākotni padarīt “īstāku” un vieglāk uztveramu. Lietotājam tiek dota iespēja 

iejusties citā pasaulē, kurā piedāvātās lietas jau eksistē, un tas savukārt 

palīdz izdarīt secinājumus. Spekulatīvā dizaina vēstījuma forma ir kritiska 

un tāpēc atšķiras no citiem vizuāliem nākotnes scenāriju formātiem, 

piemēram, zinātniskās fantastikas kinofilmām vai tehnoloģiju attīstītāju un 

ražotāju reklāmas videoklipiem. Dizaineri nākotni necenšas dramatizēt un 

parādīt apokaliptisku, kā arī nemēģina to uzlabot līdz utopijai, bet tā vietā 

tiecas maksimāli pietuvoties ikdienišķajam (Near Future Laboratory, 2013).

Šādu ikdienišķā vidē iekļautu pārdomas rosinošu scenāriju kopumu 

projektā “Is this your future?” piedāvā dizaineri Dans un Reibija (attēli 40, 

41, 42, 43, 44). Priekšlikums, kurā kritiski aplūkotas dažādas ar enerģijas 

ieguvi saistītas nākotnes, radīts pēc Londonas Zinātnes muzeja pasūtījuma 

izstādei Enerģijas galerijā, un tā mērķauditorija ir 7 līdz 14 gadus veci bērni. 

Dizaineri viņiem ļauj iejusties potenciāli ne tik tālā nākotnē un iztēloties 

ikdienas dzīvi trīs situācijās, kas ilustrē atšķirīgus, no mūsdienu skatupunkta 

nekonvencionālus, enerģijas ieguves scenārijus.

Visiem trim scenārijiem radīti priekšmeti, kuri katrā attiecīgajā 

situācijā materializē ideju. Šie priekšmeti ir salīdzināmi ar teātra rekvizītiem 

un dekorācijām, kas nosacītas skatuviskas vides apstākļos publikai ļauj 

noticēt aktieru darbībai. Lai arī gan aktieri, gan skatītāji zina, ka uzvedumā 

iedzīvinātie notikumi nav īsti, bet gan jau noritējušu vai potenciāli iespējamu 

situāciju atainojums, viņi visi labprātīgi iesaistās to inscenēšanas procesā 

ar mērķi gūt jaunu pieredzi vai nonākt pie kādām atziņām. Līdzīgi notiek arī 

spekulatīvu dizaina projektu gadījumā, – eksponētās lietas un fotogrāfiski 

atainotais lietošanas process ir tas, kas palīdz skatītājam piedzīvot zināmu 

klātbūtnes efektu un rosina spontānas pārdomas arī par pasauli, kurā 
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ATTĒLI 40, 41, 42, 43, 44 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Is This Your Future, 2004.

40

42

41

43

44



121

būtu iespējamas šādas situācijas. Bez tam autori uzsver, ka šie projekti 

nav iecerēti kā spekulācijas par zinātnes attīstību, bet to mērķis ir “nodot 

vēstījumu par vērtību kopumu, ko nosaka gan sociālās, gan tehnoloģiskās 

pārmaiņas” (Dunne & Raby, n.d.d).

Pirmais projekta scenārijs paredz bērnu iesaistīšanu ģimenes 

ūdeņraža ražošanas aktivitātēs. Dizaineru modelētajā situācijā ūdeņraža 

kā enerģijas avota izmantošana mājas apstākļos tiek pieņemta par 

vispārzināmu faktu, tāpat kā tas, ka ikviens pilsonis ir atbildīgs par 

atjaunojamas enerģijas sagādi savām un sabiedrības vajadzībām. Taču 

tieši dizains kā medijs ļauj efektīvi un tēlaini komunicēt šo scenāriju caur 

dažādām ikdienišķām niansēm, sākot ar uniformām, kas apzīmētas ar 

konkrētās ģimenes korporatīvo simboliku, un beidzot ar dzimšanas dienas 

apsveikuma kartīti, kura vienlaikus kalpo kā līgums starp vecākiem un bērnu 

par viņa iesaistīšanos ūdeņraža ieguvē apmaiņā pret iknedēļas kabatas 

naudu.

Otra scenārija pamatā ir spekulācija par biodegvielas ieguvi no 

cilvēku ekskrementiem. Pati par sevi arī šī aktivitāte tiek prezentēta kā 

vispārpieņemta realitāte, un autori darbā koncentrējas uz sadzīviskiem, 

ar projekta mērķauditorijas – bērnu – ikdienu saistītiem aspektiem. Tā 

piemēram, viņi izveido skolas pusdienu kārbu ar diviem nodalījumiem – 

vienu ēdiena ievietošanai un otru skolā radušos ekskrementu uzglabāšanai 

no nogādāšanai līdz mājām. Priekšmetā loma šajā gadījumā ir izteikti 

nozīmīga vēstījuma nodošanā, jo ideja par cilvēku izkārnījumu izmantošanu 

biodegvielas ieguvei nav jauna un pati par sevi nevienu vairs nepārsteidz. 

Taču tajā pat laikā mēs diez vai aizdomājamies par dažādiem praktiskiem 

aspektiem, kas to varētu raksturot, un šāds priekšmets spēj iedzīvināt 

iztēli. Autori skatītājam jau atkal ļauj reflektēt par vērtībām, nozīmi un 

konotāciju, ko piešķiram lietām un jēdzieniem, atkarībā no to noderīguma 

mūsu sabiedrībā. Viņi pastarpināti vaicā: “Vai fekālijas varētu atrasties 

blakus pārtikai, ja tās būtu vienlīdz kritisks resurss mūsu eksistences 

nodrošināšanai?”

Trešā scenārija pamatā ir mikrobu degvielas šūnu tehnoloģija, kas 

nodrošina enerģijas ieguvi no baktērijām un cita bioloģiska materiāla, 

izraisot ķīmisku reakciju, kuras laikā rodas enerģija. Autori vizualizē 
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LIV
MoSS® carpet
Semi-organic “moss”-like carpet that 
grows slowly over your existing flooring 
while also producing environmental 
cleansing and scrubbing characteristics. 
LIV is the natural way to enhance the air 
in your home by creating a biosynthetic 
effervescent plume of aromatherapeutic 
compounds making your habitat 
sustainable, healthful, comfortable 
underfoot and absorbent.

6.99:-/sq meter

LIV
Shampoo & Conditioner
Eco friendly, self-replenishing from bio-gener-
ating base starter compounds. Never run out, 
ever. Lifetime subscription only.
LIV Shampoo. 800.456.20
LIV Conditioner. 800.456.21

* Lifetime only.

9.99:-*/month

24
MONTHS

NEW ITEM
The LIV shampoo and conditioner grow 
themselves saving ordering and hassles of 
running short. Re-grows and replenishes 
naturally, organically through safe, secure 
biosynthesis and genetic regeneration.

3 WELLBEING

LIV
MoSS® carpet

LIV
Shampoo & Conditioner

6.99:-/sq meter

Products for a better 
environment. Products that 
are natural, environmentally 
sensible, beautiful and fit for 
your lifestyle. 

* Lifetime only.

9.99:-*/month

WELLBEING 4
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Email IED
A line of code to include in your email which 
temporarily freezes the recipients email programm. 
Works with Outlook, Apple Mail and most internet 
mail providers. Simply copy and paste our patented 
code into your next email to render the recipient’s 
account void for 5, 10 or 20 minutes. Use sparingly.
Product # EMA.312.100
$16............................................................/each

Oglie
Ever wonder what your cat does during the day? How many 
times he ventures out through the cat door when you’re at 
work? Who’s Skruffy hanging out with? Oglie the Social Pet 
Collar can let you know all of that - plus more. Whenever 
your pet leaves your property, you’ll know. Whenever your pet 
comes across another Oglie-wearing critter, you’ll know who, 
what, where and when. Is your pet visiting a neighbors house 
and doubling-down on food and care? Now you’ll know. Oglie 
comes in custom colors, size and buckle type - you pick at 
order time. As seen on Indiegogo, Shark Tank and The Tonight 
Show. Featured in the Ben Stiller animated short, “Oglie Oglie 
Ohh!”
Product # OGL.366.552
$29.00 .........................................................................../month

The Social Pet Collar 
that lets your know 
where your pet has 

been — and who 
they’ve been with!

Telekustik™ Social Alarm Clock
Telekustik™ Social Alarm Clock wakes you when your 
social network becomes active. When activity begins 
to trend, the Telekustik Social Alarm Clock begins to 
gently nudge you awake. Individual modules available 
for most APIs. Alarms activated when endemic 
activities are at their optimal conditions such as 
auction/buying site sales or promotions, high-profile 
“friends” postings and like-trending, optimal surf/ski/
base-jumping conditions, the time of day, emergency 
weather conditions, current road traffic flow, food 
availability, etc. 
Order today and receive a discount code to add the 
popular “Like Bomb” module - Like all your friend’s 
latest status when you hit the “Silence Alarm” button. 
The fastest, most convenient way to be high-value 
social participant.
Product # TSAC.724.847
$99.95 .................................................base unit
$19.95/month....................... for Twitter API kit
$19.95/month................... for Facebook API kit
$19.95/month.......................for Surfline API kit
$19.95/month ... for Gray Cannon Traffc API kit
$19.95/month............................ for TMZ API kit
$19.95/month for ...................... Renren API kit

Soporifics
We’ve created carefully engineered soporifics derived from 
timeless recipes, brought to the modern age. Carefully 
balanced between natural organics and synthesized 
compounds, our soporifics take you into a natural, well-
managed sleep cycle. Coupled with sleep rhythm monitoring 
our vaporizers disseminate controlled, odorless mists to 
keep you in the perfect sleep state throughout the night. 
Once our distributed monitoring system determines its time 
to begin leaving your dream state, the formulation changes 
appropriately bringing you back to the world in an analytically 
controlled ramp-up to consciousness. No more harsh alarms. 
No more feeling like you didn’t get a wink of sleep. Soporifics 
is the solution to a perfect day’s or night’s rest.
Product # SOP.678.262
$23 ................................................./two dosage

“Great stuff. I was asleep for two days on an 
autonomous long-haul run from Pyongyang to 

Vladivostok and couldn’t get to sleep for several 
days I was so awake! Soporifics helped and 

within a few hours I was asleep and woke up 
after a good rest.” 

—D. Williams, Wiwon China.

PlayData® Play Date Service
PlayData® is more than an online play date finding service. We are the number one destination for online play 
dates for your children for a reason. We find more compatible children playmates with our proprietary algorithmic 
matching system that uses over 12,000 dimensions to find the perfect playmate for your precious, particular child. 
Identify common interests, parental aspirations, Myers-Briggs™ quotients, disposition, mood, pharmacelogical 
endogenics, sleep cycles, Truty™ Type Outburst Behavior results, current and historical medical states, dimensional 
toxicological analytics, current psi-phi therapeutic protocols, full-integrated CNS and MRI scan data sets and much, 
much more.
Plus, we warranty our results as to fitness and suitability for play dates — or your money back. No other online 
analytic play date service offers the same service warranty.
Product # PDD.982.431
$9.99..................................................................................................................................................................../month 
plus $79 .............................................................................................................................analytic survey initiation fee

“The Google of online play 
date match making” 

— Your Child Magazine

“A favorite 
destination for 

parents who 
care about their 

children.” 
—Shinzhao Daily
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Nutritional Densiometer
Our Nutritional Densiometer uses the latest cloud and crowd computing technologies to assay the food you are 
eating, even while you are eating it. Just take your best food photo of “any meal” and upload the photo through 
our app. Your meal will be evaluated, reviewed and voted upon across a spectrum of parameters: nutrtional 
character, appropriateness, desireability, coloring, value, savoryness, delectableness, tone, ramp, composition, 
knolled quotient, vote-ups, vote-downs, and many more. The easy, fast way to understand what you are eating 
and why you are eating it.
Simply insert a small, nibble-sized portion of anything edible — your food, your pet’s food, your child’s food, 
leftovers, found food — into the Nutriometer sample tray. Close the drawer and in a few moments you’ll see 
precisely what your food is made of. Uses the same principles and reference platform as the FoodTech Assay 
process developed by MIT. Provides both human-readable and more technical outputs. Works over BTLE and 
works with our app on most mobile platforms. Retains a history of foods you’ve eaten. Alerts you to spoilage 
probabilities, undercooked food, existance of parasites or other undesireable microrganisms. Later at home, 
browse the pedigree of certain foodstuffs, the manufacturers of specific additives. Key in your allergies and be 
warned before you chow-down.The Nutriometer brings big science home to you. Employing a simple, open-
source procedure and making it portable, safe and easy. Brought to you by Bon Appetite and developed through 
a collaborative effort of the world’s most famous and prolific network of award-winning home biologists and 
the famous Food Tech Group at MIT. Comes with a keychain loop. Available in any color you’d like. Family packs 
also available. Camping version comes with an attached fork, knife, spoon and can opener. Safe with liquids.
Product # NUT.871.577
$99............................................................................................................................/year made in Ukraine
$79................................................................................................................................/year made in Brazil
$69/..................................................................................................................../year made in North Korea, 
(North Korean version only available in Lunar Gray, Sapphire Blue, Eastern Gray and Deepwater Black)

CERTIFIED

D-Pest™ Pump-Action Plasma Rifle 
Operating within 10kW range means this plasma rifle 
safely eliminates your home and garden pest issues 
without posing a serious danger to anything over 
50kg. We designed this rifle based on our own needs 
on our ranch, and it got group-sourced fully in only 
70 hours! 
Custom stock designed by famed folk artist Jordan 
Fang. We turn all accelerator coils locally at our 
own machine shop using only local workers. Fully 
compliant with most jurisdications pest mitigation 
laws. Based on the same HD “Torq” p-wave barrel 
rifling used by Chinese during quarterly Panda 
cullings three years ago means it does operate 
humanely against any commercial hybrids pests, 
AgriGen flying fertilization insects, pollination 
enhancers or even stray ferals.
Product # DXP.726.866
$129.00 .....................US1829A Lunar Gray (pictured) 
$129.00 ...............................................US 1830A Blue
$129.00 ..............................................US 1831A Black
$139.00 ....................................US 1832A Sky pattern
$189.00 ...................US 1833A Rainbow pattern

Say “hasta la vista” to annoying, 
persistent pests with D-Pest™

D-Pest™Mini AV Snare
We took the technique of the ageless Kusari-fundo and 
turned it into a fully-legal defensive tool against annoying, 
rogue aerial autonomous vechicles. Use the snare to whip 
at or otherwise disrupt an in-flight robotic. Emits a low-
frequency induction RF signal using our own locally turned 
plasma accelerator coils. Even the quickest swat from the 
D-Pest snare will result in gyro miscalibration, power or 
vision system failure. Works against most DIY and some 
of the few remaining legacy commercial aerial AVs. This is 
not a toy. Best used only by a responsible individual. Can 
cause a mild electrical shock or plasma burn. Must be 13 
or older to purchase.
Available in Blue, Red, Lunar Gray, International Grae™, 
Urban Camo, Blue Camo, Scatterflage™ by Jeff Koons, 
Pink, Safety Orange, Sky Pattern,  and White.
Product # DXD.285.773
$129.00 ..............................................................1830A Blue
$129.00 ..............................................................1829B Red
$129.00 ...................................................1829C Lunar Gray
$169.00.....................................1829D International Grae™
$169.00 .................................................1829E Urban Camo
$169.00 ....................................................1829F Blue Camo
$369.00 ........................1829G Scatterflage™ by Jeff Koons
$129.00 .............................................................1831H Pink
$129.00 ................................................1831I Safety Orange
$139.00 ..................................................1832J Sky pattern
$139.00 ...........................................................1833K White

PRODUCT UNAVAILABLE 
IN YOUR REGION FOR 

LEGAL REASONS

Local Radio
It’s an audio radio that aggregates local news, feeds (e.g. 311), events and 
algorithmically constructs a news cast in a lovely voice. Find all your non-voice, 
digital data feeds from local services, emergency teams, etcetera and listen to 
them over a lovely looking audio radio like vintage newscast!

Product # LOC.552.257
$89 + $1.99 ................../month per locale service feeMood Swaddle

Now know your pet’s mood, with the Mood Swaddle. 
Blanket changes subtle color based on biochemcial 
reaction to typical pet phermones created based on 
their moods. Works well with most domestics, lambs, 
sheep, pigs, cats, etc. (36” X 36”)
Product # MOO.355.660
$89.00
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The smart 
everyday for 
the many 
people

NEWS
Experience the new IKEA 
catalogue — now with 
Holograms!

NOTE: 
For research 
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un materializē nākotni, kurā mājdzīvnieki, piemēram, jūrascūciņas un 

citi grauzēji, tiek turēti un audzēti enerģijas ieguvei no to asinīm un 

miesas. Šis scenārijs, lai arī pirmajā brīdī šokējošs, kritiski reflektē par 

jau esošo dzīvnieku izcelsmes produktu plašo pielietojumu gan pārtikā, 

gan rūpniecībā, tomēr visumā darbā nav uztverams, ka autori paustu 

nosodījumu. Viņi saglabā neitralitāti attiecībā uz dzīvnieku izmantošanas 

faktu kā tādu un tā vietā koncentrējas uz produktiem, kas potenciāli 

pavadītu šāda scenārija īstenošanos, tādējādi ļaujot skatītājam pašam 

iejusties situācijā un izdarīt secinājumus. Projekta ietvaros, piemēram, radīts 

spekulatīvs radioaparāts, kurš enerģiju saņem, pārstrādājot rotaļu lācēna 

formas plastikāta maisiņā iepildītās dzīvnieku asinis. Emocionālu reakciju 

šajā gadījumā izraisa tieši dizainam raksturīgie komunikācijas rīki, kas 

apzināti izmantoti, lai radītu, no mūsdienu perspektīvas raugoties, produktu 

ar spēcīgu formas, satura un funkcijas disonansi – bērnišķīgais lāča siluets, 

asinis, kas jau pašas par sevi dažam uzdzen šermuļus, un to pielietojums 

tik necilas un maznozīmīgas ierīces kā radio darbināšanai. Izteikti ironiska 

savukārt ir projektā iekļautā fiktīvā rokasgrāmata vecākiem – “Dzīvnieki 

enerģijai. Kā izvairīties no emocionālas pieķeršanās dzīvniekiem, kuri 

iegādāti enerģijas ieguvei”.

Citādus spekulatīva dizaina priekšlikumus izstrādā Near Future 

Laboratory – dažādu nozaru speciālistu, tai skaitā dizaineru, vadīts 

uzņēmums, kas veido nākotnes spekulācijas par tehnoloģiju attīstību ar 

mērķi modelēt potenciālos scenārijus tās ietekmei uz sabiedrību. Paralēli 

komerciāliem pasūtījumiem kolektīvs aktīvi iesaistās arī akadēmiskās 

debatēs par nākotnes tehnoloģiju un dizaina tematiku, kā arī realizē 

spekulatīvus dizaina projektus pēc pašu iniciatīvas. Viens no formātiem, 

ko autori novērtējuši kā īpaši piemērotu ikdienišķas nākotnes sajūtas 

inscenēšanai ir ikvienam tik pazīstamais produktu un pakalpojumu 

katalogs. Tajā iespējams vizuāli un ar īsu, aprakstošu tekstu palīdzību 

prezentēt lietas, kuras šobrīd vēl neeksistē, tajā pat laikā neizraisot 

skatītājā skepsi un neticību piedāvātajām futūristiskajām spekulācijām. 

Ikdienišķais kataloga formāts aicina izpētīt produktus un to funkcijas, bez 

tam vienlaikus izvērtējot arī situācijas, kādās šie produkti lietoti, un jo īpaši 

– nākotnē iespējamos pakalpojumus, savādos produktu piegādes veidus 
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ATTĒLI 53, 54 - Near Future Laboratory, Helios: Pilot. Quick Start Guide.
ATTĒLI 50, 51, 52 - Near Future Laboratory, Winning Formula.
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un apmaksas principus. Šie katalogi, piemēram TBD (To Be Designed) un 

IKEA katalogs (nesaistīts ar minēto uzņēmumu, bet izvēlēts tikai kā laikmeta 

ikona), nav tikai spekulācijas par konkrētiem produktiem, bet tie ieskicē 

nākotnes sabiedrības organizācijas principus, attiecīgā laika vērtības, raizes 

un cerības (attēli 45, 46, 47, 48, 48).

Pēc līdzīga principa Near Future Laboratory veidojuši arī nākotnes 

sporta avīzi (attēli 50, 51, 52). Vizuāli tā ir identiska mūsdienu laikrakstam – 

formai, kas nav būtiski mainījusies jau gadu desmitiem ilgi un sagaidāms, 

ka arī tuvākajā laikā nemainīsies, neraugoties uz digitālo mediju pieejamību. 

Taču avīzes saturs ir spekulācija par nākotnes tehnoloģiju ieviestajām 

pārmaiņām profesionālajā sportā un ar to saistītajā ekonomikā. Galvenokārt 

uzsvars likts uz datu ieguves un apstrādes piedāvātajām iespējām, kuru 

rezultātā atlētu sniegumam ir mazāka nozīme, nekā sponsoru, investoru 

un bukmeikeru pieejai šiem datiem un no tiem izrietošajām spekulācijām. 

Arī avīzes reklāmas laukumi vēsta par nākotnes tehnoloģiju ietekmi uz 

sabiedrību, ko ilustrē tādi produkti kā, piemēram, brokastu pārslas ar 

bezmaksas DNS testu iepakojumā, kas vecākiem ļauj noteikt, vai bērnam ir 

potenciāls veiksmīgai profesionāla sportista karjerai.

Specifisks veids, kā rosināt pārdomas par nākotnes tehnoloģijām, 

ir Near Future Laboratory izstrādātā lietošanas pamācība bezvadītāja 

automobilim – tēmai, kas jau vairākus gadus ir diskusiju iemesls, jo, lai gan 

tehnoloģiski sen jau iespējamas, šīs mašīnas joprojām liek uzdot ētiska 

rakstura jautājumus (attēli 53, 54). Dizaineri par to reflektē, modelējot 

dažādas ikdienišķas situācijas saistībā ar šādu auto un aprakstot, kā 

lietotājam tajās rīkoties. Bez tam šīs situācijas par ikdienišķām padara 

tieši to kadrējums – dizaina instrumentiem radītā pamācība, kas ar savu 

pazīstamo grafiku un izteiksmes formu palīdz skatītājam normalizēt 

spekulatīvos scenārijus un iejusties tajos. Šī rokasgrāmata novirza 

mūsu uzmanību no paša automobiļa un tā vietā fokusējas uz konkrētām 

sadzīviskām situācijām, kādās to varētu izmantot un kā tas praktiski notiktu, 

attiecīgi ļaujot iztēloties, kā šāda tehnoloģija ietekmētu mūsu dzīvi kopumā. 
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ATTĒLI 55, 56, 57 - Noams Torans, kadri no filmas Objects for Lonely Men, 2001.
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3.4.3. Kritiskais dizains

Trešais formāli un idejiski atšķirīgais strāvojums, kas izdalāms 

kritiskā dizaina ietvaros, Malpasa klasifikācijā saglabā to pašu, visu virzienu 

aptverošo nosaukumu – kritiskais dizains. Šai pēdējai no trīs nosacītajām 

kategorijām, atšķirībā no asociatīvā un spekulatīvā dizaina, raksturīgs 

fokuss uz “šībrīža [nevis potenciālajām nākotnes] dizaina priekšmeta un 

prakses sociālajām, kultūras un ētiskajām implikācijām” (Malpass, 2012, 

lpp. 186), bez tam šī dizaina autori mēdz būt krietni ironiskāki un pat ciniski, 

paužot attieksmi savos darbos. Idejas, koncepti, kā arī reālas situācijas 

un fenomeni viņus interesē tik pat daudz kā to ietekmes rezultātā radītie 

produkti. Tādējādi šie darbi ļoti līdzinās konceptuālajai mākslai; tie paredz, 

ka skatītājam jāpiedzīvo dilemma, ka tam pašam jāuzņemas interpretācijas 

slodze, un attiecīgi šo darbu uztveršana pieprasa zināmu intelektuālu 

sagatavotību (Malpass, 2012, lpp. 186).

Noams Torans (Noam Toran), kurš savā radošajā darbībā pēta, “kā 

fikcijas ietekmē kolektīvo apziņu” (Toran, 2017), strādā dažādos medijos un 

viņa darbi tiek eksponēti gan dizaina izstādēs, gan mākslas galerijās, un pat 

izrādīti filmu festivālos. Tomēr tiem visiem pamatā ir dizains, kas izpaužas 

autora interesē par priekšmetisko pasauli, lietu funkcijām, to izraisītajām 

darbībām un cilvēku savstarpējām attiecībām. Priekšmetiem ir īpaša 

nozīme Torana darbos. Tie nav tikai aksesuāri, rekvizīti vai fons, bet gan 

spēlē izšķirošu lomu inscenētajā darbībā, bez tam šīs lietas ir paša autora 

radītas, nevis izvēlētas no jau esošo un visiem pazīstamo priekšmetu klāsta.

Toranu interesē dažādas nekonvencionālas un dīvainas cilvēku 

aktivitātes un mūsu sabiedrībā nepieņemama uzvedība. Autors smeļas 

iedvesmu no reālām personām, kam piemīt kādas savādas kaislības, 

fobijas vai tieksmes un, nevienu tieši neatveidojot, sakāpina šīs īpašības 

un rada priekšmetus, kas šādu uzvedību ļauj īstenot. Piemēram, darbā 

“Object for Lonely Men” viņš video formātā stāsta par vīrieti, kurš ir apsēsts 

ar Žana Lika Godāra filmu “Līdz pēdējam elpas vilcienam”37 un vēlas to 

37      Jean-Luc Godard, "À bout de souffle", 1960.
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ATTĒLI 58, 59, 60 - Noams Torans, kadri no filmas Desire Management, 2005.
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iedzīvināt, pats iejūtoties filmas galvenā varoņa tēlā (Toran, 2001) (attēli 

55, 56, 57). Lai pieredzi padarītu maksimāli reālistisku, šis fiktīvais cilvēks 

izmanto priekšmetu komplektu, kurā apkopoti filmas vizuālajai valodai 

raksturīgākie elementi, kas saistās ar galveno varoni – revolveris, hūte, 

telefons, automašīnas stūre un atpakaļskata spogulis, laikraksts Herald 

Tribune, cigaretes un pelnu trauks, saulesbrilles un pat manekena galva, 

kam piemīt zināma līdzība ar filmas galveno sievietes tēlu. Šis komplekts 

vīrietim ļauj savas fantāzijas īstenot reālā fiziskā darbībā, savukārt Torana 

veidotā ironiskā īsfilma ļauj arī skatītājam identificēties ar tēlu, kam, līdzīgi 

kā ikvienam no mums, piemīt savas dīvainības.

Šo pašu koncepciju Torans turpina darbā Desire Management, kas arī 

veidots video formātā kā īsfilma piecās ainās (Toran, n.d.). Katra no tām 

veltīta vienam situācijai, kurā norit neparastas darbības, kas cieši saistītas 

ar kādiem noteiktiem priekšmetiem vai vidi (attēli 58, 59, 60). Šīs lietas 

ir īpaši radītas vai adaptētas tam, lai realizētu to lietotāju dīvainākās un 

slēptākās fantāzijas. Autors darbā tiecas atklāt cilvēkiem piemītošo iekšējo 

nepieciešamību veidot savu identitāti, kas jo īpaši raksturīgi mūsdienu 

vispārējā konformisma kontekstā (Toran, n.d.). Viens no stāstiem ir par 

sievieti, iespējams – lidmašīnas stjuarti, kas vēlas arī uz zemes atkārtot 

gaisa turbulenču satraucošo sajūtu. Viņa izmanto īpaši pielāgotus 

apkalpošanas ratiņus, kas vibrē un lēnām virzās uz priekšu, kamēr sieviete 

pati piedāvā vīnu iedomātajiem pasažieriem. Cits sižets ļauj īsi ielūkoties 

kāda sirma kunga mājoklī, kur viņš redzams darbinām savādu no putekļu 

sūcēja darinātu ierīci, kas lēnām virzās gar vīrieša kailo ķermeni, sagādājot 

tam patīkamas sajūtas. Kāds cita aina ir kā fragments no garāka stāsta, 

kuru skatītājs var tikai mēģināt iztēloties, un tajā attēlots šķietami rituālā 

darbībā iesaistīts vīrietis, kas slepus apmeklē kādu pustumšu dzīvokli, lai 

ieskatītos mistiskā ierīcē. Autors liek šīm un pārējām īsfilmā atainotajām 

darbībām norisināties mājas vidē, tā norādot, ka privātā dzīves telpa ir 

vienīgā vieta, kurā cilvēki vēl atļaujas būt citādi un īstenot savas sabiedrības 

normām neatbilstošās, kaut arī nevienam nekaitīgās tieksmes. Dizaina 

disciplīnas kontekstā šis darbs ir komentārs par priekšmetiskās vides 

ierobežojošo ietekmi uz cilvēka personību. Tā kritiskais vēstījums ir adresēts 

galvenokārt pašiem dizaineriem, kuru radītās lietas paredz mērķauditorijas 
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ATTĒLI 61, 62 - Entonijs Dans, Fiona Reibija, Mihaels Anastasiadess, Designs for Fragile 
Personalities in Anxious Times, 2004-2005.
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caurmēra prasību apmierināšanu, aizmirstot par neskaitāmajiem 

izņēmumiem un novirzēm no vidējā rādītāja, kā arī veicina normatīvu un 

pakļāvīgu uzvedību. Šo un iepriekš aprakstīto Torana darbu var interpretēt 

kā kritiku par dizaineru nevēlēšanos iedziļināties cilvēku sarežģītajās 

personībās, pakļaujot produktu dizainu tikai kapitālismā valdošajiem tirgus 

likumiem.

Dizaineru Dana un Reibijas projekts “Designs for fragile personalities 

in anxious times”, kas tapis sadarbībā ar Mihaelu Anastasiadesu (Michael 

Anastassiades), idejiski sasaucas ar iepriekš aprakstītajiem Torana darbiem, 

jo arī risina personības identitātes tematiku (attēli 61, 62). Tas realizēts kā 

kritika dizaina industrijai, kas lietotājus parasti raksturo ļoti vienkārši un 

stereotipiski, kā rezultātā tās produkti neatspoguļo pat daļu no plašā īpašību 

spektra, kas cilvēkiem piemīt. Šī projekta ietvaros radītie produkti savukārt 

ietver sevī izpratni par lietotāju kā kompleksu un eksistenciālu būtni (Dunne 

& Raby, n.d.b). Autori aplūko cilvēkiem bieži piemītošās iracionālās bailes, 

kuras parasti neuzskata par nopietnu problēmu un ignorē vai arī gluži pretēji 

– ārstē kā slimību. Viņi pret šīm sajūtām attiecas kā pret pilnīgi normālu, 

taču nepatīkamu parādību un rada lietas, kas ļauj to lietotājiem pārvarēt 

iekšējo nemieru. Tomēr arī šiem darbiem, kā tas raksturīgi kritiskajam 

dizainam kopumā, piemīt zināma deva ironijas. Tie noteikti nepretendē uz 

terapeitisku palīglīdzekļu statusu, bet ar savu materialitāti un formu valodu 

šie priekšmeti tiecas normalizēt cilvēku iracionālās bailes, ļaujot skatītājam 

tos iztēloties kā normālu iedzīves sastāvdaļu, kas pat gaumīgi iekļautos 

interjerā.

Šajā darbā risinātas divas fobijas – bailes tikt citplanētiešu nolaupītam 

un bailes no atomkara. Lai atvieglotu pirmo, dizaineri necenšas likt 

izprast baiļu cēloni vai pārliecināt par to nepamatotību, bet gan piedāvā 

potenciālajam lietotājam fizisku patvērumu, ļaujot iegūt psiholoģisku un 

fizisku komfortu viņa esošās iztēles pasaules ietvaros. “Hideaway Furniture”, 

kā jau norāda nosaukums, ir slepenas slēptuves, kas vizuāli atgādina kādas 

savādas mēbeles, un to formas ir atvasinātas no cilvēka ķermeņa aprisēm. 

Katrā no patvērumiem iespējams uzturēties noteiktā pozā, un šīs pozas 

apzināti izvēlētas pretējas it kā tradicionāli par nomierinošu uzskatītajai 

embrija pozīcijai. Tās ir “atvērtas” un mudina lietotāju izjust pārsvaru, 
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iekārtoties ērti un kontrolēt situāciju. Savukārt bailes no atomkara dizaineri 

piedāvā mazināt ar “Huggable Atomic Mushrooms” jeb atombumbas 

sprādziena dūmu sēnes formā veidotām mīkstajām rotaļlietām. Šie 

priekšmeti radīti kā ironiska analoģija fobiju ārstēšanas metodēm, kas 

paredz pamazām radināt pacientu pie saskarsmes ar fobijas cēloni. 

 
3.4.4.	Kopsavilkums

Nodaļā “Kritiskā dizaina formālās variācijas” analizēti kritiskajam 

dizainam raksturīgie izteiksmes līdzekļi un metodes, kas izmantotas 

vēstījuma iekodēšanai priekšmetā. Izklāsts strukturēts trīs apakšnodaļās, 

balstoties uz dizainera un teorētiķa Meta Malpasa kritiskā dizaina prakšu 

klasifikāciju, kas piedāvā sekojošu iedalījumu: asociatīvais dizains, 

spekulatīvais dizains un kritiskais dizains (Malpass, 2012). Katra no 

nosacītajām kategorijām ilustrēta ar vairākiem piemēriem, ar mērķi izcelt 

konkrētajam dizaina veidam tipiskākās iezīmes, kā arī radīt priekšstatu par 

Kritiskā dizaina daudzveidību.

Asociatīvā dizaina mērķauditorija lielā mērā ir pati dizaineru kopiena, 

un tā uzmanības centrā ir ar dizaina disciplīnu saistīta problemātika. 

Prakse sniedz iespēju gan pašiem dizaineriem, gan lietotājiem pārskatīt 

dominējošās tradīcijas un vērtības, kas saistās ar priekšmetisko pasauli. 

Asociatīvā dizaina projektos jau pašā priekšmetā ir iekļauts vēstījums, un 

tam raksturīgi izmantot satīras un karikatūras paņēmienus, par pamatu 

ņemot esošus un arhetipiskus priekšmetus un veicot to formas vai 

konteksta deformāciju. Kā piemēri šāda veida dizaina pieejai detalizētāk 

analizēti dizaineru Gišē, Gampera, Tveitsa, Makinkas un Beja darbi.

Spekulatīvais dizains savukārt aplūko lielākoties zinātnes un 

tehnoloģiju attīstības problemātiku, un to vizualizē ar spekulatīviem 

scenārijiem un dizaina artefaktiem, kuri reizumis atgādina neesošu objektu 

prototipus. Spekulatīvā dizaina priekšlikumi rosina pārdomas par nākotni, 

kā arī pauž kritiku par esošo dizaina praksi, kas predisponē kādu noteiktu 

nākotnes attīstību. Dizaineri šajos darbos pēta zinātnes un tehnoloģiju 

ētiskās un sociālās implikācijas un dizaina lomu šajā kontekstā. Dizaina 

mediji un izteiksmes līdzekļi palīdz nākotni padarīt vieglāk uztveramu un 

ļauj skatītājam iejusties citā pasaulē, izdarot par to savus secinājumus. 
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Būtiska spekulatīvā dizaina iezīme ir tā, ka nākotne netiek ne dramatizēta, 

ne uzlabota, bet tā vietā dizaineri tiecas radīt maksimāli ikdienišķu pieredzi. 

Šo pieeju ilustrē plašāk aprakstītie dizaineru Dana un Reibijas darbi, kā arī 

starpdisciplinārā kolektīva Near Future Laboratory projekti.

Kritiskais dizains, atšķirībā no asociatīvā un spekulatīvā dizaina, 

koncentrējas vairāk uz šībrīža dizaina prakses sociālajām, kultūras un 

ētiskajām implikācijām. Autori pēta to, kā priekšmetiskā pasaule ietekmē 

sabiedrības uzvedību, kā vispārpieņemtais dizains to padara vienveidīgu 

un veicina konformismu. Attiecīgi savos priekšlikumos dizaineri piedāvā 

fiktīvus priekšmetus, kas ļauj iztēloties savādus, bet tajā pat laikā patiesus 

potenciālos lietotājus un darbības kontekstus. Kritiskā dizaina darbi mēdz 

būt sarkastiski un pat ciniski, un tie ļoti līdzinās konceptuālajai mākslai, kas 

paredz, ka skatītājam ir nepieciešama zināma intelektuāla sagatavotība, lai 

spētu tos interpretēt. Uzskatāms piemērs kritiskā dizaina pieejai ir tuvāk 

aplūkotie multimediju mākslinieka un dizainera Torana projekti, kā arī 

konkrēti dizaineru Dana un Reibijas darbi.
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ATTĒLS 63 - Zane Homka, Kocis, 2008.
ATTĒLS 64 - Sarmīte Poļakova, Pineskins, 2015.
ATTĒLI 65, 66 - Baiba Linga-Bērziņa, Mantojums, 2012.
ATTĒLS 67 - Liene Jākobsone, Farming, 2012.
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3.5. Kritiskas dizaina prakses Latvijā

Latvijas dizaina norišu kontekstā nevar runāt par spēcīgu alternatīva 

dizaina tradīciju kaut vai tāpēc, ka dizaina nozare kopumā ir vēl relatīvi 

nenobriedusi. Padomju periodā attīstītā rūpnieciskā dizaina skola sabruka 

līdz ar valsts pārvaldes iekārtu un pašu ražošanu kā tādu. Tagad, 30 

gadus vēlāk, industrija ir atjaunota, taču plašākas sabiedrības izpratne par 

dizaina nozīmi produktu un pakalpojumu attīstīšanā vēl tikai pamazām 

veidojas. Likumsakarīgi, ka šādos apstākļos, iztrūkstot noturīgai dizaina 

nozares pamatvirzībai, nav iespējami izteikti alternatīvi strāvojumi. Tomēr, 

neraugoties uz minēto, arī Latvijas dizainā var atrast piemērus, kas rezonē 

ar tendencēm pasaulē.

3.5.1.	 Lokālās	tendences

Latvijas dizaineriem, līdzīgi kā Nīderlandes konceptuālistiem, nereti 

raksturīga sentimentāla interese par pagātni un izcelsmi, kas iekļaujas 

plašākā kontekstā kā daļa no nācijas pašapliecināšanās procesa. Būtisku 

lomu nacionālās identitātes veidošanā dizaineri piešķir plašo mežu un 

neskartās dabas klātbūtnei, ko dizainā bieži iemieso tieši koks – gan 

kā materiāls, gan kā forma un pat kā simboliska vērtība. Aktuāla ir arī 

amatniecības tematika – dažādas no senčiem pārmantotas prasmes, 

kurām dizaineri piemeklē jaunas lomas un nozīmes mūsdienu pasaulē, 

tādējādi nepieļaujot to izzušanu.

Dizainere Zane Homka apģērbu pakaramo “Kocis” veidojusi, apvienojot 

neitrālas formas metāla statīvu ar dažāda izmēra un formas zarainiem 

koka stumbra posmiem (attēls 63). Konceptuāli līdzīgi kā nīderlandiešu 

dizainers Bejs darbā “Tree-trunk Bench” Homka šajā priekšmetā pretnostata 

industriālā ražojuma perfekciju un dabiskā koka nenoteiktību, kas katru 

produktu padara unikālu un neatkārtojamu. Darbā ietverta arī ideja par dabai 

piemītošo poētisko estētiku un funkcionalitāti, kuru tikai jāprot saskatīt un 

minimāli piemērot vēlamajam lietošanas veidam.
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Savukārt Sarmīte Poļakova darbu pie projekta “Pine Skins” uzsāk nevis 

tradicionāli – ar mērķi radīt kādu noteiktu lietu ar konkrētu funkciju, atbildot 

uz jau definētu problēmu –, bet gan tēmai vairāk pievēršoties kā pētījumam 

par cilvēka un dabas resursa attiecībām Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos, 

kur “priežu ir 500 reizes vairāk nekā iedzīvotāju” (Eindhoven, bez datuma). 

Izpētes rezultātā viņa secina, ka priedes koks industriālo procesu kontekstā 

vairs nav uztverams kā dzīvās dabas sastāvdaļa ar tikai tam piemītošām 

īpatnībām, kas liecina par tā vēsturi un augšanas apstākļiem, bet drīzāk kā 

anonīma patēriņa prece. Dizainere arī atklāj, ka zem raupjās priedes mizas 

slēpjas dzīvs, elastīgs ādai līdzīgs slānis, kas šobrīd kā izejviela rūpniecībā 

vispār netiek izmantots. Rūpīgi ievākta un minimāli apstrādāta, šī priedes 

“āda” saglabā un vizuāli nodod lietotājam daudz vairāk informācijas par 

pašu augu nekā tradicionālie koksnes produkti, ļaujot uz koku paraudzīties 

kā uz dabas vērtību, nevis lētu kubikmetros mērāmu izejmateriālu. 

Saglabājot uzsvaru uz poētisko un emocionālo dimensiju, Poļakova no 

mizas izveido sēriju ar iztēli rosinošām nekonkrētas funkcijas lietām, tā 

novirzot uzmanību no produkta uz stāstu, kas tajā ietverts (attēls 64).

Arī dizainere Baiba Linga-Bērziņa darbā “Mantojums” pievēršas vērtību 

tēmai un pēta priekšmeta lomu rituālu un atmiņu uzturēšanā. Viņa izveido 

oriģinālu priekšmetu, kas, nostādot vertikāli, kalpo par maizes uzglabāšanas 

trauku, bet, izritinot uz galda, izmantojams kā paliktnis vai dēlītis maizes 

griešanai (attēls 65). Tomēr šī dizaina galvenais mērķis nav jauns utilitārs 

produkts – Linga-Bērziņa vēlas radīt laikmetīgu, taču vēsturē balstītu 

rituālu. Dizainere atsaucas uz senāku laiku vērtībām – maizes cepšanas 

tradīciju mājās un maizi kā pārticības simbolu – un tiecas līdzīgas sajūtas 

rekonstruēt mūsdienu apstākļos. Koncentrētais svaigās maizes un koka 

smaržas sajaukums, kas sajūtams, noliecoties pār trauku, vecākiem ļaudīm 

atsauc atmiņā sajūtu par šo bērnībā piedzīvoto notikumu, kamēr jaunākās 

paaudzes var turpināt maizes rituālu jau citā formā, taču apzinoties 

pēctecību ar saviem senčiem.

Šī pētījuma autore dizainere Liene Jākobsone darbā “Farming” dizaina 

izteiksmes līdzekļus un paņēmienus izmanto, lai pētītu priekšmeta lomas 

un nozīmes, kā arī apšaubītu noderīgumu un gaumīgu izskatu kā svarīgākās 

dizaina kvalitātes (attēls 67). Lai gan abstrakti un vispārīgi definējot dizaina 
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mērķus un uzdevumus, šie kritēriji vienmēr izvirzās priekšplānā, aplūkojot 

konkrētas lietas un to lietotājus reālas dzīves apstākļos, jāsecina, ka cilvēku 

attiecības ar priekšmetisko vidi ir krietni sarežģītākas. Viņu izvēles un ar 

tām saistītās pieredzes nosaka ne vien praktisks aprēķins, bet arī dažādi 

emocionāli un iracionāli apsvērumi. Tāpēc dizainere šajās konceptuālajās 

mēbelēs apzināti ieviesusi arī utilitārā ziņā nefunkcionālus, bet vizuāli un 

semantiski dominantus, turklāt estētiski savādus elementus. Tādējādi, 

joprojām saglabājot atpazīstamu šo priekšmetu praktiskās izmantošanas 

veidu, autore uzsver dizaina poētisko dimensiju un tās nozīmi emocionālas 

saiknes veidošanā starp lietu un tās lietotāju.

Visi šie aprakstītie piemēri ilustrē darbošanos ārpus komerciālām 

saistībām, bez pasūtītāja un definēta darba uzdevuma. Tāpat visos 

minētajos darbos par svarīgāko izvirzīta konceptuāla vēstījuma paušana, 

kā arī dizains izmantots kā pētniecības rīks, pretstatā vispārpieņemtajam 

dizaina procesam, kas koncentrēts galvenokārt uz risinājumu meklēšanu. 

Tādā ziņā šāda Latvijas dizaineru prakse līdzinās citur pasaulē notiekošiem 

kritiskiem meklējumiem, kas darbojas kā izziņas process un veicina dizaina 

disciplīnas pilnveidošanu.

3.5.2.	 Spekulatīvā	dizaina	studijas	LMA

Šī pētījuma tapšanas laikā tā autore Latvijas Mākslas akadēmijas 

Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistrantūras 

studentiem vairākus gadus vadījusi studiju uzdevumus specialitātes kursā 

“Spekulatīvais dizains”. Tajā studentiem dots uzdevums radīt spekulatīvu, 

konceptuāla dizaina priekšlikumu par noteiktu tēmu, iekļaujoties kritiskā 

dizaina paradigmā.

Pirmajā reizē kurss noritēja sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas 

vēstures muzeju, un mērķis bija ierosmi dizainam smelties no šī muzeja 

kolekcijas, darbu saistot ar cilvēka ķermeni un ārstniecību. Pārliecinošākais 

rezultāts šajā kursā izdevies Lāsmai Ločmelei, kuras projekts reflektē 

par pēdējā laikā sabiedrībā novērojamo tendenci pievērsties dažādām 

ezoteriskām ārstniecības praksēm, kuras savukārt tiek veiksmīgi 
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komercializētas, atbildot uz aizvien pieaugošo pieprasījumu. Dizainere 

izveido trīs spekulatīvu produktu komplektu ar nosaukumu “Tuvāk” (attēli 68, 

69, 70, 71, 72, 73). Šie produkti iecerēti kā mistisks, folkloras atziņās balstīts 

līdzeklis emigrējušiem latviešiem, ar kura palīdzību viņi, dzīvojot ārzemēs, 

var sajusties emocionāli tuvāk dzimtenei un pat fiziski labāk. Komplektā 

iekļauta “dzimtā melnzeme”, “rasas ūdens” un “pļavas ziedi”, visiem 

produktiem dizainēts arī atbilstošs iepakojums. Šos sēriju papildina video, 

kas tipiskā tā saucamo TV veikalu stilistikā pārliecina potenciālo lietotāju 

par produktu efektivitāti. Videoklipā par savu pieredzi stāsta vairāki it kā 

ārzemēs dzīvojoši latvieši, uzsverot produktu neizskaidrojamo spēju, likt tā 

lietotājam sajusties kā mājās. Visu šo izteiksmes līdzekļu – produktu un 

iepakojuma dizaina, kā arī video reklāmas– kombinācija rada ļoti klātesošu 

īsta, komerciāla produkta iespaidu, ļaujot skatītājam iztēloties tā lietotāju un 

lietošanas kontekstu, tajā pat laikā uztverot kritiski ironisko vēstījumu.

Otro reizi, kad tika noturēts šis kurss, darba uzdevums bija radīt 

spekulatīvas nākotnes vīzijas par pārtikas sagādes un ēšanas paradumu 

tēmu. Atšķirībā no tradicionāla dizaina uzdevuma, kas orientējas uz 

sagaidāmu nākotnes kontekstu, šajā gadījumā studentiem bija jācenšas 

iztēloties no mūsdienu skatupunkta savādus apstākļus, kādos Latvijas 

iedzīvotāji potenciāli varētu atrasties tuvākā vai tālākā nākotnē. Tajā pat 

laikā visiem priekšlikumiem bija jābūt balstītiem uz kādām jau šobrīd 

novērojamām tendencēm sabiedrības uzvedībā.

Nora Gavare savā darbā iztēlojās nākotni, kurā cilvēki pārtikas 

audzēšanu tiektos maksimāli veikt paši, tādējādi izvairoties no 

nezināmas izcelsmes un kvalitātes produktiem, turklāt veicinot ilgtspējīgu 

saimniekošanu (attēli 74, 75, 76). Šajā scenārijā siltumnīcas kļūst par 

ierastu pilsētu arhitektūras sastāvdaļu,– tās tiek būvētas pie esošajiem 

namiem un uz to jumtiem, kā arī visdažādākajos veidos integrētas jaunajās 

ēkās, tādējādi pilnībā izmainot pilsētvides ainavu. Dārzeņi un augļi tiek 

ģenētiski modificēti tā, lai uz to virsmas parādītos informatīvas norādes 

Braila rakstā. Tas dizainu ne tikai padara universālu un pieejamu arī 

vājredzīgajiem, bet ļauj iekodēt arī papildus informāciju par auga īpašībā vai 

izmantošanas iespējām. Turklāt saskaņā ar autores scenāriju, pieņemoties 

bažām par nākotnē iespējamām ekoloģiskām kataklizmām vai mākslīgā 

intelekta vadīto sistēmu kļūmēm, cilvēki gatavojas pašam ļaunākajam un 
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apgādā sevi ar speciālām glābšanas vestēm. Vestēs ir iestrādātas dažādu 

dārzeņu sēklas un melnzeme to audzēšanai, kā arī sausi produkti – tādi 

kā zirņi un pupas – tūlītējai lietošanai pārtikā. Arī šajā darbā veiksmīgi 

izmantoti dažādi mediji spekulatīvā scenārija iedzīvināšanai, – grafikas 

dizainā veidots fona attēls, kas skatītājam ļauj iztēloties pilsētvidi, dārzeņi 

un augļi izgatavoti, modificējot īstus, un reālos materiālos izgatavota arī 

glābšanas veste.

Kristas Miltiņas spekulācijā nākotnes sabiedrība turpinās attālināties 

no dabas. Latvijas iedzīvotāji no laukiem pārvāksies uz pilsētām, ciemati 

un mazpilsētas pamazām izzudīs, un visbeidzot visi cilvēki apdzīvos dažas 

lielas pilsētas. Laukos joprojām tiks audzēti pārtikas produkti un lopi, taču 

tas notiks īpaši industriālā veidā, turklāt ar lauksaimniecību nesaistītiem 

cilvēkiem būs aizliegts tur uzturēties. Mazinoties saskarsmei ar dabiskajiem 

procesiem laukos, pazudīs arī zināšanas par ēdiena izcelsmi, sastāvu, kā 

arī vizuālajām un garšas īpašībām. Reālus produktus aizstās tēlainas to 

imitācijas, kas bagātinātas ar nepieciešamajām uzturvielām, un tas viss 

būs iegādājams skārda konservu kārbās, kuras rotās bērnišķīgi, produktus 

atveidojoši tēli. Projekta fiziskajā prezentācijā iekļautas gan šīs konservu 

kārbas, gan arī šķīvji, kuros no šādiem produktiem veidotas maltītes, ļaujot 

iztēloties, cik nekārdinoša šāda nākotne solās būt (77, 78).

Aiga Beinaroviča savā projektā “Latvijas pelēkais zirnis” savukārt 

pievēršas materiālu studijām, kam par ierosmi kalpo spekulācija par 

nākotnes ēšanas paradumu maiņu. Veģetārisma popularitāte jau šobrīd 

aug, turklāt aizvien vairāk cilvēku tiecas patērēt tieši Latvijā audzētus un 

ražotus produktus, tāpēc dizainere iztēlojas, ka tuvākajā laikā varētu augt 

pieprasījums pēc vietējiem gaļas aizvietotājiem. Viņa secina, ka Latvijas 

pelēkais zirnis ir nepamatoti aizmirsts, veģetāriešiem pārsvarā patērējot 

importētas sojas pupiņas un turku zirņus, un tāpēc viņa rada dažādus 

pārtikas produktus tieši no pelēkā zirņa. Taču autore spekulāciju turpina, 

norādot, ka, pieņemoties zirņu patēriņam, radīsies arī daudz specifisku 

atkritumu – pākstis, ko uzturā nelietosim. Tāpēc viņa veic eksperimentus 

ar pākstīm un rada vairākus inovatīvus materiālus, ko nosauc par 

“zirņādu”, “pākšādu”, “zirņpapīru” u.tml. (attēli 79, 80, 81). Šis projekts ir 

īpaši savdabīgs ar to, ka visi tā rezultātā radītie produkti aizsāk pētījumus 

pavisam reāli izmantojamu materiālu jomā, taču ierosmi šiem pētījumiem 
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autore guvusi fiktīvā stāstā – spekulatīvā pieņēmumā par nākotnes 

attīstības virzienu.

Arī Alvis Berngards risina veģetārisma tēmu, taču savā spekulatīvajā 

stāstā paredz tādu notikumu gaitu, kurā, neraugoties uz to, ka nākotnē gaļas 

ēšana būs aizliegta, noteikti nepakļāvīgi sabiedrības locekļi tomēr vēlēsies 

to darīt (attēli 82, 83, 84). Taču tā kā legāli gaļu iegādāties nevarēs, jo lopu 

kaušana un pārdošana būs sodāms akts, pie gaļas tikt varēs tikai pašam 

dzīvnieku visai riskantos apstākļos nelegāli nokaujot. Saskaņā ar dizainera 

izstrādāto scenāriju, kad potenciālais gaļēdājs sazinās ar “piegādātāju”, tas 

saņem sūtījumu, kurā iekļautas norādes uz vietu, kur atrodams kaušanai 

paredzētais dzīvnieks. Sūtījumā ietverta arī pamācība, kā tas darāms, un 

piepūšama cūka, ar kuru jau iepriekš “iejusties lomā”. Projekta koncepts 

paredz, ka veģetārajā nākotnē, cilvēkam, kas vēlas uzturā patērēt gaļu, 

ir pašam jāspēj lopus arī fiziski nogalināt. Līdzīgas idejas veģetārisma 

aizstāvji pauž jau šobrīd, norādot, ka mūsdienu gaļas rūpniecība ir 

nehumāna pret dzīvniekiem, un mēs gaļu spējam patērēt tikai tāpēc, ka 

mums nenākas tieši saskarties ar šo industriālās ražošanas procesu un 

redzēt šos šausminošos skatus. Autors šo stāstu materializē, izmantojot 

dažādus dizaina medijus. Prezentācijā iekļauta koka kaste, no kuras skan 

sivēna kviecieni. Uz kastes ir uzraksts “Teodor”, kas ļauj skatītājam noprast, 

ka iekšā atrodas sivēns, kam dots šāds vārds, un blakus novietots koka 

bluķis ar cirvi un cūkas kāju. Ekspozīciju papildina sūtījums: aploksnē 

ievietota kartona kārba ar “lietošanas pamācību” – sējumu, kurā Berngards 

ar grafikas dizaina izteiksmes līdzekļiem skatītājam ļauj iejusties potenciālā 

lietotāja pieredzē. 

Citā studiju gadā tika atjaunota sadarbība ar Paula Stradiņa 

Medicīnas vēstures muzeju un studenti veidoja spekulācijas par veselības 

problemātiku. Agate Eglīte-Drēziņa darbā reflektē par mūsdienās 

aktuālajiem mentālās veselības jautājumiem un iztēlojas nākotni, kurā 

cilvēki varētu izvēlēties ar ģenētiskas šūnu modifikācijas palīdzību savus 

pēcnācējus pilnībā atbrīvot no negatīvām emocijām un depresijas. Autore ar 

vienkāršiem, bet efektīviem dizaina paņēmieniem uzbur vīziju par depresijas 

mocītu māti, kas, labu vēlēdama, radījusi meitu, kura nespēj izjust skumjas 

un garīgas sāpes. Taču meita sapratusi, ka viņai ir atņemta būtiska daļa 

no plašā emociju spektra un mūžīgā pacilātība nedara viņu laimīgu. Darbā 
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vēstījums nodots, izveidojot ziņojumu dēli, kādus saskaņā ar populārajā 

kultūrā ierasto attēlojumu mēdz izmantot policijā, lai risinātu noziegumus. 

Uz dēļa autore stiprinājusi dažādus fiktīvus avīžrakstus, reklāmlapas, 

informāciju par zinātnes atklājumiem, kartes, abu sieviešu fotogrāfijas un 

viņu sarakstes ekrānšāviņu. Tam visam pāri izvilkta aukla, it kā savienojot 

faktus, kam ir kāda loģiska sakarība, un pastiprinot tik ierasto izmeklēšanas 

procesu vizuālo atveidojumu. Iedziļinoties minētajā materiālā, skatītājam 

pamazām atklājas viss stāsts, un iezīmējas spekulatīvā nākotne, kuru 

autore veiksmīgi sasaista ar reālām problēmām mūsdienās. Darbu papildina 

divi zāļu iepakojumi, katrs no tiem paredzēts vienai no sievietēm. Fiktīvs 

izmeklēšanas dokuments uz ziņojumu dēļa liecina, ka tie bijuši mājoklī, 

kurā atrastas abas sievietes bez dzīvības pazīmēm. No traģiskā stāsta 

noprotams, ka abas pārdozējušas medikamentus: māte – antidepresantu, 

bet meita – nākotnē tik populāro depresantu (attēli 85, 86).

Nameda Zemīte aplūko jautājumu par iespējām objektīvi izvērtēt 

sāpes. Viņa norāda, ka šobrīd sāpes tiek izvērtētas subjektīvi, liekot 

pacientam norādīt savu sāpju līmeni skalā no 0 līdz 10. Tā kā ar to saistītas 

dažādas problēmas, kas apgrūtina arī ārstēšanas procesu, autore spekulē, 

ka nākotnē būs izstrādātas tehnoloģijas, kas ļaus sāpes izmērīt objektīvi. 

Viņa izveido detalizētu scenāriju par šādu tehnoloģiju attīstību, saistībā 

ar medicīnas pētījumiem, tos pavadošajiem ražotāju centieniem iekarot 

nozīmīgu tirgus daļu, palaižot apritē arī nepilnīgi testētas sāpju mērīšanas 

ierīces, un tiesu procesiem par pārmērīgu pretsāpju līdzekļu nozīmēšanu 

pacientiem, balstoties uz neprecīziem ierīču mērījumiem. Scenārijs tiek 

vizualizēts, izveidojot fiktīvu interneta enciklopēdijas Wikipedia šķirkli (attēls 

87). Izvēlētais medijs ir ļoti veiksmīgs, jo tas ir plaši pazīstams, turklāt 

ticamību vairo arī apraksta forma un retorika. Darbs uzskatāmi liecina, 

kā dizaina valoda – šajā gadījumā Wikipedia grafiskais dizains – spēj 

lietotājam nodot implicītu informāciju, kas piešķir papildus nozīmi tekstā 

ietvertajai informācijai.

Arī Zane Meldera sava darba ideju veiksmīgi balsta aktuālos 

notikumos – gēnu inženierijas attīstībā un pārmaiņām tetovēšanās kultūrā. 

Viņa atklāj, ka aizvien pieprasītākas kļūs dažādas procedūras, kas vērstas 

uz permanentām estētiskām izmaiņām cilvēka ķermenī, tostarp klasiskie 

tetovējumi un caurduršana, bet arī dažādi implanti un tetovēšanas tehnikā 
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ievadītas citas vielas (fluorescentas un krāsu mainošas vielas, miruša 

tuvinieka pelni u.tml.). Iedvesmojoties no šīm tendencēm autore spekulē 

par tetovējumiem, kas varētu būt ģenētiski pārmantojami. Viņa iztēlojas, 

ka cilvēki varētu vēlēties atstāt savu “zīmi” pēcnācējos, lai uzvērtu dzimtas 

turpinājumu, līdzīgi kā tagad ar prieku tiek konstatēta bērnu un vecāku 

fiziskā līdzība. Taču dizainere darbā iekļauj nepilnības, ar kādām lielākoties 

nākas saskarties jaunu tehnoloģiju gadījumā, kad realitāte neatbilst 

gaidītajam, turklāt tieši tas stāstam piešķir īpašu ticamību. Autore fikciju 

ataino, izmantojot kādu lokālā kontekstā plaši pazīstamu populārās kultūras 

mediju – žurnāla “Ilustrētā Zinātne” numuru, kurā viņa izveido rakstu par 

“ģenētiskās tetovēšanas” iespējām (attēli 88, 89). Arī šajā gadījumā efekts 

panākts, pateicoties izvēlētajam medijam, iztēli rosinošajam tekstam 

un autores meistarīgi izstrādātajam grafikas dizainam, kurā iekļauti arī 

modificēti attēli.

Pēdējais studiju kurss, kura ietvaros šī pētījuma laikā īstenoti 

spekulatīvi dizaina projekti, noritēja jau Covid-19 pandēmijas apstākļos, 

tāpēc likumsakarīgi par darba tēmu tika izvēlēta nākotne pandēmiju 

ietekmē. Šoreiz studenti darbus veidoja grupās, turklāt, ņemot vērā 

attālināto studiju formu, tie visi bija izstrādāti digitālos medijos. Viena no 

grupām (Alise Jēkabsone, Elīna Krima, Ēvija Kraukle, Ieva Rosne) aplūko 

romantisko attiecību jautājumus obligātas distancēšanās apstākļos. 

Autores darba pamatā izmanto populāro iepazīšanās platformu Tinder 

un pielāgo tās darbības principus jaunajai situācijai. Viņas izveido fiktīvu, 

bet pilnībā funkcionējošu interneta vietni,  kurā skatītājam ļauts iejusties 

pakalpojuma saņēmēja lomā (attēli 90, 91). Dizaineres veiksmīgi kombinē 

dažādus mūsdienu mārketingā pielietotus paņēmienus (tarifu plāni un 

produktu pakotnes, lietotāju atsauksmes un vērtējumi piecu zvaigžņu 

sistēmā) un darbu papildina ar dažādām šķietami maznozīmīgām detaļām, 

kas pastiprina realitātes sajūtu un ticamību (brīdinājumi un atrunas, 

atsauces uz likuma normām, aicinājums iepazīties ar aktuālajām drošības 

prasībām u.tml.). Tajā pat laikā daudz būtiskāks par distopisko nākotnes 

vīziju ir darbā nolasāmais kritiski ironiskais skatījums uz šībrīža norisēm 

sabiedrībā.

Cita grupa (Helēna Vernere, Ieva Siliņa, Līga Rinkeviča, Linda Rubene, 

Gatis Vectirāns) iedzīvina vīziju par nākotnes mācībām augstskolā, kuras, 
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pateicoties attālinātajām studiju programmām, notiek Universālajā Eiropas 

universitātē. Saskaņā ar autoru izstrādāto scenāriju bagātīgi aprīkotais 

universitātes kampuss atrodas kaut kur Vācijā, taču mācību laikā studenti 

lielākoties satiekas un sadarbojas virtuālā vidē, izmantojot virtuālās un 

paplašinātās realitātes tehnoloģijas. Darbs veidots kā fiktīvs reklāmas 

materiāls, kurā uzskaitīti studējošo ieguvumi un priekšrocības, tajā skaitā, 

piemēram, “Virtuālais skapis”, kas, liekot uzsvaru uz ilgtspēju un dabas 

resursu taupīšanu, sola pirmā kursa studentiem 5GB bezmaksas virtuālā 

apģērba, ko lietot studiju vidē. Tomēr būtiskākā šī darba daļa ir atsauksmes 

(vai drīzāk – sūdzības), ko fiktīvie universitātes studenti ierunājuši tam 

paredzētajā kanālā “Tabu Call” (attēli 92, 93, 94). Tās veidotas video 

tehnikā ar skaņu celiņu, un vēstījumi atstāti dažādās Eiropas valodās. 

Tieši atsauksmēs atklājas tas, uz ko bieži norāda kritiskie dizaineri, – 

nākotne, kuru mums sola industrija, visticamāk nebūs tik nevainojama kā 

reklāmās, un realitātē būs daudz dažādu faktoru, par kuriem neviens no tās 

veidotājiem šobrīd pat neiedomājas. Arī šajā darbā, līdzīgi kā citos kritiskā 

dizaina piemēros, vērojama izteikti ironiska, pat sarkastiska attieksme 

– autori skatītāju izklaidē, tajā pat laikā atstājot gana daudz vielas arī 

nopietnām pārdomām.

Rezumējot Latvijas topošo dizaineru veikumu, var secināt, ka 

kritiskā dizaina pieeju kompetenta pasniedzēja vadībā iespējams 

uztvert, apgūt un īstenot praksē salīdzinoši ļoti ātri (studenti darbus 

izstrādāja 80 akadēmiskās stundas ilga mācību kursa ietvaros, kas 

atbilst 2 kredītpunktiem). Vairāk laika būtu nepieciešams, lai izstrādātu 

pārliecinošākus fiziskos artefaktus, piemēram, eksponēšanai izstādēs 

vai konfrontācijai ar plašāku publiku citā kontekstā. Attiecīgi veiksmīgāki 

projekti izdevušies grupu darba gadījumā, kurā dizaineriem bijusi iespēja 

pienākumus dalīt, kā arī savstarpēji papildināt kompetences. Tajā pat 

laikā kursa mērķis nav perfekta spekulatīva prototipa izstrāde, bet gan 

jaunu metožu, pieeju un domāšanas veida apguve. Šajā ziņā galvenais ir 

panākt, lai topošie dizaineri iemācītos paraudzīties uz lietām no pilnīgi citas 

perspektīvas, kritiski pārskatītu savus pieņēmumus un vērtības, un tā visa 

iespaidā ģenerētu spēcīgas idejas alternatīvai pasaulei, kas savukārt studiju 

ietvaros ir izdevies.
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151

3.6. Dizains un nākotne

Dizaina praksē, kā arī jebkurā citā ar industriju saistītā aktivitātē, 

nākotne spēlē centrālu lomu, jo to pamatā ir plānošana, projektēšana 

un ražošana, – procesi, kuru rezultāts ir sagaidāms tikai pēc īsāka vai 

garāka laika perioda. Dizaina process un tā nolūki mēdz būt dažādi, taču 

tradicionālas uzņēmējdarbības mērķis vienmēr ir peļņas gūšana, un, 

ja peļņa ir sagaidāma no saražotās produkcijas pārdošanas nākotnē, 

tad uzņēmējam ir svarīgi jau tagad zināt, kāds produkts tajā laikā būs 

pieprasīts. Tāpēc ir likumsakarīgi, ka uzņēmumi cenšas prognozēt nākotnes 

attīstību, identificēt nemanāmas pazīmes, kas varētu liecināt par kādām 

nozīmīgākām izmaiņām, jeb, citiem vārdiem sakot, mēģina definēt vienu 

vienīgu konkrētu nākotnes pasauli. Tomēr tas attiecas tikai uz relatīvi 

mazākiem ražotājiem. Globālas korporācijas nākotni necenšas paredzēt; 

tās nākotni veido saskaņā ar sev izdevīgiem nosacījumiem. Ar reklāmu un 

nākotnes vīziju starpniecību patērētāji jau laikus tiek sagatavoti noteiktiem 

jauniem produktiem, pie tam šie produkti tiek prezentēti iekārojamā veidā 

un īstenības, nevis vēlamības izteiksmē, pārliecinot potenciālo lietotāju par 

to, ka šī nākotne jau ir izlemta. Rezultātā cilvēki kļūst pasīvi pret nākotni un 

uztver to kā neizbēgamu, nemaināmu lielumu, kurā tieši jaunās tehnoloģijas 

būs glābiņš no visām nelaimēm, kas tur varētu sagaidīt. Šī atskārsme 

mudina kritiskos dizainerus aktīvi meklēt alternatīvas industriju diktētajai 

nākotnes pasaulei.

Futurologu jeb nākotņu pētnieku izstrādātais laika plūduma principa 

modelis kalpo par nozīmīgu impulsu kritiskā dizaina racionālā pamatojuma 

pilnveidošanai. Savā 2013. gadā izdotajā grāmatā “Speculative Everything” 

Dans un Reibija ar entuziasmu stāsta par futurologa Stjuarta Kendija 

(Stuart Candy) vieslekciju Karaliskajā Mākslas koledža, kurā abi dizaineri 

tobrīd praktizēja kā pasniedzēji (Dunne & Raby, 2013, lpp. 3). Kendija stāsts, 

kurā viņš atklāj mūsu šībrīža darbību ietekmi uz sagaidāmajiem nākotnes 

notikumiem, apstiprinājis to, ko paši dizaineri līdz tam jau bija intuitīvi 

aptvēruši. Viņu formālie un konceptuālie meklējumi alternatīvu pasauļu 

veidošanā pilnībā atbalsta futurologu piedāvāto laika modeli.
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Nākotņu teorijas pamatkoncepcija nosaka, ka ir nevis tikai viena, 

nolemta un neietekmējama nākotne, bet eksistē daudzas alternatīvas 

iespējamās nākotnes. Bez tam futurologu mērķis nav noskaidrot nākotnes 

gaitu vai paredzēt, kura no potenciālajām nākotnēm īstenosies, jo īpaši 

tāpēc, ka tas nemaz nav iespējams, bet drīzāk ievadīt nākotni vēlamajā 

virzienā. Lai to izskaidrotu, nākotņu pētnieks Džozefs Voross (Joseph 

Voros) apraksta trīs principus, kam pakļauta nākotņu gaita, jeb, kā pats tos 

nodēvējis –  trīs nākotņu likumus (Voros, 2001).

Pirmais likums nosaka, ka nākotne nav iepriekš noteikta. Tas 

izskaidrojams ar faktu, ka savā būtībā fizikālie procesi visumā ir nenoteikti, 

un attiecīgi arī jebkāda nākotne, kas no tiem izriet, ir nenoteikta. Tāpēc nav 

iespējama viena iepriekš noteikta nākotne, bet tā vietā ir uzskatāms, ka 

eksistē bezgalīgi daudz potenciālas alternatīvas nākotnes.

Otrs nākotņu likums nosaka, ka nākotne nav paredzama. Pat ja 

nākotne, pretēji pirmajam likumam, būtu iepriekš noteikta, mēs nekad 

nevarētu iegūt pietiekami daudz datu, lai būtu iespējams izskaitļot nākotnes 

attīstību, un mūsu paredzējums tomēr atšķirtos no realitātes. Taču tā 

kā nākotne nav iepriekš noteikta, pat ar neierobežotu apjomu datu mēs 

nevaram uzkonstruēt sagaidāmu modeli.

Savukārt trešais nākotņu likums paredz, ka nākotnes gaitu ietekmē 

mūsu tagadnes izvēles. Tātad, pat ja mēs nevaram prognozēt, kura 

no bezgalīgi daudzajām potenciālajām nākotnēm īstenosies, mēs ar 

savu darbību varam ietekmēt virzienu, kurā tā attīstīsies. Un arī tad, ja 

mūsu darbības nav apzinātu lēmumu sekas, tām jebkurā gadījumā būs 

konsekvences.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nākotņu zinātnieki vizualizē nākotnes 

kā savstarpēji savietotus konusus, uzrādot to īstenošanās varbūtības 

gradācijas, raugoties no šībrīža skatu punkta un ievērtējot līdzšinējo 

procesu attīstības gaitu (shēma 1). Konusu virsotne attēlo tagadnes punktu, 

savukārt konusu apjoms jāiztēlojas kā laiku līniju kūlis, kas izplūst dažādos 

virzienos no šī punkta un kurā katra līnija apzīmē alternatīvu nākotnes 

scenāriju. Jo tuvāk līnija atrodas konusa centrālajai asij, jo lielāka varbūtība, 

ka šāds nākotnes scenārijs īstenosies. Futurologi šajā grafikā konceptuāli 

izšķir četrus potenciālo alternatīvo nākotņu tipus.
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Ticamās nākotnes (probable futures). Šis tips attēlots kā visšaurākais 

konuss, un tas apzīmē nākotnes scenārijus, kas ir ļoti ticami un kas 

ir izsecināmi, analizējot līdzšinējās tendences. Tās ir nākotnes, kas ir 

sagaidāmas, ja nenotiek nekas iepriekš neparedzams, un, lai tās īstenotos, 

nav nepieciešams neko mainīt. Tas gan, protams, nenozīmē, ka mūsu 

dzīves apstākļi un pasaule kopumā nemainīsies, tad ja mēs nemainīsim 

savus paradumus. Tomēr šīs izmaiņas ir jau tagad aptuveni paredzamas. Šī 

konusa ietvaros darbojas arī lielais vairums dizaineru: “lielākā daļa dizaina 

metožu, procesu, instrumentu, atzītās dizaina prakses un pat dizaina 

izglītības ir orientētas uz šo telpu” (Dunne & Raby, 2013, lpp. 3)

Varbūtējās nākotnes (plausible futures). Šis konuss aptver visas tās 

nākotnes, kuras varētu notikt, lai gan tas ir maz ticams. Respektīvi, tās ir 

iespējams iztēloties, un tās ir iespējams arī realizēt ar šobrīd pieejamajām 

zināšanām un tehnoloģijām, tās izriet no mūsu šobrīd zināmajiem fizikas 

likumiem un izpratnes par visuma procesiem (Voros, 2001). Šo nākotņu 

īstenošanos varētu izraisīt tādi notikumi kā dabas katastrofas, nozīmīgas 

politisko sistēmu izmaiņas, ekonomiskas krīzes u.tml. Lieli uzņēmumi 

mēdz modelēt šādu nākotņu vīzijas ar mērķi nodrošināties ar risinājumiem 

gadījumos, ja nākotne neattīstās no šodienas viedokļa ticamākajā virzienā.38 

Bez tam šīs vīzijas, pārvērstas jau darbības stratēģijās, var palīdzēt ievirzīt 

nākotni vēlamajās sliedēs un krīzes situācijas novērst, pirms tās iestājušās. 

Varbūtējo nākotnes scenāriju modelēšanā mēdz tikt iesaistīti arī dizaineri.

Iespējamās nākotnes (possible futures). Šis tips attēlots kā 

visplašākais konuss, un tas ietver visas nākotnes, kuras ir iespējams 

iztēloties, lai arī cik neticamas tās šķistu no šībrīža skatu punkta. To 

īstenošanās paredz tādas zināšanas, ekspertīzi un tehnisko aprīkojumu, 

kādu vēl nav cilvēces rīcībā, un šīs nākotnes var būt arī pretrunā ar šobrīd 

atzītajiem fizikas likumiem (Voros, 2001). Viens no populārākajiem 

piemēriem šādai iespējamai nākotnei ir pārvietošanās ātrāk par gaismas 

ātrumu, kas plaši interpretēta zinātniskās fantastikas literatūrā un kino.39 

38      Skatīt, piemēram, kompānijas Shell nākotnes scenārijus, ko uzņēmums veido jau 
kopš 1970. gadiem (Shell, n.d.).
39      Piemēram, starpgalaktiskais kosmosa kuģis Warp Drive kinofilmu ciklā Star Trek.
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SHĒMA 1 - Nākotņu konusi, Entonijs Dans, Fiona Reibija, autores tulkojums un 
grafiskā adaptācija.
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Šobrīd tā nav iespējama, taču nākotnē varētu būt, un tam par labu runā 

“daudzas “absurdas” teorijas, kas kļuvušas par realitāti pēc gadiem ilgas 

zinātniskās pētniecības” (NASA, 2017). Piemēram, kad ASV prezidents 

Dž. Kenedijs 1961. gadā uzstādīja mērķi nogādāt cilvēku uz mēness līdz 

desmitgades beigām, arī tas vēl nebija iespējams ar esošajām zināšanām 

un tehnoloģijām. Taču strādājot pie šī mērķa realizācijas, savulaik tikai 

iespējamā nākotne kļuva par realitāti.

Kritiskais dizains strādā galvenokārt šī konusa ietvaros. Dizaineri 

iztēlojas un vizualizē scenārijus, kas sabiedrībai varētu būt saistoši, 

intriģējoši vai, gluži pretēji, raisītu bažas. Jautājums, vai doties šo nākotņu 

virzienā vai arī izvairīties no tām, jāatbild katram pašam, jo kritiskais dizains 

apzināti atsakās sniegt atbildes un risinājumus. Tomēr dizainera uzdevums 

ir uzrunāt sabiedrību par nozīmīgām tēmām, un, lai saglabātu ticamību, 

gādāt par uzskatāmu saikni ar šodienu un sniegt skatītājam arī pārliecinošu 

skaidrojumu par to, kā līdz piedāvātajai vīzijai ir iespējams nokļūt. “Ticama 

notikumu sekvence, kas noved līdz jaunajai situācijai ir nepieciešama, pat ja 

tā ir pilnībā fiktīva. Tas skatītājiem ļauj sasaistīt scenāriju ar savu pasauli un 

izmantot to kā līdzekli kritiskai refleksijai.” (Dunne & Raby, 2013, lpp. 4)

Vēlamās nākotnes (preferable futures). Šīs nākotnes var apzīmēt ar 

konusu, kas atrodas jebkurā vietā iespējamo nākotņu robežās (ārpus šī 

konusa atrodas nākotnes, kuras neviens šobrīd nespēj iztēloties, un tāpēc 

tās neviens nevar arī vēlēties). Tās ir nākotnes, kuras mēs vēlētos, lai tās 

notiktu, un tās ir “drīzāk emocionālas, nekā kognitīvas” (Voros, 2001) – 

izrietošas no mūsu spriedumiem par vērtībām un tāpēc individuāli ļoti 

atšķirīgas, pretstatā iepriekšējiem trīs tipiem, kas krietni objektīvāk attiecas 

uz visu cilvēci. Vēlamā nākotne no citām potenciālām nākotnēm atšķiras 

arī ar to, ka, neraugoties uz iespējamības pakāpi šajā brīdī, tā tomēr var 

īstenoties, jo tās labā tiek veiktas apzinātas darbības. Iepriekšminētais 

Kenedija sapnis par cilvēku uz mēness ir šādas vēlamas nākotnes scenārija 

piemērs. Scenārijs tā iecerēšanas brīdī bija tikai teorētiski iespējams, taču, 

uzsākot mērķtiecīgu darbību, kas vērsta uz šī nodoma realizāciju, tas no 

iespējamas nākotnes kļuva par varbūtēju nākotni, pēcāk par ļoti ticamu 

nākotni un visbeidzot arī par realitāti.
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Tieši tāpēc, ka vēlamā nākotne var īstenoties, ir svarīgi ne vien 

apzināties šo faktu, bet arī saprast, ko tad mēs īsti vēlamies, jo “mūsu 

kolektīvā spēja realizēt pozitīvu nākotni ir atkarīga no mūsu spējas to 

iztēloties” (Candy, 2014). Taču tas nemaz nav tik vienkārši, kā varētu šķist, 

jo mūsu sabiedrība par nākotni mēdz domāt kā par kaut ko izlemtu un 

nenovēršamu. Dažādas nākotnes prognozes, reklāmas un tehnoloģisko 

sasniegumu izstādes piedāvā vīziju par vienu noteiktu nākotni, nevis iespēju 

iejusties dažādās alternatīvās. Turklāt arī šī nākotne kādam ir vēlamā, taču 

jautājums kam. Kritiskie dizaineri norāda, ka šobrīd mūsu visu nākotni 

“nosaka valdība un industrija, un, lai gan mums ir sava loma kā patērētājiem 

un vēlētājiem, tā tomēr ir ierobežota.” (Dunne & Raby, 2013, lpp. 4) Tāpēc viņi 

aicina sabiedrību kļūt aktīvākai sev vēlamās nākotnes veidošanā un piedāvā 

iztēloties alternatīvas nākotnes, veidojot spekulatīvus scenārijus. Ņemot 

vērā, ka līdz šim dizains galvenokārt ir izmantots tam, lai palīdzētu globālām 

korporācijām materializēt sev vēlamu nākotni, šo dizaineru kritika ir vērsta 

arī uz pašu dizaina disciplīnu. Arī citi pētnieki uzsver dizaina nozares 

atbildību pret nākotnes veidošanu un identificē veidus, kādos dizains var dot 

iespēju sabiedrībai lemt par nākotnes alternatīvām.

Dizaina teorētiķis Džeimers Hants (Jamer Hunt) norāda uz trūkumiem 

vispārpieņemtajā dizaina metodoloģijā. Viņš atgādina, ka pretstatā 

antropoloģijai, kas sabiedrību pēta ar etnogrāfiskām metodēm un rūpīgi 

apraksta tagadējo stāvokli, izmantojot senākas un nesenākas pagātnes 

analīzi, dizains ir uz nākotni vērsta disciplīna. Taču šī nākotne, ko dizaineri 

veido, nav balstīta uz antropoloģisku izpēti, bet gan uz vāju tagadnes 

izpratni un nekritisku attieksmi pret to, kas savukārt rezultējas neilgtspējīgā 

un sabiedrībai nelabvēlīgā nākotnes realitātē (Hunt, 2011, lpp. 35). Viņš 

mudina dizainerus apzināties, ka ikviena dizaina aktivitāte nozīmē arī 

neskaitāmu alternatīvu nākotņu iznīcināšanu, jeb, kā angļu valodā to 

nodēvējis dizaina filozofs Frajs – “defuturing”. Frajs skaidro, ka “centienos 

uzturēt sevi īstermiņā, mēs kolektīvi rīkojamies destruktīvos veidos attiecībā 

uz tām pašām lietām, no kurām gan mēs, gan visas citas būtnes pašos 

pamatos esam atkarīgi” (Fry, 2009, lpp. 22), un aicina dizainerus “atvirzīt 

tirgus vajadzības otrā plānā aiz politiski ētiskā ilgtspējas atgūšanas 
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projekta” (Fry, 2009, lpp. 46). Hants apstiprina, ka dizaineru izpratne par 

tagadni lielākoties nav pilnīga, un tas noved pie šādām pašiznīcinošām 

sekām (Hunt, 2011, lpp. 36). Kā pozitīvu piemēru šajā situācijā viņš min 

kritiskā dizaina praksi, kas ieņem ideoloģiski aktīvu pozīciju attiecībā uz 

dizaina lomu sabiedrībā, un tā rezultātā sāk veidoties auglīga kritiskas 

sociālas analīzes un dizaina kombinācija (Hunt, 2011, lpp. 39). Šajā sakarā ir 

svarīgi atcerēties, ka neraugoties uz to, ka kritiskais dizains bieži uztverams 

kā nākotnes vizualizācija, savā būtībā tā ir kritiska refleksija par tagadnes 

problemātiku. Šie projekti diskusijai piedāvā alternatīvas nākotnes, kas 

izriet no esošās situācijas kritiskas analīzes. Savukārt sociologs Demjens 

Vaits (Damien White) izvirza domu, ka kritiskā dizaina piedāvātais dizaina 

futūrisms jeb spekulācijas par nākotni ir materializēts uzaicinājums uz 

politisku diskusiju (White, n.d.). Viņš turpina, apgalvojot, ka tas šobrīd ir īpaši 

nepieciešams, jo bez konkrētiem materiāliem piedāvājumiem radikālām 

politiskajām debatēm īsti nav pamata. Dizaina spekulācijas nav jāuztver 

kā sociālās kritikas aizvietotājs, taču dizains potenciāli varētu piedāvāt 

tai tik ļoti nepieciešamo materiālo saturu. Vienīgi nevajadzētu utopiskos 

priekšlikumus uztvert kā projektus, pēc kuriem realizēt nākotni, bet tā vietā 

dizaina spekulācijas uzlūkot kā alternatīvas iespējas, kas tajā pat laikā ir arī 

pavisam īstas. Šajā kontekstā jāņem vērā dizaina kā informācijas medija 

potenciāls, jo kā norāda paši kritiskie dizaineri, “[u]zlūkojot dizaina prototipus 

tā, it kā tie būtu īsti produkti vai sistēmas, var ieskatīties potenciālā pasaulē: 

pasaulē, kurā būtu šādas lietas.40 Tas ir tāds kā nākotnes šoka mirklis, taču 

tā vietā, lai nākotne pārsteigtu tevi, tu apsteidz nākotni.” (Beaver, Kerridge, & 

Pennington, 2009, lpp. 62) 

40      Izvērstāk par dizaina kā medija īpašībām skatīt nodaļas "Kritiskā dizaina jēdziens, 
pazīmes un mērķi" apakšnodaļā "Priekšmets kā medijs".
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3.7. Kritiskā dizaina pielietojuma iespējas

“Gudri pielietojot, dizainam piemīt potenciāls būt par kultūras 

vērtību vēstnesi un veidot sabiedrības viedokli” (Laurel, 2003, lpp. 17). 

Šie vārdi varētu būt attiecināmi uz jebkuru viedi veidotu dizaina produktu, 

tomēr kritiskā dizaina kontekstā tie piemērojami burtiski. Kā secināms 

no nodaļā “Kritiskā dizaina jēdziens, pazīmes un mērķi” apkopotajām 

raksturojošajām iezīmēm, kā arī no nodaļā “Kritiskā dizaina formālās 

variācijas” aprakstītajiem dizaina piemēriem, šī radošā prakse izmanto 

dizainu kā mediju, ar kura palīdzību atspoguļot sabiedrību, reflektēt par 

tajā iedibinātajām normām un pieņēmumiem un visbeidzot arī ietekmēt 

tās uzskatus. Tādas ir kritiskā dizaina galvenās funkcijas, un prakses 

ietvaros radītajos priekšmetos un scenārijos ietvertās utilitārās funkcijas ir 

sekundāras. Tās kalpo tikai tam, lai rosinātu iesaistīto personu (atkarībā no 

konkrētā gadījuma – skatītāju, mērķauditorijas, pētījuma grupas, lietotāju, 

klientu u.tml.) iztēli, ļautu vizualizēt sevi noteiktā situācijā un rezultātā 

nonākt pie kādiem secinājumiem vai izdarītu kādas izvēles. 

Iepriekšējās nodaļās ir aprakstīti kritiskā dizaina piemēri, kas, pretstatā 

vispārpieņemtajam rūpnieciskajam dizainam, eksistē ārpus “reālās” 

dzīves, kultūras telpā, kas pieder mākslām. Tie ir radoši darbi, kuros to 

autori cenšas ietvert un paust kritiku, tomēr nepiedāvājot tos lietošanai, 

bet izmantojot dizainu tikai kā mediju kritiskā vēstījuma nodošanai. Tomēr 

kritiskā dizaina principus un pieeju ir iespējams izmantot arī instrumentāli 

– kā metodi tādu uzdevumu veikšanā, kas galarezultātā paredz radīt 

lietojamus dizaina risinājumus. Turpmākajās apakšnodaļās aprakstīts, kā 

kritiskajam dizainam raksturīgus paņēmienus var pielietot, lai veicinātu 

starpdisciplināru sadarbību; kā kritiskais dizains var būt noderīgs izglītības 

un akadēmiskās pētniecības ietvaros; un kā tas var sekmēt risinājumu 

meklēšanu līdzdalīga dizaina procesos. Visbeidzot, šķietamā pretstatā 

tam, kas nodaļā “Kritiskā dizaina jēdziens, pazīmes un mērķi” norādīts kā 

viena no raksturojošajām iezīmēm  – darbība nekomerciālos apstākļos, 

– aprakstīti piemēri, kas liecina, ka šī pieeja var tikt integrēta arī šādā 

kontekstā. Lai arī šādi gadījumi ir reti, kā arī noteikti nav uzskatāmi par 

kritiskā dizaina primāro mērķi, tie ļauj aptvert šīs pieejas plašo potenciālu.
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3.7.1.	Starpdisciplināra	sadarbība

Viens no praktiska pielietojuma kontekstiem kritiskajam dizainam 

ir dizaineru un dizaina pētnieku starpdisciplināra sadarbība ar citās 

nozarēs strādājošiem zinātniekiem. Tas ir loģiski, ņemot vērā, ka dizaina 

disciplīna, un jo īpaši mijiedarbes dizaina (interaction design) joma, no 

kuras attīstījies arī kritiskais dizains, pārklāj gan eksakto, gan humanitāro 

zinātņu laukus: tā nodarbojas gan ar pašu produktu radīšanu, gan arī pēta 

šo produktu iespaidu uz tā lietotāju (Beaver, 2009, lpp. vii). Tomēr šāda 

veida starpdisciplināras sadarbības no kritiskā dizaina perspektīvas ir 

īpašas, pateicoties to spekulatīvajai dabai un atvērtībai visnegaidītākajiem 

scenārijiem. Tā rezultātā dizaineriem paveras iespēja it kā pietuvināt nākotni 

un izzināt kādas sekas varētu radīt noteikti zinātniski un tehnoloģiski 

atklājumi, pirms tie materializēti komerciālos produktos. Sadarbības 

rezultātā radītie spekulatīvie priekšlikumi var tikt izmantoti, lai rosinātu 

diskusiju par nākotnes tehnoloģiju ētiskajām, kultūras, sociālajām un 

politiskajām implikācijām (Dunne & Raby, 2013, lpp. 47). Bez tam, ņemot 

vērā, ka priekšmets pats par sevi ir specifisks medijs,41 kam piemīt tikai tam 

vien raksturīgas priekšrocības. Ar dizaina starpniecību iespējams informēt 

un iepazīstināt plašāku sabiedrību ar aktuālajiem zinātnes pētījumiem 

daudz efektīvākā un saprotamākā veidā nekā tas būtu iespējams ar 

teksta palīdzību. Priekšmets informāciju nodot asociatīvā veidā, atmetot 

nebūtiskas detaļas un ļaujot cilvēkam spontāni un intuitīvi iztēloties sevi 

darbībā vai saskarsmē ar to.

Nodaļā “Dizaina koncepcija un konceptuālais dizains” minētais 

“Biojewellery” projekts ir šādas starpdisciplināras sadarbības rezultāts. To 

realizēja pētnieki–dizaineri, tā aizsākot publisku diskusiju par bioinženierijas 

un biotehnoloģiju lomu mūsu dzīvē un atklājot šīs zinātnes nozares 

attīstības līmeni plašākai sabiedrībai. Turpinājumā aprakstīts “Material 

Beliefs” ir vēl apjomīgāks starpdisciplināras sadarbības projekts, kas arī 

tapis pēc šīs pašas augstskolas iniciatīvas. Tas izvēlēts kā šim pētījumam 

relevants piemērs, jo projektā iesaistītas vairākas izglītības un zinātniskās 

pētniecības institūcijas un sadarbības norise izvērsti dokumentēta. Šī 

41      Vairāk skatīt nodaļā "Priekšmets kā medijs".
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projekta ietvaros veikta arī intensīva ideju konfrontācija ar sabiedrību, un 

tā analizēta, salīdzinot dizaineru pieeju un attieksmi ar citās disciplīnās 

izmantotām stratēģijām.

Nodaļas turpinājumā aprakstītā dizaineru Ogera un Loizo projekta 

“Audio Tooth Implant” pamatā arī ir zinātnes atklājumu interpretācija, 

izmantojot provokatīvu dizaina priekšlikumu. Taču šī projekta konfrontācija 

ar sabiedrību ir būtiski atšķirīga no “Material Beliefs” gadījuma un liecina par 

to, kā kritiskā dizaina idejas var izplatīties sabiedrībā ar preses starpniecību 

arī bez paša dizainera iesaistīšanās mērķtiecīgā publicitātes veicināšanā.

Material	Beliefs
Divus gadus ilgušais projekts “Material Beliefs”, kura process un 

iznākums apkopots tāda paša nosaukuma publikācijā (Beaver, Kerridge, 

& Pennington, 2009), ir piemērs, kas atspoguļo tieši kritiskā dizaina lomu 

starpdisciplinārā sadarbībā. Projektā, kura iniciators bija Goldsmiths 

Londonas universitātes struktūrvienība Interaction Research Studio, tika 

iesaistīti dizaineri, inženieri, zinātnieki un sociologi, un sadarbības mērķis 

bija pētīt jaunāko biomedicīnas un kibernētikas tehnoloģiju iespējamas 

implikācijas. Projekta laikā tika radīti prototipi un ekspozīcijas, ko papildināja 

īpaši šim nolūkam organizētas publiskas diskusijas, ar kuru starpniecību 

dizaineri tiecās veicināt zinātniskās pētniecības procesu atklāšanu plašākai 

sabiedrībai. Viņu veidotie priekšlikumi, kā tas ir raksturīgi kritiskajam 

dizainam, bija iecerēti nevis kā potenciāli nākotnes produkti, bet gan kā 

alternatīvi un provokatīvi scenāriji biotehnoloģiju lomai ikdienas dzīvē.

Projekts, kura īstenošana noritēja ciešā sadarbībā starp dažādu 

nozaru speciālistiem, bija īsts izaicinājums institucionālajām barjerām. 

Tā iniciatori atzīst, ka ne viss noritēja, kā sākotnēji iecerēts, lielā mērā arī 

tāpēc, ka tik plašā grupā darba metodes, mērķi un gaidas dažādajiem 

dalībniekiem bija ļoti atšķirīgas (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 

62). Taču viņuprāt tieši pārsteigumi šādos projektos nereti ir vislabākie 

attīstības pavērsieni (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. iii), jo pašas 

starpdisciplinārās sadarbības būtība jau ir provokatīva. Sadarbības mērķis 

nav tikai nonākt pie konkrētiem rezultātiem prezentējamu dizaina prototipu 

un scenāriju formā. Šādos projektos tik pat liela nozīme ir arī pašam 
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sadarbības procesam, no kura ieguvēji ir visi iesaistītie partneri. Dizaineru 

un inženieru pieeja darbam ir atšķirīga, tomēr abas puses atzīst, ka viena no 

otras var mācīties. Dizaineri pirmkārt centās atrast pamatotu koncepciju un 

intriģējošu stāstu, kurā iekļaut jaunos produktus, turpretī inženierus vairāk 

satrauca tas, kā no zinātniskas teorijas nonākt līdz fiziskam faktam jeb 

funkcionējošam priekšmetam (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 

62). Šo atšķirīgo pieeju konfrontācijā abas puses var izvērtēt savus mērķus 

un darba metodes, iekļaujot jaunus instrumentus savā profesionālajā 

praksē. Tātad ir skaidrs, ka lielākie ieguvēji no šādas starpdisciplināras 

sadarbības ir paši tās dalībnieki, kuriem ir iespēja paplašināt savu 

redzesloku un vairot profesionālo kompetenci apstākļos, kas citādi nebūtu 

iespējami.

Viens no plašā starpdisciplinārā grupā izstrādātajiem projektiem – 

“Vital Signs” – tiek radīts kā komentārs pēdējā laikā aktuālajai spriedzei 

starp drošību, privātumu un citiem ētiskiem apsvērumiem. Tas top, 

dizaineriem sadarbojoties ar Londonas Imperial College Biomedicīnas 

institūtu. Būtisks impulss projekta iniciēšanai ir emocionālā situācija 

attiecībā uz šīs nozares pētniecību, kuru intervijā ar dizaineriem raksturo 

kāds projekta dalībnieks, pētnieks, kura darbs saistīts ar biomedicīnas 

inženieriju, robotiku un mākslīgo intelektu. Viņš stāsta, kā laikā, kad 

Anglijā tika pastrādātas t.s. Sohamas slepkavības,42 viņš veicis pētījumus 

par implantu izmantošanu cilvēku izsekošanai un uzraudzīšanai. Lai arī 

traģiskais notikums daudzos vecākos bija radījis satraukumu par savu 

bērnu drošību, kopumā sabiedrības reakcija uz ideju šādiem implantiem bija 

izteikti negatīva, un arī Lielbritānijas nacionālā bērnu aizsardzības institūcija 

(NSPCC) un citas bērnu tiesību organizācijas šādu iespēju uzskatīja par 

absolūti nepieņemamu. Tajā pat laikā bijuši arī cilvēki, kas labprāt būtu 

vēlējušies saviem bērniem implantēt 5x5 milimetrus lielo mikroshēmu, 

tādējādi nodrošinot sev iespēju sekot bērna atrašanās vietai. Zinātnieks 

42      Anglijas pilsētā Sohamā 2002. gadā tika noslepkavotas divas 10 gadus vecas 
meitenes. Sākotnēji uzskatītas par bezvēsts pazudušām, meitenes tika intensīvi meklētas 
13 dienas, līdz tika atrastas to mirstīgās atliekas un secināts, ka viņas nogalinātas jau 
pazušanas dienā un to bez saprotama iemesla paveicis meitenēm pazīstams, tajā pat 
apkaimē dzīvojošs cilvēks.
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atzīst, ka viņam, kā tehniskam cilvēkam, ir bijis grūti izvērtēt, kā būtu pareizi 

rīkoties (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 24).

Līdzīgas pārdomas par zinātnes atklājumu pielietošanas ētiskajiem 

aspektiem radījuši arī citi izgudrojumi. Šādas pašas mikroshēmas, kā 

arī dažādas citas ierīces (piemēram, insulīna pumpji vai implantētie 

asinsspiediena monitori) jau tagad ļauj pacientiem nepārtraukti sekot līdzi 

sava organisma stāvoklim un reaģēt uz nevēlamām izmaiņām. Šīs ierīces 

ne tikai detektē dažādu ķermeņa funkciju rādītājus, bet arī uzglabā tos 

vēlākai izmantošanai, un teorētiski var tos arī pārraidīt tālāk un uzglabāt 

datu vietnēs, ko pats pacients vairs nekontrolē. Šie datu serveri varētu būt 

slimnīcu pārraudzībā, un pacienta stāvoklim sekotu viņa ārsts, kas ir tikai 

paša pacienta labā, tāpēc šķietami šai tehnoloģijai nav nekādu negatīvu 

implikāciju. Taču tajā pat laikā pastāv iespēja, ka šos datus kāds var 

nelegāli iegūt un izmantot arī ļaunprātīgiem vai komerciāliem mērķiem. 

Zinātnieki iztēlojas arī citus nevēlamus scenārijus. Piemēram, tehnoloģijām 

attīstoties un kļūstot pieejamākām, veselības apdrošināšanas kompānijas 

varētu pieprasīt saviem klientiem implantēt ierīces viņu veselības stāvokļa 

uzraudzīšanai, pretējā gadījumā atsakoties no ārstniecības pakalpojumu 

apmaksas (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 67).

Bioinženieri apzinās, ka daudzas no viņu izstrādātajām tehnoloģijām 

ir potenciāli bīstamas, un tajā pat laikā tām iespējams arī ne mazums 

vērtīgu pielietošanas veidu. Taču, kā viņi secina, zinātnieku vidē pieņemts 

ievērot konfidencialitāti attiecībā uz nepabeigtiem pētījumiem – vairākkārt 

pārbaudīt savus pieņēmumus un tikai tad par tiem runāt kaut kur ārpus 

savas laboratorijas (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 39). Tomēr 

paši atzīst, ka šai taktikai ir arī trūkumi. Pirmkārt, efektīvākais veids, 

kā panākt, lai potenciāli spēcīga tehnoloģija tiktu izmantota ļauniem 

mērķiem, ir atļaut tai pieeju tikai šauram cilvēku lokam (Beaver, Kerridge, & 

Pennington, 2009, lpp. 39). Un otrkārt, pat ja tehnoloģijas tiek izmantotas 

nekaitīgā veidā, sabiedrības sagatavotībai ir liela nozīme. Ja tā netiek 

pienācīgi informēta un iesaistīta lēmumu pieņemšanā, tad ļoti ticams, 

ka pret jauno tehnoloģiju attieksies negatīvi. Piemērs tam ir ģenētiski 

modificētās lauksaimniecības kultūras – visādā veidā droša tehnoloģija ar 

neskaitāmām priekšrocībām, kas tikusi pie sliktas slavas galvenokārt tāpēc, 
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ka sākotnēji tās attīstībā iesaistītās personas neuzskatīja par nepieciešamu 

reaģēt uz sabiedrības bažām (Beaver, Kerridge, & Pennington, 2009, lpp. 29).

Viss iepriekšminētais uzskatāmi parāda, ka ir nepieciešams domāt 

par zinātnes popularizēšanu, un dizains var būt šim nolūkam pateicīgs 

instruments. Dizains nav tikai līdzeklis kādas utilitāras funkcijas veikšanai 

vai praktiskas vajadzības risināšanai. Tas ir arī medijs, ar kura palīdzību 

paust informāciju, kura būtiski atšķiras no informācijas teksta formā, jo 

tiek uztverta ar visām maņām un intuitīvā veidā.43 Tas nozīmē, ka, ieraugot 

priekšmetu, kurā vizualizēta kāda ar tehnoloģijām saistīta ētiska dilemma, 

skatītājam ir daudz vieglāk uz to intuitīvi reaģēt. Priekšmets ļauj iztēloties tā 

lietošanas kontekstu un izraisītās sajūtas, tas attiecīgi arī palīdz noformulēt 

attieksmi.

“Vital Signs” (attēli 95, 96) autori savu koncepciju attīstīja, balstoties uz 

jau esošām tehnoloģijām, kas attālināti ļauj sekot cilvēka atrašanās vietai, 

kā arī viņa kustībām un tādām organisma dzīvības un labsajūtas pazīmēm 

kā sirds un elpošanas ritms. Viņu mērķis bija turpināt pirms dažiem gadiem 

aizsākto polemiku ap izsekošanas sistēmām, kas paredzētas bērnu 

drošībai un vecāku satraukuma mazināšanai. Rezultātā tika radīts produkts 

(vai precīzāk – šāda produkta prototips), kas funkcionālā ziņā ne ar ko 

neatšķīrās no zinātnieku iecerētajiem analogiem, taču ar dizaina palīdzību 

tika materializēta šī produkta saskarne jeb tie taustāmie priekšmeti, kas 

fiziski mijiedarbojas ar lietotāju. Dizaineri to izveidoja kā trīs atsevišķu 

ierīču sēriju, kurā katrs objekts atspoguļo kādu no izsekojamā cilvēka 

ķermeņa rādītājiem – sirdspukstus, elpošanu un pārvietošanos telpā. Šo 

datu vizualizācija notiek, izmantojot intuitīvi uztveramus, tomēr abstrakti 

asociatīvus elementus – sirdsdarbība parādās uz LED displeja kā stilizēta 

reāllaika diagramma, elpošanu ataino kupola pacelšanās un nolaišanās, 

bet paša cilvēka kustību – trešā elementa šūpošanās soļu ritmā. Dizaineru 

nodoms nebija ar šo projektu kritizēt biomedicīnas sasniegumus, bet gan 

uzdot jautājumus par to, kā tehnoloģijas atveido un materializē cilvēku 

attiecības (Regine, 2008).

43      Vairāk par dizaina lomu naratīva veidošanā skatīt nodaļā "Dizains kā medijs".
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ATTĒLS 97 - Autoru grupa Elio Kakavales (Elio Caccavale) vadībā, Neuroscope, 2008.
ATTĒLI 95, 96 - Autoru grupa Tobija Keridža vadībā, Vital Signs, 2008.

95

97

96
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Analizējot šo, kā arī citus ar tehnoloģijām saistītus projektus, jāņem 

vērā to izstrādes laiks un konteksts. Iespējams, jau dažus gadus vēlāk, 

zinātnei un elektronisko produktu tirgum attīstoties, kādas konkrētas tā 

laika neskaidrības vai šaubas mūsdienu skatījumā var šķist nepamatotas 

vai arī izzudušas. Šis projekts, piemēram, ir tapis 2007.–2008. gadā, kad 

jau eksistēja dažādas elektroniskas bērnu uzraudzīšanas ierīces, taču tās 

pārsvarā bija orientētas uz zīdaiņu novērošanu no tuva attāluma, piemēram, 

no citas istabas. Taču šobrīd jau pastāv visdažādākie valkājamie sīkrīki, 

kas virtuāli sasaistīti ar speciālām viedtālruņu lietotnēm un paredzēti gan 

mazāku, gan lielāku bērnu atrašanās vietas noteikšanai. Daudzi no tiem 

ļauj uzraugošajai personai uzzināt arī valkātāja sirds ritmu, sazināties ar 

viņu vai pat tiešraidē noklausīties visas skaņas bērna tuvākajā apkārtnē. No 

vienas puses, pretstatā 2000. gadu sākumā pastāvošajām bažām, fakts, ka 

elektroierīču tirgus ir pārsātināts ar dažādiem tamlīdzīgiem rīkiem, liecina par 

to, ka sabiedrība ir pieņēmusi bērnu izsekošanu kā normālu audzināšanas 

un rūpju sastāvdaļu. Tomēr no otras puses, iespējams, ka tieši šobrīd vairāk 

kā jebkad būtu aktuāli kritiski aplūkot šādas parādības implikācijas uz cilvēku 

saskarsmi un uzdot jautājumus par to, līdz kādam vecumam ir pieņemams 

rūpju vārdā atņemt bērnam jebkādu privātumu, cik lielā mērā tas mudina 

bērnu “krāpt” ierīci, lai šo privātumu atgūtu, tajā pat laikā radot potenciāli 

vēl bīstamākas situācijas, u. tml. Līdz ar ko var apgalvot, ka, neraugoties 

uz būtisko progresu tehnoloģijās, ētiskie apsvērumi, kas ir minētā projekta 

pamatā, joprojām ir vienlīdz aktuāli.

Kāda cita no projektā “Material Beliefs” iesaistītajām 

starpdisciplinārajām darba grupām pētīja laboratorijas un mājas vides 

apstākļu pretnostatījumu un meklēja veidus, kā konfrontēt cilvēkus ar 

zinātnes pētījumiem un veicināt saikni ar pētniekiem (attēls 97). Projekts tika 

izstrādāts, balstoties uz pētījumiem par nervu šūnu savstarpējo mijiedarbību, 

un to, kā tās sadarbojas, lai apstrādātu ienākošos impulsus. Tam tiek 

izmantotas laboratorijās audzētas šūnu kultūras, kas pašas par sevi jau ir 

neviennozīmīgas, jo nav uzskatāmas ne par organismu, ne arī par priekšmetu. 

Šīs kultūras ir “atbildīgas” par savu uzvedību, tās spēj reaģēt uz vidi un to 

pieņemtie “lēmumi” ietekmē arī nākotnes “lēmumus”. Pētījumi šajā jomā 

tiek veikti ar mērķi nervu šūnu kultūras savietot ar datorizētām iekārtām, lai 

uzlabotu to efektivitāti.
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Sadarbības projekta mērķis bija radīt saskarni, kas lietotājam ļautu 

izveidot savstarpēji mijiedarbīgas attiecības ar šūnu kultūru. Šajā nolūkā tika 

radīts produkts ar nosaukumu Neuroscope – kā analoģija ar mikroskopu, 

kurā ieskatoties bija redzama virtuāla šūnu kultūras reprezentācija. Saskaņā 

ar iecerēto scenāriju, nervu šūnas tajā laikā atrastos laboratorijā, kamēr 

“neiroskopa” lietotājs – pats savās mājās. Attēlam atjaunojoties īstajā 

laikā, lietotājs varētu mijiedarboties ar šūnām un saņemt tūlītēju reakciju uz 

savām darbībām. Tieši šajā mijiedarbē slēpjas produkta būtība – tā rada 

patiesu klātbūtnes efektu, paša lietotāja pieredzi, ko nevar salīdzināt ar tāda 

paša satura informāciju, kas saņemta pastarpinātā veidā – teksta, attēlu vai 

video formātā.

3.7.2.	Sabiedrības	iesaistīšana

Ņemot vērā, ka viens no projekta “Material Beliefs” mērķiem bija 

sabiedrības konfrontēšana ar tehnoloģiju attīstību, tam tika piesaistīts 

valsts fondu finansējums un projekta pieteikumā, kā ierasts, bija 

nepieciešams pārliecinoši pierādīt projekta sabiedrisko lietderīgumu un 

sabiedrības iesaisti. Zinot, ka šī ir neiztrūkstoša prasība teju ikvienā publisku 

grantu programmā, tam mēdz pieiet virspusēji, aprobežojoties ar formālu 

sabiedrības informēšanu. Taču “Material Beliefs” gadījumā projekta autori 

šai sadaļai pievērsās atbildīgi, izvērtējot potenciāli veiksmīgākos iesaistes 

veidus un uzsverot saskarsmes kvalitāti nevis kvantitāti. Šis aspekts 

kritiskā dizaina kontekstā ir ļoti būtisks, jo šai praksei nereti tiek pārmesta 

liekulība44: par tās mērķi ir uzstādīts provocēt sabiedrību, liekot tai domāt un 

reaģēt kritiski, taču to praktizējošie dizaineri nav ieinteresēti noskaidrot šīs 

pašu izprovocētās sabiedrības reakcijas, uzklausīt cilvēku pārdomas un kā 

dizaineri atbildēt uz tām (Tonkinwise, n.d.). “Viena lieta ir cilvēkus pārsteigt, 

bet izraisīt diskusiju ir pilnīgi kas cits. Lai izdotos diskusijas, ir nepieciešami 

cilvēki, kas tam ir gatavi un vēlas sarunāties viens ar otru.” (Beaver, Kerridge, 

& Pennington, 2009, lpp. 110) Maiks Maikls (Mike Michael), viens no projekta 

44     Vairāk par kritiskajam dizainam veltītiem pārmetumiem skatīt nodaļā "Trūkumi un 
kritika".
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“Material Beliefs” konsultantiem, skaidrojot sabiedrības iesaistes principu 

šajā projektā, pretstata to ierastajām praksēm un norāda uz to trūkumiem 

(Michael, 2009, lpp. 4). Sabiedriskās pārvaldes orgānos ir izstrādāti dažādas 

tehnikas sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā. Pilsoņu iekļaušana 

žūrijās un paneļdiskusijās, sabiedriskās domas aptaujas – tas viss 

paredzēts tam, lai ļautu sabiedrībai izteikt savu viedokli un darītu to zināmu 

attiecīgajiem ekspertiem. Taču šie formālie balsstiesības mehānismi tiek 

arī dažādu iemeslu dēļ kritizēti, jo faktiski nesniedz paredzēto rezultātu: 

pilsoņiem tiek dots vārds, bet viņu iebildumi netiek ņemti vērā, un jau 

iepriekš tiek sagaidīts panākt vienošanos, tā izvairoties no radikālākām 

protesta formām. Šādas darbības drīzāk ir vērtējamas kā sabiedrisko 

attiecību un pozitīva tēla veidošanas aktivitātes, nekā patiesa sabiedrības 

iesaistīšana politikas veidošanā.

Turpretī kritisko dizaineru pieeja patiešām var radīt iespaidu, ka 

sabiedrība neko negūst un ka no tās netiek sagaidītas arī nekādas 

atsauksmes. Šajā gadījumā projekta ietvaros tai netiek prezentēta kāda 

steidzami risināma tehnoloģiska problēma vai noteikti definēta zinātniska 

polemika. Nav arī īsti nekādas sistēmas sabiedrības viedokļu iegūšanai 

un reģistrēšanai vai nodoma to apkopošanai reprezentatīvā veidā, lai 

pēcāk izmantotu politikas veidošanā. Dizaineri nešķiet īpaši norūpējušies 

par sabiedrības aktivitāti un neuzskata par savu pienākumu kļūt par 

starpniekiem demokrātiskajā procesā, novadot pilsoņu balsis līdz varas 

instancēm. 

Taču dizaineru attieksme pret sabiedrību un veids, kādā viņi to 

uzrunā, ir pilnīgi citāds. Dizaineriem sabiedrība nav tikai anonīma masa, 

kurai jādod iespēja pilsoniski protestēt, bet tā sastāv no patstāvīgām 

personībām, kas sasniegušas noteiktu emocionālu un kognitīvu briedumu, 

lai spētu adekvāti reaģēt uz visai sarežģītiem un pat savādiem dizaina 

artefaktiem. Dizaineri ir pārliecināti, ka viņu līdzcilvēki ir gatavi saskarties 

arī ar apjukumu, daudznozīmību, neskaidrību, ko šie priekšmeti prezentē. 

Šiem cilvēkiem netrūkst ne intelekta, ne demokrātijas sniegto iespēju, un 

viņiem nav jābūt priekšzīmīgiem pilsoņiem, bet gan jāspēj iedziļināties. 

Maikls secina, ka dizainā un sociālo zinātņu disciplīnās ir ļoti atšķirīgi 

uzskati par iesaistīšanos. Ja sociālajās zinātnēs tās mērķis ir noskaidrot 
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problēmas, definēt tās un atbilstoši risināt, tad kritiskajā dizainā sabiedrības 

iesaistīšana drīzāk līdzinās publikas konfrontācijai ar mākslas darbu. 

Kritiskā dizaina projektam nav jāsniedz risinājums un skaidrība, bet gan 

jārosina sabiedrībā vēlme pēc sarežģītības (Michael, 2009, lpp. 5).

Audio	Tooth	Implant
Līdzīga veida spekulāciju radījuši dizaineri Ogers un Loizo, kuru darbos 

parādās gan kritiska attieksme pret jaunajām tehnoloģijām, gan pārdomas 

par cilvēku attiecībām ar tām. Viņi izveidojuši fikciju par miniatūru audio 

komunikācijas ierīci, kas tiktu implantēta cilvēka zobā ikdienišķas zobu 

ārstēšanas procedūras ietvaros (attēls 98). Tā uztvertu mobilā tālruņa vai 

citas palīgierīces raidītus zemas frekvences elektromagnētiskus viļņus 

un ar vibrācijas palīdzību novadītu skaņas signālus pa kaulu no dzerokļa 

līdz pat iekšējai ausij. Šī būtu īpaši diskrēta komunikācijas forma, jo 

“atļautu lietotājam saņemt informāciju situācijās, kad citu tehnoloģiju 

izmantošana būtu sociāli nepieņemama” (Auger & Loizeau, n.d.). Dizaineri 

produktam iztēlojas dažādus pielietošanas scenārijus: iespēju saņemt 

svarīgu informāciju teātra izrādes vai kino seansa laikā, netraucējot citus 

skatītājus; dinamiskāku komunikāciju akciju tirgos vai citās profesijās, 

kur nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu ienākošo datu plūsmu; treneri 

varētu sniegt taktiskus norādījumus sportistiem uz spēles laukuma un 

padomdevēji konsultēt politiķus svarīgu vizīšu vai interviju laikā; implantu 

varētu izmantot kā modinātāju, kas dzirdams tikai vienam no blakus 

gulošiem partneriem, nepamodinot otru, utt. Projekta ietvaros autori radīja 

fiktīvu kompāniju – MIBEC (micro-in-body-electronics-corporation), un 

izveidoja produkta reklāmas video, kas sniedz priekšstatu par tā koncepciju 

un lietošanas kontekstu, prezentējot to kā pavisam īstu zinātnes atklājumu, 

kas jau tiek ieviests dzīvē.

Galvenais jautājums, ko dizaineri ar šī darba starpniecību vēlas uzdot 

sabiedrībai, ir par to, vai esam gatavi pieņemt svešķermeņa implantēšanu 

cilvēka ķermenī nevis tamdēļ, lai novērstu trūkumus, bet gan ar nolūku 

uzlabot organismam dabiski piemītošo funkcionalitāti. Mēs jau sen esam 

pieraduši pie tā, ka dažādas ķermeņa protēzes un implanti tiek izmantoti, 

kad kāds orgāns vai loceklis nefunkcionē vai iztrūkst. Tomēr visi šie 
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palīglīdzekļi tiecas tikai atjaunot cilvēka dabiskās funkcijas, nevis uzlabot 

vesela cilvēka veiktspēju. Šis spekulatīvais priekšlikums paredz iet tālāk un 

līdz ar to rosina pārdomas par to, vai šāds zoba implants mūs jau padarītu 

par kiborgiem; vai mēs esam gatavi to pieņemt; kādi varētu būt nākamie soļi 

dzīva organisma funkcionalitātes optimizācijā?

Šis, kā arī daudzi citi Ogera un Loizo darbi radīti ciešā sadarbībā ar 

citu nozaru speciālistiem. Viņu piedāvātie “risinājumi” šķiet ļoti inovatīvi 

funkcijas ziņā, taču tie ir balstīti uz faktisko tehnoloģiju attīstības stāvokli 

un ir tehniski iespējami jau to veidošanas brīdī. Lai spekulatīvie priekšlikumi 

efektīvāk iedarbotos uz sabiedrību, īpaši tiek piedomāts, lai tie nešķistu 

pārāk futūristiski un mazticami un lai tie ieintriģētu cilvēkus iztēloties sevi 

potenciālo lietotāju lomā. Šī konkrētā projekta ideju dizaineri pamato ar 

sekojošiem apstākļiem (Auger, 2013). Pirmkārt, projekta tapšanas laikā 

(2001. gadā) plašai sabiedrībai pieejams mobilais telefons bija salīdzinoši 

jauna parādība. No ekskluzīvas un dārgas tehnoloģijas tas bija kļuvis par 

ikdienas sastāvdaļu, būtiski mainot arī cilvēku savstarpējās komunikācijas 

paradumus. Šīs straujās pārmaiņas ļāva sabiedrībai viegli noticēt aizvien 

jauniem uzlabojumiem mobilo telekomunikāciju tehnoloģiju jomā. Otrkārt, 

fikcija paredz implanta ievietošanu zobā, kas varētu būt visneinvazīvākā 

implantēšanas procedūra un tāpēc psiholoģiski vieglāk pieņemama. Bez 

tam dizaineri īpašu vērību pievērsuši līdzsvaram starp ieguldījumu un 

ieguvumu. Tajā pašā laikā tika veikti arī īsti eksperimenti ir implantiem, 

kas komunicē ar ārējām ierīcēm (Cyborg 1.0, 2000). Taču, kamēr kādam 

zinātniekam tas ir izaicinājums, kura realizācija ir pierādījums nākotnes 

potenciālam, plašākai sabiedrībai tik primitīvas funkcijas kā, piemēram, 

durvju atvēršana un gaismas ieslēgšana visticamāk šķistu pārāk niecīgs 

ieguvums, lai vispār mēģinātu iztēloties implanta ievietošanu savā ķermenī.

“Audio Tooth Implant” projekts ir piemērs, kas uzskatāmi ilustrē 

to, kādā formā un pa kādiem informācijas kanāliem tieši šāda veida – 

ar tehnoloģiju un zinātni saistītas kritiskā dizaina idejas var izplatīties 

sabiedrībā un kādu efektu panākt. Projekts sākotnēji ticis iekļauts izstādē 

“Future Products” Londonas Zinātnes muzejā, kur tas piesaistījis preses 

uzmanību. Tālāk tas ticis apspriests televīzijas ziņu raidījumos, kā arī 

publicēts gan populāros, gan specializētos preses izdevumos, gan drukātos, 



170

ATTĒLI 99, 100, 101 - Džeimss Ogers un Džimijs Loizo, Audio Tooth Implant, projekta publikācijas.
ATTĒLS 98 - Džeimss Ogers un Džimijs Loizo, Audio Tooth Implant, mēroga modelis, 2001.
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100 101
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gan interneta avotos, sasniedzot miljonus lielu auditoriju (Auger, 2013) 

(attēli 99, 100). Tā kā dizaineru nodoms bija tieši šāds – maksimāli izplatīt 

savas idejas sabiedrībā, tad viņi apzināti izmantoja ierastu produktu dizaina 

valodu, kas efektīvāk uzrunātu plašu sabiedrību un būtu pateicīgs materiāls 

plašsaziņas līdzekļiem. Viņi atteicās no formāliem un akadēmiskiem 

izteiksmes līdzekļiem. Tā vietā dizaineri no caurspīdīgiem epoksīdsveķiem 

izveidoja zoba maketu, kurā iekšā bija redzama mikroshēma, un fotostudijā 

izgatavoja izteiksmīgus tā attēlus, kas bija piemērot tūlītējai izmantošanai 

presē. Rezultātā šis projekts ticis publicēts dažādos britu laikrakstos 

un pat nokļuvis uz Time Magazine vāka kā “2002. gada satriecošākais 

izgudrojums” (attēls 101). Tādējādi tas izraisījis arī gana daudz diskusiju, 

it sevišķi neskaitāmajās interneta vietnēs, kas lasītājiem nodrošina 

komentēšanas iespēju. Kā apgalvo projekta autori, tas nozīmē, ka viņu 

mērķis – raisīt pārdomas un debates – ir sasniegts (Auger, 2013).

3.7.2.	Izglītība	un	pētniecība

Kritiskais dizains un tam līdzīgas dizaina prakses lielākoties 

atrodas ārpus komerciālā dizaina vides, un tās ir radušās un attīstījušās 

kā savdabīga pētniecības un izziņas forma. Nereti šādā veidā strādā 

dizaineri, kas ikdienā saistīti ar akadēmisku vidi. E. Dans un F. Reibija, 

kas paši darbojas šādos apstākļos, mudina izmantot šo priviliģēto, no 

tirgus diktētajiem nosacījumiem atbrīvoto situāciju, kurā atrodas studenti 

un akadēmiskais personāls, lai pētītu dizaina iespējas sociālas kritikas 

instrumenta lomā (Dunne & Raby, 2001, lpp. 65).  Dizaina disciplīnai pašai 

par sevi ir nekonkrētas aprises, tā pārklājas ar daudzām citām nozarēm, un 

šī pozīcija ļauj tai izmantot gan humanitāro, gan eksakto zinātņu metodes. 

Šī spēja organiski apvienot visdažādākās formas zināšanas, kā arī to ieguvi 

un apstrādi, pašu dizainu kā tādu padara par pētniecības metodi, un šādā 

aspektā kritiskais dizains it īpaši pēdējā laikā tiek arvien vairāk atzīts kā 

stratēģija, kas ļauj izzināt priekšmeta lomu sabiedrībā (Prado de O. Martins, 

2014).

Alekss Sīgo (Alex Seago) un Dans 1999. gada publikācijā “New 

Methodologies un Art and Design Research: The Object as Discourse”, 



172

aizstāvot dizaina prakses pamatotību akadēmiskās pētniecības kontekstā, 

uzsver arī kritiskā dizaina nozīmi. Viņi norāda, ka praktizējošam dizaineram 

piemīt noteiktas netveramas zināšanas,45 kas papildina viņa teorētiskos 

spriedumus un kuras nevar tikt izdalītas no viņa uztveres un prasmēm 

(Seago & Dunne, 1999, lpp. 16). Kā piemēru minot paša Dana doktora 

disertāciju, kas pēcāk publicēta grāmatā ar nosaukumu “Hertzian Tales” 

(Dunne, 1999) un kurā praktiskie un teorētiskie pētījumi viens otru veiksmīgi 

papildina, autori norāda, ka tieši dizaina process ļāvis attīstīt uz pašu dizaina 

disciplīnu un ar to saistīto industriju vērstu kritisku diskursu. Dana un citu 

kritisko dizaineru metode no tradicionāla praktiskā pētījuma būtībā atšķiras 

ar to, ka viņi neizmanto esošas pieejas, lai veidotu jaunus produktus, 

bet gan veido produktus, lai radītu jaunas pieejas un izteiktu kritiku par 

esošajām.

Kritiskā dizaina pieeja metodoloģiski ir savdabīga arī ar to, ka dizaina 

procesa galaprodukts nav orientēts uz lietotāju un lietošanu kā tādu, bet 

uz paša dizainera spēju pilnveidošanu. Dans un Gavers piedāvā kritiskā 

dizaina metodi kā uz dizainu orientētu pieeju (design centered approach) 

pretstatā ierastajai uz lietotāju orientētai pieejai (user centered approach) 

(Dunne & Gaver, 1997). Uz lietotāju orientētas dizaina pieejas pamatā ir 

ideja par lietojamības uzlabošanu, un tā paredz katrā dizaina procesa fāzē 

izvērtēt gala lietotāja pieredzi, kurai nozīmes ziņā jābūt svarīgākai par citiem 

industriju ietekmējošiem faktoriem. Šīs pieejas metodoloģija parasti ietver 

dažāda veida aktivitātes atsauksmju un reakciju iegūšanai no potenciālā 

lietotāja, tai skaitā – intervijas, aptaujas anketas, mērķauditorijas grupu 

diskusijas, prototipu testēšana un izvērtēšana. Tomēr šim terminam un 

pieejai kā tādai piemīt trūkumi. Piemēram, apzīmējums “lietotājs” pats 

par sevi ir nekonkrēts, turklāt tam raksturīgas negatīvas konotācijas, – 

tas liek domāt par patērēšanu un manipulāciju ar apstākļiem, kas cilvēku 

padara par lietotāju. Bez tam tas uzsver lietotāja lomas nozīmīgumu, 

kamēr realitātē pašu dizaina procesu un pieņemtos lēmumus joprojām 

45      Netveramas zināšanas (angļu valodā - tacit knowledge) - tādas zināšanas, kuras 
cilvēks iegūst praksē un kuras ir praktiski neiespējami nodot citiem rakstiskā vai mutvārdu 
formā. Pie šādām netveramām zināšanām pieskaitāma, piemēram, spēja braukt ar 
velosipēdu, spēlēt mūzikas instrumentu u.tml.
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ietekmē nevis lietotājs, bet gan dizainera interpretācija par lietotāja sniegto 

informāciju. Šī metode būtībā daudz neatšķiras no tirgus izpētes, taču 

dotais nosaukums patērētāja acīs to padara mazāk manipulatīvu (Bremner, 

2008, lpp. 426). 

Tam pretstatā Dans un Gavers piedāvā dizaina metodi, kas paredz 

potenciālo lietotāju neiesaistīt sākotnējā izpētes stadijā, bet gan uzreiz 

konfrontēt ar pabeigtu dizaina produktu un noskaidrot viņa reakciju. Bez 

tam būtiski, ka šajā gadījumā produkta prezentēšana lietotājam nenotiek ar 

mērķi testēt lietojamības aspektus vai atklāt, cik lielā mērā produkts kalpo 

paša lietotāja identificētajām vajadzībām. Tā vietā produkts paredzēts 

tam, lai rosinātu cilvēku iztēli un mudinātu tos apsvērt šī produkta lomu 

savā ikdienā (Dunne & Gaver, 1997). Atšķirība ir arī faktā, ka uz lietotāju 

orientētas dizaina pieejas mērķis ir radīt produktu, kas pēcāk ir ražojams 

un komercializējams, – citiem vārdiem sakot, padarāms par īstu. 

Konfrontācijas brīdī konkrētais priekšmets nav reālajai pasaulei piederīgs, 

– lietotājs testē tā prototipu, skaidri apzinoties, ka tas vēl nav gatavs 

produkts un ka viņa atsauksmes tiks ņemtas vērā to uzlabojot. Tas nozīmē, 

ka lietotājs ir tendēts arī ieteikt risinājumus, balstoties uz savu līdzšinējo 

pieredzi ar līdzīgiem produktiem, un tas savukārt neveicina būtisku inovāciju 

rašanos. Turpretī  kritisko dizaineru uz dizainu orientētā pieeja nodod 

lietotāja rīcībā šķietami gatavu, eksistējošu produktu. Attiecīgi lietotājs vairs 

nekoncentrējas uz šī produkta testēšanu un uzlabošanu, bet gan pieņem 

kā īstu un vairāk tiecas saprast savas attiecības ar šo produktu un tā 

iespējamo vietu savā vidē un dzīves apstākļos. Tādējādi dizainers saņemt 

informāciju par cilvēku un viņa dzīvi, nevis par paša radīto produktu.

Šāda metode paredz, ka dizainers vispirms izmanto pats savu 

iztēli un prasmes, lai radītu produktu, ko pēcāk prezentē potenciālajai 

mērķauditorijai, no kuras saņem atsauksmes un reakcijas. Tās savukārt 

var kļūt par iemeslu iteratīvam dizaina procesa ciklam pavisam tradicionālā 

izpratnē, tikai pretējā virzienā: vispirms ir produkts, kuram seko lietotāja 

vērtējums, nevis informācija par lietotāja vajadzībām, kurām kā atbilde seko 

produkts. Metodes būtība ir tajā, ka lietotājs tiek iepazīstināts ar iespējām, 

kuras tas līdz šim nav spējis iztēloties (Dunne & Gaver, 1997). Iepriekš 

aprakstītās atšķirības uzskatāmi atspoguļo arī vienu no kritiskā dizaina 

pamatuzstādījumiem – nevis risināt problēmas, bet gan tās identificēt.
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SHĒMA 2 - Dizaina karte, Liza Sandersa, 2008, autores tulkojums un grafiskā adaptācija.
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Kritisko dizainu kā metodi iespējams izglītībā un pētniecībā iekļaut 

arī daļēji, par pamatmetodi saglabājot kādu citu. Tam noder Sandersas 

izstrādātā shēma, kurā vizualizētas dažādu dizaina metožu savstarpējās 

attiecības (shēma 2). Viņa norāda, ka efektīvs veids kā uzlabot dizainera 

darba kvalitāti ir kombinēt atšķirīgu pieeju metodoloģiju (Sanders, 2008). 

Izmantojot viņas veidoto grafisko prezentāciju, dizainers vispirms var 

identificēt savu pašreizējo pozīciju un pēc tam izmēģināt praksē metodes 

no kāda cita shēmas kvadranta. Tā piemēram, dizaineri, kas studējuši un 

praktizē plaši izplatīto uz lietotāju orientēto pieeju varētu daudz iegūt un 

profesionāli pilnveidoties, iepazīstoties ar kritiskā dizaina metodoloģiju un 

iekļaujot noteiktus tās principus savā ikdienas praksē.

Citi autori atzinīgi vērtē kritiskā dizaina metodes potenciālu 

sabiedrības aktivizēšanā, kas norit pateicoties atsvešināšanai jeb de-

familiarizācijai (de-familiarisation) (Huybrechts et al., 2014b). Viens no 

pirmajiem piemēriem šādai pieejai ir redīmeida māksla, kas balstījās uz 

līdzīgiem principiem, izmantojot pazīstamas lietas, bet prezentējot tās 

netipiskā kontekstā vai formā, tādējādi padarot tās par īpašām un rosinot 

skatītājā pārdomas un jautājumus. Arī kritiskā dizaina produktos vienmēr 

ir kādi atpazīstami elementi vai pierasta dizaina valoda, kas ļauj skatītājam 

vai lietotājam identificēties, taču dizaineru apzināti integrētā deformācija 

vai zināms savādums rada atsvešinātības iespaidu, liekot izjust trauksmi, 

neizpratni un aktivizējot reakciju.

Pašiem dizaineriem, it sevišķi dizaina studentiem mācību procesa 

ietvaros, spekulatīvu projektu radīšana var būt noderīgs vingrinājums 

dažādu scenāriju vizualizēšanā. Nereti dizaineri produktus rada noteiktai, 

vairāk vai mazāk tipiskai mērķauditorijai, tā arī līdz galam nekad neizpētot 

un neizmēģinot praksē plašo dizaina instrumentu un iespēju spektru. 

Fiktīvs lietotājs un viņa vajadzības vai vēlmes dizaina procesā var kļūt par 

pamatu jaunām un vērtīgām atziņām un, iespējams, arī secinājumiem, ka šī 

“fikcija” varbūt ir visai reāla. Kā norāda Dans, tas salīdzināms ar arhitektūras 

studijās tik pierastajiem mācību uzdevumiem, kas paredz projektēt māju 

kādam specifiskam dīvainam iemītniekam, kas savukārt ģenerē dažādas 

netradicionālas prasības un nosacījumus (Dunne, 1999, lpp. 133).
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Kritiskā dizaina spekulatīvie priekšlikumi ir atzīti par iedarbīgu metodi 

arī visaptverošās Pārmaņu dizaina teorijas ietvaros. Pārmaiņu dizains, kura 

koncepcija izstrādāta Carnegie Melon universitātes Dizaina skolā (School 

of Design), iecerēts kā jauna dizaina pētniecības un prakses paradigma, 

kas rosina dizaina vadītas sabiedrības pārmaiņas uz ilgtspējīgāku nākotni 

(Carnegie Mellon University, n.d.). Tā ietvaros kritiskā dizainā tiek saskatīts 

potenciāls šādām globālām pārmaiņām tik ļoti nepieciešamo nākotnes 

scenāriju veidošanā un testēšanā (Irwin, Kossoff, Tonkinwise, & Scupelli, 

2015).

3.7.3.	Līdzdalīgi	procesi

Ar līdzdalību (angļu valodā – participation) dizainā saprot pieeju, 

kad dizaina procesu īsteno radošā sadarbībā starp dizaineriem un 

attiecīgā dizaina rezultāta (produkta, pakalpojuma, telpas, sistēmas u.tml.) 

lietotājiem. Šīs pieejas atbalstītāji uzskata, ka tādā veidā radīts dizains ir 

efektīvāks un piemērotāks konkrētajai vajadzībai.

Līdzdalības metodes pirmsākumi meklējami Skandināvijā 1970. 

gados, kur tā tika pielietota, lai uzlabotu darba vidi un apstākļus. Šajā nolūkā 

ciešā radošā sadarbībā tika iesaistīti arodbiedrību pārstāvji, uzņēmumu 

vadītāji un iekārtu projektētāji, lai pilnīgāk izprastu jauno tehnoloģiju iespējas 

un implikācijas. 1990. gados metode jau bija ievērojami izplatījusies 

un ASV tika izmantota visdažādākajos dizaina procesos, tai skaitā 

komerciālā kontekstā kā efektīvs rīks plaša patēriņa preču attīstīšanai. 

Attiecīgi līdzdalība aizvien vairāk zaudēja savu sākotnējo sociālo lomu kā 

demokrātiju veicinošs politiski ekonomisks instruments. Tomēr pēdējā laikā 

līdzdalības pieeja atkal guvusi atzinību ārpus preču un produktu izstrādes 

jomas. Tā tiek izmantota, lai realizētu vērienīgas pārmaiņas dažādu 

organizāciju pārvaldes mentalitātē un iesīkstējušos vērtību kopumos, 

kas bez pašu dalībnieku iesaistīšanas nemaz nebūtu iespējamas. (Dust & 

Jonsdatter, 2008, lpp. 291)

Līdzdalīgā dizaina procesā iespējams izdalīt četrus neiztrūkstošus 

pamatelementus, kuru mijiedarbībā šī metode tiek realizēta, un tie ir: 
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autori, dalībnieki, projekti un lietas (angļu valodā – makers, participants, 

projects, things) (Huybrechts et al. 2014b, lpp. 10-14). Autori ir dizaineri, 

kuri uzsāk, rīko un vada procesu, ar mērķi panākt dalībniekiem labvēlīgu 

rezultātu. Dalībnieki ir lietotāji un mērķauditorija visplašākajā izpratnē, kā arī 

procesā iesaistīti citu disciplīnu speciālisti. Projekti ir notikumi, kuros tiek 

īstenots līdzdalīgs dizaina process, sadarbojoties autoriem un dalībniekiem. 

Projektiem ir mērķi, laika grafiks un iznākums, un tajos tiek izmantoti arī 

dažādi citi resursi, piemēram, tehnoloģijas, telpas, skices, prototipi, izpētes 

materiāls u.tml.

Līdzdalīgos dizaina procesos nozīmīga loma ir arī t.s. lietām, kas 

ir taustāmi objekti, kurus pielieto līdzdalības aktivizēšanai un reakciju 

ierosināšanai. Līdzdalība kā metode var tikt izmantota dažādās nozarēs, un 

katrā no tām process norit atšķirīgā veidā, taču dizainā un mākslā līdzdalība 

galvenokārt attīstās tieši ar lietu palīdzību. Projektu mērķis nav radīt kādu 

noteiktu priekšmetu, bet lietas tiek izmantotas par pamatu cilvēka un 

priekšmeta attiecību pētniecībai (Huybrechts et al., 2014b, lpp. 53). Šajā 

procesā gūtās atziņas savukārt pēcāk var tikt izmantotas jaunu priekšmetu 

dizainā.

Ir svarīgi apzināties, ka līdzdalīgu dizaina procesu iznākums vienmēr 

ir neskaidrs, un pats process ir riskants, jo dalībnieku reakcijas līdz galam 

nekad nav paredzamas (Huybrechts et al., 2014a, lpp. 96-97). Tāpēc ļoti 

būtisks ir autora profesionālais ieguldījums procesa vadīšanā. Taču tajā pat 

laikā līdzdalības gadījumā dizaineram kā ekspertam, salīdzinot ar cita veida 

dizaina procesiem, ļoti neliela loma.

Lietotāju ietekmi pretstatā eksperta ieguldījumam dažāda veida 

dizaina procesos grafiski vizualizējusi Sandersa (Sanders, 2008) (shēma 2). 

Līdzdalīga dizaina gadījumā lietotāji tiek uzskatīti par partneriem un 

aktīviem dizaina līdzautoriem. Tas vienlaikus ir gan līdzdalīgaā dizaina 

ieguvums, gan arī trūkums. Veiksmes gadījumā dalībnieku un dizaineru 

sadarbība var vainagoties ar rezultātu, kas ir vispiemērotākais lietotājiem. 

Vēl jo vairāk – lietotāji savstarpējo sadarbību un rūpes par realizēto turpina 

arī pēc tam, kad eksperts vairs nav klātesošs (Huybrechts et al. 2014c, 

lpp. 206-207).
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Taču pamatīgā lietotāju iesaiste dizaina procesā vienlaikus ir arī šīs 

metodes trūkums, jo lietotājs, kas nav atbilstoši izglītots un trenēts, ne 

vienmēr spēj ģenerēt kaut ko būtiski jaunu. Tā vietā tas sniedz risinājumu 

savām šībrīža vajadzībām, un nespēj nemaz iztēloties savas latentās, 

nākotnes vajadzības, kamēr nav piedzīvojis šo vajadzību apmierināšanu 

(Sanders, 2001). Kā ilustrācija tam kalpo autoražotājam Henrijam Fordam 

piedēvētais izteikums: “Ja es būtu vaicājis cilvēkiem, ko viņi vēlas, viņi 

būtu prasījuši ātrāku zirgu,” jo motorizēts transportlīdzeklis un tā sniegtās 

priekšrocības tajā laikā būtu bijušas ārpus viņu iztēles robežām. Lai arī 

nav skaidri zināms, vai Fords tā ir sacījis un vai vispār kāds tā jebkad ir 

izteicies, tehnoloģiju attīstības vēsturē ir pietiekoši daudz piemēru lietām, 

kas pēc ieviešanas kļūst ārkārtīgi pieprasītas, kaut gan iepriekš lietotāji nav 

apzinājušies un izjutuši vajadzību pēc tām.

Kritiskā dizaina metodes var tikt veiksmīgi izmantotas, lai novērstu šo 

trūkumu līdzdalīgos dizaina procesos (Bowen, 2010). Kaut arī Sandersas 

veidotajā shēmā kritiskais dizains raksturots kā izteikta eksperta 

domāšanas veida pieeja pretstatā līdzdalīgajai, lietotāju iesaistošajai pieejai, 

abiem šiem dizaina veidiem ir arī kas kopīgs. Kā iepriekš minēts, viens no 

būtiskiem līdzdalīga dizaina elementiem ir “lietas” jeb priekšmetiski artefakti, 

ar kuru palīdzību tiek rosināta ideju ģenerēšana un testēšana (Sanders, 

2008). Taču arī kritiskajam dizainam raksturīgs priekšmeta lietojums ar 

mērķi izraisīt sabiedrības reakciju un tādējādi eksperimentālā ceļā iegūt 

vērtīgu informāciju par tās domāšanas veidu un uzvedību. Atšķirībā no 

artefaktiem, kas sadarbībā ar dalībniekiem tiek radīti līdzdalīga dizaina 

projektos, kritiskajā dizainā šos priekšmetus, sauktus arī par kultūras 

zondēm (cultural probes), rada tikai paši dizaineri. Kultūras zondes ir kritiskā 

dizaina metodes pamatā; tās ir “neviennozīmīgi kairinātāji, ko dizaineri sūta 

cilvēkiem, kuri pēc tam tiem atbild,” un dizaineru nodoms ar šīm zondēm ir 

“drīzāk sagādāt dizaina iedvesmu, nevis pielietot kā instruments, lai izprastu 

citu pieredzes” (Sanders, 2008).
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Presence	Project
Gavers, Dans un Elena Pačenti (Elena Pacenti) publikācijā “Cultural 

probes” apraksta šo kritiskā dizaina pētniecības pieeju, ko autori pielietojuši 

“Presence Project” – līdzdalīgā Eiropas Savienības finansētā projektā ar mērķi 

izstrādāt inovatīvas mijiedarbības tehnikas, kas veicinātu senioru klātbūtni 

sabiedrībā (Gaver, Dunne, & Pacenti, 1999). Projekts tapis laikā, kad šī metode 

vēl tikai tiek testēta, un būtībā ir dizaina pētniecības eksperiments. Kā tāds, 

līdztekus pašu autoru secinājumiem, tas arī ir atzīts par zinātniska žurnāla 

publikācijas vērtu, jo ļauj ieskatīties divu atšķirīgu un nereti pretnostatītu46 

dizaina pieeju konfrontācijā un savstarpējā integrācijā.

Kā izpētes materiāls minētajā projektā tika izmantotas kultūras 

zondes, kuras dizaineri iepriekš sagatavoja un pirmās tikšanās laikā 

izsniedza projekta dalībniekiem – nelielai grupai senioru no projekta 

mērķauditorijas apkaimes. Šajā gadījumā zondes bija caurspīdīgas 

plastikāta aploksnes, kurās atradās dažāda veida materiāls ar tajā ietvertu 

darba uzdevumu, ar kura palīdzību tiktu veicināta projekta dalībnieku jeb 

mērķauditorijas un dizaineru radoša mijiedarbība (attēli 7102, 103, 104).

Aploksnēs bija, piemēram, vairākas dizaineru veidotas pastkartes. 

Uz tām nebija tipisku pastkaršu ainu, bet gan dažādi fantāziju rosinoši 

attēli, un otrā pusē uzdrukāts kāds jautājums, uz kuru senioram bija 

jāatbild un jānosūta pastkarte atpakaļ dizaineriem. Jautājumi bija 

sastādīti ar mērķi iepazīt senioru dzīvesveidu attiecīgajā apkaimē, taču 

nepavisam neatgādināja dažādu tradicionālu izpētes aptauju jautājumus, 

uz kuriem cilvēki atbild nelabprāt un nereti arī nepatiesi, attiecīgi padarot 

aptauju rezultātus par nederīgiem. Šie jautājumi projekta dalībniekiem 

drīzāk varēja šķist kā zinātkāra drauga jautājumi, kādus mēdz uzdot bez 

jebkāda tālākejoša nodoma, bet tikai aiz patiesas intereses par attiecīgā 

cilvēka personību, piemēram: “Pastāsti par kādu padomu, kas tev dzīvē 

bijis noderīgs?” vai “Kāda loma tavā dzīvē ir mākslai?” vai “Kas ir tavs 

iecienītākais aparāts?” Arī pats pastkartes formāts kā tāds, salīdzinot ar 

aptaujas anketu, ir krietni neformālāks medijs, un to informācijas apmaiņai 

46 Skatīt shēmu 2 "Liza Sandersa, Dizaina karte."
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ATTĒLI 102, 103, 104 - Bils Gavers, Entonijs Dans, Elena Pačenti, Presence Project, 1999.
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104



181

savā starpā parasti lieto draugi un ģimenes locekļi. Bez tam dalībnieki 

jautājumus varēja atbildēt sev ērtā laikā un nosūtīt katru pastkarti atsevišķi, 

kādu nenosūtot vispār, ja jautājums bija grūti atbildams vai nerosināja 

interesi.

Lai iepazītu senioru attiecības ar viņu apkārtējo vidi – gan apkaimes, 

gan globālā mērogā, aploksnēs bija ievietotas arī dažādas kartes. 

Piemēram, pasaules karte ar jautājumu “Kur tu esi bijis?” un uzlīmes, ar 

kurām atzīmēt attiecīgās vietas. Vai arī tuvākās apkaimes karte, kurā 

senioram jāatzīmē vietas, kurās viņš dodas satikt draugus vai pabūt 

vienatnē, vai arī kur viņš vēlētos nokļūt, bet nespēj, kā arī vietas, kur tas jūtas 

droši un kur apdraudēti. Dizaineri šīs kartes bija veidojuši dažādos formātos 

un uz teksturētiem papīriem, radot izteiktu individuāla dizaina iespaidu, 

papildinājuši ar uzlīmēm un attēliem, mudinot dalībniekus izpausties pēc 

iespējas atraisīti un radoši. Pēcāk kartes tika salocītas un nogādātas 

atpakaļ dizaineriem.

Iespēju ieraudzīt dalībnieku ikdienu burtiski ar viņu pašu acīm sniedza 

zondē iekļautā vienreizējās lietošanas fotokamera. Lai distancētu to no 

pazīstamās, komerciāliem zīmoliem pārpildītās pasaules, dizaineri kamerai 

bija noņēmuši oriģinālo iepakojumu un aizstājuši to ar neitrālu kartona 

apvalku, uz kura bija uzdrukāts arī “darba uzdevums” – dažādi vēlami sižeti 

fotogrāfijām.

Dizaineri atzīst, ka viņu mērķis nebija radīt komerciālus produktus, bet 

gan veicināt nebijušu izpratni par tehnoloģijām. Tas attiecīgi viņiem ne tikai 

ļauj, bet pat pieprasa būt spekulatīviem dizainā, censties paplašināt robežas 

un pētīt jaunas funkcijas un pieredzes ārpus vispārpieņemtās normas. 

Tā vietā lai rastu risinājumus lietotāju vajadzībām, dizaineri meklē jaunas 

iespējas labsajūtai un socializācijai, un jaunas kultūras formas (Gaver, 

Dunne, & Pacenti, 1999, lpp. 25).

Autori secina, ka dizaina loma šādā līdzdalīgā projektā tieši izpētes 

stadijā izrādās ļoti nozīmīga. Rezultātus pozitīvi iespaido tas, ka informācija 

no dalībniekiem tiek pieprasīta ar grafiska un fiziski taustāma, nevis 

tekstuāla materiāla palīdzību. Svarīgi ir gan tas, kā šis materiāls ir noformēts 

un kā tas izskatās, gan tas, kā tas liek justies projekta dalībniekam. Šajā 

sakarā dizaineri norāda, ka apzināti centušies izvairīties no pārlieku 
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“profesionāla” vai komerciāla iespaida radīšanas, kas dalībniekiem varētu 

šķist pierasta, taču tajā pat laikā bezpersoniska saziņas forma, un attiecīgi 

varētu mazināt senioru vēlmi iesaistīties. Tomēr visi zondes priekšmeti bija 

arī rūpīgi izstrādāti un acīmredzami liecināja par projekta vadītāju ieguldīto 

darbu, ļaujot senioriem justies nozīmīgiem šajā projektā. Lai veicinātu 

spontānākas un neprognozējamākas reakcijas, viss dalībniekiem izdalītais 

materiāls tika radīts kā formāli pazīstami priekšmeti, tomēr ar nedaudz 

atsvešinošu dizainu. Tādējādi dalībnieki spēja atpazīt šīs lietas un zināja, 

kā ar tām rīkoties, bet tajā pat laikā bija ieintriģēti tās izpētīt, veikt dotos 

uzdevumus un nogādāt visu atpakaļ dizaineriem, nodrošinot atgriezenisko 

saikni.

Dizaineri atzīst, ka “šāda “mākslinieka–dizainera” pieeja ir atklāti 

subjektīva un tikai daļēji seko jebkādam “objektīvam” problēmas 

konstatējumam” (Gaver, Dunne, & Pacenti, 1999, lpp. 25). Šīs zondes, kas 

izmantotas izpētes stadijā, patiesībā drīzāk ir iedvesmas meklējumi, nevis 

centieni iegūt informāciju, un to mērķis ir veicināt pašu dizaineru iztēli, nevis 

formulēt kādu problēmu kopumu. Dizaineri vēlas paturēt savas eksperta 

tiesības uz profesionālu spriedumu, neļaujot līdzdalīgajā procesā iegūtajiem 

datiem tieši diktēt, kādā virzienā būtu jāveido dizaina risinājumi.

Šīs zondes nav radītas tāpēc, lai tās pēc tam rūpīgi analizētu, un autori 

iegūtos rezultātus nav arī nekādā sistemātiskā veidā apkopojuši. Tajā pat 

laikā, to rezultātā radītie dizaina priekšlikumi, pat piedāvājot pilnīgi jaunas 

iespējas, tomēr atspoguļo to, ko dizaineri uzzinājuši no saņemtā materiāla. 

Kā apliecinājumu metodes iedarbībai un dizaina procesā pieņemto 

lēmumu pareizībai, dizaineri min pašu dalībnieku pozitīvās reakcijas uz 

izstrādātajiem priekšlikumiem. Lai arī daļa no tiem bija iecerēti kā savādi vai 

provokatīvi, seniori ar šīm idejām uzreiz identificējās un iesaistījās diskusijā 

par to iespējamām modifikācijām vai uzlabojumiem, liekot noprast, ka 

kultūras zondēšanas metode sevi ir attaisnojusi (Gaver, Dunne, & Pacenti, 

1999, lpp. 27-28).

Placebo	Project
Nedaudz atšķirīga konfrontācija ar dalībniekiem un pilnīgi cita veida 

kultūras zondes izmēģinātas pāris gadus vēlāk, 2001. gadā, kad dizaineri 
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Dans un Reibija realizējuši “Placebo” projektu. Šis nav uzskatāms par 

tipisku līdzdalības projektu, jo tas īstenots kā eksperiments, kura mērķis ir 

nezinātniska etnogrāfiska un antropoloģiska izpēte (Dunne & Raby, 2001, 

lpp. 75), bez nodoma tās rezultātā nonākt līdz kādam dizaina risinājumam. 

Šī projekta ietvaros tiek testēta dizaina mijiedarbība ar tā lietotāju un jo īpaši 

– emocionālais un estētiskais efekts. Tomēr arī šajā gadījumā ir klātesoši 

visi līdzdalīgam procesam raksturīgie elementi – dizaineri, dalībnieki, 

projekts un lietas.

Šajā projektā dizaineri tiecas atklāt, kādu lomu mūsu dzīvē spēlē 

elektroniski objekti, taču ne tik daudz utilitārā un funkcionālā nozīmē, 

kā drīzāk emocionālā un pat ezoteriskā līmenī. Ir zināms, ka daudzas 

elektroniskas ierīces raida vai uztver elektromagnētiskos viļņus, ar kuru 

palīdzību tās sazinās savā starpā, nodrošina savu funkciju vai ir attālināti 

vadāmas. Liela daļa cilvēku par to ikdienā vispār neaizdomājas; citiem par 

šo faktu atgādina tikai tās reizes, kad viļņu interferences rada traucējumus 

ierīču darbībā. Bet ir arī ļaudis, kas elektromagnētiskajiem laukiem pievērš 

pastiprinātu vērību un uzskata, ka tie lielākā vai mazākā mērā ietekmē 

viņu labsajūtu. Reizēm šīs bažas ir pamatotas, tomēr visbiežāk dažādie 

stāsti par to, ka elektromagnētiskais lauks ir fiziski sajūtams, sagādā 

sāpes vai izraisa citas mistiskas parādības, nav zinātniski izskaidrojami. 

Neraugoties uz to, šādi fenomeni ir dizaineru intereses vērti, jo liecina par 

mūsu attiecībām ar vidi un tehnoloģijām. Kā atzīst paši projekta autori: “Mūs 

neinteresē vai šie stāsti ir patiesi vai zinātniski pamatoti, mūs vairāk interesē 

naratīvs, ko cilvēki izvērš, lai to izskaidrotu elektroniskās tehnoloģijas un 

savas attiecības ar tām.” (Dunne & Raby, 2001, lpp. 75)

Pats projekta nosaukums – “Placebo” – jau atklāj dizaineru nodomu 

pētīt tieši psiholoģiskos un emocionālos iespaidus, nevis kādu reālu 

jaunu tehnoloģiju fiziskās implikācijas uz cilvēka organismu. Šādā nolūkā 

viņi radījuši objektu sēriju, kuriem paši arī piedēvējuši dažādas fiktīvas 

funkcijas, kas kaut kādā veidā saistītas ar elektroniku un mūsu mijiedarbību 

ar to. Šie priekšmeti radīti no kokšķiedras plātnēm (MDF) un eventuāliem 

papildmateriāliem, līdzīgi kā liela daļa mēbeļu un interjera iekārtu, un arī 

to formās ir atpazīstami elementi. Tajā pat laikā tie izskatās pietiekami 

vispārīgi, lai ļautu “lietotājam” nodoties visdažādākajām interpretācijām 
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par to darbību, funkcionalitāti un efektivitāti. Projekta ideja balstās dizaineru 

atskārsmē, ka viņi nav spējīgi atrisināt visas problēmas, piemēram, 

konkrētajā gadījumā – pasargāt cilvēkus no elektromagnētisko lauku 

klātbūtnes un prezumētās negatīvas ietekmes. Taču viņi var mainīt cilvēku 

uztveri un sniegt psiholoģisku mierinājumu līdzīgi, kā tas notiek ar placebo 

medikamentiem.

 Projektā iesaistītie dalībnieki tika meklēti dažādos veidos – ar 

sludinājumu palīdzību, Victoria & Albert muzejā rīkotajās radošajās darbnīcās, 

caur Selfridges universālveikala skatlogā izvietotu informāciju un publikāciju 

britu nacionālajā laikrakstā. Interesentiem bija jāaizpilda pieteikuma 

anketa, norādot jebkādu neparastu pieredzi, kas saistīta ar elektroniskiem 

priekšmetiem, un attieksmi pret elektromagnētiskiem viļņiem. Dizaineri 

atzīst, ka šādā veidā izvēlēti cilvēki, protams, nereprezentē plašu sabiedrību 

un drīzāk uzskatāmi par izņēmumiem. Taču tajā pat laikā tie arī ir reāli cilvēki 

un attiecīgi viss, ko tie projekta laikā atklās būs balstīts faktos, nevis fikcijā.

Projekta ietvaros dizaineri radīja astoņus priekšmetus, un katrs no 

tiem uz vienu mēnesi tika uzticēts kādam no izvēlētajiem dalībniekiem, 

izskaidrojot šo ierīču darbības principus, bet ļaujot dalībniekiem pašiem 

izlemt kur, kā un kādam nolūkam šīs lietas izmantot. Minētā perioda 

beigās dizaineri atkal satikās ar dalībniekiem, izjautāja viņus par gūtajiem 

iespaidiem, kā arī inscenēja mijiedarbības procesa raksturīgākās ainas, 

dokumentējot tās fotogrāfiskos attēlos.

Starp šīm savādajām lietām bija, piemēram, “Loft” – ar svinu apšūta 

kārba, kas piestiprināta pieslienamo kāpņu augšgalā (attēls 105). Tā iecerēta 

kā vieta, kur uzglabāt vērtīgas magnētiskas atmiņas, tādas kā audio kasetes, 

telefona automātiskā atbildētāja ierakstus vai datora disketes, lai pasargātu 

tās no iespējamiem bojājumiem magnētisko lauku ietekmē. Objekta 

nosaukums47 ir atsauce uz bēniņiem, kuros cilvēki nereti noglabā dažādas 

sentimentālas lietas, kuras ikdienā nav nepieciešamas, bet kuras tomēr ir žēl 

mest ārā. Šāds priekšmets interjerā ikvienam liek noprast, ka tā ir vieta kaut 

kam īpašam, un piekļūšana noslēgtajai kārbai var kļūt pat par īpašu rituālu.

47      No angļu valodas - bēniņi
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Sofija, kurai projekta ietvaros bija iespēja vienu mēnesi šo objektu 

“testēt” savā dzīvoklī, intervijā ar dizaineriem atklāj, ka tas licis viņai rūpīgi 

apdomāt, ko svina kārbā noglabāt. Objekts, kaut arī izmēros visai apjomīgs, 

ātri atradis piemērotu vietu viņas guļamistabā, kur labi iekļāvies interjerā, 

taču tā funkcija sagādājusi gana pārdomu, jo bijis grūti izlemt, kuras no 

viņas lietām ir pietiekami svarīgas, lai būtu pelnījušas atrasties šajā vietā. 

Bez tam Sofija pati atzīst, ka tieši priekšmeta savdabīgais dizains – tas, 

ka tā nav vienkārši kārbiņa, kura varētu tikt nolikta jebkurā vietā, bet gan 

ir piestiprināta trepju augšgalā – izraisa šo īpašo attieksmi. Tā ir grūtāk 

pieejama, un viņa kāptu augšā tikai sevišķos gadījumos, lai aplūkotu tur 

noglabātas lietas vai pievienotu jaunas.

Šis piemērs uzskatāmi ilustrē, kā kritiskais dizains mudina cilvēkus 

domāt par lietu nozīmi viņu dzīvē, izvērtēt prioritātes un pārskatīt savu 

vērtību kopumu. Līdzdalības aspekts šajā projektā izpaužas tajā, ka dizaineri 

radītās lietas nodod dalībniekiem aktīvā lietošanā un pēcāk iesaistās ar 

tiem diskusijā par viņu pieredzi. Tas ļauj dizaineriem iegūt krietni vairāk 

informācijas par savu ideju iedarbīgumu uz sabiedrību, nekā pasīvi izstādot 

priekšmetus muzejā vai galerijā, kā tas kritiskajā dizainā notiek lielākoties.

“Electro-draught Excluder” – kāds cits objekts šajā projektā – ir 

apzināti radīts kā patiess placebo (attēls 106). Zinot, ka tehniski tas nav 

iespējams, dizaineri šo priekšmetu potenciālajiem lietotājiem prezentēja 

kā elektromagnētisko radiāciju absorbējošu vairogu, ko lietot, piemēram, 

skatoties TV vai strādājot pie datora. Situāciju vēl neparastāku vērš 

apstāklis, ka konkrētie projekta dalībnieki izrādās pietiekami zinoši, lai paši 

saprastu, ka priekšmetam piedēvētā funkcija patiesībā ir neiespējama. 

Taču, neraugoties uz to, Lorena stāsta, ka vairogs viņai sniedzis simbolisku 

patvēruma sajūtu. Iesākumā pāris reizes pamēģinājusi to lietot pie 

televizora, viņa visbeidzot to novietojusi guļamistabā, un tas bijis vairāk kā 

žests, kā durvju aizvēršana, kā sevis norobežošana no ārpasaules. Un šai 

sajūtai par iemeslu nav bijušas priekšmetam piedēvētās spējas absorbēt 

elektromagnētisko starojumu, bet drīzāk iespēja ar to fiziski norobežot telpu, 

izmainīt tās konfigurāciju.
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ATTĒLS 106 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Placebo project, Electro-draught Excluder, 2001.
ATTĒLS 105 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Placebo project, Loft, 2001.
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Kritiskajam dizainam ir raksturīgi nesniegt tūlītēju risinājumu, bet 

drīzāk ļaut identificēt problēmas. Tas skaidri parādās arī šī projekta 

ietvaros. Lorena atzīst, ka tā vietā, lai ļautu viņai justies pasargātai, dīvainā 

priekšmeta klātbūtne lika sajusties nedroši, jo tas bija uzjundījis raizes par 

elektromagnētisko lauku nepārtraukto klātbūtni pašas mājā.

Savukārt atbildot uz dizaineru jautājumu, vai šis objekts iespaidojis 

viņas attieksmi pret elektromagnētiskajiem viļņiem, Lorena atbild: “Es jau 

iepriekš zināju par to, tomēr manuprāt es to neapzinājos tik lielā mērā, 

kamēr nebiju ienesusi viļņu atvairītāju mājā.” (Dunne & Raby, 2001) Un šis 

apgalvojums apliecina vienu no kritiskā dizaina lietderības pamatojumiem, 

respektīvi, ka dizainam ir būtiska nozīmē arī kā medijam. Pirmkārt tāpēc, 

ka ar tā palīdzību nodotā informācija tiek uztverta savādāk, nekā ziņojumi, 

kas pausti ar valodas starpniecību. Taustāmam priekšmetam ir daudz 

dažādu aspektu, kurus cilvēks uztver apzināti vai zemapziņas līmenī un 

kuri papildina ziņojumu, veidojot daudz plašāku kopainu, kamēr tekstuāli 

paustās informācijas apjoms ir krietni ierobežotāks un pārsvarā satur 

tikai pamatdomu. Un otrkārt, dizains ir iedarbīgs medijs arī tāpēc, ka pat 

teorētiski zināmu informāciju ne vienmēr ir iespējams pilnvērtīgi izvērtēt, 

kamēr tā nav pieredzēta fiziski, kompleksi darbojoties visām cilvēka 

maņām.

“GPS Table” gadījumā dizaineriem atklājās kāds cits lietu un cilvēku 

attiecību aspekts – lietotāja emocionāla pieķeršanās priekšmetam. 

Dizaineri bija radījuši vienkāršu, arhetipiskas formas galdu, kura virsmā 

bija iestrādāts neliels displejs (attēls 107). Galdā iebūvētais globālās 

pozicionēšanas sistēmas sensors identificēja galda atrašanās vietu un 

attiecīgās koordinātas norādīja šajā displejā. Tomēr tas bija iespējams 

tikai tad, kad galds bija novietots vietā, kur tas brīvi varēja uztvert satelītu 

signālus – zem stiklota jumta vai brīvā dabā. Pārējā laikā tā displejā bija 

lasāms vārds “LOST”.48

Projekta dalībnieki Diks un Lorna galdu novietoja mājas stiklotajā 

verandā, kas bija vienīgā vieta iekštelpās, kur tas varēju uztvert GPS 

signālus. Pirmās izmaiņas, ko viņi ievēroja savā uzvedībā, bija tas, ka tie ik 

48      No angļu valodas - pazudis.
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ATTĒLI 108, 109 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Placebo project, Nipple Chair, 2001.
ATTĒLS 107 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, Placebo project, GPS Table, 2001.
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pa laikam devās pārbaudīt, vai sistēma darbojas un vai displejā redzamas 

galda atrašanās vietas koordinātas. Šīs regulārās “pārbaudes” ātri kļuva 

par viņu ikdienas rutīnas sastāvdaļu  – no rīta aizejot, vakarā atgriežoties 

no darba, pirms gulētiešanas... Diks atzīstas, ka reizumis mēdzis pat nakts 

vidū palūkoties pa guļamistabas logu un, ieraudzījis verandā spīdam zaļo 

displeja gaismiņu, sajutis nomierinošu apstiprinājumu, ka viss ir kārtībā. 

Savukārt brīžos, kad galds bijis “pazudis”, abi ar dzīvesbiedri Lornu jutušies 

nemierīgi, it kā tas būtu dzīva būtne, kas nonākusi grūtībās, kā bērns, par 

kuru jāparūpējas. Viņiem abiem ir grūti izskaidrot šīs sajūtas, jo parasti tie 

nemēdzot savām mēbelēm piedēvēt cilvēciskas īpašības.

Šajā gadījumā tieši dizaina līdzekļi ir tie, ar kuriem ir panākts šāds 

neparasts efekts: tāda nianse kā dizaineru trāpīgi izvēlētais vārds “LOST” 

digitālajā displejā piešķīris emocionālu nozīmi tīri tehniskajai kļūmei 

iekārtas savienojumā ar satelītiem. Pretstatā pierastajām mirgojošajām 

signāllampiņām, kas norāda uz elektronisko ierīču statusu, šoreiz viens 

vienīgs īsts vārds spējis lietotājos izraisīt pieķeršanos un vēlmi rūpēties par 

priekšmetu.

Arī  objekts”Nipple Chair”, līdzīgi kā “GPS Table”, daudz atklāj par 

cilvēku iracionālajām attiecībām ar viņu priekšmetisko vidi (attēli 108, 

109). Neils, kura mājoklī šis krēsls projekta ietvaros atradās, būdams 

loģiski domājošs jauno tehnoloģiju piekritējs, pats bija pārsteigts par savu 

emocionālo reakciju uz tā klātbūtni. Krēslā bija iebūvēti elektromagnētisko 

lauku uztvērēji, kas uztvertos signālus novadīja uz diviem atzveltnes plaknē 

iestrādātiem izvirzījumiem, kas savukārt to iespaidā vibrēja. Dizaineriem 

šķita interesanti uzzināt, kā rīkosies cilvēks, sēžot šajā krēslā un pēkšņi ar 

muguru sajūtot vibrāciju. Vai tas jutīsies satraukts par elektromagnētisko 

aktivitāti un mēģinās mainīt savu atrašanās vietu, vai gluži otrādi – ļausies 

masējošajam efektam, ko pavada maiga dūkoņa?

Neils, līdzīgi kā citi projekta dalībnieki, pirmās dienas pavadīja 

cenšoties saprast, kādos apstākļos priekšmeta darbība aktivizējas. Viņš 

secināja, ka ne vienmēr ir iespējams noskaidrot, uz ko tieši krēsls reaģē, un 

vibrācijas reizēm šķita haotiskas un neizskaidrojamas, bez tam tās mainīja 

ātrumu un intensitāti. Tas Neilā izraisīja savādo pieķeršanās sajūtu un pat 
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empātisku attieksmi pret šo priekšmetu. Viņš stāsta, kā mēģinājis atšifrēt 

tā uzvedību, bet juties tā it kā abi runātu katrs savā valodā – krēsls reaģē 

uz Neila darbībām, bet līdz galam nav skaidrs, ko šī reakcija nozīmē. Viņš 

to salīdzina ar interaktīvajām elektroniskajām rotaļlietām, tādām kā Fērbijs 

(Furby) vai Tamagoči (Tamagotchi), taču apgalvo, ka šis priekšmets ir 

daudz aizraujošāks par tām, jo “Nipple Chair” tomēr nav sīkrīks jeb gadžets 

(gadget). Visdažādāko funkciju gadžeti, kas, sākot jau ar 21. gadsimta 

sākumu, pārpludina elektropreču veikalus un interneta tirgotāju vietnes, spēj 

lieliski piesaistīt pircējus, taču pēc iegādes ātri vien atkal tiek aizmirsti, jo 

acīmredzot nesniedz gaidītos uzlabojumus. To atzīst arī Neils, kurš pats ir 

liels digitālo sīkrīku fans. Viņaprāt tieši tas, ka šim krēslam nav iespējams 

neko ieprogrammēt, izmainīt darbības režīmu, mainīt jutīgumu vai izmantot 

arī kā modinātājpulksteni, padara to pilnīgi atšķirīgu. Tas nav gadžets, bet 

mēbele, kura mijiedarbojas ar tās lietotāju.

Aprakstītie piemēri, papildus jau iepriekš minētajam, ļauj nonākt 

arī pie citām atziņām, kas apliecina kritiskā dizaina nepieciešamību. 

Profesionālās dizaina diskusijās kritiskajam dizainam mēdz pārmest, 

ka funkcionalitāte tajā tiek atstāta otrā plānā vai ka tiek radītas lietas, 

kurām nav pamatota iemesla pastāvēt, un attiecīgi šis dizains neatbilst 

vispārpieņemtajiem dizaina prakses uzstādījumiem. Tomēr kritiskie 

dizaineri ir pārliecināti, ka cilvēkiem ir nepieciešams daudz vairāk nekā tikai 

apmierināt savas praktiskas vajadzības un ka arī dizains var būt līdzeklis šī 

mērķa sasniegšanai. To sarunās ar dizaineriem apliecināja arī visi “Placebo” 

projekta dalībnieki.  Piemēram, GPS galda vienīgā acīmredzamā funkcija ir 

tik vien kā sniegt lietotājam informāciju par galda tābrīža ģeogrāfiskajām 

koordinātām, un Lorna un Diks atzīst, ka tas nav nekas īpaši noderīgs un 

nepieciešams, jo sevišķi, cilvēkiem atrodoties pašam savās mājās. Taču tajā 

pat laikā šīs koordinātas neuzkrītoši atgādinājušas, ka viņi ir tikai niecīga 

visuma daļiņa, kas atrodas vienā noteiktā punktā; tās likušas apzināties 

sevi, savu dzīvi un tās nozīmi daudz plašākā kontekstā. Savukārt “Electro-

draught Excluder” lietotāja Lorena stāsta, ka tieši funkcionalitātes trūkums 

bijis viņas testētā objekta iedarbīguma pamatā. Tas lieliski darbojies tieši kā 

tēlaina lieta, nevis kā noderīgs priekšmets. Līdzīgu viedokli pauduši arī citi 

projekta dalībnieki, sakot, ka dizaineru radītās lietas likušas viņiem domāt, 
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kļūt jutīgākiem pret apkārtējo vidi un nemanāmajām izmaiņām tajā, apzināties 

sevi kā daļu no plašākas sistēmas, pretstatā ierastajām elektroierīcēm, kam ir 

skaidri definēta funkcija un lietošanas pamācība, kas pašu lietotāju nostāda 

pasīvā izpildītāja lomā.

3.7.4.	Komerciāls	konteksts

Kritiskā dizaina iekļaušana komerciālā kontekstā nav tipiska parādība, 

jo, lai paustu kritisku attieksmi, lielākoties ir nepieciešams uzturēt zināmu 

distanci no kritikas objekta, kas kritiskā dizaina gadījumā visbiežāk ir tieši 

kapitālistiskā tirgus situācija un patērētājsabiedrība. Cits nozīmīgs iemesls 

tam, kāpēc kritisks dizains attīstās galvenokārt ārpus komerciāla konteksta, ir 

pieņēmums, ka tas nevar būt komerciāli veiksmīgs. Taču komerciāls dizains 

un kritiski projekti pastāv viens otram līdzās, un tas pēdējos gados novērojams 

pat visās nozīmīgākajās dizaina mesēs, kas sākotnēji bijušas iecerētas un 

ilgus gadus arī noritējušas kā tīri komerciālas jauno produktu izstādes. Kā 

norāda Paula Antonelli (Paola Antonelli), MoMA arhitektūras un dizaina nodaļas 

galvenā kuratore, abas pretējās frontes barojas no šī opozīcijas stāvokļa un 

viena otrai ir nepieciešamas (Antonelli, 2015). Tomēr ir atsevišķi gadījumi, 

kad kritiska dizaina integrācija komerciālā kontekstā tomēr ir iespējama, kā 

piemēram, reklāmas dizainā, kā arī uzņēmumu nākotnes attīstības stratēģiju 

plānošanā, un pat mazumtirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas nozarē.

Kamēr reklāma, mazumtirdzniecība un pakalpojumu dizains ir orientēti 

uz maksimālu publisku ekspozīciju, un to piemēri ir brīvi pieejami formālai 

analīzei, uzņēmumu nākotnes plāni lielākoties ir viņu komercnoslēpums. 

Tas ievērojami apgrūtina iespēju analizēt konkrētus gadījumu pētījumus 

un izdarīt secinājumus par kritiskā dizaina metožu izmantošanas procesu 

un to sniegtajām priekšrocībām. Tomēr faktu, ka tas notiek pietiekami 

aktīvi apliecina dizaina firmas, kas piedāvā citiem uzņēmumiem šāda 

veida stratēģiju izstrādes un testēšanas pakalpojumus, izmantojot dizaina 

spekulācijas kā vienu no izziņas metodēm. Zināmu priekšstatu par šo firmu 

darba metodiku iespējams gūt arī no šo firmu aprakstiem un ziņojumiem to 

interneta mājaslapās, kā arī no tajās darbojošos speciālistu publikācijām un 

lekcijām.
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Near Future Laboratory, kuras pašu iniciētie bezpeļņas projekti 

aprakstīti nodaļas “Kritiskā dizaina formālās variācijas” apakšnodaļā 

“Spekulatīvais dizains”, strādā arī komerciāliem mērķiem un piedāvā saviem 

klientiem “tikt skaidrībā šodien, bet dizainēt rīt” (Near Future Laboratory, 

n.d.). Uzņēmumā darbojas dizaineri, inženieri un informācijas tehnoloģiju 

speciālisti, un viņu pielietotās izpētes metodes plaši variē, iekļaujot gan 

laboratoriskos izmeklējumus, gan sociālajām zinātnēm raksturīgās aptaujas 

un lauka darbu. Klientiem tiek piedāvāta iespēja pārbaudīt savu ideju 

piemērotību noteiktiem apstākļiem, pārliecināties par to pamatotību vai 

gluži vienkārši profesionāli vadītā diskusijā nonākt pie nepieciešamajiem 

secinājumiem. Taču ļoti nozīmīgu vietu Near Future Laboratory metodoloģijā 

ieņem dizaina fikcija, kas ar taustāmu priekšmetu un prototipu palīdzību 

ļauj izzināt potenciālo produktu vietu nākotnes sabiedrībā, kā arī izprast, 

kā nākotnes priekšmeti modelēs cilvēku dzīves, ikdienu un savstarpējās 

attiecības.

Šādas stratēģijas pamatotību komerciālā kontekstā uzsver arī Hants, 

kurš publikācijā par pēdējā laikā novērojamajām pārmaiņām rūpnieciskā 

dizaina nozarē norāda uz nepieciešamību veidot sabiedrības modeļus (pēc 

analoģijas produktu prototipiem, kas ir viena no vispārpieņemtajām dizaina 

metodēm) (Hunt, 2011, lpp. 33). Viņš atzīst, ka šībrīža situācija, kad it visas 

daudz maz profesionāli izstrādātas korporatīvās stratēģijas koncentrējas 

uz “lietotāja izprašanu” un “uz lietotāju orientētu” dizainu, ir absurda, ņemot 

vērā cik šī atklāsme ir pašsaprotama un cik tomēr vēlu tā ienākusi biznesa 

vidē. Tomēr arī tagad, kad beidzot it kā tiek domāts par lietotāju, vai vismaz 

uzstādīts šāds mērķis, uzņēmumi “pieņem darbā antropologus un citus 

sociālo zinātņu pētniekus, kas varētu palīdzēt gūt priekšstatu par lietotāju 

vajadzībām un vēlmēm, ar galveno nodomu galu galā iekarot vēl lielāku 

tirgus daļu un nodrošināt vēl vairāk iepriekš paredzamus panākumus, 

izlaižot tirgū jaunus produktus” (Hunt, 2011, lpp. 34). Tāpēc Hants mudina 

dizainerus veidot ne vien produktu, bet arī sabiedrības prototipus – 

spekulatīvus, pamatīgā izpētē balstītus modeļus, kas jaunu produktu 

implikācijas atklātu plašākā mērogā un ilgākā laika griezumā. Aicinot uz 

kritisku sadarbību, viņš norāda, ka “mēs vairs nedrīkstam samierināties ar 

antropoloģijas distancēto jutīgumu un dizaina “vairāk ir vairāk” mentalitāti”, 
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jo “ir pārāk daudz sarežģītu un liela mēroga problēmu, kas šobrīd apdraud 

mūsu pašu eksistenci.” (Hunt, 2011, lpp. 33)

Taču kritisku vēstījumu var iekļaut arī produktu reklāmā, iepakojuma 

dizainā vai jebkurā citā mārketinga materiālā. Uzskatāms piemērs tam ir 

dizainera Marti Gišē ilggadējā sadarbība ar apavu zīmolu Camper. Gišē, 

kas veidojis vairākus šī zīmola veikalu interjerus visā pasaulē, ir centies 

savu, kā arī Camper attieksmi pret patērētājsabiedrību ietvert arī komerciālā 

produktā. Viena no šādām izteikti kritiskām intervencēm ir Gišē dizains 

papīra iepirkumu somai, kas tradicionāli ir ļoti nozīmīga zīmolu mārketinga 

sastāvdaļa, jo publiski identificē cilvēku ar viņa iegādāto produktu, tādējādi 

veidojot zīmola tēlu. Dizainers uz šīs somas izvietojis ilustrāciju, kas 

papildināta ar vārdiem “Nepērc, ja tev to nevajag!” (attēli 110, 111). 

Cits veids, kā vairot sabiedrības izpratni par dažādām aktuālām 

problēmām ir sociālās kampaņas, ko dažādi komerciāli zīmoli veido 

savu reklāmu un mārketinga aktivitāšu ietvaros. Viens no zināmākajiem 

piemēriem ir zīmols United Colors of Benetton, kas jau kopš 1980. gadiem 

rada emocionāli neērtus, brīžiem pat šokējoši brutālus un atklātus 

lielformāta reklāmas plakātus, ko izvieto pilsētvidē, tādā veidā vēršot 

sabiedrības uzmanību uz fenomeniem, ar kuriem pārticībā dzīvojošā 

rietumu patērētājsabiedrība lielākoties nevēlas tikt konfrontēta (attēli 

112, 113, 114). Benetton reklāmās skarto tēmu loks ir plašs – izpratnes 

veicināšana par AIDS un HIV, rasisms un starpnacionālais naids, vardarbība 

pret sievietēm, bezdarbs, pārtikas trūkums u.tml., un nereti tās veidotas 

sadarbībā ar dažādām starptautiskām labdarības organizācijām.

Līdzīgs piemērs ir vāka noformējums žurnāla Cosmopolitain britu 

izdevumam, kurš veltīts t.s. “goda slepkavību” (honour killings) tēmai, kas, 

palielinoties imigrācijai, kļūst aizvien aktuālāka arī Lielbritānijā. Žurnāla vāks 

veidots kā atsauce uz konkrētu slepkavības gadījumu, kad 17 gadus vecu 

pakistāniešu meiteni viņas jaunāko brāļu un māsu klātbūtnē ar plastikāta 

maisiņu nosmacējuši pašas vecāki, jo viņa atsacījusies stāties vecāku 

sarunātā laulībā. Vāka dizaina pamatā ir miglaina sievietes fotogrāfija, bet 

pats žurnāls, kā ierasts, iepakots polietilēna plēvē, kas šajā kontekstā rada 

drūmi emocionālas asociācijas (attēls 115).
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ATTĒLI 110, 111 - Marti Gišē, Camper Commodityscapes, Don’t buy it if you don’t need it, 2002.
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Varētu iebilst, ka šausminošu vai kontroversiālu attēlu izmantošana ir 

iedarbīgs, taču neētisks paņēmiens, kas ekspluatē reālu cilvēku problēmas 

patērētāju piesaistīšanai un uzņēmuma peļņas vairošanai. Tomēr uz to 

var palūkoties arī no citas puses: pazīstami zīmoli, kuru reklāmas laukumi 

izvietoti redzamās publiskās vietās, tā vietā, lai popularizētu savus produktus, 

būtībā iegulda savu naudu sociālu kampaņu īstenošanā. Šo uzņēmumu 

ieguvums ir sava korporatīvā tēla uzlabošana, kas var nozīmēt arī lielākus 

pārdošanas apjomus. Tomēr tas ne vienmēr realitātē tā ir. Piemēram, 

Benetton savu reklāmu dēļ saskārušies ar dažādām grūtībām, sākot ar to, 

ka pašvaldības šādas afišas neatļauj izvietot pilsētvidē, pamatojoties uz to, 

ka attēli ir aizskaroši (The Guardian, 2011), un beidzot ar paša uzņēmuma 

produkcijas izplatītājiem – mazumtirgotājiem, kas vēršas pret Benetton 

tiesā ar sūdzībām par ienākumu krišanos, ko minētās reklāmas izraisījušas 

(Crawshaw, 1995). Tas tomēr nav atturējis uzņēmumu no šādu reklāmas 

kampaņu veidošanas atkārtoti, jo, acīmredzot, tas savu mērķauditoriju 

uzskata par spējīgu uztvert kritiskus vēstījumus un iedziļināties problēmās, 

kas pašu tieši neskar. Šāda reklāma, kas robežojas ar sociālu kampaņu, 

aicina sabiedrību kļūt tolerantai un informētai un izdarīt apzinātas izvēles 

arī iepērkoties. Par to savos rakstos runā arī Dans un Reibija. Viņi uzsver, 

ka dizaineru iespējas nereti tiek pārvērtētas, un atgādina, ka tieši patērētāja 

spēkos ir vērst situāciju labāku, jo tikai nopērkot lietu, tā kļūst “īsta”, ienāk 

reālajā pasaulē un ieņem tajā vietu. Un “visbiedējošākais protesta akts 

kapitālistiskajā sistēmā būtu tas, ka tās pilsoņi atteiktos patērēt” (Dunne & 

Raby, 2013, lpp. 37).

Kritiska pieeja komerciālā kontekstā ļāvusi īstenot arī iepirkšanās 

dizaina scenāriju Agender un tam pakārtoto interjera un apģērba dizainu britu 

universālveikalu ķēdei Selfridges (attēli 116, 117). Veikalu Agender nodaļas 

veidotas kā “unikāla dzimumneitrāla iepirkšanās pieredze,” kas pircējam 

“sniedz brīvību izvairīties no jēdzieniem “viņš” un “viņa”, bet atrast sev vēlamo 

preci pēc krāsas, formas un stila” (Selfridges & Co). Tādējādi Agender apģērbu 

kolekcija un dizaineres Fejas Tūgudas (Faye Toogood) īpaši šai kolekcijai 

radītie konceptuālie veikalu interjeri “iezīmē nozīmīgu pavērsienu mūsu 

uzskatos par modi, skaistumu un stilu” (Selfridges & Co). Interjera autore 
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ATTĒLS 115 - Reklāmas aģentūra Leo Burnett, žurnāla Cosmopolitain vāka dizains, 2015.
ATTĒLI 112, 113, 114 - Zīmola United Colors of Benetton reklāmas plakāti.
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Tūguda uzsver, ka, viņasprāt, šai iniciatīvai ir ideoloģisks mērķis. Viņa norāda 

uz paradoksālo faktu, ka lai arī apziņa, ka dzimte nav strikti bināra cilvēku 

īpašība, aizvien pieaug, apģērbs joprojām tiek prezentēts un pārdots tieši 

šādās skaidri nodalītās kategorijās, un tas ir viens no veidiem, kā sabiedrībā 

mākslīgi tiek uzturētas un nostiprinātas dzimumu lomas. Viņa cer, ka šādas 

un līdzīgas akcijas varētu pašos pamatos izmainīt to, kā cilvēki komunicē savu 

personību ar apģērba starpniecību (Selfridges & Co). Šis piemērs liecina par 

situāciju, kas vērojama ļoti daudzās sadzīves sfērās, kad, pretēji valdošajam 

uzskatam dizaina sabiedrībā un industrijā, kritiska pieeja vairs nav šķērslis arī 

komerciāli veiksmīga produkta realizēšanai. Pēc netradicionāliem produktiem 

un pakalpojumiem ir pieprasījums, taču tas netiek apmierināts nereti tieši 

pašu dizaineru un uzņēmēju attieksmes dēļ. Gan uzņēmējdarbības vadības, 

gan dizaina izglītība vēl joprojām lielā mērā koncentrējas uz masu produkciju 

un pēc iespējas plašas mērķauditorijas sasniegšanu, tādējādi nevis virzot, 

bet gan tieši pretēji – aizkavējot attīstību un progresu. Tas secināms arī no 

minētā Selfridges Agender piemēra. No vienas puses, mainoties procesiem un 

paradigmām sabiedrībā, aizvien vairāk cilvēku apģērbā cenšas izvairīties no 

tradicionālām dzimumu lomām piederīgas atribūtikas vai arī apzināti izvēlas 

kaut ko no pretējam dzimumam tipisko apģērbu klāsta, tādā veidā paužot 

savu daudzšķautņaino identitāti. Taču no otras puses, to īstenot esošās 

modes industrijas ietvaros ir visai sarežģīti, un nozīmīgs šķērslis ir ne vien 

pats apģērba dizains, bet tieši iepirkšanās pieredze, kas paredz, ka daļa izvēles 

jau ir izdarīts pircēja vietā, jo no dzimumidentitātes viedokļa pat visneitrālākie 

apģērba gabali jau ir sadalīti vīriešu un sieviešu vai zēnu un meiteņu nodaļās.

Kritiskā koncepcijā balstīts projekts, kas funkcionē komerciālā vidē 

un darbojas saskaņā ar tās diktētajiem nosacījumiem, ir arī Conflict Kitchen 

(attēli 118 ,119, 120, 121, 122, 123). Laikā no 2010. līdz 2017. gadam tas 

tika īstenots dažādas vietās Pitsburgas pilsētā kā sabiedriskās ēdināšanas 

kiosks, un tā ēdienkartē iekļauti tikai ēdieni, kuri ir tradicionāli kādā no zemēm, 

ar ko Amerikas Savienotās valstis ir militārā vai ideoloģiskā konfliktā (Rubin, 

Weleski, & Yasko). Papildus dažādo valstu nacionālajai virtuvei, apmeklētājiem 

arī citos veidos bija iespēja iepazīties ar šo zemju kultūru, politiku un ikdienas 

dzīvi. Konflict Kitchen autori sabiedrību iesaistīja organizētos notikumos, 

performancēs un diskusijās, piedāvāja īpaši veidotas publikācijas un citādi 
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ATTĒLI 116, 117 - Feja Tūguda, kolekcijas Agender konceptveikals, 2015.
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tiecās veidot dziļāku izpratni par šīm valstīm. Tā piemēram, uz produktu 

iepakojuma bija izvietota dažādi fakti, un sarunās bija iespēja uzklausīt 

arī pieredzes stāstus. Īpaši personīgu un emocionāli piesātinātu iespaidu 

par konfliktu skartajām zemēm, iespējams, radīja nelielās brošūras, kurās 

publicēti tur dzīvojošo bērnu un viņu vecvecāku fotoattēli un īsas intervijas 

par viņu ikdienas gaitām, sapņiem, raizēm un cerībām. Tajās atklājas kara 

cilvēciskā dimensija, un notikumi, kas citādi ir tikai sausi fakti ziņās, iegūst 

seju un jūtas. Konflict Kitchen uzskatāms par kritiska dizaina manifestāciju, 

jo savā būtībā nav sabiedriskā ēdināšanas uzņēmums, bet tā pamatā ir 

virsuzdevums, kas kafejnīcas fizisko struktūru un organizāciju izmanto 

kā mediju jeb līdzekli šī mērķa sasniegšanai. Tomēr formāli tas darbojas 

komerciālos apstākļos, un, lai arī noteiktas autoru iniciatīvas šī projekta 

ietvaros finansiāli atbalsta dažādi fondi un institūcijas, apmeklētāji par 

ēdienu maksā naudu kā jebkurā citā kafejnīcā.

3.7.5.	Kopsavilkums

Šajā nodaļā aprakstītie piemēri, kā arī akadēmisko pētnieku atziņas 

ļauj secināt, ka kritiskais dizains nav tikai subjektīva, radoša izpausme, ar 

kuras starpniecību dizainers pauž kritisku viedokli, konfrontējot publiku ar 

savu darbu – dizaina artefaktiem – līdzīgā veidā, kā to tradicionāli mēdz 

darīt mākslinieki. Šai praksei raksturīgo pieeju un metodoloģiju var pielietot 

arī kā instrumentu, kas palīdz veicināt starpdisciplināru sadarbību, pilnveidot 

dizaina izglītību un akadēmisko pētniecību, sekmēt risinājumu meklēšanu 

līdzdalīgos procesos un pat iekļaut kritisku vēstījumu komerciālos 

produktos un pakalpojumos.

Kritiskā dizaina pieejas pielietošana starpdisciplināras sadarbības 

projektos ir likumsakarīga, ņemot vērā dizaina disciplīnai kā tādai piemītošo 

specifisko stāvokli nozaru klasifikācijā. Dizaina nozare pārklāj gan eksakto, 

gan humanitāro zinātņu laukus, un dizaineru prasmes ietver gan produkta 

tehnisko aspektu pārvaldīšana, gan spēja analizēt tā lietotāju, kā arī 

sociālo un vēsturisko kontekstu. Kritiskā dizaina mērķi un uzstādījumi 

starpdisciplināras sadarbības padara īpaši lietderīgas, jo spekulatīvā, 

uz nākotnes scenārijiem vērstā pieeja ļauj paplašināt arī citu nozaru 
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ATTĒLI 118, 119, 120, 121, 122, 123 - Džons Rubins, Dons Veleski, Conflict Kitchen, 2010-2017.
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sadarbības partneru redzesloku. Dizaineriem strādājot ciešā saskarsmē 

ar inženieriem, rodas iespēja integrēt dažādu nozaru pētījumus taustāmos 

un intuitīvi uztveramos artefaktos, kas piedāvājami izvērtēšanai plašai 

sabiedrībai. Kritiskais dizains, kuru šajā situācijā nesaista komerciāli 

ierobežojumi (tādi kā nepieciešamība sekmīgi pārdot radītos produktus, 

iekļauties noteiktās ražošanas izmaksās u.tml.), ir izmantojams kā 

pētniecības instruments, kas, no vienas puses, informē sabiedrību tai 

saprotamā veidā par zinātnes tehnoloģiju attīstību un, no otras puses, rada 

iespēju arī pašiem iesaistītajiem profesionāļiem intensīvi apmainīties ar 

zināšanām un pieredzi.

Piemērs šādai sadarbībai ir nodaļā detalizēti aplūkotais projekts 

“Material Beliefs”, kura ietvaros trīs gadu garumā kopā strādāja Goldsmiths 

Londonas universitātes struktūrvienības Interaction Research Studio 

dizaineri un Londonas Imperial College Biomedicības institūta bioinženieri. 

Starpdisciplinārās darba grupas savos projektos aplūkoja gan aktuālos 

zinātnes ētikas jautājumus, gan arī raudzīja rast veidus, kā izgaismot 

pētniecības laboratorijās notiekošos procesus un attīstības virzienus 

plašākai sabiedrībai saprotamā un intriģējošā formā. Arī nodaļā aprakstītais 

“Audio Tooth Implant” projekts ir piemērs dizaineru un citu nozaru 

speciālistu starpdisciplinārai sadarbībai, un tā galvenais mērķis ir izzināt 

sabiedrības toleranci pret tehnoloģiju implantēšanu organismā.

Papildus projektu aprakstam izvērsti aplūkots arī sabiedrības iesaistes 

aspekts, kas atklāj šāda veida kritiskā dizaina lietderīgumu un dizaina kā 

medija specifiku. Katrā no minētajiem projektiem tā autori ir izvēlējušies 

atšķirīgu diskursa formu, kas sniegusi dažādus rezultātus. “Material Beliefs” 

projekta autoru grupa sabiedrības iesaistes norisi plānojuši kā būtisku 

projekta sastāvdaļu un izmantojuši rūpīgi veidoto atgriezenisko saiti kā 

informācijas un iedvesmas avotu dizaina procesā. Viņu konfrontācija ar 

publiku vērtējama kā kvalitatīva izpēte, kura paredz katru subjektu uztvert 

kā vērtīgu individuāla viedokļa pārstāvi. Turpretī “Audio Tooth Implant” 

autori sabiedrībai prezentē gatavo produktu, cenšoties panākt maksimālu 

publicitāti. Tas veidots kā provokatīva spekulācija ar mērķi izraisīt diskusiju, 

publikai skaidri nedefinējot, vai runa ir par fikciju vai reālu produktu. 

Publicēts uz Time magazine vāka, šis kritiskā dizaina projekts, iespējams, 
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sasniedzis visplašāko auditoriju, un tas pārliecinoši demonstrē to, kā dizains 

kā medijs, salīdzinot ar citās formās ietvertām fikcijām un spekulācijām, 

spēj radīt tūlītēju realitātes efektu un panākt maksimālu ticamību.

Kritiskā dizaina pieejas un instrumentu efektivitāte ir atzīta arī 

akadēmiskās dizaina izglītības un dizaina pētniecības kontekstā. Šis dizaina 

virziens radies un attīstījies tieši akadēmiskā vidē, kas ir brīva no komerciāla 

rakstura ierobežojumiem un dod iespēju padziļināt pētīt un testēt dizaina 

līdzekļus un iespējas. Dizaina artefakti šādā vidē kļūst par netveramo 

zināšanu nesējiem, kas informē autoru teorētiskos spriedumus un ļauj 

izdarīt noteiktus secinājumus, kas nebūtu iespējami bez šādas praktiskas 

darbības un taustāma priekšmeta. Būtiskākā atšķirība no vispārpieņemtā 

dizaina procesa komerciālos apstākļos ir tā, ka dizaineri pētījumu ietvaros 

nevis izmanto esošās metodes, lai radītu jaunus produktus, bet gan veido 

produktus, lai radītu jaunas metodes un kritiski izvērtētu esošās. Dizaina 

produkts nav orientēts uz lietotāju un lietošanu kā tādu, bet gan uz dizainera 

kompetences pilnveidošanu. Nodaļā detalizētāk aplūkots, kā kritiskais 

dizains veicinājis šādas uz dizainu orientētas pieejas attīstību pretstatā 

jau zināmajai uz lietotāju orientētai pieejai un kādas ir tās priekšrocības un 

specifika, salīdzinot ar citām metodēm.

Nodaļā aplūkots arī, kā kritiskais dizains ir iekļaujams plašākā dizaina 

procesā kā viens no tā posmiem. Gan teorētiskos, gan praktiskos pētījumos 

secināts, ka kritiskā dizaina artefakti ir ļoti efektīvi līdzdalīgos projektos, kur 

tie izmantojami kā t.s. kultūras zondes, ar kuru palīdzību aktivizēt dalībnieku 

iesaisti un stimulēt viņu iztēli. Tomēr, atšķirībā no ierastās līdzdalības 

metodes, kas paredz galaprodukta radīšanas procesu ar lietotāju kā 

līdzautoru, kritiskais dizains līdzdalības elementu izmanto tikai informācijas 

iegūšanai no lietotāja, saglabājot dizaineru eksperta un produkta autora 

lomā. Tas ļauj risināt tradicionālos līdzdalības procesos visbiežāk 

sastopamos trūkumus – dizainā nekompetentā lietotāja/dalībnieka nespēju 

radīt inovāciju un risku nenonākt pie risinājuma vispār visdažādāko no 

dizainera neatkarīgu apstākļu dēļ.

Lai ilustrētu šādu kritiskā dizaina pielietojumu, nodaļā detalizēti 

aprakstīti divi projekti – “Presence Project” un “Placebo Project”. Pirmais 

izmanto dizaineru rūpīgi gatavotus priekšmetus jeb kultūras zondes, ar 
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kuru palīdzību no projekta mērķauditorijas iecerēts iegūtu informāciju. Taču 

atšķirībā no  tradicionāliem līdzdalības projektiem, saņemtais materiāls 

izmantota tikai izpētes stadijā, nevis paša dizaina produkta radīšanā. 

Zondēšanas mērķis drīzāk definējams kā iedvesmas meklējumi, nevis 

centieni iegūt konkrētu, kvantificējamu informāciju; tai jāspēj veicināt pašu 

dizaineru iztēli, nevis formulēt kādu problēmu kopumu. Kritiskie dizaineri 

arī līdzdalīgos procesos saglabā savas eksperta tiesības uz profesionālu 

spriedumu, neļaujot ar zondēšanu iegūtajiem datiem tieši diktēt, kādā 

virzienā būtu jāveido dizaina risinājumi. Zondes nav radītas tāpēc, lai tās 

pēc tam analizētu un sistemātiski apkopotu iegūtos rezultātus. Tajā pat 

laikā to iespaidā radītie dizaina priekšlikumi tomēr atspoguļo to, ko dizaineri 

uzzinājuši no saņemtā materiāla.

“Placebo Project” savukārt ir kritiskā dizaina piemērs, kurā klātesoši 

ir arī visi līdzdalīgam dizaina procesam raksturīgie elementi – dizaineri, 

dalībnieki, projekts un lietas. Tomēr tas nav uzskatāms par tipisku 

līdzdalības projektu, jo tas īstenots kā eksperiments, kura mērķis ir 

nezinātniska etnogrāfiska un antropoloģiska izpēte bez nodoma tās 

rezultātā radīt dizaina risinājumu. Tā vietā dizaineri tiecas atklāt, kādu 

lomu mūsu sadzīvē spēlē elektroniski objekti, lai pēcāk savus secinājumus 

izmantotu akadēmiskos un praktiskos pētījumos. Līdzdalības aspekts šajā 

projektā izpaužas tajā, ka dizaineri rada spekulatīvas lietas, kuras nodod 

dalībniekiem aktīvā lietošanā, un pēcāk iesaistās ar tiem diskusijā par 

viņu pieredzi. Šīs metodes efektivitāte pamatojama ar to, ka taustāmam 

priekšmetam ir daudz dažādu aspektu, kurus cilvēks uztver neapzināti, 

veidojot plašāku kopainu, nekā ietverams tekstuālā informācijā, kā 

piemēram, aptaujas anketā. Projekta ietvaros, izmantojot fiziskus dizaina 

artefaktus, atklājušies arī tādas emocionālas un pat ezoteriskas reakcijas 

uz tehnoloģijām, ko bez paša priekšmeta klātbūtnes nebūtu iespējams 

piedzīvot. Tas ļāvis gan dizaineriem, gan arī pašiem lietotājiem nonākt pie 

secinājuma, ka funkcionālais aspekts kā kvalitātes kritērijs dizainā nereti ir 

visai pārspīlēts, aizmirstot par cilvēkiem tik ļoti būtisko emocionālo efektu.

Nodaļā apskatīta arī kritiskā dizaina integrācija komerciālā kontekstā. 

Lai gan tā nav gluži tipiska parādība, ir iespējams identificēt gadījumus, 

kad tas ir veiksmīgi īstenots, neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem 
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un prasībām, kas raksturo komercvidi. Viens no kritiskā dizaina metodikas 

pielietojuma veidiem ir uzņēmējdarbības stratēģiju izstrādē. Par to, ka 

šāda prakse pastāv, liecina dizaina konsultāciju uzņēmumi, kas saviem 

korporatīvajiem klientiem piedāvā iespēju ar dizaina spekulāciju palīdzību 

pārbaudīt savu ideju piemērotību noteiktiem apstākļiem un pārliecināties 

par to pamatotību. Taustāmas dizaina fikcijas priekšmetu un prototipu 

formā ļauj izzināt potenciālo produktu vietu nākotnes sabiedrībā, kā 

arī izprast, kā nākotnes priekšmeti modelēs cilvēku dzīves, ikdienu un 

savstarpējās attiecības.

Dizainera Gišē ilggadējā sadarbība ar apavu zīmolu Camper ir liecība 

tam, ka kritisku vēstījumu var iekļaut arī produktu reklāmā, iepakojuma 

dizainā vai jebkādā citā mārketinga materiālā. Viņa dizains papīra iepirkumu 

somai ar uzrakstu “Nepērc, ja tev to nevajag!” ir uzskatāms piemērs tam, 

kā pat šo ļoti nozīmīgo zīmola mārketinga sastāvdaļu iespējams pārvērst 

par kritiska vēstījuma nesēju. Arī sociālās kampaņas, ko dažādi komerciāli 

zīmoli veido savu reklāmu un mārketinga aktivitāšu ietvaros, ir veids, kā 

vairot sabiedrības izpratni par dažādām aktuālām problēmām. Viens no 

zināmākajiem piemēriem ir zīmols United Colors of Benetton, kas jau kopš 

1980. gadiem rada emocionāli neērtus un pat šokējoši brutālus reklāmas 

plakātus, vēršot sabiedrības uzmanību uz fenomeniem, ar kuriem rietumu 

patērētājsabiedrība lielākoties nevēlas tikt konfrontēta. Taču kritiska pieeja 

komerciālā kontekstā var izpausties arī akciju veidā, kas integrētas pavisam 

tradicionālos mazumtirdzniecības apstākļos. Kā piemērs nodaļā aprakstīts 

iepirkšanās dizaina scenārijs Agender britu universālveikalu ķēdei Selfridges. 

Šis projekts, kam piemīt izteikta ideoloģiska dimensija, piedāvā pircējiem 

ļoti vienkāršu, tomēr neierastu apģērbu iepirkšanās koncepciju, kas preces 

nedala nodaļās saskaņā ar valkātāja dzimumu. Arī nodaļas nobeigumā 

aprakstītais projekts Konflict Kitchen formāli darbojas kā jebkurš cits 

komerciāls sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, taču tas radīts ar kritisku 

virsuzdevumu – veicināt sabiedrības izpratni par tām valstīm un kultūrām, 

ar kurām ASV atrodas militāra vai ideoloģiska konflikta stāvoklī. Visi šie 

piemēri liecina par to, ka kritiskā dizaina integrācija komerciālā kontekstā 

ir iespējama, tomēr nav uzskatāma par šī dizaina virziena galveno mērķi 

un uzdevumu. Kritiskais dizains pastāv dažādās formās un kontekstos, un 

katram no tiem savas kvalitātes, kas savstarpēji ne vienmēr ir salīdzināmas.
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3.8. Trūkumi un kritika

Likumsakarīgi, ka vienlaikus ar pieaugošo kritiskā dizaina popularitāti, 

izskan arī aizvien vairāk tam veltītas kritikas, neizpratnes un pārmetumu. 

Tas vērtējams divējādi. No vienas puses, kritiskais dizains ir apzināti attīstīts 

kā provokatīvs rīks, un tāpēc liela daļa izraisīto pretreakciju uztveramas kā 

uzstādītā mērķa sasniegšana. Kā atzīst Malpass, “[k]ritizēt kaut ko, kas, 

līdzīgi kā daļa mākslas, ir radīts ar nolūku raisīt diskusiju un paust idejas, ir 

grūti. Patiesībā katru pret šādu darbu vērstu kritiku var uztvert kā diskusiju 

un tāpēc uzskatīt par apstiprinājumu veiksmīgam iznākumam.” (Malpass, 

2015, lpp. 64) Tomēr no otras puses, konstruktīva kritika, ko pauž kopumā 

atbalstoši noskaņoti dizaina profesionāļi, ir nepieciešama šīs prakses 

izaugsmei. Tāpēc, lai iezīmētu pēc iespējas pilnīgāku kopainu dizaina 

disciplīnas kontekstā, šajā nodaļā izklāstīti galvenie argumenti, ko oponenti 

izmanto, lai pamatotu kritiskos spriedumus, un identificēti nozīmīgākie 

trūkumi, kas piemīt šai praksei un tās teorētiskajam ietvaram. Uzrādīta un 

analizēta ir tikai profesionāļu vidē – publikācijās un diskusijās – izteiktā 

kritika, neaplūkojot plašākas sabiedrības viedokļus.

Nereti pirmā reakcija, sastopoties ar kritisko dizainu, ir nespēja 

novērtēt tā būtību, nozīmi un eksistences jēgu. Šo praksi mēdz dēvēt par 

egocentrisku nodarbi, no kuras labuma nav nevienam citam, izņemot 

pašu autoru, kurš savukārt ar to nodarbojas tikai tāpēc, lai pievērstu sev 

uzmanību un iegūtu slavu. Kritiskajiem dizainiem pārmet naudas, laika 

un citu resursu tērēšanu, radot lietas, kuras nav funkcionālas un nerisina 

nekādas problēmas, kas savukārt nav attaisnojams mūsdienu realitātē, 

kura joprojām ir tālu no ideāla (MIT Media Lab, 2015). Šī kritika, lai arī 

daudzkārt atspēkota, dzirdama teju katrā akadēmiskā diskusijā par 

kritisko dizainu. Minētie argumenti ir balstīti pieņēmumā, kas ietverts arī 

visdažādākajos dizaina definīciju formulējumos, – ka dizains savā būtībā ir 

uz problēmu risināšanu vērsta aktivitāte un ka viena no tā pamatīpašībām 

ir funkcionalitāte. Oponenti uzskata, ka abas šīs kvalitātes nav klātesošas 

kritiskajā dizainā, kā rezultātā tas nav uzskatāms par vērtīgu dizaina 

praksi, kuru būtu vēlams atbalstīt, veicināt un attīstīt. Un viņiem varētu arī 
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piekrist, ja vien šis uzskats nebūtu cēlies no nepareiza vai drīzāk – nepilnīga 

priekšstata par kritisko dizainu.

Šis priekšstats sakņojas pārlieku vienkāršotā dizaina kā aktivitātes 

interpretācijā. Saskaņā ar Herberta Saimona definīciju, dizainu ļoti plašā 

izpratnē var aprakstīt kā apzinātu darbību, kas vērsta uz to, lai esošos dzīves 

apstākļus tuvinātu vēlamajiem (Simon, 1996, lpp. 111). Taču, ņemot vērā, 

ka šāds uzlabojums jeb tuvināšanās vēlamajam ir vieglāk pamanāma, kad 

atrisināts kaut kas, ko cilvēki paši jau izjūt kā neapmierinošu vai traucējošu, 

dizainu vienkāršoti mēdz skaidrot kā problēmrisinošu aktivitāti. Interpretējot 

šādā veidā, jāpiekrīt, ka tieši un nepastarpināti kritiskais dizains patiešām 

nekādas problēmas nerisina, vēl jo vairāk –  tam nav pat tāda mērķa. 

Kritiskie dizaineri skaidri noteikuši savu intenci: gan esošu, gan šobrīd tikai 

potenciāli iespējamu problēmu identificēšana. Tie ar dizaina instrumentu 

palīdzību uzdod jautājumus, nevis sniedz atbildes, un radītais dizains ir 

nevis problēmrisinošs, bet gan problēmas meklējošs (Dunne & Raby, 2013, 

lpp. vii). Un pat gadījumos, kad kritiskā dizaina projektos parādās utilitāri 

risinājumi, tie visi ir spekulatīvi, un situācijas, kurās tos it kā paredzēts 

pielietot, ir fiktīvas. Taču tajā pat laikā arī kritiskais dizains atbilst Saimona 

definīcijai, jo visa šī prakse kopumā ir orientēta uz mūsu dzīves apstākļu 

tuvināšanu vēlamajiem. Vienīgi, atšķirībā no vispārpieņemtā dizaina, tas 

notiek pastarpināti, liekot cilvēkiem izprast un apzināties, kādas sekas 

nākotnē iespējamas viņu pašu šībrīža darbībām vai bezdarbībai; norādot uz 

viņu atbildību un iespējām uzlabot dzīves apstākļus; uzsverot ideoloģisko 

fonu, kas ietekmē cilvēku uztveri; un kopumā – veicinot kritisko domāšanu.

Arī pārmetumu par funkcionalitātes trūkumu var atspēkot līdzīgi. 

Jāatzīst, ka kritiskie dizaineri patiešām neģenerē funkcionālas, rūpnieciski 

ražotas lietas, bet tā vietā rada nefunkcionējošus prototipus priekšmetiem, 

kas vispār nav paredzēti masveida ražošanai. Šīs īpatnējās pieejas dēļ 

oponenti pauž viedokli, ka kritiskais dizains nav uzskatāms par leģitīmu 

rūpnieciskā jeb funkcionālā dizaina49 disciplīnas novirzienu (Malpass, 2015, 

lpp. 59). Paraugoties plašāk, atklājas, ka kritiskajam dizainam tomēr nevar 

pārmest pilnīgu funkcijas trūkumu, lai gan jāsaprot, ka tā “atrodas ārpus 

49      Angļu valodā  - industrial design
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fiziskas un tehniskas funkcionalitātes, ārpus optimizācijas, efektivitātes un 

izmantojamības” (Malpass, 2015, lpp. 69). Kritiskais dizains ir funkcionāls 

tādā ziņā, ka tas palīdz sasniegt iepriekšminēto dizaina mērķi – tuvināt 

esošos apstākļus vēlamajiem.

Kritiskajam dizainam veltīti pārmetumi gan vienmēr nenozīmē pilnīgu 

šīs prakses noraidīšanu. Lielākoties dizaineri un kritiķi, kas visumā atzīst šo 

dizaina novirzienu, vaino konkrētus dizainerus, kuri, darbodamies kritiskā 

dizaina ietvaros, nespēj īstenot globālajai realitātei no ētikas viedokļa 

adekvātus priekšlikumus, tādējādi kompromitējot visu kritiskā dizaina praksi 

kā tādu. Par uzskatāmu piemēru šādai situācijai kalpo karstas diskusijas 

izraisījušais dizaineru Maikla Bērtona (Michael Burton) un Mičiko Nitas 

(Michiko Nitta) darbs “Republic of Salivation” (attēli 124, 125, 126, 127, 128, 

129) un tam veltītā Takaras recenzija (Thackara, 2013). Dizaineri izpelnījās 

Takaras un citu nozares profesionāļu nosodījumu par darbu kurā viņi 

“apcer kas notiktu, ja mūsu sabiedrība saskartos ar pārtikas trūkumu un 

badu” (Thackara, 2013), liekot skatītājam iztēloties kā “nākotnē” “valdības 

būs spiestas dalīt ēdienu saskaņā ar ierobežotās pārtikas politiku, lai 

nodrošinātu, kas visi ir paēduši un sabiedrības nemieri tiek kontrolēti.” 

(Burton Nitta, 2011) Šajā distopiskajā darbā iekļauts arī stāsts par to, kā 

strādnieku šķiras pārstāvji izveido ierīces pagrīdes alkohola ieguvei, kuru 

darbībai nepieciešami siekalās atrodamie enzīmi. Attiecīgi, lai pastiprinātu 

siekalu sekrēciju, viņi liek lietā “pārtikas pornogrāfiju”50 – attēlus un video ar 

kārdinošiem pārtikas produktiem, kādi reālajā pasaulē vairs nav sastopami.  

Kopumā projekts ir visai tipisks kritiskā dizaina piemērs, tomēr šķiet savādi, 

ka Bērtons un Nita piedāvā šādu cinisku vīziju par pārtikas izplatīšanas 

sistēmu potenciālos nākotnes bada apstākļos, it kā aizmirstot, ka jau šobrīd 

miljoniem cilvēku visā pasaulē ikdienā dzīvo pastāvīgā pārtikas trūkumā. 

Pieņemot, ka autori tomēr par to ir informēti, šāds domu gājiens ir elitārs un 

koloniāls, jo implicē, ka šie badacietēji nav daļa no “mūsu sabiedrības”.

50   Angļu valodā – food porn. Tas uztverams kā sarkastiska atsauce uz jēdzienu, kas 
jau šobrīd tiek lietots, lai apzīmētu sociālajos tīklos ievietotus maltīšu fotoattēlus ar mērķi 
iekārdināt virtuālos draugus un paziņas.
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ATTĒLI 124, 125, 126, 127, 128, 129 - Maikls Bērtons, Mičiko Nita, Republic of Salivation, 2011.
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Taču šis piemērs ilustrē arī kritiskajam dizainam kopumā piemītošu 

iezīmi, kam veltīts gana daudz pamatotas kritikas: priviliģēts pasaules 

skatījums un fokusēšanās uz tā saucamajām pirmās pasaulēs problēmām 

(Tonkinwise, 2015, lpp. 69). Kritiskā dizaina projektus raksturo kā 

“rietumu vīriešu vīzijas par globālajām nākotnēm” (Verschooren, 2014), 

kurās neatspoguļojas pašu autoru izpratne par viņu priviliģēto stāvokli. 

Kritiskajiem dizaineriem šajā ziņā var pārmest to pašu, ko Frankfurtes 

skolas kritisko sociālo teoriju autoriem – diskursa formu, kurā jaušams, 

iespējams pat pašu neapzināts, pārākums pār diskusijas subjektu (Prado de 

O. Martins, 2014, lpp. 982). Piemēram, grāmatā “Hertzian Tales” tās autors 

A. Dans par kritisko dizainu raksta ļoti līdzīgi kā Adorno un Horkheimers 

traktātā “Apgaismības dialektika” par kultūras industriju, kura tiekot 

izmantota, lai manipulētu ar ļaužu masām, pretstatā izsmalcinātajām 

augstajām mākslām, kuras savukārt izglītojot cilvēkus (Horkheimer & 

Adorno, 1997). Dans atsaucas uz marksistiem un salīdzina viņu spriedumus 

par mūziku un mākslu ar situāciju mūsdienu dizainā, apgalvojot, ka 

sabiedrība nekritiski patērē tradicionālā rūpnieciskā dizaina produktus, 

kas savukārt tiek izmantoti kā manipulācijas instruments. Tāpēc viņš 

ierosina, ka ir nepieciešams intelektuālāks dizains (ar to domājot paša 

pārstāvēto kritisko dizainu), kas būtu burtiski dizaina disciplīnas “analogs 

augstajai mākslai” (Dunne, 1999, lpp. 83). Pat tad, ja visumā var piekrist 

apgalvojumam par sabiedrības domas ietekmēšanu ar dizaina produktu 

starpniecību, nav atbalstāms veids, kādā noteikti dizaineri sevi pretnostata 

plašākai sabiedrībai, implicējot, ka tā ir neizglītotu ļaužu masa. Iespējams 

tieši tāpēc, saņēmis savu līdzgaitnieku nosodījumu par šādas elitāras 

marksistu attieksmes replicēšanu mūsdienu dizaina diskursā, Dans, kopā ar 

kolēģi Reibiju, savos vēlākajos rakstos cenšas distancēties no Frankfurtes 

skolas un izstrādāt kritiskā dizaina definīciju, kas attālinātos no kritiskajām 

sociālajām teorijām. Jebkurā gadījumā šo pārmetumu kontekstā der 

atcerēties arī to, ka, kaut gan nepamatoti, tomēr dizaineru vidū izveidojies 

“vispārējs priekšstats par kritisko dizainu kā apzīmējumu Danss un Reibijas 

darbam” (Malpass, 2012, lpp. 222). Tas nozīmē, ka nereti viss, par ko var 

kritizēt šos autorus, tiek automātiski attiecināts uz citiem dizaineriem, 

kuri darbojas līdzīgā veidā, tomēr nevar būt atbildīgi par Dana un Reibijas 

izteikumiem.
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Arī kritiskā dizaina ideju izplatīšana sabiedrībā ir nekonsekventa. Kā 

esejās “Design Fictions About Critical Design” metaforiski norāda Kamerons 

Tonkinvaizs (Cameron Tonkinwise), kritiskā dizaina kustībai nav izdevies 

izstrādāt efektīvus veidus, kā uzturēt diskusiju ar publiku, kuru tā tiecas 

iesaistīt un provocēt (Tonkinwise, 2015, lpp. 74). Un tas uzskatāms par 

nopietnu trūkumu, ņemot vērā kritisko dizaineru ambiciozās pretenzijas 

uz tāda dizaina attīstīšanu, kuram piemīt potenciāls mainīt sabiedrības 

domu un pat ietekmēt nākotnes gaitu. Kritiskā dizaina projekti lielākoties 

turpina dzīvot turpat, kur tie radušies, – institucionālā vidē (izglītības 

iestādēs, pētniecības institūtos, profesionālās diskusijās un akadēmiskās 

publikācijās, kā arī muzejos un mākslas galerijās), kur tie nenonāk 

saskarsmē ar plašu auditoriju. Savukārt tad, kad izdodas kritisko dizainu 

konfrontēt ar sabiedrību, tas nereti paliek nesaprasts, potenciāli izraisot pat 

nevēlamas reakcijas (Tonkinwise, 2015, lpp. 68). Kritiskā dizaina autori un 

teorētiķi šajā ziņā mēdz nonākt pretrunās, kā, piemēram, Malpass, kurš savā 

pētījumā identificē iepriekšminētos izplatīšanas medijus, kas savā būtībā ir 

noslēgti plašākai sabiedrībai, taču šajā pat pētījumā norāda, ka no intervijām 

ar kritiskā dizaina nozīmīgākajiem pārstāvjiem konstatējams, ka tas “netiek 

praktizēts tāpat vien, bet gan paturot prātā specifisku kontekstu un lietotāju” 

(Malpass, 2012, lpp. 233). 

Šajā ziņā kritiskā dizaina kustībai piedēvējama zināma liekulība 

vai augstprātība. Šķiet, ka no plašākas sabiedrības noslēgtā vide tā 

praktizēšanai ir izvēlēta apzināti, lai būtu iespējams apspriest intelektuālus 

un dziļi konceptuālus argumentus un nenāktos nopūlēties diskusijās ar 

vienkāršo tautu, pieņemot, ka tās uzskati tāpat jau ir zināmi. To kritiskajiem 

dizaineriem pārmet arī Tonkinvaizs, norādot, ka viņi paši pat necenšas 

iesaistīties debatēs, ko ar saviem darbiem it kā tiecas veicināt. Ja viņus 

patiešām interesētu ne vien tikai provokācija, bet arī tās izraisītā sabiedrības 

iesaiste, tad viņiem pašiem būtu arī “jāvada diskusijas, kurās cilvēku 

grupas sanāktu kopā un nolemtu sadarboties, lai īstenotu kādu noteiktu 

nākotni” (Tonkinwise, n.d.). Tajā pat laikā Tonkinvaizs šajā dizainā saskata 

arī potenciālu. Kopā ar citiem autoriem viņš ierosina, ka kritisko dizainu 

iespējams produktīvi iekļaut pārmaiņu dizaina koncepcijā, kura paredz 

holistisku pieeju dizaina disciplīnai, tiecoties “iztēloties pilnīgi citādus 
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dzīvesveidus” (Irwin, Kossoff, Tonkinwise, & Scupelli, 2015).  Tās ietvaros 

kritiskais dizains var veikt savu pienesumu, ģenerējot radikālākas nākotnes 

vīzijas, kuras ir noteikti nepieciešamas, lai attīstītu ilgtermiņa vīziju par 

ilgtspējīgu nākotni.

Citi dizaina pētnieki savukārt kritiskā dizaina teorijas galvenajiem 

virzītājiem Danam un Reibijai pārmet pārlieku polarizāciju – kritiskais dizains 

viņu tekstos nereti aprakstīts kā pretstats vispārpieņemtajam dizainam, 

nepieļaujot nekādas gradāciju iespējas, kā arī neizskaidrojot pēc kādiem 

kritērijiem būtu iespējams skaidri noteikt, kuru no divām kategorijām 

konkrētais dizains pārstāv (Bardzell & Bardzell, 2013, lpp. 3299). Bez tam, 

ņemot vērā, ka abi minētie autori ar šiem pretpoliem sasaista arī spēcīgus 

vērtības spriedumus (kritiskais dizains tiek slavināts, kamēr tradicionāls 

dizains nopelts), būtu īpaši svarīgi noteikt, kam tad par to ir tiesības lemt. 

Bez tam, kā norāda Bardzels un Bardzela, ir ļoti daudz dizaina piemēru, kas 

uztverami kā kritiski tikai no noteiktu kultūru skatupunkta (piemēram, japāņu 

dizains Rietumnieku vērtējumā), kamēr citās kultūrās tie ir senās tradīcijās 

balstīti un ierasto kārtību apliecinoši. Vai arī piemēri, kas radīšanas brīdī 

bijuši kritiski pret politisko sistēmu, taču kapitālisms tos ārkārtīgi strauji ir 

absorbējis, komercializējis un tādējādi pilnībā devalvējis to kritisko vēstījumu. 

Tāpēc šie pētnieki iesaka meklēt racionālus un uz kompromisu orientētus 

kritērijus, pēc kuriem izvērtēt dizaina kritisko kapacitāti, lai izvairītos no tā, 

ka kritiskais dizains pārtaptu personību kultā, tā vietā lai veicinātu tik ļoti 

nepieciešamo paškritisko profesionālo nostāju (Bardzell & Bardzell, 2013, 

lpp. 3299).

Par trūkumu uzskatāms arī reizumis konstatējamais pārmērīgais 

optimisms attiecībā uz kritiskā dizaina praksi un tajā iesaistīto dizaineru 

nodomiem. Tas liedz kritiski izvērtēt un izprast katru konkrēto piemēru, tā 

vietā ieslīgstot tehnoloģiskajā determinismā un slavinot visu pretenciozo 

virzienu kā tādu, dizaineru darbiem piedēvējot īpašības, uz kurām konkrētie 

autori pat nepretendē. Kristīna Kogdela (Christina Cogdell) recenzijā par 

vienu no pirmajām liela mēroga izstādēm, kurās iekļauts ievērojams skaits 

kritiskā dizaina piemēru, – “Design and the Elastic Mind” (Museum of Modern 

Art, 2008. gadā) – vēršas pret tās kuratori Antonelli, kuras entuziasms 

kritiskā dizaina popularizēšanā novedis pie neveiklām interpretācijām 
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ATTĒLS 130 - Orans Katss un Jonata Dzura, Victimless Leather, 2004.
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un pat kļūdainiem apgalvojumiem (Cogdell, 2009). Kogdela norāda, ka, 

pirmkārt, šajā izstādē par kuratoriālu neveiksmi uzskatāma spekulatīvu 

un provokatīvu kritiskā dizaina un mākslas projektu nostādīšana blakus 

ražošanai paredzētu futūristisku produktu prototipiem, nekā nenodalot 

tos vienu no otra un tādā veidā maldinot skatītājus. Turklāt šī situācija 

ilustrē arī iepriekš aprakstītās problēmas ar kritiskā dizaina izplatīšanu 

sabiedrībā. Un otrkārt, noteiktiem kritiskā dizaina projektiem pievienotajās 

anotācijās, acīmredzamas neiedziļināšanās dēļ, nav atspoguļota autoru 

kritiski provokatīvā koncepcija, tā vietā uzdodot šos dizainus par inovatīviem 

nākotnes risinājumiem.

Tā piemēram, izstādē bija iekļauts arī darbs “Victimless Leather”, 

kura autori ir Orans Katss (Oron Catts) un Jonata Dzura (Ionat Zurr). Tas 

attēlo stikla kolbā ievietotu miniatūru mētelīti, kas “aug” turpat skatītāju 

acu priekšā, pavairojoties dzīva organisma ādas šūnām (attēls 130). 

Darba anotācijā norādīts, ka šāda dzīvu organismu izmantošana ir 

ilgtspējīga dizaina piemērs, kas ļautu izvairīties no mājlopu audzēšanas 

un nokaušanas ādas ieguvei, tādējādi vājinot arī industriālās lopkopības 

kaitīgo ietekmi uz vidi. Taču paši autori publikācijās par savu darbu norāda 

uz pilnīgi pretēju nodomu. Viņi vēlas vērst uzmanību uz mūsdienu zinātnes 

teorijām un procesiem, un tam, cik lielā mērā cilvēces vēlme iegūt kontroli 

pār dabu pārraksta visas dzīvības scenāriju. Autori uzsver Rietumu kultūras 

ideoloģisko ietvaru un koloniālo piegājienu, kas raksturo gēnu tehnoloģiju 

attīstību kopumā (Cogdell, 2009, lpp. 95). Turklāt darbam piedēvēto ideju 

par ilgtspējīgu ādas aizvietotāja risinājumu vēl absurdāku padara fakts, ka 

barojošais šķīdums, kurā šūnas vairojas un bez kura šāda audu inženierija 

vispār nebūtu iespējama, satur serumu, kas iegūts no govs embrija. Lai 

sagādātu serumu, šis embrijs kopā ar tā māti tiek nogalināti, un dažādi avoti 

liecina, ka šādiem mērķiem ik gadu tiek nokauti 1–2 miljoni liellopu (Cogdell, 

2009, lpp. 99). Šis piemērs uzskatāmi parādā, cik nozīmīga ir kritiska dizaina 

pareiza kontekstualizācija un skatītāja sagatavošana. Ja tas nav izdarīts 

pienācīgi pārliecinoši, šie darbi var radīt pārpratumus un dezinformēt par 

zinātnes un tehnoloģiju attīstību.

Daļa no šajā nodaļā aprakstītajiem trūkumiem ir kritiskajam dizainam 

simptomātiski, bet daļa ir izolēti neveiksmīgi gadījumi, kurus nedrīkstētu 
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ekstrapolēt uz visu novirzienu. Tomēr par nozīmīgākajiem klupšanas 

akmeņiem, kam no dizaineru un kuratoru puses noteikti būtu pievēršama 

īpaša vērība, attīstot šo dizaina piegājienu, uzskatāmi, pirmkārt, nespēja 

izvērtēt paša autora eventuāli priviliģēto stāvokli lokālā un globālā 

kontekstā, un otrkārt, nepārliecinoša darba rezultātu izplatīšanas kanālu un 

mediju izvēle.
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4. KRITISKĀ  DIZAINA LOMA
ILGTSPĒJAS VEICINĀŠANĀ
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Šī pētījuma daļa satur būtiskākos autores pienesumus akadēmiskajam 

dizaina diskursam jeb šī promocijas darba zinātnisko novitāti. Pirmajās 

nodaļās identificētas kritiskajam dizainam piemītošas kvalitātes, kuras 

ir iespējams integrēt arī vispārpieņemtās dizaina praksēs, tā veicinot 

apzinātāku pieeju arī citiem dizaina procesiem, paplašinot dizaina 

profesionāļu redzesloku un veicinot spēju spriest objektīvāk.

Tālāk piedāvātas iespējas šīs kvalitātes izmantot, lai ar dizaina rīkiem 

ierosinātu pārmaiņas, kas vērstas uz ekoloģiski atbildīgāku un sociāli 

taisnīgāku nākotni. Tas darīts, par pamatu ņemot uz šādām pārmaiņām 

vērstu dizaina teorijas un metožu kopumu, kas tiek izstrādāts kopš 2015. 

gada, apvienojot dažādu nozaru ekspertīzi, un kas arī attiecīgi nodēvēts par 

pārmaiņu dizainu. Nodaļā “Kritiskā dizaina integrācija pārmaiņu dizainā” 

vispirms veikts ieskats problēmas aktualitātē un tālāk aprakstīta pārmaiņu 

dizaina koncepcija, metodes un mērķi. Visbeidzot uzrādītas sakarības 

starp kritiskā dizaina kvalitātēm un pārmaiņu dizaina metodoloģiju un 

teorētisko ietvaru, tādējādi paredzot plašāku abu minētu dizaina novirzienu 

savstarpējo integrāciju. Šī daļa veic novatorisku pienesumu abu šo dizaina 

novirzienu – kritiskā un pārmaiņu – disciplinārajā diskursā.
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4.1. Kritiskā dizaina kvalitāšu integrācija citās
dizaina praksēs

Dažādos aspektos un kontekstos veiktā kritiskā dizaina analīze, 

kas izvērsti aprakstīta šī pētījuma 3. daļā, ļāvusi nonākt pie vairākiem 

secinājumiem, kuri izklāstīti turpinājumā. Šīs atziņas ir autores novatoriskais 

pienesums dizaina disciplinārajam diskursam, kas aprobēts arī zinātniskajā 

publikācijā “Critical Design as a Resource. Adopting the Critical Mind-Set” 

(Jakobsone, 2019)

Kritiskais dizains pastāv kā neatkarīga dizaina prakse, kas darbojas 

saskaņā ar pašu praktizētāju iedibinātiem nosacījumiem, lielākoties 

eksistējot ārpus brīvā tirgus noteiktajiem ierobežojumiem un nepakļaujoties 

komerciālu aktivitāšu darbības principiem, kas parasti raksturo citas 

dizaina nozares. Lai arī šīs prakses mērķi ir vērtīgi – vērst uzmanību uz 

dizaina disciplīnai raksturīgajām problēmām un konceptualizēt jaunas 

dizaina prakses formas un apstākļus, – tā bieži nav savietojama ar “reālo” 

pasauli un nevar aizstāt līdz šim izveidojušās vispārpieņemtās dizaina 

prakses. Tāpēc kritiskais dizains saglabā šo nošķirto pozīciju, kas ļauj 

īstenot neatkarīgas kritikas funkciju. Tomēr, neraugoties uz minēto, šī 

pētījuma ietvaros identificēti un aprakstīti piemēri, kas liecina, ka noteiktus 

kritiskā dizaina principus ir iespējams veiksmīgi integrēt arī reālos, utilitāros 

projektos un pat komerciālā kontekstā.

Kritiskais dizains ir lielā mērā uz pašu disciplīnu vērsta un uz sevi 

centrēta prakse. No vienas puses to var uzskatīt par negatīvu iezīmi, jo 

sabiedrība no šīm aktivitātēm it kā neko negūst. Tomēr no otras puses, 

no tā gūst dizaineri, kuri kritisko dizainu praktizē vai pat tikai iesaistītās šīs 

kustības iniciētajās debatēs, un no tas savukārt ir vērtīgi arī visai dizaina 

disciplīnai kopumā. Šī prakse aktualizē jebkurai nozarei nepieciešamo 

disciplināro diskusiju un īsteno paškritikas funkciju. Tādas iekšējas kritikas 

rezultātā nozare var apzināti un ētiski atbildīgi attīstīties, no kā savukārt 

pastarpināti ieguvums ir arī plašākai sabiedrībai. Un tieši pateicoties šīm 

īpašībām, noteikti kritiskā dizaina principi ir iekļaujami arī citās dizaina 

praksēs kā paradigma, kurai nav tiešu fizisku manifestāciju, bet kurai ir 
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efekts uz paša dizainera domāšanas procesu un tālāk jau tikai pastarpināti 

uz tā radīto dizaina produktu.

Kritiskajam dizainam ir raksturīga apzināta atteikšanās pakļauties 

dažādiem tradicionālo rūpniecisko dizainu raksturojošiem ierobežojumiem. 

Galvenokārt tas attiecas uz kapitālisma tirgus ekonomiku, kas 

bijusi klātesoša kopš dizaina kā profesionālas nozares veidošanās 

pirmsākumiem. Kritiskā dizaina prakse ir lielā mērā radusies kā protests 

pret šo sistēmu, kurā uzņēmēji dizainu izmanto kā līdzekli savas peļņas 

vairošanai, savukārt paši dizaineri ar prieku uzņemas šo lomu, pat uzsverot 

dizaina potenciālu biznesa atbalstā. Skaidrs, ka dizaina iesaiste ētiskas 

uzņēmējdarbības attīstīšanā ir tikai veicināma, tomēr praksē vairāk 

sastopami piemēri, kad ar dizaina palīdzību tiek uzlabots uzņēmuma tēls, 

maldinot patērētāju,51 radīti iekārojami, bet nevajadzīgi vai neilgtspējīgi 

produkti u.tml. Tāpēc gan ideoloģijas, gan ētikas aspekts ir pamatā lielai 

daļai kritiskā dizaina piemēru.

Un visbeidzot, kritiskā dizaina prakses ietvaros tikai šim virzienam 

raksturīgi paņēmieni nereti tiek apvienoti ar citām paralēli pastāvošām 

dizaina metodēm. Tas liecina par to, ka kritiskais dizains tomēr nav absolūti 

izolēta prakse, kas nekā nepakļaujas ietekmēm no paralēliem strāvojumiem. 

Turklāt tieši šajā atšķirīgo pieeju un mērķu savienībā rodas specifiskas 

kvalitātes, kas nepiemīt katrai no apvienotājām metodēm pašai par sevi. 

Tas iedrošina veicināt kritiskā dizaina pieejas sapludināšanu ar plašāku 

dizaina prakšu spektru, kas arī ir galvenais šī pētījuma pienesums dizaina 

disciplīnai.

Pamatojoties uz šiem secinājumiem, pētījumā ir identificētas 

kritiskajam dizainam raksturīgas kvalitātes – paradigmas un paņēmieni, kas 

var veicināt apzinātāku pieeju arī teju jebkuram citam dizaina procesam. 

Šie paņēmieni piedāvāti kā jau esošās metodes papildinoši instrumenti, 

kas var palīdzēt nonākt līdz sociāli atbildīgākiem, videi draudzīgākiem un 

ilgtspējīgākiem dizaina risinājumiem. Tie var paplašināt dizaina profesionāļu 

51      Piemēram, t.s. greenwashing, kas ir pasākumu kopums, kura rezultātā tiek radīts 
patērētājus maldinošs iespaids, ka uzņēmums vai produkts ir ekoloģiski atbildīgs un 
ilgtspējīgs.
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redzesloku un veicināt spēju spriest objektīvāk, kā arī piedāvā praktiskus 

rīkus jeb metodes, ar kuru palīdzību iespējams gan testēt jaunas idejas un 

risinājumus, gan arī iegūt informāciju un nonākt pie atziņām par potenciālo 

lietotāju un sabiedrību kopumā.

Minētās kvalitātes izklāstītas turpmākajās četrās apakšnodaļās. Tajās 

formulēti arī galvenie ieguvumi, ko kritiskais dizains var piedāvāt citu dizaina 

novirzienu praktiķiem.

4.1.1.	Alternatīvās	realitātes

Kritiskā dizaina pārstāvji apzinās, ka, lai izmainītu pasauli, patiesībā 

jāmaina tas, kā mēs to uztveram. Tāpēc kritiskais dizains ir iecerēts 

kā instruments, ar kura palīdzību izgaismot un kritizēt ideoloģiskus 

konstruktus, kas ietekmē mūsu uztveri un uzskatus, attiecīgi veicinot arī 

noteiktu uzvedību. Šo virzienu praktizējošie dizaineri tiecas atbrīvoties no 

jebkādām ideoloģiskām ietekmēm, jo tās traucē saskatīt un iztēloties kaut 

ko būtiski citādu kā esošā realitāte. Turklāt, pat ja spējam iedomāties kādus 

alternatīvus eksistences veidus, tieši ideoloģiskais fons mums liek domāt, 

ka esošā lietu kārtība tomēr ir labāka un pareizāka vai arī, neraugoties uz tās 

trūkumiem, ir vienīgā, kas reāli var funkcionēt.

Kritiskie dizaineri izmanto dizainu kā instrumentu alternatīvu realitāšu 

konstruēšanai un utopisku vai distopisku spekulāciju veidošanai par 

visdažādākajām tēmām. Turklāt viņi uzsver, ka šīs alternatīvas nav jāuztver 

kā projekti, kurus iecerēts realizēt, bet gan kā vīzijas, kas veicina iztēli. 

Kritiskais dizains sabiedrību sasniedz pa dažādiem kanāliem – populārām 

un specializētām izstādēm, drukātām un tiešsaistes publikācijām, 

kā arī masu medijiem. Tajos spekulācijas lielākoties tiek prezentētas 

priekšmetisku scenāriju veidā, kuros materializētas un citādi vizualizētas 

identificēto problemātiku raksturojošas sadzīves situācijas. Sabiedrībai, kas 

konfrontēta ar šīm spekulācijām, kļūst vienkāršāk relativizēt esošo apstākļu 

kopumu, ko tā uzskata par vienīgo iespējamo realitāti, un tā rezultātā 

apzinātāk izvērtēt savu eksistenci, lomu un potenciālu. 
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Taču kritiskā dizaina galvenā mērķauditorija ne vienmēr ir plaša 

sabiedrība, bet gan pati dizaineru kopiena. Kā norāda Dans un Reibija, 

tieši dizaineri ir tie, kas savu profesionālo aktivitāšu ietvaros pārāk maz 

aizdomājas par ideoloģiskas dabas problēmām, uzskatot, ka dizains ir kaut 

kas ideoloģiski neitrāls (Dunne & Raby, 2001, lpp. 58). Tādējādi viņi nekritiski 

iekodē dominējošo uzskatu sistēmu savos darbos un nodod to tālāk 

sabiedrībai, vēl vairāk nostiprinot esošo kārtību. Tieši tāpēc tāds domas 

vingrinājums kā alternatīvu realitāšu konstruēšana var būt ļoti vērtīgs, lai 

izprastu, cik plaši dizainers spēj definēt gan problēmu, gan risinājumu, un 

cik lielā mērā tas esošos apstākļus uzskata par nemaināmiem lielumiem.

Kritiskā dizaina projekti var būt ļoti noderīgi, skaidrojot ideoloģiju 

darbību un to manifestācijas dizainā. Piemēram, Dana un Reibijas darbs “Is 

this your Future?” (attēli 40, 41, 42, 43, 44) demonstrē, kā mūsu aizspriedumi 

ietekmē mūsu vērtējumus un uzvedību (detalizētāks darba apraksts un 

attēli skatāmi nodaļas “Kritiskā dizaina formālās variācijas” apakšnodaļā 

“Spekulatīvais dizains”). Šajā projektā, paralēli stāstam par potenciālajiem 

enerģijas avotiem nākotnē, skarti arī dažādi ētiskas dabas jautājumi un 

mesti izaicinājumi pastāvošajiem vērtību spriedumiem. Iedziļinoties šajā 

darbā, kļūst skaidrs, ka tajā ietvertie scenāriji, ko pirmajā mirklī varētu 

uzskatīt par ētiski nepieņemamiem vai pat absurdiem, principā ir visai līdzīgi 

citām praksēm, kas savukārt ir mūsu kultūras sastāvdaļa un tiek uzskatītas 

par pilnīgi normālām. Piemēram, scenārijs, kurā atainoti bērni, kas iesaistīti 

ūdeņraža “ražošanā” mājas apstākļos, liek domāt par nelikumīgu bērnu 

nodarbināšanu. Tomēr tik pat labi to varētu salīdzināt ar jebkura ģimenes 

uzņēmuma darbību vai pat bērnu pienākumiem mājsaimniecībā. Iemesls, 

kāpēc šo situāciju uztveram ar aizdomām, ir neparastais konteksts, kurā 

norit šī fiktīvā darbība. Līdzīgi ir arī ar dzīvniekiem, kas saskaņā ar šī darba 

ideju tiek audzēti un nogalināti, lai izmantotu enerģijas ražošanai. Lai cik 

šokējoši šajā fikcijā tas viss neizskatītos, būtībā jau tas daudz neatšķiras 

no dzīvnieku audzēšanas pārtikas un citu dzīvnieku izcelsmes produktu 

rūpniecībai. Tātad šis darbs, piemēram, mācību procesa ietvaros topošajiem 

dizaineriem ļauj analizēt, kā sabiedrībā dominējošās normas un uzskatu 

kopums ietekmē mūsu attieksmi pret noteiktiem dizaina produktiem, un 

arī to, kā dizaina produkti savukārt var ietekmēt mūsu uzskatus. Pavisam 
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pārliecinoši minētais process vērojams trešā scenārija kontekstā, kurā Dans 

un Reibija paredz skolas pusdienu kārbu ar diviem nodalījumiem – vienu 

ēdienam un otru paša skolēna ekskrementiem. Zināms, ka mūsu sabiedrībā 

fekālijas – un jo īpaši cilvēku – izraisa riebumu un pretīgumu, un tās nekādā 

veidā nav iedomājamas ēdiena tuvumā. Ekskrementiem netiek piešķirta 

nekāda vērtība, bet gluži pretēji – tie ir atkritumi, no kā jāatbrīvojas. Taču 

šajā fikcijā tie tiek izmantoti kā enerģijas avots, un autori tādējādi mudina 

domāt, ka brīdī, kad ekskrementiem tiktu rasts kāds praktisks pielietojums 

un ar to saistīta vērtība, arī sabiedrības attieksme mainītos.

4.1.2.	Apzināta	nākotnes	veidošana

Kritiskā dizaina prakse piedāvā arī citu pieeju nākotnei, un tā izriet 

no iepriekš aprakstītās izpratnes par ideoloģiju darbību, jo paredz kritiski 

izvērtēt visu, kas šobrīd tiek pieņemts par pašsaprotamu un nemaināmu.  

Dizains ir disciplīna, kas pašā pamatā ir spēcīgi saistīta ar nākotni – 

dizainēt nozīmē projektēt un plānot to, kas tiks realizēts tikai pēcāk, jeb, 

citiem vārdiem sakot, –veidot nākotni. Nākotne vēl nav reāla, un nākotnes 

materiālā vide, kas ietekmēs visu cilvēku dzīves, vēl ir jāparedz, jāizplāno 

un jāmaterializē. Tomēr dizaineri pārsvarā nākotni uztver kā kaut ko 

iepriekšnosacītu un fiksētu, mēģinot savus jaunos dizaina priekšlikumus 

iekļaut šajā it kā dotajā kontekstā. Šāds domāšanas veids rezonē ar 

iepriekš aprakstīto nekritisko attieksmi pret šībrīža pieņēmumiem un lietu 

kārtību, turklāt tas ir arī saskaņā ar plaši izplatītu un daudzās kultūrās dziļi 

iesakņojušos iracionālu ticību liktenim, kas mistiskā kārtā ir jau nolemts.

Šādu attieksmi pret nākotni dizaineros veicina arī industrija, kas 

kopumā ir visai piesardzīga, plānojot un laižot tirgū jaunus produktus. Tas 

saistīts ar ievērojamām izmaksām, ko paredz jauna produkta ieviešana 

masu ražošanā, un attiecīgajiem zaudējumiem gadījumā, ja pēc produkta 

nav cerētais patērētāju pieprasījums. Tāpēc vadošie ražotāji ir tie, kas 

nosaka nākotnes kursu, attīstot tādus produktus un pakalpojumus, kuri ļoti 

ticami varētu kļūt komerciāli veiksmīgi. Šīs milzu korporācijas ne tikai balsta 

savu jauno produktu dizainu izvērstos mērķauditorijas pētījumos un testos, 
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bet, lai garantētu komerciālus panākumus, arī mērķtiecīgi veido auglīgu 

vidi produktu realizācijai, sagatavojot patērētājus iecerētajai nākotnei. 

Tas notiek gan ar videoformāta nākotnes vīziju palīdzību, gan daudziem 

citiem mārketinga rīkiem, kuri pamazām pārliecina mērķauditoriju par to, 

ka noteikti produkti un pakalpojumi ir nepieciešami, pat pirms vēl tie ir 

radīti. Tomēr šādi risinājumi ir pārāk dārgi priekš mazākiem uzņēmumiem, 

tāpēc tiem neatliek nekas cits kā censties paredzēt tirgus līderu turpmākos 

gājienus un attīstīt produktus, kas iekļaujas viņu nākotnes vīzijās. Un ņemot 

vērā, ka lielākā daļa dizaineru strādā tieši šādos apstākļos, tie pierod pie 

domas, ka nākotne jau ir noteikta, ka tai atliek tikai sekot. Tas nozīmē, 

ka viņi nākotnē vairs neredz neskaitāmas iespējas attīstībai dažādos 

virzienos, bet drīzāk mēģina radīt produktus un pakalpojumus, kas atbilst šīs 

iepriekšnoteiktās nākotnes ekspektācijām.

Kritiskie dizaineri šo situāciju atzīst par problemātisku un izmanto 

savu praksi kā radošu laboratoriju, kurā trenēt savu iztēli, radot spekulatīvus 

produktus un pakalpojumus, kas izaicina sabiedrības nākotnes gaidas un 

piedāvā tām alternatīvas. Turklāt viņu radītie kontroversiālie risinājumi ne 

vien ļauj pašiem dizaineriem rosināt fantāziju, bet nereti palīdz veicināt 

domu apmaiņu arī plašākā sabiedrībā. Piemēram, nodaļā “Sabiedrības 

iesaistīšana” aprakstītais dizaineru Dž. Ogera un Dž. Loizo projekts “Audio 

Tooth Implant” uzskatāmi parāda, kā spekulatīvs dizains, kas nav paredzēts 

ražošanai un ieviešanai dzīvē, tikai ar dažādu populāru mediju palīdzību spēj 

sasniegt publiku un izraisīt diskusijas un citas aktīvas reakcijas (tai skaitā 

vairāk nekā piecdesmit tūkstoši atbilžu interneta aptaujā par šī produkta 

potenciālo lietderīgumu).

Šajā ziņā līdzīgs ir arī projekts “Rayfish Footwear”, kas publikai piedāvā 

fikciju par spekulatīvu produktu un pakalpojumu. Autori projekta ietvaros 

sacer visai ticamu scenāriju par personalizējamiem apaviem, kas izgatavoti 

no rajas ādas (attēls 131). Viņi izveido interneta mājaslapu, kurā pieejams 

tiešsaistes dizaina rīks, ar kura palīdzību interesenti var radīt personalizētu 

dizainu apaviem, kuri, saskaņā ar scenāriju, pēc tam it kā tiktu izgatavoti, 

izmantojot “bio-pielāgošanas” tehnoloģiju. Jau drīz pēc publiskošanas 

projekts piesaista dažādu populāru preses mediju uzmanību, izraisot 

kardināli atšķirīgas reakcijas. Daļa cilvēku, – protams, būdami pārliecināti, 
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ka runa ir par reālu biznesu, – uzskata, ka šāda ideja ir šokējoši neētiska, 

kamēr citi to uzņem ar lielu entuziasmu (piemēram, tūkstošiem cilvēku, kas 

tam paredzētajā interneta vietnē piedalījās kurpju dizaina veidošanā).

Minētie projekti parāda, cik dažādi var būt cilvēku viedokļi par vēlamo 

nākotni, ja tiem piedāvā risinājumu, kas neiekļaujas vispārzināmajā, 

globālo korporāciju virzītajā nākotnes scenārijā. Taču tajā pat laikā 

publiskajās debatēs, kas tā rezultātā rodas, sabiedrībai ir iespēja arī apzināt 

visdažādākos skatījumus un argumentus, pārdomāt savus pieņēmumus un 

pirmā mirkļa spriedumus, un visbeidzot pat sasniegt zināmu vienprātību. 

Citiem vārdiem sakot, tā ir iespēja nonākt pie priekšstata par vēlamo 

nākotni, nevis tikai nekritiski pieņemt to nākotni, ko sagatavojušas globālās 

korporācijas, tad, kad tā jau atrodas veikalu plauktos.

4.1.3.	Fikcija	kā	dizaina	metode

Turpinājumā aprakstīto kritiskajam dizainam raksturīgo elementu 

varētu drīzāk uztvert kā rīku, ar kura palīdzību testēt idejas, kas ierosmi 

radušas iedziļinoties abos iepriekš aprakstītajos argumentos. Kad dizainers 

guvis izpratni par ideoloģisku konstruktu darbības principiem un spēj tos 

dekonstruēt, kā arī paplašinājis savu skatījumu uz nākotni, tas var šīs 

zināšanas pielietot dizaina procesā. Un viens no efektīviem veidiem, kā 

nonākt pie informācijas un atziņām par sava iecerētā risinājuma kontekstu 

un lietotāju, ir dizaina fikcijas metode, kas ir visa kritiskā dizaina pamatā. 

Fikcija, pretstatā “īstam” dizainam, ir kā iztēles treniņš, kas piedāvā iespēju 

izmēģināt visdažādākos risinājumus spekulatīva prototipa formā, tos pa 

īstam nemaz nerealizējot. Kritiskajā dizainā fikcija darbojas kā aģents, kas 

aktivizē potenciālā lietotāja reakciju: ļauj tam iztēloties fiktīvo produktu 

darbībā, noformulēt savu viedokli par to un izdarīt kādus secinājumus.

Galvenā atšķirība starp “īstu” dizaina projektu, pie kādiem strādā 

tradicionāli dizaineri, un fikciju, kādas veido kritiskie dizaineri, ir tā, ka “īsts” 

projekts jau pašā būtībā iepriekš nosaka risinājuma eventuālu realizāciju, 

ražošanu vai ieviešanu dzīvē. Priekš dizainera tas nozīmē strādāt ar skaidri 

nospraustu mērķi, kas jāsasniedz dizaina procesa rezultātā. Un pat ja 
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konkrētā dizaina procesa metodika paredz prototipēšanu un testēšanu 

ar potenciālajiem lietotājiem (respektīvi – interakciju un tās ierosinātas 

izmaiņas), šī mērķa dēļ dizaina projekts drīzāk ir kā risinājuma hipotēze, ko 

nepieciešams tikai pieslīpēt un visbeidzot apstiprināt vai noraidīt. Turpretī 

fikcijas gadījumā nav tāda uzstādījuma, ka izstrādātais risinājums būtu 

jāievieš dzīvē un konfrontācija ar lietotāju notiek ar gluži citu mērķi. Lai 

gan, iespējams, varētu likties, ka šie divi piegājieni ir ļoti līdzīgi, atšķirība 

ir tajā, kā attīstās dizaina process. Kā, atsaucoties uz filosofu Vaihingeru, 

norāda Dans un Reibija (Dunne & Raby, 2013, lpp. 192), “fikcija tiek veidota, 

apzinoties, ka tā ir neatbilstoša, subjektīva un tēlaina koncepcija, kuras 

sakritība ar realitāti ir izslēgta jau pašā būtībā,” savukārt hipotēzē ir “ietverti 

centieni pēc iespējas patiesi izteikt kādu šobrīd vēl nezināmu realitāti un 

pareizi atspoguļot šo objektīvo realitāti”. Šis salīdzinājums uzskatāmi 

parāda, kāpēc, uzsākot darbu ar nolūku radīt fikciju, dizaina process var 

būt daudz radošāks, ļaujot nonākot pie iepriekš neparedzēta un inovatīva 

rezultāta. Šī iemesla dēļ, fikcija var būt vērtīga metode ne tikai kritiskajā 

dizainā, bet daudzās citās dizaina praksēs.

Jau tagad sastopami autori, kas šo stratēģiju adaptējuši gan pašu 

iniciētos nekomerciālos pētījumu projektos, gan pasūtījuma darbos. 

Tāds, piemēram, ir dizaineru un citu speciālistu vadītais uzņēmums Near 

Future Laboratory, kuru projekti aprakstīti un ilustrēti iepriekš (nodaļās 

“Spekulatīvais dizains” un “Komerciāls konteksts”). Šis kolektīvs pēta un 

testē dažādus izziņas rīkus, kas ļauj īstenot taustāmus un reālistiskus, 

taču tajā pat laikā apzināti fiktīvus produktus un scenārijus, kuri stimulē 

lietotāja iztēli un liek apšaubīt pieņēmumus. Kādā radošā darbnīcā, 

sadarbībā ar citiem dizaineriem, viņi izstrādātā lietošanas pamācība 

bezvadītāja automobilim (attēlus skatīt nodaļā “Spekulatīvais dizains”). 

Ar šīs pamācības starpniecību dizaineri modelē dažādas ikdienišķas 

situācijas saistībā ar šādu auto un apraksta, kā lietotājam tajās rīkoties. 

Bez tam šīs situācijas par ikdienišķām padara tieši to kadrējums – 

dizaina instrumentiem radītā pamācība, kas ar savu pazīstamo grafiku 

un izteiksmes formu palīdz skatītājam normalizēt spekulatīvos scenārijus 

un iejusties tajos. Šī rokasgrāmata novirza gan dizainera, gan potenciālā 

lietotāja uzmanību no paša automobiļa un tā vietā fokusējas uz konkrētām 
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sadzīviskām situācijām, kādās to varētu izmantot un kā tas praktiski notiktu, 

attiecīgi ļaujot iztēloties, kā šāda tehnoloģija ietekmētu mūsu dzīvi kopumā. 

Tātad tā vietā, lai dizainētu pašu automašīnu, tika radīta tās lietošanas 

pamācība, turklāt pat tā nebija šī dizaina procesa mērķis pati par sevi, bet 

tikai līdzeklis, ar kā palīdzību iegūt padziļinātu ieskatu nākotnē, kurā eksistēs 

šādi bezvadītāja automobiļi.

Diemžēl vispārējā dizaineru kopienas attieksme pret fikciju dizainā 

ir drīzāk negatīva, tāpēc, ka fikcija netiek uztverta kā “īsts” dizains, jo nav 

radīts, lai ieviestu ražošanā, izplatītu tirgū un lietotu. Taču, kā secināms no 

līdz šim aprakstītā, šāds uzskats ir daudz kaitīgāks, nekā pirmajā mirklī 

varētu šķist. Kā norāda Dans un Reibija “ideja, ka kaut kas nav “īsts”, tad ja 

“īsts” nozīmē “pieejams veikalos”, nav laba” (Dunne & Raby, 2013, lpp. 88). 

Dizaina fikcijas ir tik pat īstas kā jebkurš priekšmets, ko mēs varam nopirkt. 

Turklāt, salīdzinājumā ar ne-fiktīviem dizaina produktiem, fikciju priekšrocība 

tā, ka tās gan dizaineriem, gan lietotājiem ļauj piedzīvot alternatīvu realitāti 

bez nepieciešamības to ieviest masveida ražošanā.

4.1.4.	Vizuālais	vēstījums

Būtiska loma kritiskā dizaina teorijā un praksē ir dizaina formālajiem 

un vizuālajiem aspektiem. Kritiskā dizaina novirzienu pārstāvošie dizaineri 

izmanto priekšmetu kā mediju un, meklējot efektīvākos veidus, kā savu 

stāstu veiksmīgi nodot mērķauditorijai, analizē un testē dažādus dizaina 

komunikācijas līdzekļus. Taču jebkurš priekšmets (ne tikai kritiskā dizaina 

produkts) darbojas kā informācijas nesējs, neatkarīgi no tā, vai dizaina 

autors šo informāciju iekļāvis apzināti, vai arī tā integrēta nejauši, autoram 

nepietiekami iedziļinoties šajā aspektā. Tāpēc jebkura veida dizains 

tikai iegūtu, ja dizaineri priekšmetu vizuālo aspektu rūpīgi izvērtētu arī 

šādā rakursā – kā sekundāras informācijas mediju. Papildus primārai, 

ar lietošanas utilitāro pusi saistītajai informācijai, kas lietotājam sniedz 

norādes par attiecīgā objekta darbības principu, dizaina procesā būtu 

nepieciešams daudz izvērstākā veidā analizēt ar funkciju un estētiku 

nesaistīto vizuālo informāciju. Šim nolūkam kritiskā dizaina piemēru 
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studijas var būt ļoti noderīgas, jo šie darbi, kas nereti ir iecerēti kā 

eksperimenti priekšmeta tēla veidošanā, ļauj dziļāk izprast vizuālās valodas 

izteiksmes līdzekļus.

Estētikai vienmēr ir bijusi nozīmīga loma dizaina diskursā. Jau 1880. 

gadā lekciju ciklā “Hopes and Fears for Art” Moriss izvirzīja skaistumu 

līdztekus funkcionalitātei kā vienu no galvenajiem laba dizaina kritērijiem 

un aicināja klausītājus sekot viņa “zelta likumam”: “Neturiet mājās neko, 

kam neredzat pielietojumu vai ko neuzskatāt par skaistu” (Morris, 1919). 

Lai gan mūsdienās labam dizainam jāatbilst arī daudzām citām prasībām, 

(tādām kā, piemēram, ilgtspēja, oriģinalitāte un taisnīgums) skaistums un 

noderīgums – vēlāk definēti arī kā attiecības starp formu un funkciju – 

joprojām šķiet nozīmīgākās no tām.

Morisa gadījumā skaistuma cildināšana vēl bija drīzāk ideālistiska, 

taču 20. gs. laikā, attīstoties industrijai, estētika dizainā ieguva gluži 

citu nozīmi, – tā izrādījās efektīvs rīks rūpnieciski ražotu patēriņa preču 

pārdošanas apjomu celšanai. Tas nozīmē, ka skaistums vairs nenozīmēja 

tikai nevainīgi priecējošu izskatu, bet kļuva par komunikācijas līdzekli 

ideoloģisku vēstījumu nodošanai. Sākotnēji vēstījuma mērķis bija pārliecināt 

patērētājus iegādāties vairāk preču, nekā tiem, no praktiskā pielietojuma 

puses raugoties, patiesībā nepieciešams. Bet ar laiku, mārketinga 

stratēģijām kļūstot aizvien izsmalcinātākām, arī komunikācijas veidi ar 

produktu un zīmolu palīdzību dažādojās, iekļaujot aizvien nemanāmākus un 

specifiskākus vēstījumus. Situācija šajā ziņā nav mainījusies arī mūsdienās, 

– lai gan izpratne par dizainu ir ievērojami paplašinājusies, produktu 

vizuālās īpašības joprojām paliek ļoti nozīmīgas. Un tas ir pamatoti, jo 

viena vai cita veida vizuāla pievilcība joprojām tiek izmantota, lai veicinātu 

neilgtspējīgus patēriņa paradumus. Turklāt vēl nepatīkamāku šo stāvokli 

vieš fakts, ka liela daļa dizaineru pat nenojauš, kādu apjomu dažādu 

ideoloģisku vēstījumu tie piesaista saviem dizaina produktiem un nodod 

tālāk sabiedrībai.

Lai izprastu komplicētās attiecības, kas pastāv starp produktu, tā 

lietotāju un tā dizaineru, ir jāaptver, ka “dizains ir krietni visaptverošāks, un 

tā ietekme sniedzas dziļāk, nekā dizaineri [..] parasti apzinās” (Willis, 2006, 

lpp. 80). Vilisa šīs attiecības apraksta kā “ontoloģisku dizainēšanu”, kas ir 
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kā “divvirzienu kustība: mēs dizainējam pasauli un mūsu pasaule ietekmē 

un dizainē mūs” (Willis, 2006, lpp. 80). Šis apgalvojums savā būtībā vēl 

nenozīmē neko negatīvu, taču sekas ir atkarīgas no ideoloģiskā fona, kas 

definē konkrēto dizaineru. Un, kā norāda Malpass, ar “caurmēra dizainu, 

nedomājot tiek izplatītas vērtības, pieņēmumi un ideoloģijas, kas piemīt 

attiecīgajiem dizaineriem, kuri tās pasīvi iekļauj savos produktos” (Malpass, 

2017, lpp. 7).

Noteikti kritiskā dizaina piemēri ļoti uzskatāmi parāda, kā priekšmets 

pieņem medija funkciju, un tāpēc tos var veiksmīgi izmantot, lai vērstu 

arī citu dizaineru uzmanību uz priekšmetos iegultiem vēstījumiem un 

ideoloģijām. Turpinājumā aprakstīti divi šādi projekti – Martino Gampera 

darbs “100 Chairs in 100 Days” (attēls 38) un Mārtena Bāsa (Maarten Baas) 

darbs “Plastic Chair in Wood” (attēls 132). Abos projektos izmantoti plaši 

pazīstami krēslu tipi, kuru dizains ir izmainīts, tādējādi skatītājam liekot 

apšaubīt savus līdzšinējos pieņēmumus un uzskatus.

Gampera darbs ir jaunu, autora radītu krēslu sērija, kurā katrs no 

tiem veidots, izmantojot neparastas esošu krēslu elementu kombinācijas, 

kas reizēm papildinātas ar citiem materiāliem vai priekšmetiem. Dizainers 

krēslus dekontekstualizē, ne tikai fiziski izņemot tos no tiem raksturīgās 

vides, bet arī apvienojot vienā objektā elementus, kam pašiem par sevi 

piemīt radikāli atšķirīgas nozīmes un konotācijas. Gampers retoriski vaicā: 

“Kas notiek ar plastmasas dārza krēsla statusu un potenciālu, ja to apvelk 

ar greznu zamšādu?” (Gamper). Arī Mārtena Bāsa darbā stāsta galvenais 

varonis ir ikoniskais “monobloka” krēsls, kuram dizainers izgatavo ar rokām 

darinātu gobas koka versiju. Nesakritība starp krasi atšķirīgajām nozīmēm, 

kas ietvertas krēsla formā un tā materiālajā izpildījumā, ļauj skatītājam 

aptvert priekšmeta kā medija jeb informācijas nesēja komplicētību.

Minētie piemēri atklāj to, ka katrs lēmums, ko dizainers pieņem 

saistībā ar dizaina vizuālajām īpašībām, nav tikai lēmums par formu vai 

skaistumu, bet skar arī vēstījumu, kāds dizainā tiek iekļauts un nodots tālāk 

lietotājam. Ņemot vērā, ka tas lielākoties notiek bez apzināta nodoma un 

attiecīgi ar potenciāli nevēlamām sekām, būtu nepieciešams šai situācijai 

meklēt risinājumu. Mācoties no kritiskā dizaina piemēriem, kritiskai visu 

dizaina vizuālo aspektu semiotiskai analīzei būtu jākļūst par neatņemamu 

dizaina procesa sastāvdaļu, neatkarīgi no dizaina prakses veida.
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4.2. Kritiskā dizaina integrācija pārmaiņu dizainā

Balstoties uz pētījuma 3. daļā izvērsto kritiskā dizaina novirziena 

analīzi dažādos aspektos un kontekstos, iepriekšējā nodaļā tika identificētas 

kritiskajam dizainam piemītošas kvalitātes – paradigmas un metodes, 

kas var veicināt apzinātāku pieeju arī citiem dizaina procesiem. Šajā 

nodaļā, ar mērķi sašaurināt un konkretizēt uzdevumu, kritiskā dizaina 

kvalitātes aplūkotas kā daļa no pārmaiņu dizaina kustības praktizētajām un 

teoretizētajām nostādnēm.

Nodaļas sākumā pamatota tēmas aktualitāte un, balstoties uz 

neseniem, dizaina nozarei nozīmīgiem pētījumiem, problematizēts ilgtspējas 

jēdziens. Turpinājumā izvērstāk aplūkots pārmaiņu dizains, tā metodes 

un mērķi, kā arī skaidrots termins “ļaunās problēmas”, kas ieņem būtisku 

vietu pārmaiņu dizaina diskursā. Ņemot vērā, ka tāda veida problēmas ir 

raksturīgas tieši kompleksām sociālām sistēmām, pēcāk skaidroti veidi, 

kādos šādas sistēmas iespējams ietekmēt un ierosināt tajās pārmaiņas. 

Nodaļu noslēdz kritiskā dizaina un pārmaiņu dizaina teoriju sintēze, 

kas apliecina iespējas šo divu dizaina novirzienu plašākai savstarpējai 

integrācijai, tiecoties uz kopīgu mērķi.

4.2.1.	 Pasaules	uztveres	krīze

Mūsdienu sabiedrība dzīvo “lielo pārmaiņu” 52 laikmetā,– cilvēce ir 

sākusi apzināties, ka planētas resursi ir ierobežoti, un tiecas tam meklēt 

risinājumus. Jau 1972. gada izdevumā “Limits to Growth” Romas kluba 

(Club of Rome) zinātnieki definē galvenās šī problemātiskā stāvokļa 

iezīmes: nabadzība pārpilnības apstākļos, vides degradēšanās, neuzticība 

institūcijām, nekontrolējama urbanizācija, nedrošība par darbu, jauniešu 

atsvešināšanās, tradicionālo vērtību noliegšana, kā arī inflācija un citas 

monetāras un ekonomiskas krīzes (Meadows, Meadows, Randers, & 

Behrens III, lpp. 10). Kā norāda autori, šīm šķietami nesaistītājām parādībām 

52 “Lielās pārmaiņas” (angliski - great transition) ir dizaina teorētiķa Ecio Mandzini lietots 
apzīmējums (Manzini, 2015b, lpp. 2)
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ir trīs kopīgas īpašības: tās zināmā mērā skar ikvienu sabiedrību; tās visas 

ietver gan tehniskus, gan sociālus, gan ekonomiskus un politiskus aspektus; 

turklāt tās savstarpēji mijiedarbojas. Situāciju sarežģītu padara fakts, ka, 

lai gan cilvēki apzinās konkrētas problēmas, viņi nespēj pilnībā izprast to 

cēloņus un dažādo komponentu savstarpējās saiknes. Tas nozīmē, ka 

tie nevar atrast arī efektīvu risinājumu, jo analizē atsevišķus elementus, 

neapzinoties, ka sistēma ir vairāk nekā tas elementu summa (Meadows, 

Meadows, Randers, & Behrens III, lpp. 11).

E. Mandzini šo periodu salīdzina ar procesu, ko piedzīvoja Eiropa, 

mainoties no feodālās civilizācijas uz industrializēto urbāno sabiedrību. 

Raugoties no mūsdienu skatupunkta, tā bija strauja revolūcija, kas radikāli 

izmainīja gan politisko, gan ekonomisko un sociālo sistēmu. Taču cilvēkiem, 

kas tajā laikā dzīvoja, šī pāreja bija kā ilgstošs krīžu un transformāciju 

periods, kurā dažādos tempos un līmeņos paralēli norisinājās gan vietēja 

mēroga, gan arī krietni plašākas sistēmiskas pārmaiņas, un savā starpā 

nemitīgi cīnījās pretēji orientēti spēki. Mandzini norāda, ka arī tagad mums 

jāapzinās, ka pārmaiņas, kuru nepieciešamība tika apzināta 1970. gados, 

būs ilgstošs process. Šajā laikā paralēli pastāvēs un viens otram pretosies 

vecais, šobrīd vēl dominējošais pasaules uzskats, kas planētas resursu 

izsīkšanu neatzīst vai neņem vērā, un jaunie, uz ilgtspējīgu saimniekošanu 

orientētie spēki, kas cenšas rast jaunas iespējas esošajā situācijā (Manzini, 

2015b, lpp. 2).

Šie procesi izgaismo nopietnus trūkumus arī mūsdienu dizaina 

izglītības un prakses pamatnostādnēs, turklāt situāciju vēl satraucošāku 

dara fakts, ka dizaina profesionāļi it nemaz nav vienisprātis par problēmas 

būtību. Filosofs un dizaina teorētiķis Frajs, iespējams, ir viskritiskākais 

attiecībā uz dizaina praktiķu un akadēmiķu izpratni par ilgtspēju. Viņš 

pārmet, ka, neraugoties tā ekonomisko funkciju, dizains nekad nav bijis 

mazāk nozīmīgs pārmaiņu rosināšanā kā šobrīd, – laikā, kad tam būtu 

jāveic īpaši būtisks pienesums pārejas procesos; un izsaka bažas par to, ka 

diemžēl tieši dizaina profesionāļu kopiena atsakās atzīt šo “faktu” (Fry, 2017, 

lpp. 99).

Lai veicinātu kritiskāku diskusiju par dizaina lomu ilgtspējīgas 

nākotnes veidošanā Frajs iesaka vispirms nonākt pie realitātei atbilstošas 
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ilgtspējas definīcijas, jo līdz šim, iespējams, visbiežāk citētā – “Ilgtspējīga 

attīstība ir attīstība, kas apmierina šībrīža vajadzības, nekompromitējot 

nākotnes paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības” (Brundtland & 

Khalid, 1987, lpp. 54) – satur vairākus būtiskus trūkumus. Pirmkārt, tā 

joprojām ir cieši saistīta ar ekonomikas izaugsmi. Definīciju ietverošā ANO 

ziņojuma autori netieši, bet pragmatiski ļauj noprast, ka “ja neizdabās 

kapitālismam, tad aicinājums uz vides aizsardzību netiks uztverts nopietni” 

(Fry, 2009, lpp. 42). Tā vietā lai īstenotu nozīmīgas pārmaiņas, industrija 

cenšas radīt iespaidu, ka vides kaitējuma problēmai ir rasti tehnoloģiski 

risinājumi, piemēram, “zaļā ekonomika”, kuras vadlīnijas tika prezentētas 

Earth Summit konferencē Riodežaneiro 2012.gadā. Šīs pieejas kritiķi norāda, 

kā vienīgais, kas ar šādu “ilgtspējīgu attīstību tiek uzturēts nemainīgs - 

daudz vairāk nekā vide vai daba, - ir specifisks kapitālisma ekonomikas 

modelis un šī duālā ontoloģija kopumā” (Escobar, 2018, lpp. 43). Otrkārt, 

minētā ilgtspējas definīcija ir antropocentriska un ignorē visu dzīvības formu 

savstarpējo atkarību. Un treškārt, tā neņem vērā milzīgo socioekonomisko 

nevienlīdzību (un ar to saistīto nesalīdzināmo videi nodarītā kaitējuma 

apmēru), kas nav atrisināta jau šobrīd, nemaz nerunājot par kādām 

abstraktām “nākotnes paaudzēm” (Fry, 2009, lpp. 42).

Frajs “sustainability” jeb “ilgtspējas” vietā iesaka lietot vārdu 

“sustainment” jeb “uzturēšana”, tādējādi norādot, ka tam jābūt 

nepārtrauktam pārmaiņu procesam. Turklāt “uzturēšana nenotiks tāpat 

vien; to var īstenot vienīgi dizains” (Fry, 2009, lpp. 45). Taču, lai to definētu kā 

kritēriju, pēc kā izvērtēt dizaina praksi, ir nepieciešams konstatēt pašreizējo 

situāciju, kura, kā norāda Frajs, neraugoties uz dizaineru solījumiem un 

ambīcijām, nenodrošina ilgtspēju. Tāpēc viņš ievieš arī terminu “defuturing”, 

kas ir kā konceptuāls rīks ar kuru “definēt neilgtspējīgo un identificēt, kā 

tas atņem nākotni” (Fry, 1999, lpp. IX). Ar šo terminu Frajs apraksta visu 

līdzšinējo dizaina praksi un vērš uzmanību uz to, kā ilgt-nespēja ir vēsturiski 

veidojusies un kā tā funkcionē. 

Atsaucoties uz iepriekšminēto vēsturisko salīdzinājumu, arī Mandzini 

identificē atšķirīgus, bet savstarpēji pastiprinošus spēkus jeb “režīmus”, 

kas šobrīd ir aktīvi un cita starpā definē arī dizainu (Manzini, 2015a, 

lpp. 58). Pirmais režīms ir tradicionālais 20. gadsimta Rietumu ekonomikas 
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SHĒMA 3 - Pārmaiņu dizaina ietvars, Terija Ērvina, Gideons Kosovs, Kamerons Tonkinvaizs, 
autores tulkojums un grafiskā adaptācija.

Pārmaiņu
vīzĳas

Pārmaiņu
teorĳas

Attieksme
un domāšanas

veids

Jaunas
dizaina

metodes

Ir nepieciešamas vīzijas, 
kurās attēlota ilgtspējīga 
sabiedrība un kas ir 
balstītas uz pilnīgi jaunām 
dzīvesveidu koncepcijām.

Pārmaiņu vīzijām jābūt 
balstītām uz jaunām 
zināšanām par dabiskām, 
sociālām, kā arī cilvēka 
radītām sistēmām.

Jaunās pārmaiņu teorijas 
ietekmēs dizaineru 
attieksmi un domāšanas 
veidu. Savukārt šie jaunie 
“esības veidi” motivēs 
meklēt jaunas zināšanas.

Izmaiņas attieksmē un 
domāšanas veidā veicinās arī 
jaunu dizaina metožu attīstību. 
Savukārt šīs jaunās pieejas 
dizainā turpinās ietekmēt 
dizaineru pasaules redzējumu.

Jaunas dizaina metodes 
palīdzēs īstenot vīziju, taču 
arī izmainīs un attīstīs to. 
Attīstoties vīzijai, turpinās 
veidoties arī jauni dizaina 
paņēmieni.

Dzīve šajā pārmaiņu laikmetā 
pieprasa tādu attieksmi un 
domāšanas veidu, kam 
raksturīga atvērtība, apziņas 
klātbūtne, pašrefleksija, 
vēlme sadarboties un 
“optimistisks kašķīgums”.

Pārmaiņas, kas vērstas uz 
ilgtspējīgu sabiedrību, 
nebūs iespējamas bez 
jaunām dizaina metodēm: 
lokālām, kontekstualizētām, 
transdisciplinārām, 
tolerantām pret kļūdām.

Dažādu nozaru teorijas 
ļauj gūt pilnīgāku 
izpratni par pārmaiņu 
dinamiku dabiskās un 
sociālās vidēs.
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modelis, ko raksturo liela mēroga hierarhiski organizētas kompānijas un 

institūcijas, apjomradīta ietaupījuma (economy of scale) paradigma un uz 

produktiem orientēti labklājības apsolījumi. Šis režīms pamazām sāk zaudēt 

savu nozīmi, tomēr joprojām ir valdošais. Otrs režīms ir salīdzinoši jauns, 

tas ir parādījies un veidojas pēdējās pāris desmitgadēs taču jau ir kļuvis 

ļoti spēcīgs. To raksturo ekonomika, kurā lielākās korporācijas pārņem 

visu tirgu (winner-takes-all economy), tajā pat laikā patērētājiem apsolot 

individualizētu un uz pakalpojumiem orientētu labklājību. Paralēli šiem 

diviem 21. gadsimtā parādījies arī trešais režīms, kas darbojas saskaņā ar 

pilnīgi citiem principiem, taču pagaidām vēl nav uzskatāms par nozīmīgu 

spēlētāju. Tas apzinās planētas resursu ierobežotību, bet izmanto globālus 

tīklus, lai veidotu potenciāli vērtīgas prakses: nelielas, atvērtas, lokalizētas 

un tādas, kas veicina ilgtspējīgus un noturīgus dzīvesveidus. Šajās norisēs 

Mandzini saredz iespējas rast ierosmi arī jaunai, uz pārmaiņām orientētai 

“dizaina kultūrai”.

4.2.2.	 Pārmaiņu	dizains

Ar šādu pat mērķi – meklēt veidus, kā ar dizaina palīdzību veicināt 

sistēmiskas un definitīvas pārmaiņas – 2015. gadā Carnegie Mellon 

universitātes Dizaina skolā tika noturēts pārmaiņu dizaina simpozijs 

(Transition Design Symposium), un kopš tā laika kā izglītības programma 

darbojas arī pārmaiņu dizaina seminārs (Transition Design Seminar). 

Termins “pārmaiņu dizains” ieviests, lai apzīmētu jaunu dizaina teoriju 

un praksi, kas šobrīd vēl ir tikai tapšanas stadijā un kas ir iecerēta kā 

ilgtspējīgas nākotnes priekšnosacījums un pretstats līdzšinējai “defuturing” 

dizaina tradīcijai.

Pārmaiņu dizaina ideja balstās uz sekojošiem pamatprincipiem: tā 

atzīst, ka mēs dzīvojam “pārmaiņu laikmetā”; par galveno premisu uzstāda 

nepieciešamību pēc sistēmas līmeņa pārmaiņām sabiedrībā, kas vērstas 

uz ilgtspējīgākām nākotnēm; un uzskata, ka dizainam un dizaineriem 

šajās pārmaiņās jāspēlē centrālā loma (Carnegie Mellon University, n.d.). 

Pārmaiņu dizaina koncepcija par pamatu izmanto dažādu pētniecības jomu 
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teorijas, kā arī domāšanas virzienus un aktīvisma kustības, tādas kā: dzīvo 

sistēmu teorija, futuroloģija, vietējās zināšanas (angļu valodā – indigenous 

wisdom), kosmopolītiskais lokālisms, ikdienas dzīves diskursi filozofijā, 

post-normālā zinātne (angļu valodā – post normal science, J.R.Ravetz), 

vajadzību teorija (angļu valodā – theory of needs and satisfiers, M.Max-

Neef), sociālā psiholoģija, sociālo prakšu teorija, alternatīvās ekonomikas, 

un pasaules uztvere (angļu valodā – worldview, F.Capra) (Irwin et al., 2015b).

Pārmaiņu dizaina teorijas ietvara veidošanai iecerēts apvienot četrus 

savstarpēji papildinošus zināšanu, prakses un pašrefleksijas laukus, kas 

izmanto iepriekš uzskaitīto teoriju, domāšanas virzienu un aktīvisma kustību 

izstrādātās metodes un atziņas: 1) vīzijas, 2) pārmaiņu teorijas, 3) attieksmi 

un domāšanas veidu un 4) jaunas dizaina metodes (shēma 3).

4.2.2.1.		Pārmaiņu	vīzijas

Pārmaiņu dizaina koncepcijas autori uzskata, ka ir nepieciešamas 

pievilcīgas nākotnes vīzijas, kas varētu iedvesmot un sniegt nepieciešamo 

informāciju projektiem, kuri tiek realizēti šobrīd, turklāt dizaina rīki un 

metodes var palīdzēt šādas vīzijas attīstīt (Irwin et al., 2015a, lpp. 8). 

Tonkinvaizs norāda, ka vīzijas var būt kā ideāls, pret kuru izvērtēt pieņemtos 

dizaina lēmumus (Tonkinwise, 2014, lpp. 11). Savukārt Dans un Reibija jau 

ilgstoši savās publikācijās proponē dizaina vīzijas kā rīku, ar kura palīdzību 

veicināt diskusijas par dažādām nākotnēm, alternatīvām pasaulēm un 

dzīvesveidiem. Viņi ir pārliecināti, ka prasmīgi veidotas dizaina vīzijas 

ļauj skatītājām pārvarēt neticību un skepsi, uz mirkli piemirst, kā pasaule 

darbojas šobrīd, un iztēloties, kāda tā varētu būt (Dunne & Raby, 2013 un 

citur). Lai gan, kā aprakstīts iepriekš, daudzi kritiskā un spekulatīvā dizaina 

priekšlikumi mēdz būt ļoti provokatīvi un atainot arī nevēlamās nākotnes, 

ar mērķi brīdināt sabiedrību par tagadnes lēmumu iespējamajām sekām, 

dizaina diskursā netrūkst arī pozitīvu, pat šķietami naivu vīziju. Uz tādām 

ir balstīta arī šajā pat kategorijā iekļaujamā “atpakaļskatīšanās” (angļu 

valodā – backcasting) plānošanas metode, kas paredz vispirms formulēt 

un detalizēti aprakstīt vēlamo nākotnes scenāriju un pēc tam izveidot 
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darbības plānu, kas ļautu līdz iecerētajam stāvoklim nonākt. Turklāt, lai 

arī cik utopiskas šīs vīzijas varētu likties, tās vienmēr satur pozitīvu un 

uz ilgtspējīgu nākotni vērstu procesu iedīgļus, kas sastopami jau šobrīd 

(Manzini & Jégou, 2003, lpp. 17).

Jebkurā gadījumā – utopiskas un naivas vai distopiskas un 

provokatīvas – pārmaiņu vīzijas ir ārkārtīgi būtisks nākotnes veidošanas 

rīks, jo, kā atzinuši daudzi dizaina teorētiķi, – nav iespējams vēlēties (vai 

nevēlēties) kaut ko, ko mēs nespējam iztēloties.

4.2.2.2.		Pārmaiņu	teorijas

Sistēmas līmeņa pārmaiņas savā būtībā ir transdisciplināras, un 

dizaineru spēja šādas pārmaiņas ierosināt ir atkarīga no viņu spējas 

izprast, kā pārmaiņas aizsākas, kā tās manifestējas un visbeidzot – kā tās 

virzīt un vadīt. Tāpēc vīziju īstenošanai pārmaiņu dizaina autori smeļas 

idejas no visdažādāko zinātnes nozaru pārmaiņu teoriju (theories of 

change) metodoloģijas. Atklājumi atšķirīgās nozarēs, piemēram, bioloģijā, 

socioloģijā un fizikā, uzrāda, ka pārmaiņas kompleksās atvērtās sistēmās, 

tādās kā organizācijas vai ekosistēmas, norit pretēji intuitīvi iztēlojamajam 

scenārijam (Irwin, Kossoff, & Tonkinwise, Transition Design Provocation, 

2015, lpp. 9). Tas nozīmē, ka risinājumi, kurus piedāvā dizaineri mēdz būt ne 

vien neefektīvi, bet nereti pat kļūst par cēloni daudzām jaunām problēmām. 

Tomēr līdzšinējie pētījumi liecina, ka pārmaiņas kompleksās sistēmās ir 

iespējams ierosināt un ievirzīt vēlamajā gultnē, kaut arī tās nav iespējams 

pilnībā vadīt un kontrolēt.

4.2.2.3.		Attieksme	un	domāšanas	veids

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ceļā uz ilgtspējīgu nākotni ir 

savu pasaules uzskatu un domāšanas veida izvērtēšana un mainīšana. Ir 

skaidrs, ka rietumu pasaules līdzšinējais dzīvesveids nav ilgtspējīgs, un, lai 

panāktu būtiskas pārmaiņas, nepietiks ar tehnoloģiskiem risinājumiem, bet 
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būs nepieciešams rast radikāli citādus veidus, kā “būt” šajā pasaulē. Mums 

visiem – gan individuāli, gan kā sabiedrībai – piemīt noteikts pasaules 

uzskats un domāšanas veids. Mēs dzīvojam saskaņā ar konkrētajā 

kopienā pieņemtajām kultūras un sociālajām normām, kā arī konkrētajā 

valstī valdošo politisko un ekonomisko paradigmu. Turklāt mūsu uzskatus 

ietekmē arī mūsu personīgā un kolektīvā vēsture, atmiņas un pieredze, un 

no tā visa atkarīgs mūsu priekšstats par to, ko sagaidām no nākotnes un 

ko šajā kontekstā uzskatām par taisnīgām un pamatotām gaidām. Tas 

savukārt nozīmē, ka pārmaiņas attieksmē un domāšanas veidā būs ļoti 

grūti īstenot.

Kā detalizētāk aprakstīts nodaļā “Dizains un ideoloģija”, arī dizaineri 

šajā ziņā nav nekāds izņēmums, arī viņi kā indivīdi ir šīs pašas sabiedrības 

locekļi un darbojas visu iepriekšminēto faktoru ietekmē. Un, līdzīgi kā visi 

pārējie, arī dizaineri savu ideoloģisko stāvokli uztver kā vispārpieņemtu 

un neitrālu, nevis specifiskam ģeogrāfiskam, politiskam, sociālam un 

ekonomiskam kontekstam, kā arī noteiktam laika periodam raksturīgu. 

Tomēr dizaineri no pārējiem indivīdiem atšķiras ar to, ka ļoti nepastarpināti 

ir iesaistīti visas cilvēces nākotnes veidošanā, un savus uzskatus neapzināti 

iekļaujot dizainā, nostiprina esošo stāvokli un turpina īstenot līdzšinējo 

neilgtspējīgo praksi.

Lai izmainītu savu attieksmi un domāšanas veidu, dizaineriem būtu 

vispirms jāapzinās savs stāvoklis un jāaptver, ka mūsu pasaule patiesībā 

sastāv no neskaitāmām lielākām un mazākām pasaulēm, no kurām tā 

pa īstam pazīstam tikai vienu – to, kurā dzīvojam. Starp pasaulēm ir 

milzīgas ontoloģiskas atšķirības. Turklāt šīs atšķirības ir vērtīgas pašas 

par sevi kaut vai tikai tāpēc, ka, līdzīgi kā bioloģiskā daudzveidība, satur 

specifisku informāciju un paaudzēs uzkrātas lokālās zināšanas (Meadows, 

1999, lpp. 15-16). Kolumbiešu izcelsmes antropologs Arturo Eskobars 

(Arturo Escobar) šo stāvokli angļu valodā apzīmē ar terminu “pluriverse”, 

kā pretstatu vārdam “universe” (Escobar, 2018). Viņš norāda, ka tas, ko 

par universu jeb visumu sauc pār citām pasaules daļām un kultūrām 

dominējošie globālie Rietumi, ir tikai pašas Rietumu pasaules ontoloģija, 

kuru tā pamazām uzspiež pārējiem kā vienīgo pareizo esības veidu. No 

šāda domāšanas veida un attieksmes izriet gan apzināta t.s. attīstības 

valstu ekspluatācija jeb mūsdienu kolonizācija, gan arī ar labu nodomu 
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iecerētās palīdzības akcijas, kurās tik labprāt iesaistās dizaineri, bet kuras 

rezultātā nereti sagādā vairāk problēmu, nekā atrisina – gluži vienkārši 

tāpēc, ka nepārzina lokālo situāciju un nenovērtē vietējo cilvēku zināšanas.53 

Turklāt cēloņi lielākajai daļai šādu problēmu slēpjas pašā Rietumu pasaules 

hegemonijā, kas īstenojas arī dabas resursu un citu valstu darbaspēka 

ekspluatācijā.

4.2.2.4.		Jaunas	dizaina	metodes

Lai panāktu vēlamās pārmaiņas uz ilgtspējīgāku sabiedrību, ir 

nepieciešamas arī jaunas dizaina metodes, kas balstās jaunās un citādās 

vērtībās un zināšanās. Galvenās atšķirības starp līdzšinējo pieeju un uz 

sistēmiskām pārmaiņām orientēto ir tajā, ka pārmaiņu dizaineriem jāstrādā 

dažādos mērogos un jādomā ilgtermiņā, apzinoties, ka viņu šī brīža 

risinājumi ir tikai nelieli soļi daudz plašākas nākotnes vīzijas virzienā. Tiem 

jāapzinās, ka noteikti risinājumi var būt jau sākotnēji iecerēti tikai kā pārejas 

periodam nepieciešami, un pēc laika tie kļūs nevajadzīgi. Dizaineriem jāspēj 

arī saredzēt “iespējas” problemātiskās situācijās, jāspēj izprast vietējās 

ekosistēmas un kultūra, nevis jācenšas īstenot savus iepriekš izplānotos 

risinājumus (Irwin et al., 2015a, lpp. 9-10).

53   Dažādos avotos sastopami neskaitāmi neizdevušies “pasaules glābšanas” 
mēģinājumi. 
“PlayPump” projekts, piemēram, paredzēja ūdens pumpēšanas iekārtu Āfrikā, kuru 
darbinātu bērni, rotaļājoties īpaši izveidotā karuselī. Tas izrādījās nefunkcionāls dažādu 
iemeslu, tai skaitā inženiertehnisku nepilnību dēļ, tomēr visvairāk kritikas saņēma par to, ka 
neapzināti pārvērta iecerēto rotaļāšanos bērnu darbā vai arī noveda pie tā, ka sievietes (kas 
pārsvarā nodarbinātas ūdens sagādē) pašas grieza karuseli tā vietā, lai vienkārši pumpētu 
ūdeni (Borland, 2011).
“Bag2Work” bija iecerēts kā risinājums bēgļu nodarbināšanai un paredzēja arī atkritumu 
pārstrādi. Projekts neguva gaidīto atbalstu Kickstarter kampaņā, un tomēr neuzsāka no 
ētikas viedokļa ļoti neviennozīmīgi vērtējamo darbību, kas bēgļiem būtu devusi iespēju 
piepelnīties, gatavojot mugursomas no lietotām glābšanas vestēm un gumijas laivām, kas 
lielā daudzumā palikušas Vidusjūras piekrastēs pēc dzīvībai bīstamajiem bēgļu ceļojumiem 
(No Mad Makers, n.d.).
Arī liela daļa bēgļu mājokļu risinājumi tiek kritizēti par to, ka tie domāti kā īslaicīgs 
risinājums, kas beigās pārvēršanas permanentā, taču galīgi nepiemērotā mājvietā. 
Taču Rietumu pasaules attieksme atklājas arī tajā, ka šie mājokļi absolūti ignorē cilvēku 
migrācijas cēloņus un uzskata attīstības valstu iedzīvotāju migrāciju par nevēlamu pēc 
būtības, kamēr Rietumu pasaules cilvēku migrācija lielākoties iztēlota kā ar cilvēka brīvību, 
pašizpausmi un pozitīvām ambīcijām saistīta (Fairs, 2017).
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Taču pie līdzīgiem secinājumiem nav nonākusi tikai izolēta pārmaiņu 

dizaina adeptu kopiena. Mainīt attieksmi un pieeju aicina arī tie dizaina 

profesionāļi, kas atbalsta plašai sabiedrībai pieejamo “dizaina domāšanu” 

kā efektīvu metožu kopumu problēmu risināšanā. Šobrīd, kad dizaina 

domāšana tikusi popularizēta un pielietota visdažādākajos kontekstos jau 

teju 20 gadus, ir kļuvis skaidrs, ka sarežģītās situācijās nepietiek tikai ar 

radošu domāšanu, bet daudz vairāk ir nepieciešama kritiska domāšana. 

To atzīst arī dizaina teorētiķis un pedagogs Muratovskis (specializējies 

korporatīvās, uz lietotāju orientētās inovācijās un dizaina domāšanā), kurš 

norāda, ka spēja pētīt, analizēt un spriest dizaineriem ir ārkārtīgi svarīga, jo 

ļauj izvairīties no savu personīgo nepamatoto pieņēmu vai aizspriedumu 

iekļaušanas dizaina procesā un risinājumā (Muratovski, 2020). Lai arī 

dizaina domāšanas metodei ir savas priekšrocības, tādas kā empātijas 

veicināšana un dizaina fokusēšana uz lietotāju jeb cilvēku, viņaprāt, tā mēdz 

izrādīties arī visai subjektīva pieeja, jo lēmumi pārsvarā balstīti intuīcijā, 

nevis pamatoti ar izpēti. Turpretī starpdisciplināra empīriska izpēte ļauj 

izvairīties no tā, ka personīgas slieksmes, uzskati un aizspriedumi varētu 

ietekmēt dizaina procesu, kā arī palīdz ieraudzīt pasauli no citiem skatu 

punktiem un iztēloties ilgtspējīgus, jēgpilnus un piemērotus risinājumus 

(Muratovski, 2020).

4.2.3.	 Ļaunās	problēmas

Gan pārmaiņu dizaina pieejas izstrādātāji, gan arī ar citām dizaina 

un plānošanas nozarēm saistīti profesionāļi par vienu no būtiskākajiem 

izaicinājumiem uzskata sistēmisku sociālu problēmu īpatnējo raksturu, 

kas tās padara īpaši grūti risināmas. Dziļāka izpratne par to veidojas jau 

kopš 20.gs. 60. gadiem, kad, līdzīgi kā šobrīd, dažādu jomu speciālisti54 

konstatēja, ka, neraugoties uz acīmredzamiem uzlabojumiem dzīves 

kvalitātē, sabiedrības neapmierinātība tikai pieaug. Ļoti īsā laikā bija 

atrisinātas daudzas ārkārtīgi nozīmīgas, taču salīdzinoši vienkāršas 

54 Runa ir par ASV kontekstu, uz kuru atsaucas turpmāk citētās publikācijas.
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problēmas – izskaustas bīstamas slimības, novērsts mājokļu trūkums, 

izbūvēts asfaltētu ceļu tīkls, kā arī nodrošināta elektrības un ūdens apgāde, 

centralizēta kanalizācija, ikvienam bija pieejamas skolas un veselības 

aprūpes pakalpojumi. Taču to vietā  pēdējās desmitgadēs bija parādījušās 

citas – daudz kompleksākas problēmas, kuru risināšanā līdzšinējās 

metodes izrādījās neefektīvas (Rittel & Webber, 1973, lpp. 156). Šādas 

sarežģītas sistēmiskas sociālas problēmas tiek apzīmētas ar nu jau 

vispāratzītu nosaukumu – “ļaunās problēmas” (angliski – wicked problems), 

un par tām šobrīd ir zināms pietiekami daudz, lai apzinātos galvenos riska 

faktorus un ņemtu tos vērā dizaina procesos.

“Ļaunās problēmas” ir apzīmējums, kas pirmo reizi izskanēja 1967. 

gadā kā emocionāla reakcija no publikas pēc Horsta Ritela (Horst Rittel) 

prezentācijas par atšķirībām starp sociālām un zinātniskām jeb tehniskām 

problēmām (Skaburskis, 2008, lpp. 277). Šajā priekšlasījumā Ritels definēja 

10 sociālu problēmu atribūtus, kurus pēcāk ar nelieliem labojumiem un 

izvērstāku skaidrojumu kopā ar kolēģi Melvinu Veberu (Melvin Webber) 

publicēja rakstā “Dilemmas in a General Theory of Planning” (Rittel & 

Webber, 1973). Autori tajā izklāsta, kāpēc zinātniska pieeja sociālām 

problēmām ir neefektīva, šīm problēmām raksturīgo īpatnību dēļ. Zinātniskā 

metode ir attīstīta darbā ar “pieradinātām” (angļu valodā – tame, kā 

pretstats vārdam wicked) problēmām, taču sociālas problēmas ir pilnīgi 

atšķirīgas,– tās ir neskaidras, grūti definējamas un neobjektīvas, bet to 

rezultāti neizmērāmi un neviennozīmīgi vērtējami. Tabulā 2 uzskaitītas visas 

10 ļaunajām problēmām raksturīgās iezīmes, ko identificējuši Ritels un 

Vebers.

4.2.4.	 Ietekmes	punkti	sistēmās

Pārmaiņu dizains ir vērsts uz kompleksām, galvenokārt sociālām 

sistēmām, kurām pašām par sevi, no sistēmas dalībnieka vai lietotāja 

skatupunkta raugoties, jebkurā brīdī piemīt neskaitāmas ļaunās problēmas. 

Ideja par [sistēmisku] pārmaiņu īstenošanu šādās sistēmās paredz 

identificēt jaunas ļaunās problēmas, kuru atrisināšana ļautu sistēmai 



242

1.	Nav	definitīva	
problēmas	formulējuma.

Nav iespējams iegūt pietiekami daudz informācijas, lai izsmeļoši 
aprakstītu problēmu. Informācija, kas nepieciešama problēmas 
atrisināšanai ir atkarīga no risinājuma, tātad, lai iegūtu nepieciešamo 
informāciju, būtu iepriekš jāzina visi iespējamie risinājumi.

2.	Nav	“stopping	rule”	
jeb	skaidru	pazīmju,	kas	
liecina,	ka	problēma	ir	
atrisināta.

Nav nekādu kritēriju, kas liecinātu par to ka problēmai ir atrasts 
(jebkāds) risinājums. Iemesli, kāpēc plānotāji beidz darbu pie noteiktas 
problēmas, nav saistīti ar pašu problēmu, bet tie ir ārēji – tāpēc, ka 
beidzas tam atvēlētais laiks, nauda vai pacietība, vai arī tad, kad “ir 
pietiekami labi.”

3.	Risinājumi	nav	pareizi	
vai	nepareizi,	bet	labi	vai	
slikti.

Pretstatā, piemēram, matemātiskas problēmas risinājumam, kuru 
visi attiecīgās nozares speciālisti novērtētu identiski – kā pareizu vai 
nepareizu, ļaunajām problēmām nav pareizu vai nepareizu risinājumu. 
Vērtējumi būs atkarīgi no konkrētā speciālista interesēm, vērtību 
kopas un ideoloģiskās sliecības, turklāt tie būs raksturoti tādiem 
apzīmējumiem kā “labs” vai “slikts, vai pat drīzāk kā “labāks”, “sliktāks”, 
“apmierinošs” vai “pietiekami labs”.

4.	Nav	iespējas	ne	
tūlītēji,	ne	arī	ilgtermiņā	
pārbaudīt	risinājumus.

Pieradinātu problēmu risinājumu pareizību uzreiz ir iespējams 
pārbaudīt. Savukārt ļauno problēmu risinājumi uzreiz pēc īstenošanas 
izraisīs neskaitāmas sekas, kas turpināsies nenosakāmi ilgu laiku. Šo 
seku rezultātā situācija var pat kļūt sliktāka, nekā pirms risinājuma 
ieviešanas. Jebkurā gadījumā nav iespējams definēt konkrētu brīdi un 
ietekmes lauku, kurā pārbaudīt risinājuma kvalitāti.

5.	Katrs	risinājums	
ir	galīgais,	jo	nav	
iespējas	mācīties	no	
izmēģinājumiem	un	
kļūdām.

Matemātikā vai šahā iespējams izmēģināt neskaitāmus risinājumu 
variantus, nevienam nenodarot kaitējumu. Ļauno problēmu risinājumus 
iespējams patiesi izvērtēt tikai pēc to īstenošanas. Taču, tā kā runa 
bieži ir par apjomīgām infrastruktūrām – fiziskām vai organizatoriskām, 
arī veikt uzlabojumus ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami. Tas nozīmē, 
ka katram mēģinājumam ir nozīme, turklāt uzlabojumi var radīt jaunas 
ļaunās problēmas.

6.	Problēmām	nav	
noteikts	potenciālo	
risinājumu	daudzums,	
un	nav	definētas	
risināšanā	pieļautās	
operācijas.

Nav nekādu kritēriju, pēc kuriem noteikt, vai ir identificēti un izvērtēti 
visi iespējamie risinājumi. Ir iespējams, ka plānošanas procesā 
neatrodas neviens pieņemams risinājums, vai arī tiek aplūkota noteikta 
potenciālo risinājumu kopa, kamēr citi vispār nenonāk līdz diskusijai. Arī 
iespējamās darbības, kas izmantojamas risinājumos, nav noteiktas – 
tas var būt pilnīgi jebkas, sākot no fiziskas infrastruktūras un beidzot ar 
definīciju un priekšstatu maiņu.
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7.	Katra	problēma	savā	
būtībā	ir	unikāla.

Lai gan citas problēmas, protams, arī viena no otras atšķiras, tām 
ir arī daudz kopīgu īpašību, pēc kurām var identificēt piemērotāko 
risināšanas veidu, balstoties uz līdzšinējo pieredzi. Ļaunām problēmām, 
neraugoties uz ļoti daudz kopīgām īpašībām, arī vienīgā atšķirība var 
būt tik nozīmīga, ka iepriekš pielietotie risinājuma principi var izrādīties 
nederīgi.

8.	Katru	problēmu	
var	uzskatīt	par	citas	
problēmas	simptomu.

Problēmu var definēt kā nesakritību starp esošo un vēlamo stāvokli. 
Atrodot šīs nesakritības cēloni un likvidējot to, parādās jauna problēma, 
kuras simptoms bija sākotnējā problēma. Taču arī šī jaunā problēma var 
tika uzskatīta par kādas citas – plašāka līmeņa – problēmas simptomu. 
Kurā līmenī plānotājs uzsāk problēmu risināšanu, ir viņa subjektīvs 
lēmums, kas nav pamatojam uz loģiskiem argumentiem, jo nav tāda 
“dabiskā” ļauno problēmu risināšanas līmeņa.

9.	Neatbilstību	
problēmas	definīcijā	
var	skaidrot	dažādos	
veidos.	Skaidrojuma	
izvēla	nosaka	
problēmas	risinājuma	
būtību.

Zinātnē hipotēzes pārbaudīšana notiek saskaņā ar sekojošo principu: 
ja apstākļos C, pieņemot hipotēzes H pareizību, būtu jānotiek 
efektam E, tad, ja izpildās C, bet nenotiek E, H ir noraidāma. Ļauno 
problēmu gadījumā ir iespējami arī citi varianti – ir iespējams noliegt, 
ka E nenotika, vai arī izskaidrot E nenotikšanu ar citiem procesiem, 
nenoraidot H. Iespējama arī daudz niansētāka argumentācija, jo 
problēma ir savā būtībā unikāla (7.punkts) un potenciālos risinājumus 
nav iespējams testēt, lai pamatīgi pārbaudītu hipotēzi (5.punkts). Turklāt 
plānotāji izvēlas tos problēmas skaidrojumus, kas ir visticamākie 
konkrētā uzdevuma mērķa kontekstā, tāpēc viņu “pasaules skatījums” 
nereti ir noteicošais faktors problēmas definēšanā un attiecīgi arī 
risinājuma izvēlē.

10.	Plānotājam	nav	
atļauts	kļūdīties.

Viens no zinātnes pamatprincipiem nosaka, ka problēmu risinājumi 
ir tikai hipotēzes, kas tiek piedāvātas noraidīšanai. Tas balstīts 
pieņēmumā, ka hipotēzēm nav pierādījumu, bet tās var uzskatīt par 
pareizām, ja tām ir izdevies izturēt pietiekami daudz noraidīšanas 
mēģinājumu. Attiecīgi, neviens zinātnieks netiek vainots par to, ka 
piedāvājis hipotēzi, kas pēcāk tikusi noraidīta.
Plānošanā, risinot ļaunās problēmas, mērķis nav noskaidrot patiesību, 
bet uzlabot cilvēku dzīves apstākļus. Plānotāji ir atbildīgi šo cilvēku 
priekšā par sekām, ko viņu pieņemtie lēmumi izraisa.

TABULA 2 - Ļaunajām problēmām raksturīgās iezīmes. Autores apkopojums tabulā, balstoties 
uz Horsta Ritela un Melvina Vebera izstrādāto teoriju (Rittel & Webber, 1973).
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mainīties vēlamajā virzienā, tajā pat laikā saglabājot nepārtrauktu tās 

darbību. Šo sarežģīto uzdevumu pārmaiņu dizaina autori paredz veikt, 

balstoties uz dažādu zinātnes nozaru pārmaiņu teorijām, kas apraksta, kā 

un kāpēc dabiskas un mākslīgi radītas sistēmas mainās. Tomēr ņemot vērā, 

ka piedāvātā literatūra aptver ļoti atšķirīgas zinātņu nozares, grūti iztēloties, 

ka praktizējošam dizaineram varētu būt pa spēkam patiesa iedziļināšanās 

šajās teorijās.

Jūtamu pozitīvu iespaidu uz dizaineru attieksmi pret savu darbu varētu 

atstāt arī tikai noteiktu pamatprincipu apzināšanās un izpratne. Un šajā ziņā 

viens no nozīmīgākajiem zināšanu avotiem dizaineriem, kas apņēmušies 

“mainīt pasauli”, varētu būt vides zinātnieces Donellas Medovsas55 (Donella 

H. Meadows) publikācija “Leverage Points: Places to Intervene in a System” 

(1999).

Medovsa norāda, ka saskaņā ar dažādām teorijām un pat ar 

mitoloģiju,56 katrā sistēmā (uzņēmumā, ekosistēmā, dzīvā organismā, 

ekonomikā u.tml.) ir tā saucamie “ietekmes punkti”, uz kuriem iedarbojoties 

iespējams panākt ievērojamas izmaiņas visā sistēmā. Taču, lai arī cilvēki 

lielākoties intuitīvi nojauš, kur sistēmā ir ietekmes punkti, viņi iedarbojas uz 

tiem pretējā virzienā, nekā vajadzētu, lai problēmu atrisinātu. Piemēram, 

kā risinājums dažādām gan nacionāla līmeņa, gan globālām problēmām 

tradicionāli tiek izvirzīta ekonomiskā izaugsme, un cilvēki meklē veidus, kā 

to veicināt un palielināt. Taču realitātē atbilde uz neskaitāmām problēmām 

slēpjas izaugsmes apturēšanā vai pat negatīvā izaugsmē (Meadows, 1999, 

lpp. 1).

Tālāk Medovsa identificē divpadsmit sistēmu elementus, uz kuriem 

iedarbojoties iespējams ierosināt sistēmiskas pārmaiņas, un sakārto tos 

pieaugošas efektivitātes secībā (tabula 3). Šajā kontekstā novērojams, 

ka vispārpieņ dizaina paņēmieni tiek pielietoti, lai meklētu risinājumus 

12.-4. Medovsas identificētajiem punktiem. Dizaina produkti ir gan fiziskas 

struktūras, gan arī nemateriālas, – piemēram, pašu sistēmu darbības 

55 Medovsa ir vadošā autore arī iepriekšminētajai grāmatai “Limits to Growth”.
56 Dažādas teikas, leģendas un mīti par kādu lietu, kurā mīt īpašs spēks un kuras 
iegūšana nodrošina lielākas pārmaiņas vai uzvaras (piemēram, Lāčplēša ausis, zelta zivtiņa 
u.tml.).
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12. Konstantes, parametri, skaitļi (tādi kā nodokļi, subsīdijas, standarti u.tml.)

11. Dažādu stabilizējošu uzkrājumu un buferzonu izmēri attiecībā pret plūsmām

10. Materiālu uzkrājumu un plūsmu struktūra (piemēram, transporta tīkli, sabiedrības 
vecuma struktūras)

9.  Aizkavējumu ilgums attiecībā pret sistēmas izmaiņu tempu

8.  Negatīvo atgriezenisko saišu cilpu stiprums attiecībā pret tiem efektiem, ko tās 
cenšas koriģēt

7.  Ieguvums no pozitīvo atgriezenisko saišu cilpu uzturēšanas

6.  Informācijas plūsmu struktūra (kam ir un kam nav pieeja kāda veida informācijai)

5.  Sistēmas noteikumi (piemēram, pamudinājumi, sodi, ierobežojumi)

4.  Spēja pievienot, izmainīt, attīstīt vai paš-organizēt sistēmas struktūru

3.  Sistēmas mērķi

2.  Domāšanas veids vai paradigma, kas nosaka sistēmas mērķus, struktūru, noteikumus, 
parametrus

1.  Spēja domāt/darboties ārpus paradigmām

TABULA 3 - Ietekmes punkti sistēmās pieaugošas efektivitātes secībā (12 – vismazāk 
efektīvs; 1 – visefektīvākais), Donella Medovsa, autores tulkojums.
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SHĒMA 4 - Kritiskā dizaina un Pārmaiņu dizaina saskarsmes punkti, Liene Jākobsone.
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principi. Ar dizaina metodēm tiek meklēts, kā ietekmēt pozitīvo un negatīvo 

atgriezenisko saišu cilpas, informācijas plūsmas, kā arī noteikumus un 

to izpildi. Būtībā katram no minētajiem punktiem ir iespējams piemeklēt 

vairāk vai mazāk veiksmīgus tradicionāla dizaina risinājumu piemērus, 

kas nodrošina šo sistēmu darbību. Tajā pat laikā, šīs metodes nespēj 

esošajās valdošajās sistēmās ierosināt tik nozīmīgas pārmaiņas, kā būtu 

nepieciešams, lai, izmantojot Fraja piedāvāto terminoloģiju, nodrošinātu 

esošā stāvokļa “uzturēšanu” (“sustainment”) un novērstu šobrīd notiekošo 

“nākotnes atsaukšanu” (“defuturing”). Tāpēc pārmaiņu dizaina autori aicina 

pievērsties galvenokārt efektīvākajiem ietekmes punktiem – sistēmas 

mērķu izvērtēšanai, domāšanas veidam, kā arī vispār spējai uztvert 

esošo situāciju kā noteiktas paradigmas sekas, jo “taustāmi artefakti un 

infrastruktūra zināmā mērā var tiktu uzskatīti par individuāla un kolektīva 

pasaules skatījuma vai paradigmas materializāciju” (Irwin & Kossoff, 2017, 

lpp. 11). Viss mūsu dzīvesveids kopumā ir šīs paradigmas materializācija, 

– tas “atspoguļo mūsu priekšstatu par sevi, mūsu pasaules uzskatus un 

vērtības”: kā mēs pavadām laiku, ar ko komunicējam, ko patērējam utt. 

(Backhaus, 2012, lpp. 17), tādēļ tā vietā, lai meklētu risinājumus konkrētām 

problēmām, ir vērts iztēloties pilnīgi citus dzīvesveidus, kuru rezultātā tiktu 

īstenotas sistēmiskas pārmaiņas, un šīs problēmas vairs nebūtu aktuālas 

(Irwin & Kossoff, 2017, lpp. 10).

4.2.5.	 Kritiskā	dizaina	loma	pārmaiņu	dizaina	ietvaros

Iniciatīva šī pētījuma rezultātā piedāvāt kritiskā dizaina principu 

integrācijas iespējas jaunajā pārmaiņu dizaina kustībā pamatojami divējādi. 

Pirmkārt, pārmaiņu dizaina koncepcijas autori jau ir iekļāvuši kritisko dizainu 

un tā paņēmienus, kā instrumentu vienā no pārmaiņu dizaina ietvara 

četriem pamatelementiem – pārmaiņu vīzijās.

Pārmaiņu dizaina literatūrā – gan teorētiskā ietvara pārskatos, gan 

arī konkrētu projektu aprakstos – atrodamas norādes uz kritisko dizainu 

un tieši Dana un Reibijas pienesumu dizaina disciplīnai. Kritiskā dizaina 

radītās vīzijas šajos tekstos uzrādītas kā instruments iesaistīto partneru 
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aktivizēšanai, jo piedāvā uz dzīvesveidu vērstas, viegli uztveramas ainas no 

iespējamajām nākotnēm. Dizains kā medijs šajā gadījumā ir īpaši pateicīgs, 

jo tā izteiksmes līdzekļi ļauj veidot izteikti reālistiskus un sadzīviskus 

stāstus, kas var atspoguļot gan līdzdalīgā dizaina procesa dalībnieku raizes 

un bažas, gan arī cerības un sapņus (Irwin, 2018, lpp. 976). Dizaina vīzijas 

piedāvā arī auglīgu vidi diskusijām par alternatīvām nākotnēm un dažādiem 

dzīvesveidiem, jo liek uz brīdi piemirst esošo stāvokli un ļauj noticēt citām 

iespējām (Irwin, 2015, lpp. 233).

Kritiskā dizaina atšķirīgā pieeja diskusijai par nākotni izvērsti analizēta 

arī šajā pētījumā (galvenokārt nodaļā “Dizains un nākotne”). Turklāt 

jāatzīmē, ka kritisko dizaineru pienesums šai diskusijai nav tikai viņu 

veidotās vīzijas, kas aktivizē skatītāja iztēli un veicina pārdomas par doto 

tēmu, līdzīgi kā to dara laikmetīgā māksla. Kā aprakstīts nodaļā “Apzināta 

nākotnes veidošana”, būtisku ieguvumu no kritiskā dizaina teorijas un 

prakses gūst tieši paši dizaineri, – tie sāk apzināties savu atbildību nākotnes 

veidošanā, kā arī labāk izprot procesus industrijā un to, kāpēc noteiktas 

nākotnes kļūst par realitāti, bet citas – nē.

Taču kritiskā dizaina prakses reducēšana līdz nākotnes vīziju 

ģenerēšanas rīkam jebkurā gadījumā ir visai šaurs skatījums, tāpēc, ņemot 

vērā arī citas šajā pētījumā identificētās kritiskā dizaina kvalitātes, kā arī 

plaši aprakstītos darbības veidus un pielietojuma iespējas, ir iespējams 

apgalvot, ka līdzšinējos akadēmiskajos un praktiskajos dizaina pētījumos 

nav pienācīgi izvērtēts kritiskā dizaina potenciāls ilgtspējas veicināšanā. Šīs 

nodaļas turpinājumā iezīmētas vairākas citas epizodes, kurās vērojamas 

izteiktas sakarības starp kritiskā dizaina un pārmaiņu dizaina mērķiem 

vai metodēm. Izceļot šīs sakarības, paveras jaunas iespējas tālākiem 

praktiskiem un akadēmiskiem pētījumiem par abu minēto dizaina novirzienu 

plašāku savstarpēju integrāciju. Turklāt šo sakarību identificēšana ļauj 

pārliecinošāk kritisko dizainu vērtēt kā praksi ar praktisku pielietojumu, 

pretstatā līdz šim nereti piedāvātajam traktējumam – kā aktivitāti, kam 

funkcijas ziņā lielā mērā pielīdzināms laikmetīgās mākslas statuss.

Turpinājumā aprakstītie saskarsmes punkti vizualizēti autores 

izstrādātajā shēmā nr.4.
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4.2.5.1.		Kritiskais	dizains	un	paradigmas

Pārmaiņu dizains tiek definēts kā likumsakarīga nākamā fāze pēc 

Pakalpojumu dizaina un Sociālo inovāciju dizaina – gan secīgas attīstības 

laika skalā, gan piedāvāto risinājumu “dziļumā” un darbības lauka plašumā 

(Irwin, 2015, lpp. 231). Piemēram, ja Pakalpojumu dizaina risinājumi ir 

balstīti uz lietotāju novērošanu un viņu uzvedības un vajadzību interpretāciju 

dotajā kontekstā; un Sociālo inovāciju dizains ir vērsts uz esošo, bet 

nepietiekami izmantoto resursu aktivizēšanu pašā lietotāju kopienā, 

izmantojot līdzdalīga dizaina paņēmienus; tad pārmaiņu dizains ir vērsts 

uz ļoti plašu sabiedrību, un tā mērķis ir nevis konkrētu problēmu risināšana, 

bet gan visa dzīvesveida pielāgošana. Savukārt attiecībā uz ekonomisko 

paradigmu, Pakalpojuma dizains darbojas valdošās paradigmas ietvaros; 

Sociālo inovāciju dizains tiecas kopienās identificēt jaunu paradigmu 

iedīgļus un alternatīvus ekonomiskos modeļus; bet pārmaiņu dizains apstrīd 

esošās paradigmas un to vietā piedāvā pilnīgi jaunas.

Izceltais apgalvojums visai spēcīgi rezonē ar kritiskā dizaina 

pamatprincipiem, kas to pretnostata ierastajai dizaina praksei: 

“[tradicionālais dizains] pastiprina esošo lietu kārtību un pakļaujas kultūras, 

sociālajām, tehniskajām un ekonomiskajām gaidām. Lielākā daļa dizaina 

pārstāv šo kategoriju. [kritiskais dizains] noraida esošo lietu kārtību un 

neuztver to kā vienīgo iespējamo, bet gan kritizē valdošo situāciju ar dizaina 

priekšlikumiem, kas pauž alternatīvas sociālās, tehniskās vai ekonomiskās 

vērtības.” (Dunne & Raby, 2001, lpp. 58)

Šo kritiskā dizaina aspektu veiksmīgi ilustrē Dana un Reibijas 

projekts “United Micro Kingdoms” (attēli 133, 134, 135, 136), kas īstenots 

pēc Londonas Dizaina muzeja pasūtījuma. Tā ir četru spekulatīvu 

vīziju sērija, kurā katrs no scenārijiem piedāvā nākotnes valsti ar pilnīgi 

atšķirīgu pārvaldes formu, ekonomiku un dzīvesveidu. Turklāt katrā no 

šiem stāstiem pamatā ir noteikts tehnoloģiju lietojums, kas vienlaikus 

ir gan sekas konkrētajam politiski ekonomiskajam modelim, gan arī 

tā cēlonis. Respektīvi, darba autori norāda uz tehnoloģiju (attiecīgi – 

dizaina), ekonomikas un politikas savstarpējo atkarību, un tālāk jau – šīs 

kombinācijas ietekmi uz sabiedrību, kultūru un dzīvesveidu. Projekta 
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ATTĒLI 133, 134, 135, 136 - Entonijs Dans un Fiona Reibija, United Micro Kingdoms, 2012-2013.

133

134

135 136



251

ietvaros izveidotas sekojošas fiktīvas sabiedrības, un katrā no tām iekļautas 

atsauces uz reālām tendencēm pasaulē:

- Digitārieši (Digitarians) ir sabiedrība, kas paļaujas uz digitālo 

tehnoloģiju spēju visoptimālāk sakārtot un pārvaldīt tās dzīvi. Tā pilnībā 

uzticas arī brīvā tirgus pašorganizācijas spēkam, – nav nekādas atšķirības 

starp pilsoni un patērētāju. Šī valsts, lai arī distopiskākā no četrām, tomēr ir 

arī vispazīstamākā Rietumu pasaules sabiedrībai.

- Komuno-kodolisti (Communo-nuclearists) ir bez-izaugsmes valsts 

un ierobežota iedzīvotāju skaita eksperiments. Šī sabiedrība izmanto 

atomenerģiju, kas lēti un videi draudzīgi ļauj dzīvot labklājībā, tajā pat 

laikā atrodoties vienā nepārtraukti braucoša vilciena sastāvā kopā arī 

pašu atomelektrostaciju un visiem no tā izrietošajiem draudiem. Šie 

cilvēki ir brīvprātīgi labsajūtas gūstekņi (pretstatā līdz šim realizētajiem 

komunistiskas pārvaldes modeļiem, kuros nav ne brīvprātības, ne 

labklājības).

- Anarho-evolucionisti (Anarcho-evolutionists) ir atsacījušies no 

tehnoloģijām tā vietā pievēršoties paši savu fizisko spēju maksimālai 

pilnveidošanai ar treniņu, bio-uzlaušanas un citu eksperimentu palīdzību. 

Šī sabiedrība uzskata, ka cilvēkiem ir jāpielāgojas, lai izdzīvotu ar planētas 

ierobežotajiem resursiem, nevis jācenšas pārveidot dabu, lai apmierinātu 

savas arvien pieaugošās vajadzības. Nekādi citi likumi neregulē kārtību šajā 

valstī, – atļauts ir viss, kamēr tas nenodara ļaunu pārējiem.

- Bioliberāļi (Bioliberals) ir sociāldemokrāti, kas attīstījuši 

biotehnoloģijas un pieņēmuši ar tām saistītās vērtības. Šajā valstī sintētiskā 

bioloģija panākusi maksimālu cilvēces un dabas simbiozi. Daba tiek 

uzlabota, lai apmierinātu cilvēku vajadzības, taču arī paši cilvēki pielāgojas 

pieejamajiem dabas resursiem, tai skaitā, paši ražojot enerģiju. Rūpnīcu 

un industrijas vietā ir nākuši dārzi, virtuves un fermas, kurās katrs sevi 

nodrošina ar nepieciešamo.

Šajā projektā atklājas pilnīgi citas sabiedrības organizācijas formas, 

kas ļauj iztēloties konkrētas alternatīvas esošajam stāvoklim, taču 

izteiksmes līdzekļi, ar kuriem vēstījums tiek pausts, ir saistīti ar sadzīvi 

un atspoguļo šo dažādo sabiedrību dzīvesveidus un tajos ietvertās 

vērtības. Pateicoties tam, skatītājam ir salīdzinoši viegli identificēties ar 
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projektā attēlotajām sabiedrībām un izvērtēt savu attieksmi pret piedāvāto 

dzīvesveidu, tajā pat laikā nemaz nepiefiksējot, ka scenāriju ietvars plašākā 

skatījumā priekšstata pilnīgi jaunas paradigmas. Tajā pat laikā jāatgādina, 

ka atšķirībā no pārmaiņu dizaina, kas paredz piedāvāt vēlamo paradigmu, 

kritiskā dizaina autori pārsvarā neatklāj savu nostāju attiecībā uz 

izstrādātajiem scenārijiem, atstājot izvērtēšanu katra paša ziņā un dažkārt 

arī apzināti veidojot provokatīvas un pat izteikti distopiskas alternatīvās 

paradigmas.

4.2.5.2.		Kritiskais	dizains	un	pasaules	uztvere

Turpinot aizsākto diskursu, taču atgriežoties pie četriem pārmaiņu 

dizaina pamatelementiem jeb prakses un pašrefleksijas laukiem (shēma 3), 

kritiskajam dizainam saredzama nozīmīga loma ne vien “Pārmaiņu vīziju”, 

bet arī “Attieksmes un domāšanas veida” laukā. To paši pārmaiņu dizaina 

koncepcijas autori neparedz, taču tas izriet no izteiktām sakritībām, kas 

novērojamas šo abu dizaina novirzienu literatūrā, tai skaitā šī pētījuma 

autores zinātniskajās publikācijās (Jakobsone, 2019, Jakobsone, 2017).

Runājot par vispārpieņemto pieeju dizaina procesam, pārmaiņu 

dizaina kustības pārstāvji norāda, ka tās attieksmei un domāšanas veidam 

raksturīga pārmērīga tieksme pēc iepriekšparedzamības un kontroles. 

Haoss vai kārtības trūkums tiek uzskatīti par nevēlamiem un “izlabojamiem” 

stāvokļiem; arī neviennozīmība un nenoteiktība ir problemātiskas parādības, 

kam jāmeklē risinājumi (Irwin, 2015, lpp. 236). Pārmaiņu dizaina koncepcija 

paredz mainīt attieksmi un domāšanas veidu un uztvert visu iepriekšminēto 

kā normālu situāciju gan dabā, gan sabiedrībā, gan indivīda personībā. Tā 

vietā lai mēģinātu to visu “sakārtot”, unificēt un racionalizēt, ir ieteikts meklēt 

vērtīgu procesu iedīgļus šajos pēc būtības sarežģītajos kontekstos un 

dizaina procesu virzīt saskaņā ar dotajai sistēmai piemītošajām iezīmēm.

Kritiskajā dizainā šāda attieksme ir novērojama jau kopš tā 

pirmsākumiem 1990. gadu vidū, piemēram, Dana un Reibijas projektā 

“Hertzian Tales” (attēli 33, 34, 35), kas rosina diskusiju par privātuma un 

datu drošības tēmu, iekļaujot tajā arī lielu devu reālajai pasaulei piemītošu 
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dīvainību. Šis projekts satur vairākas fiktīvas elektroniskas ierīces, ar kuru 

palīdzību lietotāji var uztvert citu raidītus elektromagnētiskos signālus, kas 

nonāk publiskajā vai viņu privātajā telpā. Neatbildēts paliek jautājums, vai 

konkrētās situācijas pārkāpj kāda tiesības uz privātumu, un kura tiesības tad 

īsti būtu pārkāptas. Tomēr galvenais uzsvars darbā ir uz iesaistīto dalībnieku 

(lietotāju) vēlmi gūt valdošās tehnoloģiskās un politiskās paradigmas 

ietvaros neviennozīmīgi vērtējamas pieredzes.

Arī projektā “Designs for Fragile Personalities in Anxious Times” 

(attēli 61, 62) uzrādīta līdzīga problemātika. Kā aprakstā norāda paši autori, 

“dizainā lietotāji un patērētāji parasti tiek raksturoti šauri un stereotipiski, 

kas savukārt rezultējas tādā ražoto produktu pasaulē, kas atspoguļo visai 

nabadzīgu skatījumu uz cilvēka būtību” (Dunne & Raby, Designs for fragile 

personalities, bez datuma). Projekta fiktīvie produkti savukārt ietver sevī 

izpratni par lietotāju kā kompleksu un eksistenciālu būtni.

Kā piemēru var minēt arī iepriekš aprakstīto Noama Torana darbu 

“Desire Management” (attēli 58, 59, 60), kura mērķis ir izgaismot dažādas 

“dīvainības” cilvēku uzvedībā un to, kā viņi savas nekonvencionālās 

vajadzības radoši apmierina ar priekšmetiskās vides palīdzību, piemēram, 

īpaši pielāgotu sadzīves tehniku.

Rezumējot var citēt kritiskā dizaina aprakstu no “Design Dictionary”, 

kurā skaidrots, ka “kritiskais dizains ir reakcija uz faktu, ka [tradicionālā] 

dizainā lietotāji un patērētāji tiek uzskatīti par pakļāvīgiem, lielākoties 

vienveidīgiem un iepriekš paredzamiem, kamēr praktiski jebkura cita 

kultūras nozare atzīst, ka cilvēki savā būtībā ir komplicēti, pretrunām 

pilni un pat neirotiski” (Raby, 2008b, lpp. 95). Šis un citi iepriekš citētie 

teksti ļoti izteikti korelē ar pārmaiņu dizaina kopienas retoriku attiecībā uz 

vispārpieņemtajām dizaina praksēm.

4.2.4.3.	Kritiskais	dizains	un	mērķi

Abu analizējamo dizaina novirzienu virsmērķi atšķiras no 

vispārpieņemtās dizaina prakses mērķiem. Par vienu no nozīmīgākajiem 

uzdevumiem gan pārmaiņu, gan kritiskie dizaineri izvirzījuši mainīt savu un 
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sabiedrības attieksmi pret esošo lietu kārtību un attīstīt tādu domāšanas 

veidu, kas ļautu izvairīties no neilgtspējīgā stāvokļa, kas raksturo mūsdienu 

Rietumu sabiedrības. Pārmaiņu dizainā šī gan ir tikai daļa no pilnā koncepta, 

jo pēcāk ir iecerēts izstrādāt arī jaunas dizaina metodes, turpretī kritiskais 

dizaina uzdevumos neietilpst tūlītēji “taustāmi” uzlabojumi, un tas ir 

orientēts tikai uz pasaules skatījuma izjautāšanu.

Pārmaiņu dizaina kontekstā iepriekš tika izklāstīta ļauno problēmu 

koncepcija, kā arī veidi, kādos tās risināt, ietekmējot dažādus sistēmu 

elementus. No Medovsas ietekmes punktu klasifikācijas izriet, ka katrā 

sistēmā ir parametri, kurus ietekmējot iespējams panākt nelielas izmaiņas 

uz sistēmas darbību, un ir tādi punkti, kas sistēmas var ietekmēt krietni 

spēcīgāk. Turklāt ar efektivitāti korelē arī tas, cik viegli vai sarežģīti ir uz 

šiem ietekmes punktiem iedarboties. Vislielākais efekts būs, iedarbojoties 

uz 3) sistēmas mērķiem, 2) domāšanas veidu vai paradigmu, kas nosaka 

sistēmas mērķus, struktūru, noteikumus un parametrus un 1) spēju domāt/

darboties ārpus paradigmām (Meadows, 1999, lpp. 3). Attiecīgi, šie būs arī 

visgrūtāk ietekmējamie parametri.

Ritels un Vebers, ievadot ļauno problēmu koncepciju, norāda, 

ka sistēmas mērķu definēšana ir viens no visgrūtākajiem plānošanas 

uzdevumiem (Rittel & Webber, 1973, lpp. 157). Ja sistēmas mērķi ir 

skaidri, tad visi pārējie parametri, kas Medovsas skalā norādīti kā mazāk 

efektīvi, tiek pakļauti darbībai saskaņā ar šiem mērķiem (Meadows, 1999, 

lpp. 16). Taču arī atsevišķiem sistēmu elementiem ir savi mērķi, kurus tie 

nepārtraukti tiecas sasniegt, un cilvēki šos mērķus mēdz jaukt ar visas 

sistēmas virsmērķiem, kuri pārsvarā ir visai grūti identificējami (turklāt 

to sarežģī fakts, ka mazākas sistēmas ir lielāku sistēmu sastāvdaļas). 

Piemēram, par dizaineru misiju nereti uzskata uz cilvēku orientētas 

inovācijas ģenerēšanu. Dizaineri šo mērķi īsteno praktizējot uzņēmumos, 

kas pēcāk šīs inovācijas pārvērš produktos, piedāvā tirgū un gūst no tām 

peļņu. Uzņēmuma jeb biznesa mērķis ir gūt peļņu, tātad tas šajā kontekstā 

kļūst arī par dizainera darbības virsmērķi. Šajā vienkāršotājā piemērā var 

turpināt attālināt skatupunktu, sakot, ka biznesam, lai gūtu aizvien lielāku 

peļņu, ir nepieciešams iekarot aizvien lielāku tirgus daļu, utt. Rezultātā 
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iespējams nonākt pie līdzīgiem secinājumiem, kā daudzi, tai skaitā 

iepriekš citēti autori, ka “[i]r profesijas, kas nodara lielāku ļaunumu nekā 

rūpnieciskais dizains, taču tādu ir maz. Un, iespējams, tikai viena profesija 

ir vēl nepatiesāka. Reklāmas dizains, kas pārliecina cilvēkus pirkt to, kas 

viņiem nav vajadzīgs, par naudu, kuras viņiem nav, lai atstātu iespaidu uz 

citiem, kam ir vienalga” (Papanek, 2006, lpp. ix).

Arī pārmaiņu dizaina kontekstā mērķa definēšanai ir būtiska nozīme, 

jo, kā jau iepriekš minēts, ļaunajām problēmām ir sarežģīti atrast cēloni, jo 

katras problēma ir kādas citas problēmas simptoms. Turklāt problēmās, 

kurās iesaistītas sociālas sistēmas jeb veselas sabiedrības, rast risinājumu 

nozīmē saskarties ar dažādu sabiedrības grupu atšķirīgajiem mērķiem 

un nodomiem, kas savā starpā konfliktē, – apmierināt vienas grupas 

vēlmes un vajadzības, nozīmē kompromitēt citas grupas tiesības uz savu 

vajadzību apmierināšanu. Tādēļ viena no efektīvākajām metodēm šādās 

situācijās ir tādas kopīga vīzijas radīšana, kuras realizācijas labad visas 

ieinteresētās personas ir gatavas uz kompromisu (Irwin & Kossoff, 2017, 

lpp. 9). Lai līdz tādai nonāktu, ir ieteikta plaša ieinteresēto iesaiste līdzdalīga 

dizaina procesos, kas ļauj pat šķietami ļoti atšķirīgām sabiedrības grupām 

identificēt kopīgas vērtības. Tālāk šīs vērtības tiek tulkotas dzīvesveidos, 

kur savukārt ļoti noder dizaina vīzijas, kā tas aprakstīts iepriekš, nodaļas 

“Kritiskā dizaina loma pārmaiņu dizaina ietvaros” iesākumā.

Tomēr, ņemot vērā pārmaiņu dizaina apņemšanos panākt virzību 

uz ilgtspējīgu saimniekošanu un dzīvesveidu, ir būtiski, lai šīs vīzijas būtu 

pietiekami kritiskas, un identificētu mērķi, kas neradītu jaunas problēmas 

ar ilgtspēju. Un, atsaucoties uz iepriekšminēto Ritela un Vebera atziņu, – 

tieši pareizā mērķa noteikšana ir viens no grūtākajiem uzdevums. Šajā 

nolūkā kritiskā dizaina kvalitātes – spēja apzināties, ka šobrīd pastāvošais 

apstākļu kopums ir tikai viena no iespējamajām eksistences formām (sīkāk 

aprakstīts nodaļā “Alternatīvās realitātes”), ka dizaineri ir tieši atbildīgi par 

nākotni, kas materializēsies (nodaļa “Apzināta nākotnes viedošana”), kā arī 

to, ka mūs ietekmē un mūsu priekšstatus par realitāti nosaka arī materiālajā 

vidē iekodētā informācija (nodaļa “Vizuālais vēstījums”), – tas viss var 

izrādīties ļoti nozīmīgs mērķa definēšanā.
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Domāšanas veidu jeb paradigmu Medovsa uzrāda kā vēl efektīvāku 

ietekmes punktu sistēmā nekā mērķus, jo jebkuram mērķim ir nozīme tikai 

noteiktas paradigmas ietvaros, un, mainoties paradigmai, likumsakarīgi 

rodas arī citi mērķi. Kā iepriekš tika minēts nodaļā “Citādas paradigmas”, 

gan pārmaiņu, gan kritiskā dizaina kopiena cenšas mainīt sabiedrības 

pasaules skatījumu un pašu dizaineru pieeju darbam. Taču šis uzdevums 

ir vēl sarežģītāks, nekā kopīgu mērķu identificēšana, jo paradigma būtībā ir 

sabiedrības “dziļākais priekšstats par to, kā darbojas pasaule” (Meadows, 

1999, lpp. 17), un cilvēki “pretojas paradigmas izaicinājumiem stiprāk kā 

jebkam citam” (Meadows, 1999, lpp. 18).

Šobrīd “paradigmas maiņa” ir viens no visbiežāk nevietā lietotajiem 

terminiem, ko attiecina uz visdažādākajām organizatoriskām pārmaiņām 

un intelektuālo progresu (Naughton, 2012). Tas mudina kritiski izvērtēt, 

vai līdzšinējā dizaina diskursa ietvaros patiešām iespējams runāt par 

paradigmas maiņu, vai tomēr tikai par kādām jaunām zināšanām esošās 

paradigmas ietvaros. Termins “paradigmas maiņa” (angļu valodā –

paradigm shift) ir ieviests 1962.gadā, lai apzīmētu radikālas izmaiņas, ko 

periodiski piedzīvo zinātniskais priekšstats par pasauli (Kuhn, 1962). Tas 

apzīmēja šķietami negaidītu pavērsienu, kas neturpināja līdzšinējo zinātnes 

attīstības virzienu, bet bija kā pārrāvums tajā un “pārrakstīja” nozīmīgus 

pamatprincipus, radot pilnīgi jaunu ietvaru. Šādas paradigmas maiņas 

ir rezultāts gadiem un pat gadsimtiem ilgam zinātniskās pētniecības 

procesam. Kad zinātnieki saskaras ar nesakritībām vai faktiem, kas nav 

izskaidrojami esošo teoriju ietvaros, tiek meklētas kļūdas novērojumos un 

eksperimentos vai arī veidi, kā loģiski paplašināt esošās teorijas, iekļaujot arī 

šīs jaunās atklāsmes. Tā ir normāla zinātniskās pētniecības procesa norise. 

Taču gadās, ka šādas nesakritības uzkrājas, to kļūst aizvien vairāk, un tām 

ilgstoši nav rodams izskaidrojums, – tas liek izvērtēt plašāka ietvara jeb 

paradigmas pareizību, eventuāli novedot arī pie paradigmas maiņas.

Pārmaiņas, kas šobrīd norit pasaulē un kas aprakstītas nodaļā 

“Pasaules uztveres krīze”, tomēr šķiet pietiekami nozīmīgas, lai šībrīža 

situāciju varētu uzskatīt par paradigmas maiņu, kas ir aizsākusies, taču 

līdz šim vēl nav pilnībā īstenojusies. Pēdējās pāris desmitgadēs aizvien 
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vairāk autoru (Fry, Manzini, Escobar, Irwin, Toninwise, Thackara u.c.) 

dizaina nozares literatūrā mudina uz nopietnām pārmaiņām gan dizaina 

izglītībā, gan praksē, lai šo paradigmas maiņu palīdzētu īstenot arī 

plašākā sabiedrībā. Dizaina pētnieks un aktīvists Takara savā jaunākajā 

grāmatā “How to Thrive in the Next Economy” (Thackara, 2015) identificē 

neskaitāmus piemērus, kas liecina, ka praksē jau šobrīd ir sabiedrības un 

kopienas – gan Rietumos, gan daudz kur citur pasaulē, – kas dzīvo citādi 

un arī uzņēmējdarbību organizē ārpus valdošās paradigmas, ar cieņu pret 

dabu un līdzcilvēkiem. Viņš izsaka cerību, ka tas varētu nozīmēt paradigmas 

maiņas īstenošanās procesu (Thackara, 2015, lpp. 18). Savukārt šī termina 

autors Tomass Kūns (Thomas Kuhn) skaidro, ka, lai realizētu paradigmas 

maiņu, “neatlaidīgi jāturpina norādīt uz anomālijām un kļūdām vecajā 

paradigmā, jāturpina pārliecinošāk un skaļāk runāt no jaunās pozīcijas 

[..]. Nav jātērē laiks uz reakcionāriem; drīzāk jāsadarbojas ar aktīvajiem 

pārmaiņu aģentiem un plašu sabiedrību, kas ir brīva no aizspriedumiem.” 

(Meadows, 1999, lpp. 18)

4.2.4.4.	Izglītības	loma

Notikumi, kas noveduši pie iepriekš aprakstītajām globālajām 

krīzēm, ne vienmēr ir bijuši sekas apzinātai ļaunprātībai vai nolaidībai, un 

arī neilgtspējīgā dizaina prakse nav dizaineru mērķis. Daļu šo nevēlamo 

norišu neapzināti izraisa dizaineri, kuriem ir vislabākie nodomi. Taču viņu 

centieniem neseko atbilstošs rezultāts nevis tāpēc, ka tiem pietrūktu 

radoša potenciāla vai zināšanu dizaina pētniecības metodoloģijā, bet 

pārsvarā tāpēc, ka tie nespēj distancēties no vides konteksta un ideoloģiskā 

fona, lai ar dizaina starpniecību ierosinātu patiesas pārmaiņas. Tā vietā 

dizaineri strādā pastāvošo stereotipu un pieņēmumu varā, turklāt izplata 

tos tālāk, iekodējot jaunajos dizaina produktos un tādējādi aizvien vairāk 

tos nostiprinot. Problemātisko stāvokli veicina arī tas, ka liela daļa 

tradicionālās dizaina izglītības programmu studentus sagatavo tā, ka tie 

atbilst novecojušajam sabiedrības un industriju priekšstatam par dizainera 
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lomu (Muratovski, 2010, lpp. 384). Taču gan industrija, gan pasaule kopumā 

pēdējās pāris desmitgadēs ir ievērojami mainījusies, un, lai dizainers tajā 

būtu profesionāli noderīgs, viņam ir jābūt vairāk izglītotam sociālajās 

zinātnēs, nekā tehnoloģijās, turklāt konceptuāla un analītiska domāšana ir 

svarīgāka par mākslinieciskām un tehniskām prasmēm (Muratovski, 2010, 

lpp. 378). Tas nozīmē, ka ir nepieciešams meklēt veidus, kā paplašināt 

dizaineru izpratni par dizaina lomu gan sabiedrībā, gan industriālo procesu 

un tehnoloģiju attīstības kontekstā. Dizaina izglītībai ir jāspēj topošajam 

profesionālim sniegt ne vien lietotāja izpētes metodoloģija un problēmu 

risināšanas iemaņas, bet arī priekšstatu par dizaina potenciālu daudz 

plašākā izpratnē, tai skaitā arī par negatīvajām sekām, ko dizainers ar savu 

darbu neapzinoties var izraisīt.

Nodaļā “Kritiskā dimensija” tika konstatēts, ka kritiskā dizaina prakse 

ikvienam dizaineram individuāli var palīdzēt izvērtēt savu darbību, metodes 

un motivāciju; disciplīnas līmenī tā var veicināt tradīciju apšaubīšanu 

un paradigmas maiņu; turklāt kritiska attieksme var būt vērsta arī uz 

problemātiku, kas konkrētajā brīdī atrodas ārpus dizaina ietekmes sfēras, 

tādējādi mudinot kritiski reflektēt arī pārējo sabiedrību. Kritiskā dizaina 

prakses rada iespēju īstenot kritisku refleksiju visos šajos līmeņos, un 

pētījumā iekļautie analītiskie piemēru apraksti atklāj dažādu individuālu 

gadījumu kritikas mērķauditoriju un izteiksmes līdzekļus, ar kādiem kritika 

pausta.

Vilisa savukārt apgalvo, ka līdzšinējās dizaina izglītības piedāvātais 

zināšanu spektrs ir par “šauru” (acīmredzot, jebkur pasaulē, jo autore nemin 

konkrētas valstis vai izglītības iestādes), lai varētu ar dizaina paņēmieniem 

īstenot vērienīgas pārmaiņas, jo dizaineriem nav tam nepieciešamās 

izpratnes (Willis, 2015, lpp. 73). Viņa uzsver būtisku humanitāro zinātņu 

teoriju iztrūkumu, piemēram, par varu (angļu valodā – theories of power), 

pārmaiņām (angļu valodā – theories of change), politiku (angļu valodā –

politcal sciences), kā arī tehnoloģiju vēsturi un filozofiju u.c. turklāt norāda, 

ka visas šīs teorijas būtu jāpasniedz ciešā kontekstā ar dizainu, nevis 

vienkārši kā nesaistītus papildkursus. Vilisa turpina, sakot, ka līdz šim no 

dizaineru puses ir notikusi tikai citu zinātņu jomu instrumentāla apropriācija, 
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piemēram, psiholoģija, antropoloģija vai socioloģija tikusi studēta, “lai 

labāk izprastu, kas motivē cilvēkus, jo tas mums var palīdzēt efektīvāk 

sasniegt savu tirgus mērķauditoriju” (Willis, 2015, lpp. 73). Tā vietā būtu 

nepieciešams izvairīties no citu zinātņu izmantošanas ar mērķi skaidrot, 

pamatot un veicināt tādu dizaina praksi, kāda tā šobrīd ir, un sākt kritizēt 

esošos apstākļus, sakot, ka “šie ir tie vēsturiskie procesi, kas ir veidoja 

kontekstu, kurā radās dizains kā specifiska ierobežota prakse. Tas ir tas, 

kas ir formējis dizainu un joprojām to turpina formēt. Tas ir tas, kas mums 

ir jāsaprot, lai uzsāktu pretējas dizainēšanas praksi.” (Willis, 2015, lpp. 73) 

Pēdējie teikumi ir atsauce uz pašas Vilisas iepriekš definēto ontoloģisko 

dizainēšanu. To var skaidrot arī ar “šķietami vienkāršu novērojumu: 

dizainējot rīkus (priekšmetus, struktūras, politikas, sistēmas, diskursus 

un pat naratīvus), mēs veidojam dzīvesveidus,” (Escobar, 2018, lpp. 4) 

kuri savukārt ietekmē to, kā mēs dizainējam, jeb, citiem vārdiem sakot, – 

“dizains dizainē” (Willis, 2006, lpp. 80). Izpratne par ontoloģisko dizainu ir 

pamatā arī iepriekš aprakstītajai Fraja idejai par pāreju no “ilgtspējas” uz 

“uzturēšanu”, tāpat kā visai pārmaiņu dizaina koncepcijai (Escobar, 2018, 

lpp. 4).

Arī pati pārmaiņu dizaina kustība aizsākās ar mācību programmas 

izveidi, tādējādi liecinot, ka pārmaiņu īstenošanai ir nepieciešamas jaunas 

zināšanas, prasmes un izpratne. Daļa no šīm zināšanām saskaņā ar 

pārmaiņu dizaina literatūru ir ietverta arī kritiskajā dizainā, un paredzams, ka 

tā veidotās spekulācijas var palīdzēt gan pašiem dizaineriem, gan plašākai 

sabiedrībai nofokusēties uz vēlamajām nākotnēm. Taču šī pētījuma ietvaros 

vairākkārt konstatēts, ka kritiskā dizaina prakse spēj sniegt daudz vairāk, 

nekā tikai instrumentu nākotnes vīziju veidošanai, vēl jo vairāk tāpēc, ka 

pašiem kritiskā dizaina praktiķiem tas nekad nav bijis prioritārais mērķis.

“Kritiskais dizains drīzāk ir attieksme un pieeja dizainam, nekā 

noteikta metode. [..] kā jau nosaukums liecina, tā galvenais uzdevums ir 

likt mums domāt: veicināt izpratni, atmaskot pieņēmumus, izprovocēt 

darbību, rosināt debates.” (Raby, 2008b, lpp. 94) Tā mērķos ietilpst vēršanās 

pret iedibinātajām industrijas praksēm, kas paredz dizaina virspusīgu 

izmantošanu – tikai kā rīku patēriņa veicināšanai. Tāpat kritiskais dizains 
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skar arī Rietumu pasaules sabiedrības identitātes un nākotnes ekspektāciju 

jautājumus, un izmanto dizainu kā instrumentu politiskas un sociālas 

kritikas paušanai.

Ideoloģisko sistēmu dekonstruēšana ir viens no kritiskā dizaina 

vadmotīviem. Šajā pētījumā konstatēts, ka tikai apzināti kritiska dizaina 

prakse, kas dizaina procesā ievērtē arī sabiedrības internalizētos 

ideoloģijas aspektus, var pretendēt uz būtisku uzlabojumu radīšanu. 

Kritiskais dizains pats par sevi nesniedz utilitārus risinājumus, taču tajā 

ietvertie metodoloģiskie principi var kļūt par vērtīgu priekšnoteikumu šādu 

risinājumu radīšanai citu dizaina prakšu ietvaros (vairāk nodaļā “Dizains un 

ideoloģija”).

Turklāt kritiskā dizaina pieeja metodoloģiski ir savdabīga ar to, ka 

dizaina procesa galaprodukts nav orientēts uz lietotāju un lietošanu kā 

tādu, bet uz paša dizainera spēju pilnveidošanu (vairāk nodaļā “Izglītība un 

pētniecība”).

Tas viss liecina, ka praktiski vingrinājumi kritiskajā dizainā palīdz 

dekonstruēt un dažādos aspektos analizēt dizaina produktu, priekšstatus 

par lietotāju, kā arī pašu dizaina praksi kā tādu, un ļauj nonākt pie atziņām, 

kas nebūtu iespējamas, strādājot ierastās rūpnieciskā dizaina paradigmas 

ietvaros. Arī tikai epizodiski eksperimenti kritiskajā dizainā ievērojami 

paplašina dizaineru redzesloku, mudina izvērtēt dizainu arī no citām 

perspektīvām, tādējādi ļaujot pietuvināties iecerētajām pārmaiņām.

Šie apgalvojumi balstīti ne vien pētījumā citētajos un analizētajos 

avotos, bet arī pētījuma autores atziņās, kas gūtas kopš 2017. gada 

pedagoģiskajā darbā ar Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras 

programmas studentiem. Šajā laikā īstenoti divi mācību kursi – viens 

teorijas un viens prakses, – kas ļāvuši izvērtēt pētījumā izteiktos 

pieņēmumus un saņemt atgriezenisko saikni no pietiekami plašas 

mērķauditorijas. Teorijas kurss ir balstīts uz šī pētījuma saturu, saglabājot 

tā tēmu loku, taču iekļaujot krietni vairāk kritiskā dizaina piemēru, kas 

daudzpusīgi ilustrē katru no argumentiem. Pēc kursa no studentiem 

saņemtas pozitīvas atsauksmes, ļaujot noprast, ka tajā iegūtā informācija 

būs noderīga, un apstiprinot šī pētījuma tēzi, ka kritiskā dizaina kvalitātes 
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(metodes, paņēmieni, pieejas, atziņas) ir integrējamas plašā dizaina un 

mākslas prakšu spektrā. Savukārt praktiskajā kursā “Spekulatīvais dizains”, 

kas iekļauts Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistrantūras programmā, 

studentiem ir iespēja dotās tēmas ietvaros strādāt pie spekulatīviem dizaina 

priekšlikumiem, kas kritiski izvērtē potenciālo nākotnes dizaina produktu 

ietekmi uz sabiedrību un ar dizaina starpniecību šo kritisko vēstījumu 

komunicē skatītājam. Veiksmīgākie kursa ietvaros izstrādātie projekti 

aplūkoti nodaļā “Spekulatīvā dizaina studijas LMA”.
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5. SECINĀJUMI UN ATZIŅAS
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Pētījumā ir izdevies sasniegt uzstādīto mērķi – rast iespējas kritiskā 

dizaina nolūkus realizēt citos veidos, tajā pat laikā saglabājot tā ietvaros 

izstrādātās metodes, paņēmienus, pieejas, un atziņas. Ir konstatēti 

saskarsmes punkti kritiskā un pārmaiņu dizaina teorijās, kas savukārt 

analizēti, lai izvērtētu kā šīs teorijas savstarpēji papildināt. Rezultātā 

īstenota kritiskā dizaina un pārmaiņu dizaina teoriju sintēze, kas apliecina 

iespējas šo divu dizaina novirzienu plašākai savstarpējai integrācijai, 

tiecoties uz kopīgu mērķi.

5.1. Analīze

Pētījuma pirmais posms – analīze – ļāvis atbildēt uz pētījuma pirmo 

jautājumu: “Kādas ir kritiskā dizaina paradigmai raksturīgās kvalitātes 

(metodes, paņēmieni, pieejas, atziņas) salīdzinājumā ar vispārpieņemtajām 

dizaina praksēm?” Balstoties uz šī posma rezultātā gūtajiem ieskatiem, 

nākamajā posmā formulēta arī atbilde uz otro pētījuma jautājumu: “Kādas 

kritiskā dizaina kvalitātes iespējams integrēt plašākā dizaina kontekstā, 

tādējādi paplašinot tajā praktizējošo dizaineru redzesloku un bagātinot 

metožu arsenālu, ietekmējot dizaineru domāšanas veidu un attieksmi, 

un veicinot dizaineru emancipāciju un attiecīgi arī apzinātākas dizaina 

prakses?”

Pētījuma ietvaros izzinot kritiskā dizaina rašanās kontekstu un 

apstākļus, secināts, ka 20. gs. pēdējā desmitgade un 21. gs. sākums 

iezīmējās ar izteikti sociālu un kritisku dizaina virzienu veidošanos, kas ir 
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vērtējams kā atbildes reakcija uz virspusīgas dizaina jēdziena nozīmes 

popularizāciju, taču vienlīdz daudz arī uz rietumu patērētājkultūras seku 

pieņemšanos apmēros. Tajā pat laikā šis fenomens nav absolūti jauns, 

– līdz ar rūpnieciskās ražošanas ieviešanu un ar to cieši saistītās dizaina 

disciplīnas veidošanās pirmsākumiem parādās arī pirmie tās kritiķi. 

Nozīmīgākie 20. gs. strāvojumi, kas uzskatāmi par tiešiem kritiskā dizaina 

priekšgājējiem un iedvesmas avotiem ir 60.-70. gadu itāļu Radikālais dizains 

un 90. gadu Nīderlandes konceptuālisms. Itāļu Radikālās dizaina kustības 

pārstāvji savas progresīvās un kritiskās idejas pauda dažāda mēroga 

utopiskās un distopiskās vīzijās, kā arī radot dīvainas lietas un tādējādi liekot 

pārskatīt tālaika sabiedrībā vispārpieņemto priekšstatu par gaumi, modi un 

dizaina nozīmi kopumā. Savukārt Nīderlandiešu alternatīvā, bet reālistiski 

piezemētā dizaineru kustība uzsver nepieciešamību pēc ilgtspējīgāka 

dizaina un aicina atgriezties pie sen aizmirstām pamatvērtībām. 

Nīderlandiešu pieeju raksturo rūpīga konteksta analīze un ironisks vai pat 

mazliet cinisks skats uz realitāti, kultūrvēsturi un tradīcijām. Taču tajā pat 

laikā šis dizains mēdz būt arī ļoti romantisks un sentimentāls, saglabājot 

vietu diskusijai par izvirzītajām vērtībām un paturot iespēju tās apšaubīt un 

piemērot mūsdienu situācijai.

Ņemot vērā, ka viena no kritiskā dizaina raksturīgākajām iezīmēm ir 

tiekšanās apzināt un dekonstruēt ideoloģiskus konstruktus ar izpausmēm 

priekšmetiskajā vidē, pētījumā analizētas arī dizaina un ideoloģijas 

attiecības, aprakstīts ideoloģijas jēdziens kā tāds un kritiskā teorija filozofijā, 

kuras uzstādījumi spēcīgi rezonē ar kritiskā dizaina principiem. Vēršanās 

pret nevēlamiem ideoloģiskiem vēstījumiem, kas ar dizaina palīdzību iekļauti 

lietās, ir viens no kritiskā dizaina galvenajiem mērķiem. Kritisko dizainu virza 

pārliecība, ka priekšmetiskā vide, ar kuru saskaramies ikdienā, nostiprina 

esošo sabiedrības sociālo struktūru, ierobežo cilvēku uzvedību un manipulē 

viņu savstarpējās attiecības. Konstatējams, ka lielais vairums dizaineru 

paši neapzināti reproducē priekšmetiskajā vidē iegultās ideoloģiskās 

vērtības, un tas savukārt nozīmē, ka tikai apzināti kritiska dizaina prakse, 

kas dizaina procesā ievērtē arī sabiedrības internalizētos ideoloģijas 

aspektus, var pretendēt uz būtisku uzlabojumu radīšanu. 20. gs. 30. gados 

uz marksisma bāzes, attīstot sociālās emancipācijas idejas, Frankfurtes 

Sociālās pētniecības institūtā veidojas kritiskā teorija, kam ir ietekme arī 
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uz kritiskā dizaina koncepciju. Veids, kā tiek definēts kritiskais dizains, 

izmantojot tādus jēdzienus kā “ilūzija par izvēli”, “pasivitāte”, “status-quo 

nostiprināšana”, “viegla bauda un konformisms”, ko “veicina kapitālistiskā 

sistēma,” pārliecinoši sasaucas ar Frankfurtes skolas retoriku attiecībā uz 

ideoloģiju.

Pētījumā konstatēts, ka kritiskais dizaina parādās 1990. gadu vidū, 

kad tiek radīti pirmie spekulatīvie produkti un Londonas Karaliskās Mākslas 

koledžas mācībspēki Dans un Reibija apzināti sāk veidot jaunu dizaina 

paradigmu, kurai pēcāk paši arī dod apzīmējumu “kritiskais dizains”. 

Kritiskais dizains tiecas dizaina produktu izmantot informācijas medija 

kapacitātē, caur to aktīvi paužot savu kritisko attieksmi pret to, kā attīstās 

mūsdienu dizaina industrija. Pārmetumi galvenokārt veltīti masveida 

ražošanai un ar to saistītajam masu patēriņam, kā arī Rietumu pasaules 

sabiedrības identitātes un nākotnes ekspektāciju jautājumiem. Taču tā 

vietā, lai tiešā veidā mēģinātu uzlabot esošo dizaina praksi, kritiskie dizaineri 

izmanto dizainu kā instrumentu politiskas un sociālas kritikas paušanai. 

Kritiskā dizaina aplūkoto tēmu loks ietver tehnoloģiju attīstības fiziskās, 

psiholoģiskās un ētiskās implikācijas, taču aktuāli ir arī jautājumi, kas skar 

politiskas sistēmas, piemēram, kapitālismu, kā arī sociālus un kultūras 

konstruktus.

Kritiskais dizains veidojas kā rezultāts noteiktu dizaineru centieniem 

apzināti nepakļauties ierastajām dizaina metodēm un attīstīt kritisku 

tradīciju, kas veiktu pienesumu dizaina disciplīnas veidošanā un definēšanā. 

Tā kā rūpnieciskais jeb produktu dizains kā profesionāla nozare vēsturiski 

ir bijusi cieši saistīta ar kapitālistisko ražošanu, tai trūkst neatkarīgas, 

spēcīgas, kritiskas tradīcijas, tāpēc dizainā joprojām aktuāli ir jautājumi 

par pamatvērtībām, metodēm un principiem, uz kuriem balstīt praksi un 

teorētiskos un konceptuālos meklējumus. Dizainā vēl nav arī izstrādāti 

vispāratzīti pamatprincipi, uz kā veidot padziļinātas disciplināras diskusijas. 

Minēto apstākļu akumulācijas rezultātā veidojas kritiska dizaineru kustība, 

kas apzināti tiecas veidot šādu intelektuālu pamatu, attiecībā pret kuru 

būtu iespējams vērtēt konvencionālo rūpnieciskā dizaina praksi. No dizaina 

klasifikācijas viedokļa kritiskais dizains ir viena no konceptuālā dizaina 

formām, kas operē galvenokārt ārpus komerciāla konteksta un darbojas kā 

tam veltīta kritika. Lai gan šobrīd tam identificētas pielietojuma iespējas arī 
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biznesa vidē, kritiskais dizains sākotnēji radies un attīstījies kā nekomerciāla 

opozīcija iedibinātajai industriālā dizaina praksei. Kritiskā dizaina projekti 

darbojas fiktīvas lietošanas ietvaros, papildus tipiskajiem dizaina 

instrumentiem izmantojot arī naratīva veidošanas paņēmienus, kas palienēti 

no kino un foto mākslas. Kritiskie dizaineri konstruē fiktīvas funkcijas, lai 

izgaismotu lietotāja un priekšmeta attiecības, kurās lietošana tiek skatīta 

nevis utilitārā ziņā, bet gan kā lietošanas izraisīta uzvedība. Darbošanās 

ārpus komercvides diktētajiem ierobežojumiem ļauj dizaina procesam 

pievērsties vairāk kā eksperimentam, kura gala iznākumam nav jābūt 

skaidram jau no paša sākuma. Attiecīgi rodas iespēja paplašināt un pētīt 

dizaina kā instrumenta, medija un disciplīnas robežas, eventuāli nonākot pie 

iepriekš neparedzamiem rezultātiem.

Analizējot kritisko dizaineru motivāciju un intenci, konstatēts, ka tos 

urda jautājums, kā priekšmets varētu sniegt vairāk nekā praktiskās funkcijas 

nodrošināšanu; kā tie varētu lietotājam piedāvāt jaunas sajūtas, piešķirt 

poētisku dimensiju dzīvei un integrēt tajā estētisku pieredzi. Kritiskais 

dizains ir kā konstruktīvs komentārs, kas izteikts, ar dizaina līdzekļiem. 

Priekšmets tiek apzināti izmantots kā medijs, kurā iekļautais vēstījums ļauj 

izvērtēt sabiedrības apziņā dziļi iesakņojušos uzskatus un nepamatotas 

pārliecības. Šajā nolūkā naratīva veidošanai tiek izmantoti dažādi paņēmieni 

un izteiksmes līdzekļi, piemēram, fiktīvas, alternatīvas pasaules vīzijas 

radīšana. Plaši tiek izmantota arī satīras vai parodijas tehnika, kad nopietnas 

lietas tiek kariķētas ar mērķi pievērst skatītāja uzmanību noteiktiem ar pašu 

priekšmetu vai tā lietošanas kontekstu saistītiem aspektiem. Citi paņēmieni 

ietver alegorijas un pārspīlējuma metodes, un ir darbi, kuros kritikas 

paušanai izmantots arī pretstatu princips un melnais humors.

Pētījumā kā nozīmīgs kritiskā dizaina aspekts, kas būtu noderīgs arī 

visiem citiem praktizējošajiem dizaineriem, uzrādīta iespēja šīs prakses 

ietvaros īstenot kritisku refleksiju dažādos līmeņos. Personīgā līmenī tā ļauj 

dizaineram izvērtēt savu darbību, metodes un motivāciju; disciplīnas līmenī 

tā var nozīmēt tradīciju apšaubīšanu un paradigmas maiņu; taču kritiska 

attieksme var būt vērsta arī uz problemātiku, kas konkrētajā brīdī atrodas 

ārpus dizaina ietekmes sfēras.

Pētījuma ietvaros identificēti dažādi kritisko dizaineru izmantoti 

formālie paņēmieni. Ir piemēri, kuros naratīvs veidots uz asociāciju bāzes. 
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Šis dizains balstās uz metodēm, kas tiek izmantotas gan konceptuālajā 

mākslā, gan itāļu radikālā dizaina un anti-dizaina praksēs. Šo dizaina 

projektu mērķauditorija pārsvarā ir pati dizaineru kopiena, jo kritikai pakļauta 

galvenokārt ar dizaina disciplīnu saistīta problemātika. Cits plaši pārstāvēts 

kritiskā dizaina atzars orientējas galvenokārt uz zinātnes un tehnoloģiju 

attīstības problemātiku, kuru vizualizē un piedāvā diskusijai spekulatīvu 

dizaina artefaktu veidā. Šie projekti nereti atgādina neesošu objektu 

prototipus, un tie radīti ar mērķi rosināt refleksiju par nākotni, kā arī izteikt 

kritiku par esošo dizaina praksi, kas predisponē kādu noteiktu nākotnes 

attīstību. Trešais kritiskā dizaina paveids savukārt koncentrējas vairāk uz 

šībrīža dizaina prakses sociālajām, kultūras un ētiskajām implikācijām. 

Autori pēta to, kā priekšmetiskā pasaule ietekmē sabiedrības uzvedību, kā 

ierastās dizaina prakses to padara vienveidīgu un veicina konformismu. 

Dizaineri piedāvā fiktīvus priekšmetus, kas ļauj iztēloties neparastus 

potenciālos lietotājus un darbības kontekstus.

Kā būtiska kritisko dizaineru domāšanas veida pazīme identificēta 

viņu savdabīgā attieksme pret nākotni, kurai turklāt tiek piešķirta īpaši 

centrāla vieta visā kritiskā dizaina diskursā. Jebkura dizaina prakse ir 

nesaraujami saistīta ar nākotni, tomēr ne vienmēr dizaineri apzinās 

savu potenciālu nākotnes veidošanā. Sabiedrības domu par sagaidāmo 

nākotni veido globālo korporāciju virzītas vīzijas, kas paredzētas patērētāju 

iepazīstināšanai ar jaunajiem produktiem. Tās ir vienveidīgas un nesniedz 

nekādas izvēles iespējas, bet gan liek domāt, ka nākotne jau ir noteikta 

un nemaināma. Kritiskais dizains balstīts uz pieņēmumu, ka šī situācija 

neveicina demokrātisku iesaisti debatēs par nākotni, un aicina cilvēkus 

apsvērt katram savu vēlamo nākotnes gaitu, rosinot iztēli ar spekulatīviem 

dizaina priekšlikumiem. Tajā pat laikā, atšķirībā no vispārpieņemtās 

dizaina prakses, kritiskais dizains apzināti atsakās sniegt kādas atbildes un 

risinājumus, tā vietā tiecoties uzrunāt sabiedrību par dažādām aktuālām 

tēmām un mudinot uz kritisku refleksiju.

Izzinot kritiskā dizaina utilitāra pielietojuma iespējas, konstatēti 

atsevišķi eksperimenti starpdisciplinārā sadarbībā ar citās nozarēs 

strādājošiem zinātniekiem. Šādas sadarbības rezultātā, izmantojot kritiskā 

dizaina paņēmienus, rasta iespēja it kā pietuvināt nākotni un izzināt kādas 

sekas varētu radīt noteikti zinātniski un tehnoloģiski atklājumi, pirms tie 
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materializēti komerciālos produktos. Turklāt sadarbības rezultātā radītie 

spekulatīvie priekšlikumi izmantoti, lai rosinātu diskusiju par nākotnes 

tehnoloģiju ētiskajām, kultūras, sociālajām un politiskajām implikācijām.

Citos gadījumos kritiskais dizains izmantots arī kā savdabīga 

pētniecības un izziņas forma jeb pētniecības metode, kas ļauj izzināt 

priekšmeta lomu sabiedrībā. Kritiskā dizaina pieeja metodoloģiski ir 

savdabīga ar to, ka dizaina procesa galaprodukts nav orientēts uz lietotāju 

un lietošanu kā tādu, bet uz paša dizainera spēju pilnveidošanu.

Konstatēti arī mēģinājumi kritiskā dizaina metodes izmantot līdzdalīga 

dizaina procesos, kuros lietotāji tiek uzskatīti par partneriem un aktīviem 

dizaina līdzautoriem. Tradicionāla līdzdalīga dizaina procesa veiksmes 

gadījumā dalībnieku un dizaineru sadarbība var vainagoties ar rezultātu, 

kas ir vispiemērotākais lietotājiem. Taču pamatīgā lietotāju iesaiste dizaina 

procesā vienlaikus ir arī šīs metodes trūkums, jo lietotājs, kas nav atbilstoši 

izglītots un trenēts, ne vienmēr spēj ģenerēt kaut ko būtiski jaunu. Tā vietā 

tas sniedz risinājumu savām šībrīža vajadzībām, un nespēj nemaz iztēloties 

savas latentās, nākotnes vajadzības, kamēr nav piedzīvojis šo vajadzību 

apmierināšanu. Kritiskā dizaina metodes var tikt veiksmīgi izmantotas, lai 

novērstu šo trūkumu. Kritiskā dizaina artefakti līdzdalīgos projektos var 

tikt izmantoti kā t.s. kultūras zondes, ar kuru palīdzību aktivizēt dalībnieku 

iesaisti un stimulēt viņu iztēli.

Pētījumā aplūkoti arī specifiski gadījumi, kuros iespējama kritiskā 

dizaina integrācija komerciālā kontekstā. Tā metodes ir iespējams pielietot 

uzņēmējdarbības stratēģiju izstrādē, ar dizaina spekulāciju palīdzību 

pārbaudot ideju piemērotību noteiktiem apstākļiem. Taustāmas dizaina 

fikcijas priekšmetu un prototipu formā ļauj izzināt potenciālo produktu vietu 

nākotnes sabiedrībā, kā arī izprast, kā nākotnes priekšmeti modelēs cilvēku 

dzīves, ikdienu un savstarpējās attiecības. Arī sociālās kampaņas, ko dažādi 

komerciāli zīmoli veido savu reklāmu un mārketinga aktivitāšu ietvaros, ir 

veids, kā vairot sabiedrības izpratni par dažādām aktuālām problēmām. 

Taču noteikti piemēri liecina, ka kritiska pieeja komerciālā kontekstā 

var izpausties arī akciju veidā, kas integrētas pavisam tradicionālos 

mazumtirdzniecības apstākļos.
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5.2. Sintēze

Šajā pētījuma posmā vispirms formulēta atbilde uz otro pētījuma 

jautājumu: “Kādas kritiskā dizaina kvalitātes iespējams integrēt plašākā 

dizaina kontekstā, tādējādi paplašinot tajā praktizējošo dizaineru redzesloku 

un bagātinot metožu arsenālu, ietekmējot dizaineru domāšanas veidu un 

attieksmi, un veicinot dizaineru emancipāciju un attiecīgi arī apzinātākas 

dizaina prakses?”

Analizējot kritiskā dizaina izcelsmes kontekstu, attīstības gaitu, kā arī 

dažādus teorijas un prakses aspektus, konstatēts, ka noteikti kritiskā dizaina 

principi ir iekļaujami arī citās dizaina praksēs kā paradigma, kurai nav tiešu 

fizisku manifestāciju, bet kurai ir efekts uz paša dizainera domāšanas 

procesu un tālāk jau pastarpināti arī uz viņa radīto dizaina produktu. Šajā 

pētījumā rosināta šo principu (paņēmienu, metožu, domāšanas veida) 

adaptācija plašākam kontekstam, piedāvājot tos kā esošās metodes 

papildinošus instrumentus, kas var palīdzēt nonākt līdz sociāli atbildīgākiem, 

videi draudzīgākiem un ilgtspējīgākiem dizaina risinājumiem. Tie var 

paplašināt redzesloku un veicināt spēju spriest objektīvāk, kā arī piedāvā 

praktiskus rīkus jeb metodes, ar kā palīdzību iespējams gan testēt jaunas 

idejas un risinājumus, gan arī iegūt informāciju un nonākt pie atziņām par 

potenciālo lietotāju un sabiedrību kopumā. Pētījumā uzrādītās kvalitātes ir 

sekojošas:

- alternatīvās realitātes jeb spēja identificēt nevēlamas ideoloģijas, 

un to izpausmes priekšmetiskajā vidē, kā arī spēja iztēloties alternatīvas 

pastāvošajai kārtībai ne vien šaurā izpratnē – konkrēta produkta ietvaros, 

bet arī daudz plašākā kontekstā, kas ietver arī dizaina produkta rašanās 

iemeslus, tā lietošanas kontekstu un situācijas, ko tas rada;

- apzināta nākotnes veidošana jeb spēja izprast nākotnes attīstības 

gaitu, savu un dizaina produkta lomu tajā un spēja iztēloties kardināli 

alternatīvus nākotnes attīstības scenārijus – gan utopiskus, gan 

distopiskus, kā arī no tiem izrietošās sekas;

- fikcija kā dizaina metode jeb apzināti fiktīvu un spekulatīvu dizaina 

produktu loma un nozīme gan sabiedrības, gan paša dizainera izpratnes 
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veicināšanā; ieguvumi no fiktīva produkta projektēšanas procesa 

salīdzinājumā ar “reāla” produkta projektēšanu;

- vizuālais vēstījums jeb izpratne par dizaina produkta kā sekundāras 

informācijas medija lomu sabiedrībā un ar to saistītā apziņa par vizuālā 

tēla plašo nozīmi; spēja to mērķtiecīgi izmantot, paplašinot ne vien lietotāja 

estētisko pieredzi, bet arī veicinot tā kritisku spriestspēju.

Turpmākie secinājumi attiecas konkrēti uz minētajām kvalitātēm.

Analīzes posmā konstatēts, ka kritiskais dizains ir iecerēts kā 

instruments, ar kura palīdzību izgaismot un kritizēt ideoloģiskus 

konstruktus, kas ietekmē mūsu uztveri un uzskatus, attiecīgi veicinot arī 

noteiktu uzvedību. Šo virzienu praktizējošie dizaineri tiecas atbrīvoties no 

jebkādām ideoloģiskām ietekmēm, jo tās traucē saskatīt un iztēloties kaut 

ko būtiski citādu kā esošā realitāte. Turklāt, pat ja spējam iedomāties kādus 

alternatīvus eksistences veidus, tieši ideoloģiskais fons mums liek domāt, 

ka esošā lietu kārtība tomēr ir labāka un pareizāka vai arī, neraugoties 

uz tās trūkumiem, ir vienīgā, kas reāli var funkcionēt. Tāpēc tāds domas 

vingrinājums kā alternatīvu realitāšu konstruēšana var būt ļoti vērtīgs 

jebkuram dizaineram, lai ļautu pašam izprast, cik plaši tas spēj definēt gan 

problēmu, gan risinājumu, un cik lielā mērā tas esošos apstākļus uzskata 

par nemaināmiem lielumiem.

Kritiskajam dizainam raksturīgs arī citāds skatījums uz nākotni, kas 

pēc būtības atšķiras no vispārpieņemtajās dizaina praksēs novērojamo. 

Tradicionāli strādājoši dizaineri pārsvarā nākotni uztver kā kaut ko 

iepriekšnosacītu un fiksētu, mēģinot savus jaunos dizaina priekšlikumus 

iekļaut šajā it kā dotajā kontekstā. Šāds domāšanas veids rezonē arī 

ar nekritisko attieksmi pret šībrīža pieņēmumiem un lietu kārtību jeb 

ideoloģisko fonu. Taču nākotne vēl nav reāla, un nākotnes materiālā vide, 

kas ietekmēs visu cilvēku dzīves, vēl ir jāparedz, jāizplāno un jāmaterializē. 

Tāpēc kritiskais dizains tiecas nākotnes uztveri mainīt, izmantojot dizaina 

praksi kā radošu laboratoriju, kurā veidot spekulatīvus produktus un 

pakalpojumus, kas izaicina sabiedrības nākotnes gaidas un piedāvā tām 

alternatīvas. Turklāt šie kontroversiālie risinājumi ne vien ļauj pašiem 

dizaineriem rosināt fantāziju, bet nereti palīdz veicināt domu apmaiņu arī 

plašākā sabiedrībā.
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Kritiskā dizaina pamatā ir fikcijas metode. Fikcija, pretstatā “īstam” 

dizainam, ir kā iztēles treniņš, kas piedāvā iespēju izmēģināt visdažādākos 

risinājumus spekulatīva prototipa formā, tos pa īstam nemaz nerealizējot. 

Kritiskajā dizainā fikcija darbojas kā aģents, kas aktivizē potenciālā lietotāja 

reakciju: ļauj tam iztēloties fiktīvo produktu darbībā, noformulēt savu 

viedokli par to un izdarīt kādus secinājumus. Galvenā atšķirība starp “īstu” 

dizaina projektu un fikciju ir tā, ka “īsts” projekts jau pašā būtībā iepriekš 

nosaka risinājuma eventuālu realizāciju, ražošanu vai ieviešanu dzīvē. 

Turpretī fikcijas gadījumā nav tāda uzstādījuma, un konfrontācija ar lietotāju 

notiek ar gluži citu mērķi, – fikcijas modelē dažādas ikdienišķas situācijas, 

ļaujot lietotājam piedzīvot alternatīvas realitātes.

Kritiskā dizaina novirzienu pārstāvošie dizaineri izmanto priekšmetu 

kā mediju un, meklējot efektīvākos veidus, kā savu stāstu veiksmīgi nodot 

mērķauditorijai, analizē un testē dažādus dizaina komunikācijas līdzekļus. 

Taču jebkurš priekšmets (ne tikai kritiskā dizaina produkts) darbojas kā 

informācijas nesējs, neatkarīgi no tā, vai dizaina autors šo informāciju 

iekļāvis apzināti, vai arī tā integrēta nejauši, autoram nepietiekami 

iedziļinoties šajā aspektā. Papildus primārai, ar lietošanas utilitāro pusi 

saistītajai informācijai, kas lietotājam sniedz norādes par attiecīgā objekta 

darbības principu, dizaina procesā būtu nepieciešams daudz izvērstākā 

veidā analizēt arī ar funkciju un estētiku nesaistīto sekundāro vizuālo 

informāciju.

Turpinājumā formulēta atbilde uz trešo pētījuma jautājumu: “Kādas 

kritiskā dizaina kvalitātes iespējams integrēt pārmaiņu dizaina kontekstā, 

balstoties uz jau pastāvošām līdzībām abu minēto novirzienu ideoloģiskajos 

uzstādījumos, lai darītu iespējamas radikālas pārmaiņas dizaina praksē, 

kas eventuāli novestu pie patiesas ilgtspējas, jeb pārfrāzējot – kā iespējams 

sintezēt šo novirzienu teorijas un veidot kritiskā pārmaiņu dizaina pieeju?”

Iezīmējot tēmas aktualitāti, konstatēts, ka mūsdienu sabiedrība dzīvo 

lielu pārmaiņu laikmetā,– cilvēce ir sākusi apzināties, ka planētas resursi ir 

ierobežoti, un tiecas tam meklēt risinājumus, turklāt šīs pārmaiņas zināmā 

mērā skar ikvienu pasaules sabiedrību. Problēmas, kas novedušas līdz 

esošajai situācijai ir ārkārtīgi kompleksas, savu īpašību dēļ dēvētas arī 

par “ļaunajām problēmām”. Tās ietver gan tehniskus, gan sociālus, gan 

ekonomiskus un politiskus aspektus; turklāt tās savstarpēji mijiedarbojas. 
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Šie procesi izgaismo nopietnus trūkumus arī mūsdienu dizaina 

izglītības un prakses pamatnostādnēs, jo tā pēc būtības nav orientēta 

uz šādu problēmu risināšanu. Turklāt dizaina profesionāļi it nemaz nav 

vienisprātis par problēmas eksistenci un būtību, piemēram, nav vienotas 

izpratnes par ilgtspēju un kritērijiem, pēc kuriem to izvērtēt. Visbiežāk citētā 

ilgtspējas definīcija paredz tādu attīstību, kas apmierina šībrīža vajadzības, 

nekompromitējot nākotnes paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības. 

Taču tā tiek kritizēta jo, pirmkārt, ir saistīta ar ekonomikas izaugsmi, un tā 

vietā, lai īstenotu nozīmīgas pārmaiņas, industrija cenšas radīt iespaidu, 

ka vides kaitējuma problēmai ir rasti tehnoloģiski risinājumi. Otrkārt, 

minētā ilgtspējas definīcija ir antropocentriska un ignorē visu dzīvības 

formu savstarpējo atkarību, un treškārt, tā neņem vērā šībrīža milzīgo 

socioekonomisko nevienlīdzību.

Ar mērķi meklēt veidus, kā ar dizaina palīdzību veicināt sistēmiskas 

un definitīvas pārmaiņas, 2015. gadā uzsākts definēt jaunu dizaina 

teoriju un praksi, kas šobrīd vēl ir tikai tapšanas stadijā un kas ir 

iecerēta kā ilgtspējīgas nākotnes priekšnosacījums. Šī jaunā novirziena, 

kam dots apzīmējums pārmaiņu dizains, ideja balstās uz sekojošiem 

pamatprincipiem: tā atzīst, ka mēs dzīvojam “pārmaiņu laikmetā”; par 

galveno premisu uzstāda nepieciešamību pēc sistēmas līmeņa pārmaiņām 

sabiedrībā, kas vērstas uz ilgtspējīgākām nākotnēm; un uzskata, ka 

dizainam un dizaineriem šajās pārmaiņās jāspēlē centrālā loma. Pārmaiņu 

dizaina teorijas ietvara veidošanai iecerēts apvienot četrus savstarpēji 

papildinošus zināšanu, prakses un pašrefleksijas laukus: 1) vīzijas, 2) 

pārmaiņu teorijas, 3) attieksmi un domāšanas veidu un 4) jaunas dizaina 

metodes. Pārmaiņu dizains ir vērsts uz kompleksām, galvenokārt sociālām 

sistēmām, kurām pašām par sevi, no sistēmas dalībnieka vai lietotāja 

skatupunkta raugoties, jebkurā brīdī piemīt neskaitāmas ļaunās problēmas.

Ir iespējami dažādi risinājumi ļaunajām problēmām, taču visefektīvākie 

būs tie, kas saskaņā ar Medovsas teoriju būs orientēti uz ietekmes hierarhijā 

augstāk ierindotiem sistēmas punktiem: uz sistēmas mērķu izvērtēšanu; 

uz domāšanas veidu; kā arī uz spēju uztvert esošo situāciju kā noteiktas 

paradigmas sekas. Tādēļ pārmaiņu dizaina teorijas autori tā vietā, lai 

meklētu risinājumus konkrētām problēmām, iesaka iztēloties pilnīgi citus 
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dzīvesveidus, kuru rezultātā tiktu īstenotas sistēmiskas pārmaiņas, un šīs 

problēmas vairs nebūtu aktuālas. Tiecoties šajā procesā veikt ieguldījumu, 

pētījumā kritiskā dizaina kvalitātes aplūkotas kā daļa no pārmaiņu dizaina 

kustības praktizētajām un teoretizētajām nostādnēm. Tas darīts, meklējot 

saskarsmes punktus ar pārmaiņu dizainu, kas jau pats par sevi, līdzīgi kā 

kritiskais dizains, ir vērsts uz paradigmas maiņu ar mērķi virzīties uz patiesi 

ilgtspējīgiem dzīvesveidiem. Ierosmi šī pētījuma rezultātā piedāvāt kritiskā 

dizaina principu integrācijas iespējas jaunajā pārmaiņu dizaina kustībā 

deva tas, ka pārmaiņu dizaina koncepcijas autori jau ir iekļāvuši kritisko 

dizainu un tā paņēmienus, kā instrumentu vienā no pārmaiņu dizaina ietvara 

četriem pamatelementiem – pārmaiņu vīzijās. Taču šī pētījuma ietvaros 

identificēti vairāki citi aspekti, kas minētajiem dizaina novirzieniem ir līdzīgi 

un tāpēc proponēts, ka tie abi būtu sintezējami vienotā uz ilgtspēju vērstā 

dizaina pieejā.

Pārmaiņu dizaina literatūrā kritiskā dizaina radītās vīzijas identificētas 

kā instruments iesaistīto partneru aktivizēšanai, jo piedāvā uz dzīvesveidu 

vērstas, viegli uztveramas ainas no iespējamajām nākotnēm. Dizaina vīzijas 

piedāvā arī auglīgu vidi diskusijām par alternatīvām nākotnēm un dažādiem 

dzīvesveidiem, jo liek uz brīdi piemirst esošo stāvokli un ļauj noticēt citām 

iespējām. Taču kritiskā dizaina prakses reducēšana līdz nākotnes vīziju 

ģenerēšanas rīkam ir visai šaurs skatījums, kas pienācīgi nenovērtē kritiskā 

dizaina potenciālu, tāpēc turpinājumā uzrādīti citi saskarsmes punkti šajos 

divos dizaina novirzienos, kas paver iespējas plašākai sintēzei:

- gan kritiskajā, gan pārmaiņu dizainā būtiska nozīme ir paradigmas 

jēdzienam. Abu šo virzienu teorijās uzsvērta dizainera un lietotāja 

emancipācija, kas iespējama tikai, aptverot esošā stāvokļa relativitāti;

- abu virzienu teorijas runā ne vien par atšķirīgu uztveri un perspektīvu, 

bet arī par nepieciešamību mainīt domāšanas veidu, lai sasniegtu 

uzstādītos mērķus;

- gan kritiskajā, gan pārmaiņu dizainā konstatējams arī kritisks 

skatījums uz sabiedrības vispārpieņemtajiem mērķiem. Katrs no šiem 

virzieniem nedaudz atšķirīgā veidā tiecas meklēt alternatīvus mērķus;

- abiem virzieniem ir noteiktas sakarības ar izglītību: kritiskais dizains 

nereti tiek praktizēts izpētes nolūkos, akadēmiskā kontekstā un kā dizainera 
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profesionālo izaugsmi veicinošs instruments, turpretī pārmaiņu dizaina 

teorijas kritika uzsver daudzpusīgas izglītības lielo nozīmi dizainera spējā 

īstenot gan paradigmas maiņu, gan alternatīvu mērķu identificēšanu.

Ikviens no šiem saskarsmes punktiem rezonē arī ar iepriekš 

pētījumā identificētajām kritiskā dizaina kvalitātēm. Rezumējot pētījuma 

būtiskāko pienesumu, iespējams konstatēt, ka kritisko dizainu iespējams 

uzlūkot daudz plašāk, nekā tā attīstītāji sākotnēji iecerējuši, turklāt, pretēji 

vispārējam priekšstatam, to iespējams izmantot arī visai utilitārā veidā, 

tiecoties uz ilgtspējīgu dzīvesveidu realizāciju. Šajā nolūkā pētījumā veikta 

kritiskā dizaina un pārmaiņu dizaina teoriju sintēze, kas ļautu veidot pamatu 

jaunai dizaina paradigmai.
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5.3. Turpmāko pētījumu virzieni

Šis pētījums var kalpot par pamatu tālākai pētniecībai dizaina teorijā 

un praksē. Viens no iespējamiem teorētiskās pētniecības virzieniem 

ir dizaina domāšanas jēdziena definīcijas paplašināšana. Pētījumā 

identificētās paradigmas un paņēmieni, kas raksturīgi tieši kritiskajam 

dizainam, taču var veicināt apzinātāku pieeju arī jebkuram citam dizaina 

procesam. Šobrīd dizaina domāšana visai vienkāršoti ir definēta kā 

radoša piecu soļu metode uz rezultātu orientētam problēmrisināšanas 

procesam, kura uzmanības centrā ir potenciālais lietotājs. Taču šī definīcija 

devalvē dizainu kopumā, kā arī ignorē profesionālu dizaineru izglītības un 

pieredzes lomu dizaina procesā. Šis pētījums, savukārt, uzrāda, ka pat 

tradicionālā dizaina izglītība un prakse negarantē dizaina produkta atbilstību 

augstākajiem ilgtspējas kritērijiem un ētikas principiem. Tas nozīmē, ka ir 

nepieciešams turpināt pētījumus, iekļaujot dizaina domāšanas definīcijā 

faktorus, kas ne vien izslēgtu priekšstatu par dizainu kā par vienkārši 

apgūstamu metodi visdažādāko problēmu risināšanai, bet arī uzstādītu 

maksimāli augstas prasības pašiem dizaina profesionāļiem.

Balstoties uz šajā pētījumā izstrādāto teorētisko ietvaru, ir iespējams 

turpināt pētījumus praksē, ar mērķi apstiprināt vai apstrīdēt šo teoriju. 

Tas būtībā nozīmētu praktiskus pētījumus dizaina metodoloģijā, kuru 

ietvaros tiktu testētas piedāvātās pieejas, paņēmieni un domāšanas veidi, 

lai izvērtētu, cik veiksmīgi tie īstenojami praksē un kādus rezultātus ļauj 

sasniegt.
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Attēli

1. Stuperstudio, Momunento continuo, 1970, avots: Džanpjero Frasinelli (Gianpiero 
Frasinelli) personīgais arhīvs.

2. Stuperstudio, Momunento continuo, 1970, avots: Džanpjero Frasinelli (Gianpiero 
Frasinelli) personīgais arhīvs.

3. Stuperstudio, Momunento continuo, 1970, avots: Džanpjero Frasinelli (Gianpiero 
Frasinelli) personīgais arhīvs.

4. Archizoom, No-Stop City, 1969, avots: Studio Andrea Branzi arhīvs.
5. Superstudio, lampa Passiflora, ražotājs Poltronova, 1966, avots: Poltronova publicitātes 

attēls.
6. Archizoom, modulāra mēbele Superonda, ražotājs Poltronova, 1967, avots: Poltronova 

publicitātes attēls.
7. Strum, zvilnis Pratone, ražotājs Gufram, 1971, avots: Gufram publicitātes attēls.
8. Archizoom, zvilnis Mies, ražotājs Poltronova, 1969, avots: Poltronova publicitātes attēls.
9. Superstudio, mēbeļu sērija Quaderna, ražotājs Zanotta, 1970, avots: Džanpjero Frasinelli 

(Gianpiero Frasinelli) personīgais arhīvs.
10. Tejo Remi (Tejo Remy), skapis Chest of Drawers,1991, avots: dizainera personīgais 

arhīvs.
11. Pīts Heins Ēks (Piet Hein Eek), skapis Scrapwood cabinet, 1990, avots: studijas Piet Hein 

Eek publicitātes attēls.
12. Tejo Remi (Tejo Remy), krēsls Rag Chair, ražotājs Droog, 1991, avots: Droog publicitātes 

attēls.
13. Tejo Remi (Tejo Remy), lampa Milkbottle Lamp, ražotājs Droog, 1991, avots: Droog 

publicitātes attēls.
14. Tejo Remi (Tejo Remy) un Renē Vēnhauzens (René Veenhuizen), lampas Multi-Vase, 

avots: studijas Tejo Remy & René Veenhuizen publicitātes attēls.
15. Jirgens Bejs (Jurgen Bey), sēdmēbele Tree-trunk Bench, ražotājs Droog, 1999, avots: 

Droog publicitātes attēls.
16. Jirgens Bejs (Jurgen Bey), servīze Broken Family, 1999, avots: http://collection.

imamuseum.org/artwork/29679/
17. Franks Tjepkema (Frank Tjepkema) un Pēters van der Jahts (Peter van der Jagt), Do 

Break, 2000, avots: Droog publicitātes attēls.
18. Franks Tjepkema (Frank Tjepkema) un Pēters van der Jahts (Peter van der Jagt), Do 

Break, 2000, avots: Droog publicitātes attēls.
19. Mareins van der Polls (Marijn van der Poll), Do Hit, 2000, avots: Droog publicitātes attēls.
20. Jirgens Bejs (Jurgen Bey), Do Add, 2000, avots: Droog publicitātes attēls.
21. Jirgens Bejs (Jurgen Bey), Do Add, 2000, avots: Droog publicitātes attēls.
22. Tomass Bernstrands (Thomas Bernstrand), Do Swing, 2000, avots: Droog publicitātes 

attēls.
23. Kristīna Meindertsma (Christien Meindertsma), Pig 05049, 2007, avots: dizaineres 

personīgais arhīvs.
24. Kristīna Meindertsma (Christien Meindertsma), Pig 05049, 2007, avots: dizaineres 

personīgais arhīvs.
25. Kristīna Meindertsma (Christien Meindertsma), One Sheep Cardigan, 2010, avots: 

dizaineres personīgais arhīvs.
26. Kristīna Meindertsma (Christien Meindertsma), One Sheep Cardigan, 2010, avots: 

dizaineres personīgais arhīvs.
27. Kristīna Meindertsma (Christien Meindertsma), One Sheep Cardigan, 2010, avots: 

dizaineres personīgais arhīvs.
28. Tobijs Keridžs (Tobie Kerridge), Nikija Stota (Nikki Stott), Aiens Tomsons (Ian Thomson), 

Biojewellery, 2003-2007, avots: dizaineru personīgais arhīvs.
29. Ēriks Klārenbēks (Eric Klarenbeek), Mycelium Chair, 2014, avots: 

https://www.ericklarenbeek.com
30. Verners Aislingers (Werner Aisslinger), Hemp House, Hemp Chair, 2011, avots: https://

www.designboom.com/design/werner-aisslinger-hemp-house-at-dmy-berlin-2011/
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31. Dīters Ramss (Dieter Rams), Pocket Radio (model T3), ražotājs Braun, 1958, avots: 
https://readymag.com/shuffle/dieter-rams/products/

32. Džonatans Aivs (Jonathan Ive), iPod, ražotājs Apple, 2001, avots: Apple publicitātes 
attēls. 

33. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Thief of 
Affections,1994-1997, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

34. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Thief of 
Affections,1994-1997, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

35. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Faraday Chair, 1995, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

36. Studio Makkink & Bey, Dust Furniture, 2004, avots: Studio Makkink & Bey publicitātes 
attēls.

37. Marti Gišē (Martí Guixé), Stop Discrimination of Cheap Furniture, 2004, avots: https://
marres.org/archief_marres/outofstorage/nl/tentoonstelling_out_of_storage/
kunstenaars/g/guixai_marti/113/

38. Martino Gampers (Martino Gamper), 100 Chairs in 100 Days, 2006, avots: https://
communedesign.tumblr.com/post/149135652395/100-chairs-in-100-days-by-martino-
gamper

39. Tomass Tveitss (Thomas Thwaites), The Toaster Project, 2009, avots: https://www.
thomasthwaites.com/the-toaster-project/

40. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Is This Your Future, 2004, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

41. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija, Is This Your Future, 2004, avots: 
dizaineru personīgais arhīvs.

42. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Is This Your Future, 2004, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

43. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Is This Your Future, 2004, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

44. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Is This Your Future, 2004, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

45. Near Future Laboratory, IKEA catalogue, avots: http://ikea.nearfuturelaboratory.com
46. Near Future Laboratory, IKEA catalogue, avots: http://ikea.nearfuturelaboratory.com
47. Near Future Laboratory, TBD catalogue, avots: https://www.dropbox.com/s/

nejxlbin5fb6bse/TBD-Catalog-Excerpts.pdf
48. Near Future Laboratory, TBD catalogue, avots: https://www.dropbox.com/s/

nejxlbin5fb6bse/TBD-Catalog-Excerpts.pdf
49. Near Future Laboratory, TBD catalogue, avots: https://www.dropbox.com/s/

nejxlbin5fb6bse/TBD-Catalog-Excerpts.pdf
50. Near Future Laboratory, Winning Formula, avots: 

https://shop.nearfuturelaboratory.com/products/winning-formula
51. Near Future Laboratory, Winning Formula, avots: 

https://shop.nearfuturelaboratory.com/products/winning-formula
52. Near Future Laboratory, Winning Formula, avots: 

https://shop.nearfuturelaboratory.com/products/winning-formula
53. Near Future Laboratory, Helios: Pilot. Quick Start Guide, avots: 

https://shop.nearfuturelaboratory.com/products/helios-pilot-quick-start-guide
54. Near Future Laboratory, Helios: Pilot. Quick Start Guide, avots: 

https://shop.nearfuturelaboratory.com/products/helios-pilot-quick-start-guide
55. Noams Torans (Noam Toran), kadrs no filmas Objects for Lonely Men, 2001, avots: 

https://vimeo.com/9783019
56. Noams Torans (Noam Toran), kadrs no filmas Objects for Lonely Men, 2001, avots: 

https://vimeo.com/9783019
57. Noams Torans (Noam Toran), kadrs no filmas Objects for Lonely Men, 2001, avots: 

https://vimeo.com/9783019
58. Noams Torans (Noam Toran), kadrs no filmas Desire Management, 2005, avots: http://

dai.ly/x547r0
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59. Noams Torans (Noam Toran), kadrs no filmas Desire Management, 2005, avots: http://
dai.ly/x547r0

60. Noams Torans (Noam Toran), kadrs no filmas Desire Management, 2005, avots: http://
dai.ly/x547r0

61. Entonijs Dans (Anthony Dunne), Fiona Reibija (Fiona Raby), Mihaels Anastasiadess 
(Michael Anastassiades), Designs for Fragile Personalities in Anxious Times, 2004-2005, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

62. Entonijs Dans (Anthony Dunne), Fiona Reibija (Fiona Raby), Mihaels Anastasiadess 
(Michael Anastassiades), Designs for Fragile Personalities in Anxious Times, 2004-2005, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

63. Zane Homka, Kocis, 2008, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
64. Sarmīte Poļakova, Pineskins, 2015, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
65. Baiba Linga-Bērziņa, Mantojums, 2012, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
66. Baiba Linga-Bērziņa, Mantojums, 2012, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
67. Liene Jākobsone, Farming, 2012, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
68. Lāsma Ločmele, Tuvāk, 2018, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
69. Lāsma Ločmele, Tuvāk, 2018, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
70. Lāsma Ločmele, Tuvāk, 2018, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
71. Lāsma Ločmele, Tuvāk, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
72. Lāsma Ločmele, Tuvāk, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
73. Lāsma Ločmele, Tuvāk, 2018, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
74. Nora Gavare, Izdzīvošanas komplekts, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais 

arhīvs.
75. Nora Gavare, Izdzīvošanas komplekts, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais 

arhīvs.
76. Nora Gavare, Izdzīvošanas komplekts, 2018, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
77. Krista Miltiņa, Pilsētnieka jaunie ēšanas paradumi, 2018, avots: Lienes Jākobsones 

personīgais arhīvs.
78. Krista Miltiņa, Pilsētnieka jaunie ēšanas paradumi, 2018, avots: Lienes Jākobsones 

personīgais arhīvs.
79. Aiga Beinaroviča, Latvijas pelēkais zirnis, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais 

arhīvs.
80. Aiga Beinaroviča, Latvijas pelēkais zirnis, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais 

arhīvs.
81. Aiga Beinaroviča, Latvijas pelēkais zirnis, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais 

arhīvs.
82. Alvis Berngards, Teodors, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
83. Alvis Berngards, Teodors, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
84. Alvis Berngards, Teodors, 2018, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
85. Agate Eglīte-Drēziņa, Depresants, 2019, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
86. Agate Eglīte-Drēziņa, Depresants, 2019, avots: Lienes Jākobsones personīgais arhīvs.
87. Nameda Zemīte, Sāpju mērierīces, 2019, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
88. Zane Meldera, Mantojams tetovējums, 2019, avots: Lienes Jākobsones personīgais 

arhīvs.
89. Zane Meldera, Mantojams tetovējums, 2019, avots: dizaineres personīgais arhīvs.
90. Alise Jēkabsone, Elīna Krima, Ēvija Kraukle un Ieva Rosne, TinderTurbo, 2019, avots: 

https://sites.google.com/view/tinderturbo/tinder-turbo
91. Alise Jēkabsone, Elīna Krima, Ēvija Kraukle un Ieva Rosne, TinderTurbo, 2019, avots: 

https://sites.google.com/view/tinderturbo/tinder-turbo
92. Helēna Vernere, Ieva Siliņa, Līga Rinkeviča, Linda Rubene, Gatis Vectirāns, Universal 

University of Europe, 2019, avots: dizaineru personīgais arhīvs.
93. Helēna Vernere, Ieva Siliņa, Līga Rinkeviča, Linda Rubene, Gatis Vectirāns, Universal 

University of Europe, 2019, avots: dizaineru personīgais arhīvs.
94. Helēna Vernere, Ieva Siliņa, Līga Rinkeviča, Linda Rubene, Gatis Vectirāns, Universal 

University of Europe, 2019, avots: dizaineru personīgais arhīvs.
95. Autoru grupa Tobija Keridža (Tobie Kerridge) vadībā, Vital Signs, 2008, avots: http://

www.materialbeliefs.co.uk/~materi15/prototypes/vitalsigns.php
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96. Autoru grupa Tobija Keridža (Tobie Kerridge) vadībā, Vital Signs, 2008, avots: http://www.
materialbeliefs.co.uk/~materi15/prototypes/vitalsigns.php

97. Autoru grupa Elio Kakavales (Elio Caccavale) vadībā, Neuroscope, 2008, avots: http://
www.materialbeliefs.co.uk/~materi15/prototypes/neuroscope.php

98. Džeimss Ogers (James Auger) un Džimijs Loizo (Jimmy Loizeau), Audio Tooth Implant, 
mēroga modelis, 2001, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

99. Džeimss Ogers (James Auger) un Džimijs Loizo (Jimmy Loizeau), Audio Tooth Implant, 
projekta publikācijas, avots: http://www.auger-loizeau.com/projects/toothimplant

100. Džeimss Ogers (James Auger) un Džimijs Loizo (Jimmy Loizeau), Audio Tooth Implant, 
projekta publikācijas, avots: http://www.auger-loizeau.com/projects/toothimplant

101. Džeimss Ogers (James Auger) un Džimijs Loizo (Jimmy Loizeau), Audio Tooth Implant, 
projekta publikācijas, avots: http://www.auger-loizeau.com/projects/toothimplant

102. Bils Gavers (Bill Gaver), Entonijs Dans (Anthony Dunne), Elena Pačenti (Elena Pacenti), 
Presence Project, 1999, avots: Gaver, B., Dunne, A., & Pacenti, E. (1999). Cultural Probes. 
Interactions, 1(January-February), 21-29.

103. Bils Gavers (Bill Gaver), Entonijs Dans (Anthony Dunne), Elena Pačenti (Elena Pacenti), 
Presence Project, 1999, avots: Gaver, B., Dunne, A., & Pacenti, E. (1999). Cultural Probes. 
Interactions, 1(January-February), 21-29.

104. Bils Gavers (Bill Gaver), Entonijs Dans (Anthony Dunne), Elena Pačenti (Elena Pacenti), 
Presence Project, 1999, avots: Gaver, B., Dunne, A., & Pacenti, E. (1999). Cultural Probes. 
Interactions, 1(January-February), 21-29.

105. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Placebo project, Loft, 2001, 
avots: dizaineru personīgais arhīvs.

106. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Placebo project, Electro-
draught Excluder, 2001, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

107. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Placebo project, GPS Table, 
2001, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

108. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Placebo project, Nipple 
Chair, 2001, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

109. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), Placebo project, Nipple 
Chair, 2001, avots: dizaineru personīgais arhīvs.

110. Marti Gišē, Camper Commodityscapes, Don’t buy it if you don’t need it, 2002, avots: 
https://www.itsnicethat.com/articles/camper

111. Marti Gišē, Camper Commodityscapes, Don’t buy it if you don’t need it, 2002, avots: 
dizainera personīgais arhīvs.

112. Zīmola United Colors of Benetton reklāmas plakāti, avots: https://pin.it/7MOlzid
113. Zīmola United Colors of Benetton reklāmas plakāti, avots: https://drprem.com/business/

united-colors-of-benetton-colors-of-domestic-violence
114. Zīmola United Colors of Benetton reklāmas plakāti, avots: https://www.adsoftheworld.

com/media/print/benetton_unemployee_of_the_year_4
115. Reklāmas aģentūra Leo Burnett, žurnāla Cosmopolitain vāka dizains, 2015, avots: https://

www.adweek.com/creativity/leo-burnett-designed-shocking-cover-cosmopolitan-protest-
honor-killings-162355/

116. Feja Tūguda (Faye Toogood), kolekcijas Agender konceptveikals, 2015, 
avots: https://t-o-o-g-o-o-d.com/pages/selfridges-agender

117. Feja Tūguda (Faye Toogood), kolekcijas Agender konceptveikals, 2015, 
https://t-o-o-g-o-o-d.com/pages/selfridges-agender

118. Džons Rubins (Jon Rubin), Dons Veleski (Dawn Weleski), Conflict Kitchen, 2010-2017, 
avots: https://www.conflictkitchen.org

119. Džons Rubins (Jon Rubin), Dons Veleski (Dawn Weleski), Conflict Kitchen, 2010-2017, 
avots: https://www.conflictkitchen.org

120. Džons Rubins (Jon Rubin), Dons Veleski (Dawn Weleski), Conflict Kitchen, 2010-2017, 
avots: https://www.conflictkitchen.org

121. Džons Rubins (Jon Rubin), Dons Veleski (Dawn Weleski), Conflict Kitchen, 2010-2017, 
avots: https://www.conflictkitchen.org

122. Džons Rubins (Jon Rubin), Dons Veleski (Dawn Weleski), Conflict Kitchen, 2010-2017, 
avots: https://www.conflictkitchen.org

164

164

170

170

170

170

180

180

180

186

186

188

188

188

194

194
196

196

196

196

198

198

200

200

200

200

200



284

123. Džons Rubins (Jon Rubin), Dons Veleski (Dawn Weleski), Conflict Kitchen, 2010-2017, 
avots: https://www.conflictkitchen.org

124. Maikls Bērtons, (Michael Burton), Mičiko Nita (Michiko Nitta), Republic of Salivation, 2011, 
avots: https://www.burtonnitta.co.uk/RepublicOfSalivation.html

125. Maikls Bērtons, (Michael Burton), Mičiko Nita (Michiko Nitta), Republic of Salivation, 2011, 
avots: https://www.burtonnitta.co.uk/RepublicOfSalivation.html

126. Maikls Bērtons, (Michael Burton), Mičiko Nita (Michiko Nitta), Republic of Salivation, 2011, 
avots: https://www.burtonnitta.co.uk/RepublicOfSalivation.html

127. Maikls Bērtons, (Michael Burton), Mičiko Nita (Michiko Nitta), Republic of Salivation, 2011, 
avots: https://www.burtonnitta.co.uk/RepublicOfSalivation.html

128. Maikls Bērtons, (Michael Burton), Mičiko Nita (Michiko Nitta), Republic of Salivation, 2011, 
avots: https://www.burtonnitta.co.uk/RepublicOfSalivation.html

129. Maikls Bērtons, (Michael Burton), Mičiko Nita (Michiko Nitta), Republic of Salivation, 2011, 
avots: https://www.burtonnitta.co.uk/RepublicOfSalivation.html

130. Orans Katss (Oron Catts) un Jonata Dzura (Ionat Zurr), Victimless Leather, 2004, avots: 
https://tcaproject.net/portfolio/victimless-leather/

131. Next Nature Network, Rayfish Footwear, 2012, avots: https://nextnature.net/projects/
rayfish-footwear

132. Mārtens Bāss (Maarten Baas), Plastic Chair in Wood, 2008, avots: 
http://maartenbaas.com/plastic-chair-in-wood/

133. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), United Micro Kingdoms, 
2012-2013, avots: http://unitedmicrokingdoms.org

134. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), United Micro Kingdoms, 
2012-2013, http://unitedmicrokingdoms.org

135. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), United Micro Kingdoms, 
2012-2013, http://unitedmicrokingdoms.org

136. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), United Micro Kingdoms, 
2012-2013, http://unitedmicrokingdoms.org

Tabulas
1. Entonijs Dans (Anthony Dunne) un Fiona Reibija (Fiona Raby), A/B manifest, avots: 

Dunne, A., & Raby, F. (2013). Speculative everything: design, fiction, and social dreaming. 
Cambridge; London: The MIT Press.

2. Ļaunajām problēmām raksturīgās iezīmes. Autores apkopojums tabulā, balstoties uz 
Horsta Ritela (Horst Rittel) un Melvina Vebera (Melvin Webber) izstrādāto teoriju, avots: 
Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy 
Sciences, 155-169.

3. Ietekmes punkti sistēmās pieaugošas efektivitātes secībā (12 – vismazāk efektīvs; 1 – 
visefektīvākais), Donella Medovsa (Donella Meadows), autores tulkojums, avots: Meadows, 
D. H. (1999). Leverage Points: Places to Intervene in a System. Hartland: The Sustainability 
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Nozīmīgākie notikumi 

Šajā pielikumā apkopotas nozīmīgākās izstādes, kurās iekļauti 

kritiskā dizaina jomā strādājošu autoru darbi; mācību iestādes un izglītības 

programmas, kurās veicināta kritiskajam dizainam raksturīgā pieeja; kā 

arī konferences un simpoziji, kuros centrālais diskusiju temats ir kritiskais 

dizains un ar to saistīti jautājumi. Visi šie notikumi apliecina kritiskā dizaina 

aktualitāti pēdējo divdesmit gadu laikā, turklāt saraksts izmantojams kā 

papildus informācijas avots, interesējoties par kritiskā dizaina autoriem, 

teorijām un darbu piemēriem.

Izstādes (hronoloģiskā secībā)
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Tomorrow Now: When Design Meets Science Fiction, Mudam 

Luxembourg, Luksemburgā, 2007;

Don’t Panic, Architecture Foundation, Londonā, Lielbritānijā, 2007;

Designing Critical design, Z33, Haseltā, Beļģijā, 2007;

Design and the Elastic Mind, Museum of Modern Art, Ņujorkā, ASV, 2008;

Wouldn’t It Be Nice ... Wishful Thinking in Art and Design, Centre D’Art 

Contemporain Geneve, Ženēvā, Šveicē 2007 un Somerset House, 

Londonā, Lielbritānijā, 2008;
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Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design, Iaspis, 

Stokholmā, Zviedrijā; 2008;

What if..., Science Gallery, Dublinā, Īrijā, 2009;

Destroy Design, Art contemporain et/ou design, Musée de Design et 
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Izglītības programmas un mācību iestādes (alfabētiskā secībā)

Carnegy Mellon University School of Design, Pitsburgā, PA, ASV;
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AC | DC Art Contemporain Design Contemporain, Haute école d’art et de 

design, Ženēvā, Šveicē, 2007;
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gada 29.-29. aprīlī, Eindhovenā, Nīderlandē.

“Critical Design as Approach to Next Thinking”, European Academy of Design EAD 
un Sapienza University of Rome zinātniskā konference 12TH EUROPEAN 
ACADEMY OF DESIGN CONFERENCE, 2017. gada 12.-14. aprīlī, Romā, Itālijā.

“Kritiskais dizains kā pieeja nākotnes domāšanā”, Latvijas Mākslas akadēmijas 
Doktora studiju programmas zinātniskā konference PĒTĪJUMI UN 
ATKLĀJUMI. PĒTĪJUMU METODES, 2017. gada 23. martā, Rīgā.

“Future Speculations in Design”, Latvijas Mākslas akadēmijas konference NĀKOTNES 
MĀKSLA / NĀKOTNES ZĪMES, 2016. gada 25.-26. oktobrī, Rīgā.

“The Purpose Of Uselessness. Critical and Speculative Approaches in Design”, Jauno 
mediju kultūras centra RIXC un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu 
laboratorijas zinātniskā konference OPEN FIELDS, 2016. gada 28. septembrī - 
1. oktobrī, Rīgā.

“Critical and speculative design as approach towards gender equality through product 
design”, Aveiro universitātes zinātniskā konference UD16 5TH PHD IN DESIGN 
RESEARCH MEETING, 2016. gada 22.-23. jūlijā, Aveiro, Portugālē.

“Critical Design. Criticise the present by speculating the future”, Jauno mediju 
kultūras centra RIXC un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas 
zinātniskā konference RENEWABLE FUTURES 2015, 2015. gada 8.-10. oktobrī, Rīgā.

“Dažādie tēla veidošanas un uztveres līmeņi dizainā”, Latvijas Mākslas akadēmijas 
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