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    What is the 
         difference 
   between cute 
and ugly books?



Czyż nie jest dziś oczywiste, że 
praca z pismem drukarskim 
wcale nie jest rzeczą łatwą? 
Idąc przez miasto, co krok 
napotykamy paskudne szyldy 
sklepowe, zaprojektowane 
jakby przez ludzi, którzy nie 
potrafią pisać, a co najwyżej 
byliby w stanie namalować 
własne nazwisko — i to 
w sposób nieczytelny, 
ciągnący się niczym letnia 
lawa. 



Codziennie brudzimy nasze 
ręce farbą przeładowanych 
paskudnych gazet 
i męczymy oczy źle 
dobranymi krojami pism 
używanymi w tych gazetach. 
Nazwy miejscowości na 
dworcach stanowią niemal 
bez wyjątku odrażające 
wzory pisma nieudanego 
i niewyważonego. 



Druki, z którymi stykamy się 
niemal co chwila, bardzo rzadko 
wydrukowane są przejrzyście, 
przyjemnym dla oka pismem. 
Najczęściej są to raczej hałaśliwe 
orgie zdziczałych liter, tryskające 
nieskrywaną ignorancją. 
 Jakże długo trzeba by szukać 
eleganckiej, uprzejmej i ładnej 
wizytówki! Dobre maniery, 
również w zakresie obchodzenia 
się z pismem drukarskim, są 
rzeczą rzadką. 
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What’s the point 
   of having cute 
             books?
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     Across 
  the border
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     Not just 
Garamond?
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Porównawczo.
Comparatively.
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Najważniejszy
oczywiście jest
seks. Obviously, sex 

is the most
important thing. 
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Germany, 
the Netherlands, 
Switzerland.
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