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Тази книг а е посветена на темата за диалог а между зрител и творец, между дизайнер и
потребител, между предмет и консуматор, между критик и обект, между творба и възприемател,
между история и съвремие, между обект и обект… Книг ата се интересува от различните видове
диалози в дизайна и изкуството, но в нейния център стои базовата разлика между монолог ичен и
диалог ичен дизайн. Монолог ичният дизайн има диктаторски характер и изключва диалог а с
потребителя. За този тип дизайнерски практики емоциите и желанията на потребителя са
маловажни. Те просто се стремят да натрапят своя възг лед за функция, за форма и за тълкуване,
без да се съобразяват с потребителските желания. В света на монолог ичния дизайн потребителят
няма права; той е аматьор и не разбира какво е добро за нег о. Диалог ът е изключен. На
потребителите просто им се казва какво и как да консумират, какво да харесват, как да се
обличат и как да живеят. Това е тоталитарен тип отношение към изкуството, където се диктува на
твореца какво може и трябва да изобразява, какъв дизайн му е разрешен. Тази книг а осветява
именно разликата между двата подхода – между диалог а и монолог а със зрителя и консуматора на
изкуство, като ясно отг раничава плуралистичния, мног олик, свободен, либерален дизайн от
тоталитарния, ог раничен, назидателен дизайн. На последователна критика е подложена
доктрината за фунционализма в дизайна, наследена от г одините на комунистическия режим в
Бълг ария, която и днес заплашва целостта на дизайн културата на бълг арските творци и артисти.
Основният патос на книг ата е именно в опита да се лекува тази рана в тялото на бълг арската
дизайн култура – с мехлема на фактите, методите, интерпретациите и прог нозите.
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