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Thinking in visual communication
When did people start using visual representations for 
their thoughts? Let it remain a mystery.
The examples of figurative expression date thirty–two 
thousand years back and come from the Cro-Magnon ep-
och. Yet, they are still readable to us, and don’t seem much 
different from the visual messages we create today. This 
makes us think the visual form remains a most accessible 
and universal means of communication across cultures 
and centuries. Has the role of the visual communication 
changed in our contemporary shrinking multi-culture mul-
ti-lingual world? Having expanded our cognitive abilities 
so much, why do we still find the visual expression most 
efficient? Are we aware of limitations our brains have?

Conference from 12th till 13th December 2014
The European National Institutes for Culture in Warsaw 
(eunic) in cooperation with National Audio-Visual Institute 
(nina), Copernicus Science Center in Warsaw, 
Polish-Japanese Academy of Information Technologies 
(pjait) and the Academy of Fine Arts (asp) in Katowice 
have a pleasure to invite the international community 
of professionals and students from different disciplines, 
such as designers, scientists, artists and philosophers, as 
well as everyone interested in exchanging knowledge on 
visual communication, to participate in the ‘Thinking in 
visual communication’ conference. The focus of the 2-day 
conference, following three days of workshops, will be the 
broad field of: intellectual processes behind visual lan-
guage, theoretical and experimental methods of graphic 
design problem-solving, teaching thinking in design and 
creative processing. The general subject: thinking in visual 
communication has been divided into four groups of vari-
ous topics:
1.  participate in thinking – designing with user-generated 

content, user influence on designer’s brain
2. abilities of our brains
3. visualization of thinking
4. dead-ends in design thinking.

What is 
Think(in)visual communication 
conference about?
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Workshops from 9th till 11th December
The 3 days of workshops are intended to provide partic-
ipants with tools useful in constructing visual commu-
nicates facilitating the learning process (workshop for 
children), promoting knowledge (workshops for scientist, 
designers and culture animators), help deliver complex 
information in a smart visual package (workshop for de-
signers on augmented reality) and make it all both beau-
tiful and accessible for users (‘write and see your minds’ 
workshop).

Exhibition from 11th till 31th December
A one-month visual presentation of intellectual processes 
behind design projects. Students’ posters will teach us 
about class assignments’ context reflecting user goals and 
tasks, technology systems, business processes. The post-
ers will present the tasks-flow and intellectual processing 
behind final results of projects.

eunic stands for European Union National Institutes for 
Culture. It is a partnership and network of cultural insti-
tutes and cultural departments of the European Union 
countries’ embassies.
eunic’s mission is to promote European values and to 
contribute to cultural diversity inside and outside of the eu 
through collaboration between European cultural institutes.
eunic projects contribute to connecting culture with such 
key areas as development, ecology, conflict prevention 
and conflict resolution. The projects also foster innovation 
and development of creative economies.
eunic has 31 members from 26 countries, represented in 
over 150 countries with more than two thousand branches 
and thousands of local partners. The members work in 
the arts, language, youth, education, science, intercultural 
dialogue and development sectors. On the local level, eunic 
members join together in clusters to collaborate on com-
mon projects and initiatives.
eunic-Warszawa has been a thriving cluster since its start 
in 2007. The cluster cooperates with over 50 different 
local, regional and national institutions, in a big variety of 
cultural, social and educational projects. The combined 
action, knowledge and experience of 17 full members,  
8 associated members and over a dozen regular guests re-
sult in around 8 common projects each year in and outside 
the city of Warsaw.



Myślenie w komunikacji wizualnej
Badając przeszłość nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć 
na pytanie od jak dawna ludzkość ilustruje myśli. Najstarsze 
odkryte przykłady przedstawień figuratywnych pochodzą 
sprzed trzydziestu dwóch tysięcy lat, z czasów Człowieka  
Kromaniońskiego. Potrafimy je nadal odczytać, niewiele 
różnią się od współczesnych rysunków. Ten fakt zachęca do 
zastanowienia się nad uniwersalnym, w rozumieniu inter-
kulturowym i ponadczasowym, potencjałem komunikatów 
wizualnych. Czy i jak wpływają one na obraz współczesnej 
wymiany informacji i wiedzy, czy stymulują postęp cywi-
lizacyjny ludzkości? Poszerzając stale nasze umiejętności 
kognitywne nadal pozostajemy przywiązani do obrazowania 
informacji, dlaczego? Co wiemy na temat możliwości i ograni-
czeń naszych mózgów?
Stowarzyszenie Europejskich Instytucji Kultury w Warszawie  

– The European National Institutes for Culture in Warsaw  
– (eunic) we współpracy z Narodowym Instytutem  
Audiowizualnym (nina), Centrum Nauki Kopernik,  
Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych (pjatk)  
i Akademią Sztuk Pięknych (asp) w Katowicach mają przy-
jemność zaprosić międzynarodowe grono profesjonalistów  
i studentów, reprezentujących różne dyscypliny wiedzy  
i umiejętności, projektantów, naukowców, artystów i filozo-
fów, jak również wszystkie osoby zainteresowane wymianą 
wiedzy na temat komunikacji wizualnej, do udziału w konfe-
rencji ‘Thinking in visual communication’ – Myślenie  
w komunikacji wizualnej (12–13 grudnia 2014). 
Dwudniowa konferencja, poprzedzona trzydniowymi 
warsztatami (9–11 grudnia 2014), koncentruje się na 
intelektualnym procesie towarzyszącym tworzeniu i przetwa-
rzaniu języka wizualnego, teoretycznych i eksperymentalnych 
metodach rozwiązywania problemów komunikacyjnych 
poprzez projektowanie graficzne oraz metodach kształcenia 
i treningu myślenia w procesach twórczych i projektowych. 
Główny temat: thinking in visual communication/myślenie 
w komunikacji wizualnej został podzielony na cztery sekcje 
odpowiadające następującym tematom:
1.  projektowanie skierowane na użytkownika – udział i wpływ 

użytkownika na przebieg procesu projektowego
2. możliwości naszych mózgów
3. wizualizacja procesów myślowych
4. pułapki w myśleniu projektowym.

Warsztaty 9–11 grudnia
3-dniowe warsztaty dostarczą uczestnikom narzędzi użytecz-
nych w budowaniu komunikatów wizualnych, ułatwiających 
uczenie się (warsztaty dla dzieci) i krzewienie wiedzy (warsz-
taty dla naukowców, projektantów i animatorów kultury), 
wskażą sposoby przekazywania złożonych informacji  
w postaci inteligentnych pakietów danych (warsztaty projek-
towania rzeczywistości rozszerzonej) i pomogą kreować pięk-
ne, łatwo dostępne dla użytkowników komunikaty wizualne 
(warsztaty „zapisz i zobacz swoje myśli”).

Organizatorzy zapraszają wykładowców i studentów do 
zgłaszania plakatów studenckich na wystawę, która bę-
dzie miała miejsce w Centrum Nauki Kopernik  
od 11 do 31 grudnia 2014.
Oczekujemy infografiki prezentującej proces intelektualny, 
prowadzący do rozwiązania problemu projektowego. Plakaty 
studenckie powinny obrazować przebieg procesu kreacyj-
nego w rozwiązywaniu zadań projektowych, realizowanych 
w ramach zajęć akademickich. Pragniemy poznać tematy 
projektowe w kontekście zadań i celów wyznaczonych przez 
użytkowników projektów, technologii i uwarunkowań bizne-
sowych.

http://www.tivc.pjwstk.edu.pl/exhibition.pdf

Pełną informację o konferencji i formularze rejestracyjne 
znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.tivc.pjwstk.edu.pl/
facebook: tivc2014
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Czym zajmiemy się w czasie międzynarodowego 
bloku warsztatów, konferencji i wystawy 
Think(in)visual communication?



Walter Bohatsch
http://bohatschundpartner.at/en/

Walter Bohatsch 
began his career as 
a graphic designer in 

1973 in Montreal, Canada, where he worked for John 
German Inc. and Gottschalk + Ash. From 1978 to 1981 
Walter Bohatsch attended the postgraduate course for 
Structural Film and Graphic Design at the School of 
Design in Basel, Switzerland. In 1988 he took further 
courses at Carnegie Mellon University, Pittsburgh pa, 
and at Harvard University, Cambridge ma (electronic 
publishing).
In 1983 he set up his own office in Vienna, Austria. 
He taught ‘Experimental and Computer-Supported 
Typography’ from 1989 to 1992 at the University for 
Applied Arts in Vienna. In 1998 he taught ‘Integral 
Design’ for the ‘Inter Media’ program at the University 
for Applied Sciences in Vorarlberg, Austria.
His Pojects have received national and international 
awards and have been included in various exhibitions. 
Walter Bohatsch took part in several national and inter-
national juries and occasionally lectures at design con-
ferences. He is a member of agi – Alliance Graphique 
Internationale.

It is obvious that the conceptual pair »design thinking« 
has become a widespread term across the world of visual 
communication and design. Since the term is used not just 
in an analytic scientific sense but also across the broader 
front of design practice where design and thinking form 
a questionable pair, Walter Bohatsch takes a closer look. 
As a designer himself, Bohatsch sees the process of 
designing as a conscious act of observation, analysis, and 
perception, in the process and methods of form-giving. For 
Bohatsch it is not the question if a design-product gained 
its form on scientific, constructive, or intuitive fundamen-
tals. For the designer the point to understand is, why did a 
design turn out a specific way and not another. Whatever 
the result might be, the degree of its success is derived 
from the direct connection of the content to the prob-
lemsolving itself – and that effective solutions need both 

– thinking and feeling.

Walter Bohatsch rozpoczął karierę projektową w roku 
1973, w Montrealu, gdzie pracował dla John German Inc. 
i Gottschalk + Ash. Od 1978 do 1981 uczęszczał na po-
dyplomowy kurs Structural Film and Graphic Design 
w School of Design w Bazylei. W 1988 podjął dalsze 
kształcenie w Carnegie Mellon University, w Pittsburghu 
i na Harvard University, Cambridge ma (publikacja elek-
troniczna).
W 1983 otworzył własne studio projektowe w Wiedniu. 
W latach 1989–1992 prowadził kurs Experimental and 
Computer-Supported Typography [Typografia  
Eksperymentalna i Komputerowa] na University for 
Applied Arts [Uniwersytecie Nauk Stosowanych]  
w Wiedniu. W 1998 wykładał na University for Applied 
Sciences [Uniwersytecie Sztuk Stosowanych]  
w Vorarlbergu, w Austrii, prowadząc przedmiot Integral 
Design [Projektowanie zintegrowane]. Jego projekty gra-
ficzne zdobywają państwowe i międzynarodowe nagrody, 
można je oglądać na licznych wystawach. Walter Bohatsch 
jest zapraszany jako juror narodowych i międzynarodo-
wych konkursów oraz wykładowca konferencji projekto-
wych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia  
Grafików – agi – Alliance Graphique Internationale.

Oczywiście, fraza »design thinking« jest terminem po-
wszechnie znanym i międzynarodowo stosowanym  
w kontekście projektowania i komunikacji. Terminu tego 
używa się nie tylko w sensie analityczynym, naukowym, 
ale również w szerszym rozumieniu działań projektowych, 
wobec których słowa „design” i „thinking” tworzą wątpli-
wą parę. W swoim wykładzie Walter Bohatsch przygląda 
się bliżej temu sformułowaniu.
Samemu będąc projektantem, Bohatsch postrzega proces 
projektowy jako świadomą sekwencję aktów obser-
wacji, analizy i percepcji, zmierzających do rozwiązania 
problemu, celem uzyskania pozytywnego, końcowego 
efektu. Nie interesuje go to, czy finalny produkt procesu 
projektowego opiera się na naukowym, konstrukcyjnym 
czy intuicyjnym fundamencie. Dla projektanta, kluczowym 
jest pytanie dlaczego właśnie ta, a nie inna metoda została 
wybrana. Niezależnie od ostatecznego rezultatu, stopień 
sukcesu można określić rozpatrując bezpośrednio związek 
treści i przyjętej metody – efektywne rozwiązania potrze-
bują zarówno myślenia, jak i czucia.

THINKING AND FEELING MYŚLENIE I CZUCIE
Lecture: 13.12.2014, 11.50–12.20 Wykład: 13.12.2014, 11.50–12.20
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Paul Mijksenaar
http://www.mijksenaar.com/

Paul Mijksenaar  
(Amsterdam, 1944) 
founder and partner 

of Mijksenaar wayfinding experts, launched in 1986. 
The company started its 25 years of airport wayfinding 
expertise in 1990 with the commission of a total review 
of the signage system at Amsterdam Airport Schiphol. 
Mijksenaar has developed wayfinding systems for nu-
merous airports (e.g. jfk New York, Washington Dulles, 
Geneva and São Paulo Guarulhos), hospitals, public 

The moment in history that people start to travel by feet, 
horse, ships, carriages and later trains, cars and airplanes, 
they needed wayfinding. One of the oldest tools to navi-
gate to unknown areas were maps and additional verbal 
directions by fellow travelers. As soon as dedicated roads 
were built (the Romans created the first road network with 
given names like the Via Appia, Via Aurelia and others, 
which all sprung in Rome into all directions of the Roman 
empire. Directions could be obtained in the systematical 
situated inns located at the main junctions along the roads 
who also provided fresh horses. Some centuries ago the 
first signposts appeared, mainly directing to the nearest 
bigger towns which implied a basic geographical knowl-
edge. 
Not much longer then a hundred years ago, roads were 
numbered, road symbols introduced (Italy, 1897) and 
signposts erected during the full itinerary, mostly spon-
sored by private organizations like the Michelin tyre 
manufacturer in France, the Italian Tourist Club Italiano 
(tci) or the Dutch Bicycle Society (anwb). The latter even 
established a special department called ‘bewegwijzering’ 
(signing). 
Now, 100 years later, travellers face a wide array of signs 
systems, not only at roads and in towns but also in train 
stations, airports, hospitals, museums, department stores, 
parks, stadiums and even zoos. All of these systems use not 
only a different strategy to get their visitors to their desti-
nations but they also look totally different. It is no longer a 

matter of pointing from A to B but about guiding travellers 
through often complex processes. In airports for instance, 
firstly one has to get to the airport, find a parking spot, go to 
Departures, find the check-in desks, pass security, do some 
shopping, pick up the right concourse and only then find 
the ‘gate’ to the aircraft. 
So contemporary wayfinding design – a changeling of 
information design –  is no longer a matter of placing desti-
nations on a signpost. It is thinking through the eyes of the 
users. What do they know already in advance, what is their 
‘profile’ (experienced/unexperienced, young/old, native/
foreign, physically or mentally impaired, etc.), do they read 
also English or only their native language, do they know 
international symbols, etc., etc.? So after understanding 
the process and becoming familiar with their abilities, the 
designer should start ‘thinking visual’ because in the end 
the needed information will be (mainly) presented visually 
not only on signs but also on smart phones and variable 
message displays. 
But on top of this, wayfinding designers realize more and 
more that putting up well designed, colourful and pictorial 
rich signs, is only a minor part of the story. Traveling should 
not focus on reading signs but on supporting the capability 
of instinctive navigating in an environment – created by 
city planners and architects – and which is called ‘natural’ 
or ‘intuitive’ wayfinding. It still remains a way of visual 
thinking but it will expand to the insights about human 
behaviour in complex environments.

WAYFINDING; ADVANCED VISUAL THINKING THRU THE EYES OF THE USERS
Lecture: 12.12.2014, 12.00–12.55

transport (e.g. Dutch Railways, Metro Amsterdam and 
Metro Rotterdam), museums, and offices. 
As professor with the Industrial Design Department of 
Delft University of Technology (from 1992 to 2007),  
Mijksenaar introduced the application of human factors 
and psychology in this specific field of information design. 
Paul Mijksenaar is the author of numerous scientific 
publications and has published several books including 

‘Visual Function, an introduction to information design’ 
and ‘Open Here, the art of Instructional Design’.  
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Paul Mijksenaar
http://www.mijksenaar.com/

Paul Mijksenaar  
(Amsterdam, 1944) 
jest współzałożycielem 

i jednym z partnerów prowadzących studio Mijksenaar 
Wayfinding Experts, powstałe w 1986 roku. Od pierw-
szego zlecenia, w 1990 roku, jakim był re-dizajn ozna-
czeń komunikacyjnych dla amsterdamskiego lotniska 
Schiphol, upływa właśnie 25 lat. W tym czasie  
Mijksenaar zaprojektował systemy informacyjno-ko-
munikacyjne dla wielu lotnisk (np. jfk w Nowym Jorku, 
Washington Dulles w Waszyngtonie, w Genewie  
i Guarulhos w São Paulo, w Brazylii), szpitali, transportu 

Odkąd ludzie zaczęli podróżować pieszo, konno, statkami, 
powozami, pociągami, samochodami i w końcu samolo-
tami, potrzebowali dobrze wytyczonej maszruty. Jednymi 
z najstarszych narzędzi nawigacyjnych po nieznanych 
terenach były mapy i ustne wskazówki, udzielane przez 
współtowarzyszy podróży. Wkrótce po tym, kiedy zbudo-
wano pierwsze drogi (najstarsza sieć – oznaczona nazwami 
takimi jak Via Appia, Via Aurelia i inne – powstała 
w Cesarstwie Rzymskim, prowadząc do wszystkich zakąt-
ków imperium), o kierunek można było zapytać zmieniając 
konie w przydrożnych zajazdach, ulokowanych wzdłuż tras. 
Sprzed kilku wieków pochodzą pierwsze drogowskazy, 
zwykle wskazujące najbliższe duże miasta – implikując tym 
samym w powszechnej świadomości rozpoznawalne punk-
ty geograficzne. Nieco ponad 100 lat temu drogi zostały 
ponumerowane i oznakowane (we Włoszech, 1897). Odtąd 
systematycznie wzrastała liczba drogowskazów w większo-
ści sponsorowanych przez prywatne organizacje, takie jak 
Michelin (producent opon) we Francji, The Italian Tourist 
Club Italiano (tci), we Włoszech czy The Dutch Bicycle 
Society (anwb), w Holandii. To ostatnie stowarzyszenie po-
wołało do życia specjalny wydział o nazwie ‘bewegwijzering’ 

– „oznaczanie” – (signing).
Obecnie, po kolejnych stu latach, podróżnicy muszą się 
zmierzyć z szeroką gamą systemów oznaczeń nie tylko na 
drogach i w miastach, ale także na stacjach kolejowych, na 
lotniskach, w szpitalach, w muzeach, w sklepach, w par-
kach, na stadionach, a nawet w zoo. Każdy z tych systemów 
używa innej strategii komunikacyjnej, by doprowadzić do 
celu, a także zupełnie inaczej wygląda. Nie jest już proble-
mem jak dostać się z punktu A do B, ale jak przeprowadzić 

użytkownika przez złożony system.
Na przykład: najpierw musimy się dostać na lotnisko, 
potem znaleźć parking, dostać się do odpraw, znaleźć 
właściwe stanowisko, przejść przez kontrolę, zrobić zakupy, 
odnaleźć prawidłowy terminal i w końcu trafić do właściwej 
bramki.
Współczesne tworzenie systemów oznaczeń komunika-
cyjnych jest więc dla projektantów informacji wyzwaniem, 
nie mającym nic wspólnego z projektowaniem dawnego 
drogowskazu. To raczej kwestia wczucia się w użytkowni-
ków i spojrzenia ich oczyma. Kim są, na ile są zorientowani. 
To stworzenie ’profilu’ (doświadczeni/niedoświadczeni/
młodzi/starzy/lokalni/zagraniczni/psychicznie lub fizycznie 
dysfunkcyjni itd.). Trzeba wiedzieć czy czytają po angielsku, 
czy tylko we własnym języku, czy rozpoznają symbole mię-
dzynarodowe, i tak dalej i tak dalej… Dopiero rozumiejąc 
proces, poznając ich możliwości, projektant może urucho-
mić „myślenie wizualne”, ponieważ ostatecznie potrzebna 
informacja zostanie (zazwyczaj) przedstawiona w formie 
wizualnej. I nie chodzi tu tylko o znaki,  ale także o ekrany 
telefonów czy innych urządzeń.
Zatem projektanci informacji wskazujących drogę nie 
ograniczają się jedynie do tworzenia pięknych, barwnych 
oznaczeń, których wykonanie stanowi zaledwie cząst-
kę projektu. Podróżny nie może skupiać się jedynie na 
czytaniu znaków, system powinien raczej wspierać jego 
naturalną, określaną jako instynktowna, umiejętność 
nawigacji w otoczeniu stworzonym przez urbanistów 
i architektów. Działania wizualne muszą być oparte  
o poszerzoną wiedzę na temat ludzkich zachowań  
we współczesnym, skomplikowanym otoczeniu.

PROJEKTOWANIE DROGI DO CELU – ZAAWANSOWANE MYŚLENIE  
Z PUNKTU WIDZENIA UŻYTKOWNIKA
Wykład: 12.12.2014, 12.00–12.55

publicznego (np. Dutch Railways, Metro Amsterdam  
i Metro Rotterdam), muzeów i biur. Jako profesor  
The Industrial Design Department of Delft University  
of Technology [Wydziału Form Przemysłowych  
Uniwersytetu Technicznego w Delf] (1992–2007) wpro-
wadził do programu Projektowania Informacji psycholo-
gię i projektowanie z uwzględnieniem czynnika ludz-
kiego (human factors and psychology). Paul Mijksenaar 
jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym kilku 
książek, [nie tłumaczonych na język polski] np.: Visual 
Function, an introduction to information design i Open 
Here, the art of Instructional Design.



Hanno Depner 

The building kit kant in hand has become one of the most 
popular introductions to the philosophy of Immanuel Kant 
in Germany. By building a paper model, readers can get an 
unusual approach to the “Critique of Pure Reason” in three 
hours of handicraft work.
The lecture addresses the challenges of a design that 
provokes thinking. Alongside the performance of a “Kant 
Crash Course”, four design features are presented, which 
make kant in hand differ from conventional diagrams. The 
differences results in a “design of ambiguity”, which leaves 
the philosophical building kit in between infographics, par-
ody and toy. This concept takes the rising acceptance of 
visuality in the humanities one step further. It goes beyond 
the current diagrammatical theories’ insight that thinking 
is rooted in diagrams. Finally it suggests a new approach 
in visual communication.

This workshop aims at translating Ludwig Wittgenstein’s 
“Tractatus logico-philosophicus” into a three-dimension-
al diagram. Participants will be introduced into the main 
concepts, the content and structure of Wittgenstein’s 
early masterpiece. Then they will experiment on finding 
a form which combines and presents important features 
of this text in a way, which is informative, surprising and 
entertaining. In this way, Re-Designing philosophy can 
put Enlightenment into action.
As a role-model, the philosophical building-kit “Kant in 
Hand” is presented. It illustrates the possibilities and 
challenges of translating philosophy from text to dia-
gram. In addition, the many practical experiments (with 
pen, paper, cutter and glue) are shown, that led to find 
the expandable “Kant Cube”.
Participants are required to bring their own copies of 
Wittgenstein’s “Tractatus” (in Polish, English or German 
language). They will also need pens and 5-10 sheets of 
paper for sketches.

GRASPING KANT – RE-DESIGNING 
PHILOSOPHY

HOW TO DESIGN A PHILOSOPHICAL 
BUILDING KIT 

Lecture: 12.12.2014, 15.05–15.35
Workshop: 10–11.12.2014, 10.00–17.00
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Hanno Depner studied 
Comparative Literature 
and Philosophy in Berlin 

and Norwich. He worked as editor of the International 
Literature Festival in Berlin and wrote for cultural institu-
tions. In 2011 he published kant in hand, a book including 
building kit which can be transformed into a 3D model of 
Immanuel Kant’s “Critique of Pure Reason”. He organ-
ized a conference on “Visual Philosophy” and is cur-

rently doing research on the design of philosophy at the 
Interdisciplinary Department of Rostock University. Hanno 
Depner is a member of the advisory board of DenkWelten 
Philosophy Museum. He was awarded first prize in the 
Berlin Science Slam for his presentation of kant in hand’s 
visual concept.



Hanno Depner 

Zestaw do składania „Kant für die Hand” okazał się nowym 
i nowatorskim sposobem organizowania informacji wizual-
nej. Odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie wizu-
alizacją w humanistyce, stanowiącą przyczynek do teorii 
diagramatyki i wkład w badania naukowo-artystyczne. 
Koncepcja przestrzennej „układanki filozoficznej” odnosi 
się do twierdzenia Charlesa Sandersa Peirce’a, że myśle-
nie jest zakorzenione w diagramach. Diagramy tradycyj-
nie stanowią formę alternatywną dla tekstu i obrazu. Co 
więcej, te hybrydowe twory są pierwszorzędnie połączone 
z namacalnym działaniem i reprezentacją.

„Układanka filozoficzna” podkreśla fakt, że myślenie jest 
działaniem fizycznym. Myślenie pojmowane w jego dwóch 
znaczeniach „rozumienia” i „dotykania”. Hanno Depner 
przedstawia w swoim projekcie zwartą koncepcję połą-
czenia teorii i jej wizualnej reprezentacji. W uderzającym 
formą wykładzie filozofii Kanta, Hanno Depner ożywia 

„Krytyki Czystego Rozumu” przy pomocy szablonów do 
wycinania i sklejania, składanych szufladek i ruchomych 
zakładek.
Wykład poświęcony jest działaniom „niedookreślonym” 
/„niesprecyzowanym”. „Kant für die Hand” został zapro-
jektowany tak, by pozostać niedookreślonym pomiędzy in-
fografiką, parodią i zabawką. Celem projektu była konfuzja, 
żart i zadziwienie, które pobudzają do filozofowania  
i myślenia.
 

Układanka „Kant für die Hand” nie została stworzona za 
przyczyną czysto teoretycznych rozważań. Przeciwnie, 
powstała w wyniku serii eksperymentów z ołówkiem, pa-
pierem, nożyczkami i klejem. W trakcie warsztatów Hanno 
Depner przedstawi krok po kroku drogę dochodzenia do 
ostatecznej formy tej publikacji. W trakcie warsztatów 
zostaną rozważone różne aspekty zastosowania filozofii  
i różne formy filozofowania.  
By wcielić w czyn te rozważania użyty zostanie tekst 
Platona „Analogia podzielonej linii”. 
W tym fragmencie „Państwa” Platon przedstawia hierar-
chię wiedzy: przede wszystkim intuicyjną wiedzę idei, na-
stępnie wiedzę matematyczną i wreszcie wiedzę zmysłową 
czy też opinię. Istnieje wiele diagramów przedstawiających 
tę analogię. Po dyskusji na temat istniejących interpretacji, 
uczestnicy warsztatów zaproponują własne rozwiązania 
w postaci diagramów i modeli 3d.
Celem prezentacji szkiców jest sprowokowanie uczest-
ników do dyskusji na temat doświadczonych aspektów 
projektowania. Czy myślenie jest procesem projektowym? 
Czy projektowanie może pobudzać do myślenia?

ZAŁAPAĆ KANTA – 
ZA-PROJEKTOWAĆ FILOZOFIĘ

JAK ZAPROJEKTOWAĆ  
FILOZOFICZNĄ UKŁADANKĘ?

Wykład: 12.12.2014, 15.05–15.35 Warsztaty: 9–11.12.2014, 10.00–17.00

PL

Hanno Depner 
(1973) studiował 
Komparatystykę 

Literacką i Filozofię w Berlinie i w Norwich (Wielka 
Brytania). Pracował jako redaktor International Literature 
Festival [Międzynarodowego Festiwalu Literatury]  
w Berlinie oraz jako autor i redaktor tekstów przeznaczo-
nych do druku i publikacji cyfrowej dla kilku instytucji kultu-
ry i mediów internetowych. W 2011 opublikował „Kant für 
die Hand” („Poręczny Kant”), książkę zawierającą zestaw 
plansz do samodzielnego składania w model 3D, obrazują-

cy strukturę „Krytyki Czystego Rozumu” Immanuela Kanta. 
Zorganizował konferencję Visual Philosophy [Filozofia wi-
zualna], a obecnie wykłada na Interdisciplinary Department 
[Wydziale Studiów Interdyscyplinarnych] Uniwersytetu 
Rostockiego, gdzie prowadzi badania poświęcone pro-
jektowaniu dla filozofii i nauki. Hanno Depner jest człon-
kiem Rady Doradczej [Muzeum Filozofii] DenkWelten 
Philosophy Museum, w Marburgu. W 2011 roku jego 
wystąpienie dotyczące wizualnego konceptu „Kant für die 
Hand” na berlińskim Science Slam otrzymało pierwszą 
nagrodę za publiczną prezentację.



Anna Machwic

What role in the process of knowledge acquisition is 
played by illustration, especially in the books and text-
books for children? To what extent do illustrators make 
use of the knowledge obtained from pedagogues and 
psychologists, and can this knowledge be a recipe for 
good illustration and book? What kind of image should 
accompany texts, that serve not only to amuse, but also 
to teach about the world? The presentation will include 
several books categorised as non-fiction, that have 
recently won much popularity in Poland and got noticed 
at the international competitions. What is narration in the 
non-fiction books and how are they different from other 
children’s publications? Does the run of good luck enjoyed 
by the Polish illustrators result from the strong tradition 
of the Polish school of illustration and how does it trans-
late into the high quality of the textbooks published in 
Poland? Designs by students of the Academy of Fine Arts 
in Katowice will be used to present the processes behind 
making books, where the image is not only to complement 
or comment on texts, but fulfils the educational role, too.

During this workshop, the children will attempt to put 
information into the form of a mind-map. By means of 
creative associations, expressed as symbols, drawings, 
and notes, the kids will have a chance to make their 
own mind-map - a colorful, original and creative form of 
notes. They will produce large, vivid mind-maps, show-
ing us what routes our associations take and how to put 
them in order. The method children will learn may be 
useful while studying.

Workshop for 12 children aged 9–10 (4–5 grade of prima-
ry school).

NON-FICTION BOOKS – THE ROLE 
OF ILLUSTRATION IN KNOWLEDGE 
ACQUISITION IN CHILDREN

WHAT ROUTES DO OUR THOUGHTS 
TAKE?

Lecture: 12.12.2014, 10.35–11.05 Workshop: 11.12.2014,  10.00–17.00

ENG

Anna Machwic was 
born in Katowice 
in 1976. In 2002, 

she graduated from the Academy of Fine Arts in 
Katowice with specialization of graphic design. She 
has been working in the Illustration Studio of the 
Katowice Academy since 2002. She has been the or-
ganizer of the international competition for students 

“A Well Designed Book – let’s start with children” 
since 2008. Since 2012 the dean of the Faculty of 
Design at the Academy of Fine Arts in Katowice.



Jaką rolę w procesie przyswajania wiedzy odgrywa ilus-
tracja, szczególnie zaś ta w książkach i podręcznikach dla 
dzieci? Na ile ilustratorzy korzystają z wiedzy pedagogów, 
psychologów, i na ile ta wiedza może stanowić receptę 
na dobrą ilustrację i książkę? Jaki rodzaj obrazu powinien 
towarzyszyć tekstom, które nie tylko bawią, ale również 
mają przekazać wiedzę o świecie? 
Podczas wykładu zostaną przedstawione książki kategory-
zowane jako non-fiction, które w ostatnich latach zdobyły 
w Polsce dużą popularność, a także zostały zauważone 
w  międzynarodowych konkursach. Na czym polega nar-
racja w książkach typu non-fiction i czym różnią się one od 
innych publikacji dla dzieci? Czy znakomita passa polskich 
ilustratorów wynika z dobrej tradycji polskiej szkoły ilus-
tracji i czy przekłada się na wysoką jakość drukowanych 
w Polsce podręczników?
Na podstawie prac studentów asp w Katowicach zostaną 
również przedstawione procesy powstawania książki, 
w których obraz ma zdecydowanie nie tylko uzupełniać, 
czy komentować tekst, ale pełni również rolę edukacyjną.

Podczas warsztatów dzieci podejmą próbę zapisania in-
formacji w formie mapy myśli. Za pomocą kreatywnych 
skojarzeń wyrażanych w formie symboli, rysunków, 
notatek, dzieci będą miały okazję stworzyć mapę myśli, 
która będzie kolorową, niestandardową, kreatywną no-
tatką. Powstaną duże, wspaniałe, kolorowe mapy myśli, 
które pokażą jakimi drogami chodzą nasze skojarzenia 
i jak możemy je uporządkować. Metoda, którą poznają 
dzieci może być przez nie wykorzystana podczas nauki.

Warsztaty dla 12 dzieci w wieku 9–10 lat (4–5 klasa 
szkoły podstawowej).

KSIĄŻKI NON-FICTION – ROLA  
ILUSTRACJI DLA DZIECI  
W PRZYSWAJANIU WIEDZY 

JAKIMI ŚCIEŻKAMI CHODZĄ NASZE 
MYŚLI?

Wykład: 12.12.2014, 10.35–11.05 Warsztaty: 11.12.2014, 10.00–17.00
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Anna Machwic urodziła 
się, mieszka i pracuje  
w Katowicach. Obecnie 

pełni funkcję Dziekana Wydziału Projektowego  
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (od 2012), 
gdzie ukończyła studia na kierunku Projektowanie 
Graficzne (2002). Wykłada Projektowanie Ilustracji. Jest 
pomysłodawcą (2008) i kuratorką Międzynarodowego 
Studenckiego Biennale „Książka dobrze zaprojektowa-
na – zacznijmy od dzieci”.

Anna Machwic



Peter Gyllan

Born 1950 in the 
Pomeranian town of 
Toruń (Thorn). Had 

studied art history at The University of Warsaw (1968–
71). After settling down in Denmark (1972), he com-
pleted graphic design studies at The Royal Danish Art 
Academy’s School of Architecture in Copenhagen. Was 
between 1978–85 employed as an in-house designer 
of products and schemes for wayfinding at the compa-
ny of A/S Modulex (lego). Since 1985, freelancing out 
of his Copenhagen Studio gyllan grafixx, he has been 
creating ballet, theater and film posters, besides working 
with industrial graphics for the b&o company, layouting 

“Systemplan” calendars, magazines (Rum & Form) and 
designing corporate identity programmes. Following an 

Following a technological revolution on the scale of the 
digital transition of the late 20th century there is a jus-
tified expectation of some innovative forms of stylistic 
expression arriving in its wake. That it does not necessarily 
happen – not by a click of one’s fingers, anyway – has 
been proven already about a hundred years ago, when 
an introduction of cast - or wrought-iron in architecture 
brought hardly anything else about, than some vulgar 
imitations of ornamental styles of the past. Neo-Gothic, 
Neo-Baroque and Neo-Classic – to name the best known 
ingredients of the eclecticism, which came in the wake of 
the great Industrial Revolution. The much delayed stylistic 
reaction in the shape of Modernism had not triggered off 
before the 1920’s. So while having great expectations for 
an aftermath of the digital technology influencing graphic 
design, one has to realize that the phenomenon of new 
technologies not necessary being followed by immediate 
changes in style or working habits, has indeed been ob-

served long ago. There can be different views on this. On 
the one hand, the custom of mimicking the styles typical 
of the preceding technologies can be – and has often been 

– ridiculed. On the other, hand, it is a wellstated fact that 
continuing the old routines and work patterns facilitates 
greatly the new technologies’ introduction. Graphic soft-
ware whose programs' interfaces feature icons depicting 
different forms of trash bins, brushes or other old fash-
ioned tools with the purpose of indicating such functions 
as deleting, formatting or magnifying, are typical examples 
of that. Going under the name of “Skeuomorphism”, these, 
as well as other matters concerning the design of graphic 
user interfaces, and its development since the introduction 
of personal computers, are certainly being discussed in 
professional circles.

GRAPHIC DESIGN IN RELATION TO ADVANCING COMMUNICATION TECHNOLOGY
Lecture: 12.12.2014, 11.10–11.40

invitation to guest-lecture at The Nova Scotia College of 
Art & Design in Canada, he has since 1988 concentrated 
on lecturing. Had acted in the years 1989–92 as a dean 
of the Graphic Design Dept. at Danmarks Design Skole 

– today’s Royal Danish Art Academy’s School of Design – 
where he still teaches. Gyllan is a correspondent of the 
Munich-based design monthly novum, a contributor to 
publications such as Creative Review (uk), Designmatters 
(Denmark), 2+3D (Poland), and an author of a couple of 
design books. His works are in the collections of Design 
Museum Denmark, The National Museum of Poznań and 
the Gallery of Emigration Art in Toruń. Distinguished by 
a number of Danish and Italian design awards, he is a 
member of the Danish Design Association (mdd) and New 
York’s Type Director’s Club (tdc).

ENG



Peter Gyllan

Urodził się w 1950 
w Toruniu. W latach 
1968–1971 studiował 

Historię Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Po 
osiedleniu się w Danii (1972) ukończył Projektowanie 
Graficzne w The Royal Danish Art Academy’s School 
of Architecture, w Kopenhadze. W latach 1978–1985 
pracował jako projektant systemów identyfikacji 
i informacji dla a/s Modulex (lego). Od 1985, prowadzi 
własne studio projektowe gyllan grafixx w Kopenhadze. 
Projektuje plakaty teatralne, filmowe i do przedstawień 
baletowych, a także realizuje projekty graficzne dla firm 
takich jak B&O company, layouty dla wydawnictw:  

„Systemplan” – kalendarze, magazyny (Rum & Form) 
i systemy identyfikacji wizualnej. Od czasu gościnnych 
wykładów na The Nova Scotia College of Art & Design 

Wraz z rewolucją technologiczną, z którą w ogromnej skali 
mamy do czynienia od końca 20 wieku, oczekiwaliśmy 
nadejścia innowacyjnych zmian form stylistycznych. 
A to niekoniecznie ma miejsce, na pewno nie na kliknię-
cie. Podobnie jak sto lat temu, gdy w architekturze lane 
konstrukcje żelazne przyniosły niewiele ponad imitację 
ornamentyki przeszłych stylów. Neo-Gotyk, Neo-Barok, 
Neoklasycyzm – dobrze znane określenia eklektyz-
mu – charakteryzowały epokę Rewolucji Przemysłowej. 
Modernizm wystrzelił z mocno opóźnionym zapłonem 
w latach 20. Zatem, jeśli ktoś, w następstwie technologii 
cyfrowych, żywił wygórowane oczekiwania wobec projek-
towania graficznego, musi się pogodzić z faktem że, jak 
od dawna wiadomo, nowe technologie niekoniecznie 
prowokują natychmiastowe zmiany w stylu pracy, czy   
w otoczeniu. Można się do tego odnieść na różne sposoby. 
Z jednej strony naśladownictwo stylistyczne, typowe dla 
wkraczających technologii, może wydawać się i często 
bywa absurdalne. Z drugiej strony, zachowanie rutyny 

i utrwalonych wzorców wspomaga wprowadzenie nowych 
technologii. Za przykład mogą posłużyć elementy interfe-
jsu tych programów, które używają ikon kosza na śmieci, 
pędzli czy innych staromodnych narzędzi dla takich funkcji 
jak usuwanie, formatowanie czy powiększanie obiektu. 
Znane pod nazwą „skeudomorfizm”, odtworzenie właści-
wości, kształtu, tekstury, barwy lub funkcji przedmiotu 
oryginalnego w materiale zastępczym, towarzyszące pro-
jektowaniu interfejsu użytkownika od czasu wprowadzenia 
pierwszych komputerów osobistych, jest powracającym 
tematem dyskusji w kręgach profesjonalistów.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, A ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE

Wykład: 12.12.2014, 11.10–11.40

w Kanadzie, skupił się przede wszystkim na dydaktyce.  
W latach 1989–1992 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Grafiki w Danmarks Design Skole, (obecnie Royal Danish 
Art Academy’s School of Design), gdzie nadal wykłada. 
Gyllan jest korespondentem magazynu novum z siedzibą  
w Monachium, autorem publikacji w Creative Review 
(Wielka Brytania), Designmatters (Dania), polskiego 
2+3D oraz kilku książek poświęconych projektowaniu. 
Jego prace znajdują się w zbiorach Design Museum 
Denmark, w Muzeum Narodowym w Poznaniu  
i w Zbiorach Archiwum Emigracji Polskiej Sztuki  
w Toruniu. Za swoje prace Peter Gyllan otrzymał liczne 
duńskie i włoskie nagrody i wyróżnienia, jest członkiem 
Danish Design Association (mdd) [Stowarzyszenia  
Duńskich Projektantów] i nowojorskiego Type Director’s 
Club (tdc).
  

PL



Brody Neuenschwander
http://www.brodyneuenschwander.com/

In this lecture we will take a look at the origins of writing 
around the world, seeing how different writing systems 
developed in different cultures. The forms that writing 
took in China, the Arab world and the West are very 
different, and have had a major influence on the history 
and technological development of the three cultures. All 
writing begins in the same way, as pictographic and then 
logographic system. But some writing develops into an 
alphabet, while other writing remains true to its logo-
graphic origins. Why is this, and what has it meant for the 
cultures in question? We will look at calligraphic versus 
typographic principles, the grid versus the flowing line in 
the design of letters. How do the two approaches influ-
ence the shapes of the letters; and what do they mean for 
the development of printing? This will be a whirlwind tour 
of writing around the world. In the end, we need to ask if 
there is any place for hand-written communication. How 
much of our calligraphic heritage do we need to preserve 
to design good visual communication in the future?

In this workshop students will work with unusual writing 
instruments, learning to find the “voice” of each instru-
ment and to make marks, gestures and letterforms that 
are true to this voice. Experiments will be free and open. 
The functions of legibility and order will be less important 
than expression and graphic relationships. We will not 
only explore western writing, but also look at Arabic and 
Chinese calligraphy to see what we can learn about the 
movement of the line.

For this workshop Brody Neuenschwander will supply 
the pens for each student.

Participants, however, are welcome to bring their own 
pens and brushes if they like and large sheets of good 
quality paper, size ± 50 x 70 cm. Each student will need 
15 sheets, plus black India ink.

IT IS WRITTEN: HOW WRITING  
INFLUENCES PRINT AND SCREEN 
TECHNOLOGY

CALLIGRAPHIC EXPRESSIONS 

Lecture: 12.12.2014, 10.00–10.30 Workshop: 9–11.12.2014, 10.00–17.00

ENG

Brody Neuenschwander 
was born in Houston, 
Texas in 1958. He stud-

ied art history at Princeton University and the Courtauld 
Institute, London, receiving his phd in 1986. He studied 
calligraphy at the Roehampton Institute under Ann 
Camp and then became assistant to Donald Jackson. 
Since 1988, he has worked as a free-lance calligrapher, 
first in the uk and now in Bruges, Belgium. Clients have 
included the us, uk, and Belgian governments, the bbc, 

Time-Life Books, and the Royal Mail. He has worked 
with director Peter Greenaway on several films, includ-
ing “Prospero’s Books” and “The Pillow Book”. Starting 
around 1995, Brody’s work has evolved into a con-
frontation with conceptual art; abstract calligraphy is 
brought into contact with texts and images that inves-
tigate the nature of language and the tension between 
text and image. Brody has received several awards, 
including the d&ad Silver Award in 2000 and the Belle 
Lettere Award in 1997.



Brody Neuenschwander 
http://www.brodyneuenschwander.com/

W czasie tych warsztatów studenci będą pracowali 
z nietypowymi instrumentami pisarskimi, ucząc się 

„dźwięku” każdego z nich i kształtując znaki, ślady oraz 
formy liter tak, by wyrazić prawdę o każdym z użytych 
narzędzi. Wszelkie eksperymenty i śmiałe działania są tu 
dozwolone. Rozpoznawalność i czytelność znaku będą 
mniej istotne od ekspresji i relacji graficznych mię-
dzy elementami kompozycji. Będziemy poznawać nie 
tylko pismo Zachodu, przyjrzymy się również kaligrafii 
Arabskiej i Chińskiej, starając się obserwować i uczyć 
przebiegu kreski. Brody Neuenschwander zaopatrzy 
każdego studenta w pióra, ale oczywiście uczestni-
cy mogą także przynieść własne narzędzia, takie jak 
pędzle czy piórka. Każdy może także przynieść własne 
arkusze papieru dobrej jakości, w rozmiarze ± 50 x 70 
cm. Potrzebnych będzie 15 arkuszy na osobę, a do tego 
tusz indyjski.

WARSZTATY – EKSPRESJA 
KALIGRAFII

Warsztaty: 9–11.12.2014, 10.00–17.00

PL

Brody Neuenschwander 
urodził się w Huston 
w Teksasie, w 1958 r. 

Studiował Historię Sztuki w Princeton University  
i w Courtauld Institute, w Londynie, otrzymując stopień 
doktora w 1986. Jednocześnie, pod kierunkiem Ann 
Camp, studiował kaligrafię w Roehampton Institute  
w Londynie, a po uzyskaniu dyplomu praktykował jako 
asystent Donalda Jacksona – wybitnego kaligrafa bry-
tyjskiej rodziny królewskiej. Od roku 1988 pracuje jako 
niezależny kaligraf – projektant – najpierw mieszkając 

w Wielkiej Brytanii, a obecnie w Brugii, w Belgii.
Jego klienci to m.in.: rządy USA, Wielkiej Brytanii  
i Belgii, Unia Europejska, pracował także dla Petera 
Greenawaya, tworząc kaligrafię do filmów: Prospero’s 
Books [Księgi Prospera] i The Pillow Book. Od roku 
1995, Brody Neuenschwander eksploruje obszary 
kaligrafii abstrakcyjnej w kontekście sztuki konceptual-
nej, bada naturę języka i relację między tekstem a jego 
obrazem. Jest laureatem licznych nagród, w tym d&ad 
Silver Award (2000) i Belle Lettere Award (1997).

Wykład poświęcony będzie lokalnym formom zapisu, temu 
jak różne systemy alfabetyczne reprezentują kultury, które 
je stworzyły. Systemy zapisu w Europie, Azji i na Półwyspie 
Arabskim znacznie się różnią. Każdy z nich odegrał znaczą-
cą rolę w rozwoju kultury i regionalnej technologii komu-
nikacyjnej. Wszystkie systemy zapisu przeszły przez fazę 
piktogramu i logotypu. Niektóre rozwinęły się do alfabetu, 
inne utrzymały logo –  piktogramy jako podstawowe for-
my znaków. Co to oznacza dla współczesnej kultury?
Przyjrzyjmy się kaligraficznym, bądź typograficznym zasa-
dom. Porównajmy siatkę ze swobodnie komponowanymi 
na formacie literami.
W jaki sposób te dwie formy zapisu wpłynęły na rozwój 
poligrafii? Musimy udać się w podróż dookoła świata by 
to zrozumieć. W końcu trzeba też zadać sobie pytanie 
czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce dla pisma 
odręcznego? Czy i ile z naszego dziedzictwa kaligraficzne-
go chcemy zachować by móc w przyszłości projektować 
dobrej jakości komunikację wizualną?

TAK ZAPISANO: JAK PISMO  
WPŁYWA NA DRUK  
I TECHNOLOGIE EKRANOWE
Wykład: 12.12.2014, 10.00–10.30



Ioana Calen
https://ro-ro.facebook.com/ioana.calen
http://www.modulab.ro/author/ioana_calen/

Ioana Calen is a 
Bucharest based the-
oretician and cultural 

manager, co-founder of the first art and technology 
lab in Romania, Modulab. Her interest in art, design 
and technology resides in her philosophical academic 
background and grew during the period she worked as 
a cultural journalist and, after founding Modulab, as a 
cultural manager and curator. In 2008, she was also the 
co-funder of the Romanian Organization for Users Rights, 
which militated for the adaptation of the Romanian copy-
right law to the new socio-cultural paradigms imposed by 
the development of the Internet. 
In 2012, Modulab co-produced the Romanian Pavillion 
from The Venice Architecture Biennale. Ioana Calen, 
associate curator and Paul Popescu, the author of the 
installations developed both the conceptual frame and 
the project communication. Last year Modulab initiat-
ed the first collaborative art project in Romania, which 

The most handy means of adapting to an increasingly 
technology-based world is using interactive tech-
nologies and creative technological applications as 
a medium of communication that is replacing words 
and pictures with a designed experience. This makes 
the message more flexible and easy to connect with, 
even if it implies a subjective interpretation of it. In this 
perspective, most of the content of the communica-
tions is user-generated (through their interaction with 
the installations) and is therefore perceived in a more 
intimate way. At Modulab, this kind of communication 

is used both in artistic practices and also in projects 
for the communication and marketing departments of 
different companies or institutions. This approach con-
stantly interrogates the relationship between humans 
and technology that is more and more similar to a kind 
of symbiosis: people are using technology in order to 
evolve and technology is (in a way) using humans to 
evolve itself, only at a higher speed. This also implies 
that technology is shaping the way we evolve, the way 
our brains are configured and consequently the way we 
feel, think and act. 

DESIGNING WITH USER-GENERATED CONTENT, USER INFLUENCE   
ON DESIGNER’S BRAIN
Lecture: 12.12.2014, 13.00–13.30

resulted in an interactive-installations exhibition at the 
National Museum of Contemporary Art. The new media 
lab constantly participates at local and international new 
media art projects and is also consulting local artists and 
art institutions on integrating technology into their prac-
tices. Modulab developed a para-academic educational 
platform for designers and artists based on workshops, 
courses and inter-disciplinary projects that place new 
media and technology at the core of their practices. 
Ioana is also Senior Research Consultant for Buyer Brain, 
the first neuromarketing lab in Romania. Her interest for 
neuromarketing emerged from her previous technolo-
gy-connected projects and research, as well as from her 
interest in neuroscience, neurodesign and brain-comput-
er interfaces. Marketing, branding and pr literature also 
contributed to her curiosity in the field. At Buyer Brain, 
Ioana performs as a researcher and as a multidisciplinary 
perspective analyst, disseminating and promoting the 
neuroscience culture in the local media.

ENG
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Ioana Calen
https://ro-ro.facebook.com/ioana.calen
http://www.modulab.ro/author/ioana_calen/

Ioana Calen jest miesz-
kającą w Bukareszcie 
menadżerką i teorety-

kiem kultury, współzałożycielką pierwszego w Rumunii 
laboratorium sztuki i technologii – Modulab. Jej zaintere-
sowania, osadzone na solidnym fundamencie filozoficz-
nego wykształcenia akademickiego oraz doświadczenia 
dziennikarki, menadżerki i kuratorki wydarzeń kultural-
nych, koncentrują się na sztuce, projektowaniu  
i technologii. W roku 2008 współuczestniczyła w tworze-
niu Romanian Organization for Users Rights [Rumuńskiej 
Organizacji na Rzecz Praw Użytkownika], której zada-
niem jest dostosowanie rumuńskiego prawa autorskiego 
do nowych potrzeb, wynikających z rozwoju internetu. 
W 2012, Modulab współpracował w budowie Pawilonu 
Rumuńskiego na Weneckie Biennale Architektury. Calen 
(jako współkuratorka) i Paul Popescu (projektant instala-
cji), zaprojektowali zarówno koncepcję całości, jak  
i system komunikacji. W minionym roku Modulab prowa-
dził pierwszy ogólnokrajowy projekt badawczy  
w Rumunii, którego rezultatem była wystawa interaktyw-

Najbardziej użytecznym sposobem adaptacji do świata, 
w którym komunikacja opiera się na stale rozwijających 
i zmieniających się technologiach, jest zastępowanie 
słowa i obrazu łatwo dostępnym interaktywnym połą-
czeniem z informacją, z możliwością subiektywnego 
wyboru i interpretacji. Z tej perspektywy, współcześnie 
większość informacji powstaje za sprawą użytkownika 
(poprzez interakcję z urządzeniem) i jest percepowana 
na drodze o wiele bardziej osobistego kontaktu  
z medium, niż miało to miejsce dawniej. W Modulab ta 
forma komunikacji testowana jest zarówno w projek-

tach artystycznych, jak i użytkowych, dla celów marke-
tingowych różnych instytucji. Laboratorium postrzega 
relację człowiek – technologie jako rodzaj symbiozy: 
ludzkość rozwija się dzięki technologii, technologie zaś, 
do szybkiego rozwoju, potrzebują człowieka. Zatem 
rozwój technologii kształtuje naszą ewolucję, wpływa na 
nasz mózg, sposób w jaki odczuwamy, myślimy  
i działamy.

WSPÓŁPROJEKTOWANIE Z UŻYTKOWNIKIEM, WPŁYW UŻYTKOWNIKA 
NA PROCES MYŚLOWY PROJEKTANTA 
Wykład: 12.12.2014, 13.00–13.30

nych instalacji w Narodowym Muzeum Sztuki  
Współczesnej. Modulab stale uczestniczy w krajowych  
i międzynarodowych projektach nowo-medialnych, 
udziela konsultacji lokalnym artystom i instytucjom sztuki, 
wspierając wprowadzanie nowych technologii. 
Dzięki tym działaniom powstała para-akademicka plat-
forma edukacyjna oferująca warsztaty i kursy interdyscy-
plinarne dla projektantów i artystów zainteresowanych 
implementacją nowych mediów i technologii do swoich 
praktyk. Ioana pełni funkcję Senior Research Consultant 
[Starszy Konsultant ds. Badań] w Buyer Brain, pierw-
szym laboratorium neuromarketingowym w Rumunii. 
Jej zainteresowanie dla neuromarketingu wynika zarów-
no z wcześniejszych projektów i badań, jak i fascynacji 
neurologią, neurodizajnem i sterowaniem interfejsami 
mózg-komputer. Marketing, branding, literatura pr, to ko-
lejny obszar zainteresowań Ioany. W Buyer Brain, Ionana 
pracuje jako badaczka i analityczka multidyscyplinarnych 
perspektyw, krzewiąca wiedzę na temat kultury współ-
czesnych neuro-nauk w mediach lokalnych. 



Anne Odling-Smee 
http://design-science.org.uk 
/the-problem-with-infographics/

Anne Odling-Smee 
is Director of o-sb 
Design (est. 2001) and 

DesignScience (est. 2011). o-sb is an arts-based design 
consultancy. Clients include Tate, The British Museum, The 
Photographers’ Gallery and University of the Arts London. 
DesignScience is a science communication and education 
agency aimed at encouraging interaction between design 
(as distinct from art) and science. Its co-founders include 
two designers, a science communicator and a mathemati-
cian. Clients include the Wellcome Trust, London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, University College London 
and Imperial College London. Anne is also a Visiting 
Lecturer at Central Saint Martins and the Royal College of 
Art in London, and at Konstfack University in Stockholm. 
She is the author of “The New Handmade Graphics” 
(RotoVision 2003), a book about graphic designers mixing 
analogue with digital processes or materials as a way of 
removing or reducing their dependence on the computer 
following the digital revolution. 

The lecture will discuss the critical, yet often overlooked 
link between science and design, and the growing need 
for increased collaboration between the two. We know 
through our projects at DesignScience that there is an 
appetite for interdisciplinary work between design and 
science, and that the two fields can benefit one another. 
Despite this, science communities remain mostly either ig-
norant, or sceptical of the value of design. Even if the value 
is recognised, knowledge about how to initiate or sustain 
successful collaborations is invariably insufficient. The rea-
sons mostly boil down to a lack of understanding between 
the two fields. Major misconceptions exist about a) what 
design is, and b) how science works. Learning about each 
other’s fields is crucial for enabling and promoting future 
collaborations. But overcoming stereotypical perceptions 
about these subjects is not without its challenges. It is 
neither an easy journey nor a short one, but we are making 
progress down this road. Alongside an ongoing program 
of projects, events and publications, DesignScience pro-
vides design workshops for, a) scientists and researchers, 
helping them to engage with what designers do and how 
they work, and b) designers, helping them to work with 
science and scientists.

Anne Odling-Smee prowadzi o-sb Design (założone przez 
nią w roku 2001 studio artystyczno-projektowe)  
i DesignScience (założone w roku 2011). o-sb Design,  
zajmując się projektowaniem graficznym, współpracu-
je z takimi klientami jak: Tate, The British Museum, The 
Photographers’ Gallery i University of the Arts London. 
DesignScience jest agencją komunikacyjną, organizu-
jącą współpracę naukowców i projektantów. Jej celem 
jest wzmacnianie relacji między dyscyplinami jakimi 
są projektowanie (w odróżnieniu od sztuki) i nauka. 
Współzałożycielami agencji jest dwójka projektantów, publi-
cysta naukowy i matematyk. Do klientów należą Wellcome 
Trust, London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
University College London i Imperial College London. Anne 
wykłada gościnnie w Central Saint Martins, The Royal 
College of Art w Londynie, i na Konstfack University  
w Sztokholmie. Anne Odling-Smee jest autorką książki The 
New Handmade Graphics (RotoVision, 2003),  poświęconej 
działaniom artystycznym i projektowym w dobie rewolucji 
cyfrowej, łączącym w procesie twórczym techniki analogo-
we i dygitalne,  celem redukcji zależności od komputera.

W swoim wykładzie Anne Odling-Smee podda dyskusji 
często pomijany związek nauki i projektowania wobec 
wzrastającej potrzeby współpracy między tymi dwoma 
obszarami. Z obserwacji DesignScience wynika,  
że apetyt na interdyscyplinarne działania pomiędzy nauką 
i projektowaniem nieustannie rośnie i może przynosić 
obopólne korzyści. Pomimo to, społeczności naukowe 
często ignorują ich znaczenie, sceptycznie podchodząc 
do wartości działań projektowych. Nawet jeśli ich wartość 
jest zauważalna, wiedza o tym jak organizować owocną 
współpracę wydaje się być raczej nikła. Przyczyna tkwi 
zapewne w braku porozumienia między obu obszarami. 
Najpoważniejsze błędne opinie dotyczą a) tego czym jest 
projektowanie, b) czym są działania naukowe. Pozyskanie 
wiedzy o sobie nawzajem ułatwiłoby możliwą współpracę. 
Niestety, obowiązujące stereotypy utrudniają zadanie. 
Mimo to, na tej niełatwej i często wyboistej drodze, 
DesignScience czyni stopniowe postępy. W swoim pro-
gramie ma projekty, wydarzenia i publikacje, oferuje warsz-
taty a) dla naukowców i badaczy (pomagające wciągnąć 
do współpracy projektantów, poznać ich umiejętności  
i sposób pracy); b) dla projektantów, wspomagające ich 
pracę z materiałami naukowymi i naukowcami.

HOW CAN DESIGN HELP  
COMMUNICATE SCIENCE?

ROLA PROJEKTOWANIA  
W KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

Lecture: 13.12.2014, 12.25–12.55 Wykład: 13.12.2014, 12.25–12.55



Niels Christian Konrad Nielsen
www.nckn.dk
http://dk.linkedin.com/in/nckndesign/

In his work he often lets 
sound and graphic me-
dia meet. He is fascinat-

ed by how sound and graphics can elevate each other and 
strengthen communication and the perception in the user. 
He is always drawn towards challenging and exploring the 
possible links between the two media. As a designer,  
he thinks it is as important to go outside one’s area of 

expertise, as it is to work from inside it, which is why he al-
ways strives for innovation and new ways of thinking in his 
work. Still, he brings with him his ability to use visual media 
with audio and the knowledge of how multisensory stimuli 
can enhance experiences. Lately, he has been working on 
matching typography and typefaces with the descriptive 
quality of sound. He holds ma in interaction design from ciid 
ba & ma in interaction design from Design School Kolding.

It is the graphic designer’s primary task to present 
content in the most comprehensive and compelling way 
possible. This applies to printed media as well as web. 
With web, new qualities and possibilities for type have 
arisen; more innovative and original ways of presenting 
typography reveal themselves. Meanwhile – due to the 
open nature of web – every other person can contribute 
with online content, making a good understanding of 
typography’s communicative qualities among its users a 
rare skill. With audio visual type, I explore the potential 
of assigning an audible layer, in order to make expres-
sion and functional attributes more clear. Audio visual 
type is a way of better understanding what mechanisms 
are at work and what mood is conveyed, whilst listening 
and, of course, looking. I believe the expressive layer 
sound provides can magnify typographical details and 
induce awareness in the user, that he or she might not 
otherwise notice. I differentiate between an emotional 
aspect of typography and a practical one. Typefaces 
govern the emotional quality of type, whereas sub-do-
mains such as line height, font weight and spacing 

denote more practical conditions. These two sides to 
typography can be provided with an audible counterpart, 
thus making expression and function more apparent 
for people without the trained eye. In this lecture I will 
present my view on what I think typography really is; a 

“wrapping” of content of sorts and, of course, a means 
to aesthetics and expression. I will describe the present 
role of sound design in communication design, as I see 
it right now, how it might be in the future and why I think 
it should be more visible in the education of communi-
cation design. Finally, I will bring the two media, type 
and sound, together and introduce audio visual type. 
Prior work, explorations and current activities on the 
topic will be presented.

http://vimeo.com/user7595399

AUDIO VISUAL TYPE – THE MUSICAL POTENTIAL OF TYPOGRAPHY
Lecture: 13.12.2014, 10.05–10.35
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Niels Christian Konrad Nielsen
www.nckn.dk
http://dk.linkedin.com/in/nckndesign/

Obserwuje medialne 
spotkania dźwięku  
i grafiki. Fascynuje go 

to, jak wzajemnie wzmacniają swój potencjał komuni-
kacyjny i wpływają na percepcję użytkownika. Zawsze 
pociągało go poszukiwanie możliwych połączeń miedzy 
tymi mediami. Zakłada, że wyjście poza swoją dziedzinę 
wiedzy jest ważnym doświadczeniem dla projektanta, 
pozwala mu zaspokoić głód nowości i odkryć nieznane 

ścieżki myślenia. W wykładzie podzieli się obserwa-
cjami dotyczącymi łączenia obrazu i dźwięku, stymulu-
jących wielozmysłowe doświadczenia. Obecnie jego 
praca skupia się na łączeniu obrazu tekstu i kroju pisma 
z ilustrującym ich cechy dźwiękiem. 
Poruszane w wykładzie zagadnienia odnoszą się do 
pracy magisterskiej (ciid w Kopenhadze i Design School 
Kolding) Nielsa Ch. K. Nielsena, dotyczącej interakcji.

Podstawowym zadaniem projektanta jest łatwo, 
dostępnie i zrozumiale dostarczyć treści użytkown-
ikowi. Odnosi się to zarówno do druku, jak i publikacji 
internetowej. Wraz z tą ostatnią pojawiły się nowe 
możliwości i nowa jakość typografii; można pow-
iedzieć – nowe sposoby prezentacji tekstu wręcz same 
się nasuwają. Za przyczyną otwartej formuły internetu 
każdy użytkownik ma dostęp do publikacji, dzięki 
czemu może podnosić swoją wiedzę i umiejętności 
typograficzne. Poprzez typografię audiowizualną Niels 
Ch. K. Nielsen sprawdza potencjał ścieżki dźwiękowej 
w zakresie poprawy ekspresji i walorów funkcjonal-
nych publikacji.  Jego zdaniem audiowizualna typogra-
fia pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy wspomaga-
jące odsłuchiwanie i oczywiście oglądanie. Projektant 
ufa, że ekspresyjna warstwa dźwiękowa podkreśla 
detale typografii i zwraca uwagę czytelnika na szcze-
góły, które w innym wypadku umknęły by jego uwadze. 
Nielsen różnicuje aspekty emocjonalne i praktyczne. 
Jego zdaniem emocjonalność kroju wynika z jakości 
kreski, z kolei wielkość, odmiana i światła określają 

bardziej praktyczne cechy pisma. Te dwie właściwości 
typografii mogą być wyrażane dźwiękowo, przyczynia-
jąc się do poprawy ekspresyjności i funkcjonalności 
tekstu dla osób o mniej wyrobionym oku. 
W wykładzie Niels Ch. K. Nielsen przedstawi własny 
pogląd na to, czym naprawdę jest typografia – wyra-
zisty i ekspresyjny pojemnik do przekazywania treści. 
Opisze rolę dźwięku we współczesnym projektowaniu 
komunikacji tak, jak postrzega ją obecnie, prognozu-
jąc możliwą rolę dźwięku w przyszłości. Uzasadni dla-
czego dźwięk powinien być zagadnieniem obecnym  
w nauce projektowania komunikacji. A na koniec, 
przedstawi połączenie dźwięku i obrazu w audiowizu-
alnym kroju pisma przywołując zarówno wcześniejsze, 
jak i obecne prace podnoszące ten temat.

TYPOGRAFIA AUDIO-WIZUALNA – DŹWIĘKOWY POTENCJAŁ TYPOGRAFII
Wykład: 13.12.2014, 10.05–10.35
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Marek Kultys
http://www.marekkultys.com/

Science is changing and so are the ways in which it is done. 
Digital technologies and communication tools inspire new 
forms of collaboration and techniques of scientific enquiry. 
Design has potential to address these growing appetites in 
a variety of ways, aiding science in both dissemination and 
discovery. Here I will discuss four projects where visual-
isation played a key role in either explaining the science 
behind a given phenomenon, or exploring the unknowns 
within a selected scientific domain. Design had a role to 
play in each case. Two projects were aimed at dissemina-
tion of existing scientific knowledge to selected audiences. 
Using a careful illustration approach we were able to help 
a biotech company with explaining the mechanism of 
action of their therapeutic candidate to other stakeholders 
involved in clinical trials. Through viualisation we were also 
able to explain mitosis and meiosis — two distinct pro-
ceses of cell division which cause a lot of difficulty when 
taught to students at schools. Two other projects focused 
on discovery and exploration. We collaborated with a 
bioinformatics lab to build a new software tool designed 
for exposing hidden motifs in biological data. Our tool uses 
a novel method for visualising sequences called Sequence 
Bundles. We were also asked to design a scientific chal-
lenge prize, for which the boundaries of current scientific 
knowledge had to be delineated. For this purpose we 
devised a special researchthroughdesign
methodology that involved visualisation, interviews and 
prototyping. The presentation summarises several years 
of design and research work. It includes student work, 
commercial as well as personal projects. Although each 
project evades clearcut definitions of design practice, they 
all share a common thread — collaboration between a 
designer and a scientist.

A paradox is a concept — something intangible and 
invisible. Nevertheless, in order to explain some of the 
best known scientific and philosophical paradoxes we 
use storytelling or depictions which are very often com-
municated in a visual form. Participants’ first task will 
be to create the best visual representation of a selected 
paradox, paying close attention to the structure, as well 
as the scientific and logical rigour of the paradox.
Participants’ second task will be to reinterpret the par-
adox in a novel and creative way. Designers and scien-
tists will work hand in hand on this, trying to come up 
with most interesting, speculative and yet completely 
credible explanations of selected paradoxes.

DESIGN FOR EXPLANATION AND 
EXPLORATION

“PARADOXES” — GROUP  
WORKSHOP IN VISUAL THINKING

Lecture: 12.12.2014, 14.30–15.00 Workshop: 11.12.2014, 9.00–18.00

ENG

Marek Kułtys is 
a Warsaw-born,  
London-based inter-

disciplinary designer and researcher. His work spans a 
number of disciplines and a range of media but always 
pivots around one central motive — visualisation. In his 
collaborations, Marek works with scientists, commu-
nicators, writers and makers. Marek speaks, teaches 
and publishes internationally. He authored and led 
workshops at VisWeek (ieee vis) conferences and at 

MediaLab in Katowice. As a lecturer, he led seminars 
at MassArt in Boston, City University in London and 
University of Warsaw. In 2012 and 2014 Marek spoke at 
Information Design Association conferences in London. 
He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw 
and Central Saint Martins in London. He currently 
works as a Designer at Science Practice, acts as a Chief 
Design Officer at Bento Bioworks and enjoys being an 
independent design researcher. 



Marek Kultys
http://www.marekkultys.com/
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Marek Kultys urodzony 
w Warszawie, miesz-
kajacy w Londynie 

projektant i badacz interdyscyplinarny. Poruszając się 
w środowisku wielodyscyplinarnym i multimedialnym, 
Marek Kultys skupia swoje działania na wizualizacji.
Współpracuje z naukowcami, przedstawicielami mediów, 
pisarzami i realizatorami projektów. Publikuje oraz pro-
wadzi międzynarodowe projekty, wykłady i warsztaty. 

Między innymi prowadził warsztaty VisWeek (ieee vis) 
i MediaLab w Katowicach. Gościnnie wykładał w Mass-
Art w Bostonie, City University w Londynie oraz na 
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2012 i 2014 miał 
wystąpienia na konferencjach Information Design Asso-
ciation w Londynie. Marek Kultys jest absolwentem asp 
w Warszawie i Central Saint Martins w Londynie. Obec-
nie pracuje jako kierownik projektów w Bento Bioworks 
oraz niezależny researcher-projektant.

W wykładzie pod tytułem Design do pokazywania i odkry-
wania Marek Kultys omówi doświadczenia z pracy  
z naukowcami na przykładzie kilku wybranych projektów. 
Pokazane zostaną m.in.: projekt pt. Immunographics, który 
wykonał dla Immunocore — oksfordzkiej firmy biotech-
nologicznej, pracując nad rewolucyjną terapią przeciwno-
wotworową. Omówi także projekt pt. Sequence Bundles, 
stworzony w celu wizualizacji wielkich zbiorów danych 
biologicznych. Projekt ten powstał we współpracy  
z Europejskim Instytutem Bioinformatyki. 
Marek Kultys przedstawi rolę projektanta w udostępnianiu 
wiedzy będącej efektem badań naukowych (http://marek-
kultys.com/kultys_i14_immunographics.html) i metody 
wizualizacji mechanizmów biologii molekularnej. Poruszy 
także problem specyfiki współpracy projektanta z zespo-
łem naukowców oraz tworzenia wizualizacji jako narzędzia 
poznawczego.

Pierwszy i najważniejszy cel to ćwiczenie wizualizacji 
czegoś niewidzialnego — w tym przypadku paradoksu. 
Paradoks jest konstrukcją myślową, a więc z założenia jest 
tworem niewidzialnym. Jednak do opisu wielu znanych 
paradoksów naukowych i filozoficznych używamy formuły 
opowiadania, lub przedstawienia zdarzenia, często  
w bardzo obrazowej formie. Zadaniem uczestników będzie 
znaleźć doskonałą postać przedstawienia paradoksu, 
uwzględniając nie tylko jego schematyczny opis, ale rów-
nież bogactwo detalu i rygoru naukowego, który często 
stanowi o istocie samego paradoksu.
Drugim celem warsztatów jest kreatywna interpretacja 
paradoksu, która pochodzić ma ze współpracy pomiędzy 
naukowcem, a projektantem. Zakładamy, że natura obu 
profesji jest identyczna co do kreatywności w rozwiązywa-
niu problemów, i całkowicie różna jeśli chodzi o specyfikę 
rygorów pracy, które nadają kreatywności kierunek.  
W czasie warsztatów będziemy starali się wykorzystać 
te podobieństwa i różnice, by opracować zaskakujące, 
niebanalne, a jednak całkowicie wiarygodne spekulatywne 
wyjaśnienia słynnych paradoksów nauki i filozofii.  

DESIGN DO POKAZYWANIA  
I ODKRYWANIA

WARSZTATY pt. PARADOKSY.

Wykład: 12.12.2014, 14.30–15.00 Warsztaty: 11.12.2014, 9.00–17.00



Miguel Neiva
http://www.coloradd.net/ 
 

(1969, Porto) Graphic 
Designer with a 
Master in Design & 

Marketing, invited professor in the espm, Brazil, lecturer 
in post-graduation courses, and also a social entrepre-
neur – Ashoka Fellow since 2013. Creator of  
Coloradd, Color identification system for colorblind 
people - a pioneer. A pioneer, universal and inclusive 
language which allows the inclusion of 350 million 
people around the world. Committed with the world-
wide implementation of this system since 2008 – con-
sidered as one of the “40 ideas to improve the World”. 
This passion and work has been recognized and 
awarded by the Portuguese Republic Parliament with 
the gold medal of the “50th anniversary of the Human 
Rights Universal Declaration”, in 2012, and by the 
Mayor of the Porto City Hall with the Municipal Merit 
Silver Medal. Invited to several national and interna-
tional conferences, acting as a speaker and taking the 
opportunity to share this experience and passion with 
everyone. Created an ngo, so that Coloradd can be 
used in education, allowing the inclusion of colorblind 
children without discriminating, always having in mind 
his mission of taking this tool to all world. 
Trying, through Design, to promote a better World for All!

The Coloradd is an universal graphic language that aims to 
ensure full integration of the colorblind public, whenever 
color is a determining factor, essential to comprehend 
communication and learning contents, contributing deter-
minately to their Social integration and Welfare. Coloradd 
is s based on three graphic symbols representing the three 
primary colors and thru the acquired knowledge of the 

“Color Addition Theory”, the symbols can be related and 
the entire color pallet graphically identified. Universal and 
transversal, every implementation is meant for everyone, 
so colorblind people are not discriminated but includ-
ed. This position engages a positive reaction within the 
communities and willingness for a changing process. The 
Graphic Design ensuring a more accessible and inclusive 
world for everyone. Design is for all! www.coloradd.net

Projektant, urodzony w Portugalii (1969) w Porto, gdzie 
ukończył również studia w zakresie projektowania i marke-
tingu. Wykłada gościnnie w Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (espm) w Brazylii, prowadzi zajęcia na studiach 
podyplomowych, udziela się także jako przedsiębiorca spo-
łeczny zrzeszony w Ashoka Fellow (od 2013). 
Stworzył pionierski system identyfikacji barwy dla osób 
dotkniętych dysfunkcją rozpoznawania koloru – coloradd. 
Ten innowacyjny język pozwala około 350 milionom ludzi na 
całym świecie rozróżnić kolory. System został wprowadzony 
do powszechnego użytku w roku 2008 – jako jeden  
z „40 projektów, które zmieniły Świat na lepsze”. Pasja 
i praca Miguela Neivy zostały docenione przez Parlament 
Portugalski, który przyznał mu złoty medal „50th 
Anniversary of the Human Rights Universal Declaration”  
[50.lecia Światowej Deklaracji Praw Człowieka] (2012),  
i przez Burmistrza Porto, który wyróżnił go the Municipal 
Merit Silver Medal [Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Miasta]. Miguel Neiva prezentował swój projekt na licznych 
krajowych i międzynarodowych konferencjach, dzieląc 
się swoim doświadczeniem z szerokim gronem słuchaczy. 
Zgodnie z intencją Miguela coloradd, jako projekt ngo, może 
być stosowany w edukacji na całym świecie, eliminując 
dyskryminację dzieci nierozróżniających barw. Próbujmy 
poprzez projektowanie tworzyć dla wszystkich lepszy świat!

Coloradd jest uniwersalnym językiem graficznym, stwo-
rzonym w celu integracji społeczności osób niewidzących 
barw, z rozpoznającymi barwy, by umożliwić im równo-
prawny udział w procesach edukacyjnych i komunika-
cyjnych. System Coloradd bazuje na trzech symbolach 
graficznych, reprezentujących barwy podstawowe. 
W oparciu o zasady addytywnej teorii barw, symbole 
te można łączyć, podobnie jak trzy podstawowe kolory, 
tworząc pełną paletę barw, lub ich graficzną identyfikację. 
Oznacza to, że osoby nie rozpoznające barwy, dzięki temu 
systemowi, nie zostaną wykluczone. System Coloradd 
budzi pozytywne reakcje i zachęca do dalszych tego typu 
działań. Projektowanie graficzne może udostępnić świat. 
Jest dla wszystkich!

COLORADD – SYMBOLS THAT  
INCLUDE COLORS

COLORADD – SYMBOLE BARW

Lecture: 12.12.2014, 16.35–17.05 Wykład: 12.12.2014, 16.35–17.05



Charis Tsevis
http://www.tsevis.com/
http://tedxtalks.ted.com/video 
/TEDxAthens-2011-Charis-Tsevis-T

Charis Tsevis is an award 
winning visual designer 
living and working in 

Athens, Greece. His client list includes companies like Nike, 
Coca-Cola, PepsiCo, Toyota and ikea, advertising agencies 
like tbwa\Chiat\Day, Saatchi & Saatchi la, ddb Berlin and 
Leo Burnett Hong Kong and media like Time, Fortune, 
Wired and the Wall Street Journal. Tsevis studied Visual 
Design in Athens and Milan and he now teaches Visual 
Communication at akto College in Greece. He frequently 
contributes to prominent publications with articles on 
design theory, aesthetics and cyberculture. His work has 
been featured in many prestigious publications. He exhibit-
ed in galleries and museums around the world.

Design is so simple, that’s why it is so complicated.  
— Paul Rand

Simplicity versus complexity, emptiness versus fullness, 
red versus green, warm versus cold. The eternal battle 
of the opposites. A logical and an emotional approach 
to design. The search for identity by maintaining the 
equilibriums of nature. The task of overcoming dead 
ends only to discover that there are no dead ends.
The story of images based on the principles of Gestalt 
psychology. The influence of Archiboldo, Bruno Munari, 
Steve Jobs, Odysseas Elytis, the Greek fisherman... The 
whole that is always greater than the sum of its parts. 

Charis Tsevis jest mieszkającym w Atenach, wielokrot-
nie nagradzanym projektantem komunikacji wizualnej. 
Do jego klientów należą: Nike, Coca-Cola, PepsiCo, 
Toyota i ikea, agencje reklamowe: tbwa\Chiat\Day,  
Saatchi & Saatchi la, ddb Berlin i Leo Burnett Hong Kong 
oraz wydawnictwa prasowe: Time, Fortune, Wired i Wall 
Street Journal. Tsevis studiował komunikację wizualną  
w Atenach i Mediolanie, obecnie zaś wykłada 
Komunikację Wizualną na akto College w Atenach. Jest 
także autorem publikacji poświęconych teorii i praktyce 
projektowej, estetyce i cyber-kulturze. Jego projekty 
wizualne były przedstawiane w wielu prestiżowych pu-
blikacjach poświęconych współczesnemu projektowaniu, 
wystawiane w galeriach i muzeach na całym świecie.

Projektowanie jest proste, dlatego tak skomplikowane. 
— Paul Rand

Prostota versus złożoność, pustka versus pełnia, czer-
wień versus zieleń, ciepło versus zimno. Wieczne 
ścieranie się przeciwieństw. Logiczne i emocjonalne 
wyzwanie dla projektantów. Poszukiwanie tożsamości 
poprzez ustalenie naturalnej równowagi. Poszukiwanie 
ślepych uliczek kończy się stwierdzeniem ich braku. 
Historia obrazowania zasadza się na pryncypiach psy-
chologii Gestalt. Naznacza ją dzieło Archiboldo, Bruno 
Munariego, Steva Jobsa, Odysseas Elytisa, „greckiego 
rybaka”... Całość to więcej niż suma części. 

NO DEAD-ENDS IN DESIGN  
THINKING

NIE MA ŚLEPYCH ULICZEK  
W MYŚLENIU PROJEKTOWYM

Lecture: 13.12.2014, 14.00–14.30 Wykład: 13.12.2014, 14.00–14.30



Oliviero Toscani
http://www.olivierotoscanistudio.com 
/it/portfolio.htm

Oliviero Toscani, son of 
the first photo-journalist 
of the Corriere Della 

Sera, was born in Milan, Italy, in 1942 and studied photogra-
phy and design at the University of the Arts in Zurich from 
1961 through 1965. He is internationally renowned as the 
creative force behind some of the world’s most successful 
brands, creating over the years corporate identities and 
advertising campaigns for companies such as Esprit, Chanel, 
Fiorucci, Prenatal and many more. He collaborated as a 
fashion photographer for international magazines like Elle, 
Vogue, gq, Harper’s Bazaar, Esquire, Stern, Liberation and 
many other. From 1982 to 2000 he built the identity, corpo-
rate image, communication strategy and online presence 
of United Colors of Benetton transforming it into one of the 
world’s most recognized brands. He also created Playlife, 
Benetton’s sportswear line. In 1990 he conceived, creat-
ed and directed Colors, the world’s first global magazine, 
making it a cult magazine soon to be followed by editorial 
and communication forefront runners from all around the 
world. In 1993, he invented, founded and directed Fabrica, 
the international center for arts and modern communication 
research. Japanese architect Tadao Ando was commis-
sioned by Toscani to design the school. Fabrica, under the 
watchful supervision of Toscani, produced books, television 
programs, editorial projects and exhibitions for clients such 
as the United Nations, unhcr, La Repubblica, arte, mtv, rai 
and movies that won three jury prizes at Cannes, Berlin and 
Venice film festivals. Toscani’s work has been exhibited at 
the Biennale of Venice, Triennale of Milan and museums 
of modern art in Mexico City, Helsinky, Rome, Lausanne, 

Between the heart and the mind, there is a tremendous 
potential, we can use to create modern communication, 
reflecting the spirit and needs of our times. In his lecture, 
Oliviero Toscani will look into this issue.

CREATIVITY IN VISUAL COMMUNICATION - THE SUM OF INTELLIGENCE  
AND SENSITIVITY
Lecture: 13.12.2014, 14.35–15.35

Frankfurt, San Paolo and other cities. He has been awarded 
four Lions d’Or at the Cannes Festival, the Unesco Grand 
Prix, two Grand Prix d’Affichage and several Art Directors 
Club in cities such as New York, Tokyo, Berlin, Milan. 
In 2007 he was praised as the Creative Hero at the Saatchi 
& Saatchi Cleo Hero Show. One of the founding professors 
of the Academy of Architecture of Mendrisio, Switzerland, 
Toscani also taught visual communication at several Italian 
Universities and has written various books on communica-
tion. In 1999 and 2000 Toscani was the creative director of 
Talk Miramax in New York. Through the years he also con-
tributed to the creation of various television programs and 
directed short films on social problems like anorexia, oste-
oporosis and juvenile violence. In 2005, after decades of in-
novation in editorial, advertising, film and television, Toscani 
founded La Sterpaia, a renaissance vision of a workshop for 
modern communication research. Projects include collab-
oration with public entities and private committents. Since 
2006 he is the art director of ‘Music Box’, an interactive 
music channel, from which he also conducts ‘cameraoscura’, 
a unique talkshow. In 2008 he curated the communication 
plan for the 100 year anniversary of f.c. Internazionale and 
the publication of ‘Inter! 100 years of emotions’ edited by 
Skira. In 2009 he curated the exhibition ‘workwear. work 
fashion seduction’ for the 75th anniversary of Pitti Uomo. 
From 2008 is travelling all around the world with his project 
razza umana. A project with the aim to discover the variety of 
human morphology and conditions. The photographs and 
videos become part of a multimedia archive and will be the 
subject of publications and traveling exhibitions. 

ENG
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Oliviero Toscani
http://www.olivierotoscanistudio.com 
/it/portfolio.htm

Oliviero Toscani, syn 
pierwszego fotorepor-
tera Corriere Della Sera, 

urodził się Mediolanie, w roku 1942. W latach 1961–1965 
studiował projektowanie i fotografię na University of the 
Arts in Zurich [Uniwersytecie Artystycznym w Zurychu]. 
Jego nazwisko od wielu lat kryje się za głośnymi kam-
paniami reklamowymi najbardziej znanych światowych 
marek, takich jak: Esprit, Chanel, Fiorucci, Prenatal i inne. 
Jako fotograf współpracuje z magazynami modowymi, jak: 
Elle, Vogue, gq, Harper’s Bazaar, Esquire, Stern, Liberation 
by wymienić tylko kilka. W latach 1982–2000 zbudował 
system identyfikacji obrazujący misję, strategię komunika-
cyjną i internetową dla United Colors of Benetton, czyniąc 
ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek. 
On także zaprojektował Playlife – linię sportowych strojów 
Benettona. W 1990 wymyślił, zaprojektował i stworzył oraz 
prowadził Colors – kultowy magazyn, wydawany na całym 
świecie, którego forma edytorska stała się inspiracją dla 
licznych, późniejszych naśladowców. W 1993 zaprojekto-
wał, stworzył, sfinansował i uruchomił Fabrica [Fabrykę] 

– międzynarodowe centrum badawcze komunikacji  
i sztuki wizualnej. Projekt architektoniczny budynku szkoły 
wykonał, zaproszony przez niego do współpracy, japoński 
architekt, Tadao Ando. Fabrica, pod troskliwym nadzorem 
Toscaniego, wydaje książki, produkuje programy telewizyj-
ne, realizuje projekty prasowe i wystawy dla takich klien-
tów jak: United Nations, unhcr, La Repubblica, arte, mtv, rai  
i filmy, które zdobyły trzy prestiżowe nagrody na festiwa-
lach w Cannes, w Berlinie i w Wenecji.
Prace Toscaniego pokazywane były na Biennale Weneckim, 
Triennale Mediolańskim, w muzeach sztuki współczesnej 
w Mexico City, Helsinkach, Rzymie, Lozannie, Frankfurcie, 
San Paulo i wielu innych miastach. Czterokrotnie zdobywał 
Lions d’Or [Złote Lwy] na Festiwalu w Cannes, otrzymał  
nagrodę Grand Prix Unesco, dwukrotnie był laureatem 

Pomiędzy sercem a umysłem znajduje się ogromny 
potencjał, który możemy wykorzystać tworząc nowocz-
esną komunikację, odpowiadająca duchowi i potrzebom 
naszych czasów. W swoim wykładzie Oliviero Toscani 
zajmie się tym zagadnieniem.

KREATYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI WIZUALNEJ – SUMA INTELIGENCJI  
I WRAŻLIWOŚCI
Wykład: 13.12.2014, 14.35–15.35

Grand Prix d’Affichage i kilkakrotnie odbierał nagrodę  
Art Directors Club [Stowarzyszenie Dyrektorów 
Artystycznych] w miastach takich jak Nowy Jork, Tokyo, 
Berlin, Mediolan. W 2007 otrzymał tytuł Creative Hero 
nadawany przez agencję Saatchi & Saatchi Cleo Hero 
Show. Jest współzałożycielem Academy of Architecture of 
Mendrisio [Akademia Architektury w Mendrisio] 
w Szwajcarii. Toscani wykłada komunikację wizualną na kil-
ku włoskich uniwersytetach i jest autorem książek poświę-
conych temu zagadnieniu. W latach 1999–2000 prowadził 
jako dyrektor kreatywny Talk Miramax w Nowym Jorku.  
Od lat współpracuje z różnymi telewizjami, uczestnicząc  
w tworzeniu i produkcji programów oraz filmów krótkome-
trażowych poświęconych ważnym problemom społecznym, 
jak anoreksja, osteoporoza, czy przemoc wśród młodzieży. 
W 2005, po kilku dekadach innowacyjnych działań na rzecz 
wydawnictw prasowych, reklamy, filmu i telewizji, Toscani 
założył La Sterpaia – wizjonerskie warsztaty badawcze,  
o renesansowej formule, poświęcone nowoczesnej komu-
nikacji. Projekt obejmuje współpracę zarówno z państwo-
wymi, jak i niezależnymi, prywatnymi instytucjami. Od roku 
2006 Toscani jest dyrektorem Music Box – interaktywnego 
kanału muzycznego, w ramach którego prowadzi mię-
dzy innymi unikalny talk-show cameraoscura. W 2008 był 
kuratorem programu obchodów 100. lecia f. c. internazio-
nale milano [klub sportowy] i publikacji Inter! 100 years of 
emotions [Inter! 100 lat emocji] opublikowanej przez wy-
dawnictwo Skira. W 2009 jako kurator prowadził workwear. 
work fashion seduction – towarzyszące 75. rocznicy Pitti 
Uomo [florencki dom mody męskiej]. Od 2008 Toscani 
podróżuje po świecie z projektem razza umana. Celem tego 
projektu jest pokazanie zróżnicowanego morfologicznie  
i kondycyjnie gatunku ludzkiego. Zdjęcia i filmy, gromadzo-
ne w trakcie trwania projektu, przechowywane są w archi-
wum multimedialnym i prezentowane w formie publikacji 
oraz podróżujących po całym świecie wystaw.



Marcin Wichrowski
http://vimeo.com/81595450

Aphasia is an acquired language disorder caused by trau-
matic brain injury or disease. It’s common consequence 
of stroke that damages specific brain regions responsible 
for language generation and comprehension. Precise 
classifying types and subtypes of aphasia is difficult 
because language is a comprehensive and complex be-
havior. Therefore every aphasics is unique and has highly 
selective range of disabilities. This lecture presents the 
role of Human-Computer Interaction discipline in design-
ing, prototyping, implementing, evaluating and testing of 
it solutions for people with cognitive disabilities. Amazing 
advances in computer technology including ubiquitous 
computing, mobile devices, Internet, social media, mul-
timodal interaction etc. give many great possibilities for 
designing assistive technology to support people suffering 
from aphasia in their daily activities and rehabilitation 
process. Increasing likelihood that these individuals are 
computer-literate gives additional chance to accept new 
technical solutions. As an example of these technologies 
presentation shows available hardware and software solu-
tions designed to improve communication and promote 
quality of life for people with aphasia. 

The proposed workshop familiarizes participants with 
the problems faced by people with aphasia and allows 
to ideate and design concepts/prototypes of assistive 
applications which may improve their communication 
skills, rehabilitation process and overall quality of life. 
The workshop is divided into several parts including in-
troduction to specific needs and problems of individuals 
with aphasia, understanding the benefits of 
User-Centered Design, creating concepts and sketches 
of new solutions, using personas, scenarios, story-
boards, building information architecture and working 
with analog and digital prototypes of proposed assistive 
applications. Thanks to cooperation of the person who 
has experienced aphasia and it interaction designer the 
workshop gives unique opportunity to discuss, review 
and evaluate created projects.

DESIGNING APPLICATIONS FOR 
PEOPLE WITH APHASIA

PROTOTYPING OF ASSISTIVE  
APPLICATIONS FOR PEOPLE WITH 
APHASIA

Lecture: 12.12.2014, 17.10–18.00 Workshop: 9–11.12.2014,  10.00–17.00

ENG

He graduated from 
Polish-Japanese  
Academy of Infor-

mation Technologies in Warsaw, Poland. Works in 
Multimedia Department, Faculty of Computer Science 
pjiit. Teaches many multimedia subjects at Computer 
Science Faculty, New Media Art Faculty (bachelor’s/
master’s degree programs) and is a technical super-
visor of students’ final works/projects. Specialized in 
computer graphics, designing and programming rich 
web and mobile interfaces/applications, non-linear 
audio/video editing and motion graphics, dvd-Video/
Blu-ray Disc authoring, Human-Computer Interaction, 
Augmented Reality. Guest lecturer and multimedia 

workshop co-organizer at Academy of Fine Arts (War-
saw, Katowice) and during Erasmus program (Ireland, 
Scotland, Finland, Belgium). Since 2006 co-organizer 
of hci conferences “Kansei in practice” and “midi – Mul-
timedia, Interaction, Design and Innovation” concerning 
issues of usability, ergonomics and functionality of the 
user interfaces and implementation of methods for 
User-Centered Design.
Cooperates with artists from Academy of Fine Arts in 
Warsaw and creates interactive audio/video installations/
projects. He is interested in new experimental forms of 
human – computer interaction and methodologies for 
design and development of medical user interfaces.
Adobe Certified Expert.



Marcin Wichrowski
http://vimeo.com/81595450

Afazja to zespół zaburzeń czynności mowy nabyty na 
skutek urazu mózgu. Jest częstą konsekwencją udaru lub 
urazu czaszkowo-mózgowego, który powoduje organiczne 
uszkodzenie struktur mózgowych odpowiedzialnych za 
funkcje językowe. Podejmowane próby precyzyjnego skla-
syfikowania typów i podtypów afazji są trudne, ze względu 
na kompleksowość i złożoność zagadnień językowych. 
Każdy afatyk jest unikalny, a kombinacja jego zaburzeń 
charakteryzuje się dużym stopniem niepowtarzalności 
i zróżnicowania.
Wykład prezentuje rolę interdyscyplinarnej nauki jaką jest 
Interakcja Człowiek–Komputer w projektowaniu, prototy-
powaniu, implementacji, ewaluacji i testowaniu rozwiązań 
dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Niezwykły 
postęp w rozwoju technologii informatycznych stwarza 
nowe możliwości dla projektowania rozwiązań wspierają-
cych afatyków w ich codziennym życiu i procesie rehabili-
tacji. Wzrasta również prawdopodobieństwo, że osoby te 
miały wcześniej doświadczenia w obsłudze komputera, co 
daje dodatkową szansę na łatwiejszą akceptację nowych 
rozwiązań technologicznych.
W prezentacji przedstawione zostaną dostępne rozwiąza-
nia sprzętowe i programowe, stworzone w celu wspoma-
gania umiejętności komunikacyjnych i wspierania jakości 
życia afatyków. 

Proponowany warsztat zapozna uczestników z prob-
lemami, które dotyczą osób z afazją i pozwoli zaprojek-
tować koncepcje/prototypy aplikacji, które mogą po-
lepszyć i wspierać ich umiejętności komunikacyjne, proces 
rehabilitacji i ogólną jakość życia. Warsztat podzielony jest 
na kilka części włączając w to zdefiniowanie specyficznych 
problemów osób z zaburzeniami afatycznymi, omówie-
nie zalet metodologii projektowania zorientowanego na 
użytkownika (User-Centered Design), tworzenie kon-
ceptów i szkiców nowych rozwiązań, zastosowanie person, 
scenariuszy użycia, storyboardów, budowanie architektury 
informacji oraz pracę z analogowymi i cyfrowymi pro-
totypami proponowanych rozwiązań. Dzięki współpracy 
osoby afatycznej (Karolina Wiktor) oraz informatyka  
(Marcin Wichrowski) zajmującego się projektowaniem 
interakcji, warsztat daje unikalną możliwość dyskusji, 
omówienia oraz oceny stworzonych przez uczestników 
projektów. Mogą w nim uczestniczyć zarówno projektanci, 
jak i terapeuci zajmujący się wspomaganiem osób z dys-
funkcjami komunikacyjnymi.

PROJEKTOWANIE APLIKACJI 
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI  
AFATYCZNYMI

PROTOTYPOWANIE APLIKACJI  
WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY  
Z ZABURZERZANIAMI AFATYCZNYMI

Wykład: 12.12.2014, 15.05–15.35 Warsztaty: 9–11.12.2014, 10.00–17.00

PL

Absolwent Polsko-
Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych 

w Warszawie, a obecnie wykładowca, w Katedrze 
Multimediów na Wydziale Informatyki pjatk.
Prowadzi zajęcia na Wydziale Informatyki, Wydziale Sztuki 
Nowych Mediów oraz Wydziale Informatyki Społecznej 
związane z grafiką komputerową, projektowaniem  
i programowaniem interfejsów na potrzeby Internetu oraz 
aplikacji mobilnych, edycją audio/wideo, dvd-Video/Blu-ray 
Disc authoringiem, e-learningiem, technologią Augmen-
ted Reality oraz Human-Computer Interaction. Prowadzi 
gościnne warsztawy/wykłady dot. zagadnień z dziedziny 
multimediów na asp (Warszawa i Katowice) oraz w ramach 
wymian akademickich programu Erasmus (Irlandia, Szkocja, 
Finlandia, Belgia). W roku 2012 odbył 3-miesięczny staż  
w Technische Universiteit Eindhoven w Holandii gdzie zaj-

mował się projektowaniem aplikacji na urządzenia mobilne 
dla ludzi z zaburzeniami afatycznymi.
Od 2006 roku corocznie współorganizuje seminaria/
konferencje naukowe (Kansei, midi) poruszające tematy 
użyteczności, ergonomii, a także funkcjonalności interfejsu 
użytkownika oraz wdrażania metod projektowania zoriento-
wanego na użytkownika (ucd – User–Centered Design).
W kooperacji z artystami asp Warszawa współtworzy pro-
jekty/instalacje artystyczne wykorzystujące nowoczesne 
technologie multimedialne.
Jego praca naukowa skupia się na opracowywaniu metodo-
logii projektowania interfejsów użytkownika aplikacji 
i urządzeń medycznych. Pasjonują go nowe, eksperymen-
talne formy interakcji człowiek-komputer oraz badanie ich 
wpływu na użyteczność i emocje odbiorców.
Certyfikowany ekspert wielu programów Adobe (Adobe 
Certified Expert).



Timo de RIjk
http://www.whatdesigncando.nl/
people/timo-de-rijk/

'From a scientific 
perspective design is 
both problematic and 

provoking' - Timo de Rijk once said. At What Design 
Can Do, De Rijk will deliver his inaugural address on 
the occasion of his instalment as Professor of Design, 
Culture and Society, a joint chair at Delft University 
of Technology and Leiden University. From his pre-
vious position as Professor of Design Cultures at vu 
University in Amsterdam between 2010 and 2013, De 
Rijk is known for his broad and often rebellious view 
of design. There is more to learn, he thinks, from the 
interior design of Chinese restaurants than from many 
highbrow author designs. De Rijk studied art history 
at Leiden University and received his phd in 1998 from 

Delft University of Technology with a thesis entitled The 
Electrical House: Design and Acceptance of Electrical 
Domestic Appliances in the Netherlands. He has cu-
rated several exhibitions, including Norm=Form: On 
Standardization and Design in 2010 and has published 
several books including Art Deco in the Netherlands 
(2006). De Rijk has lectured extensively around the 
world (China, Germany, India, Russia, Spain, Turkey, uk) 
and produced a television series on design history. In 
2006 he was convener of the international conference 
Design and Evolution, the first non-uk conference of 
the Design History Society. He is editor of the Dutch 
Design Yearbook and acts as the current chairman of 
the Association of Dutch Designers (bno).

Graphic design in The Netherlands experienced be-
tween the 1960s and the 1990s a period of growing 
professionalization and of exciting experiment. Design 
in general and communication - and graphic design in 
particular was strongly supported by the government 
with subsidies and commissioned by large stately 
owned companies. In recent years though the world 
of graphic design suffered as a result of new political 
ideas, the sell out of companies and the reorganization 
of cultural funding. A new cultural reality and the rise 
of the digital world inspired nevertheless new practices 
of graphic design, that flourish between commerce and 
experiment. Timo de Rijk will analyze a few of the most 
striking examples of those new practices of recent years 
in The Netherlands.

Timo de Rijk is professor Design, Culture & Society at 
Delft University of Technology and Leiden University in 
The Netherlands. 

NEW PRACTICES IN THE 
NETHERLANDS
Lecture: 12.12.2014, 16.00–16.30

ENG



Timo de RIjk
http://www.whatdesigncando.nl/
people/timo-de-rijk/

„Z punktu widzenia 
nauki projektowanie 
jest jednocześnie 

problematyczne i prowokujące” – zauważył w jednym 
ze swych wystąpień Timo de Rijk. O tym, co możemy 
osiągnąć dzięki projektowaniu mówił w wykładzie in-
auguracyjnym, gdy obejmował stanowisko profesora 
(Professor of Design, Culture and Society [Projektowania, 
Kultury i Nauk Społecznych]) połączonych katedr, Delft 
University of Technology [Uniwersytetu Technicznego 
w Delft] i Leiden University [Uniwersytetu w Leiden]. 
Pracując w latach 2010–2013 jako Professor of Design 
Cultures [Profesor Kultur Projektowych] na uniwersytecie 
amsterdamskim – vu University, De Rijk dał się poznać 
jako osoba o otwartym i często kontrowersyjnym spojrze-
niu na projektowanie. Jego zdaniem, na przykład, więcej 
wiedzy projektowej płynie z obserwacji wnętrz chińskich 
restauracji, niż z lektury wielu książek, wziętych autorów 
piszących o dizajnie. De Rijk ukończył Historię Sztuki 
na Leiden University [Uniwersytecie w Lejdzie i w 1998 

obronił pracę doktorską pt. The Electrical House: Design 
and Acceptance of Electrical Domestic Appliances in the 
Netherlands [Dom Elektryczny – projektowanie i zastoso-
wanie domowych urządzeń elektrycznych w Holandii] na 
Delft University of Technology [Universytecie Technicznym 
w Delft]. Jest kuratorem kilku wystaw w tym Norm=Form: 
On Standardization and Design [Norma=Forma: 
Standaryzacja i Dizajn] (2010) i autorem książek takich 
jak np.: Art Deco in the Netherlands [ArtDeco w Holandii] 
(2006). De Rijk intensywnie podróżuje i wykłada na 
całym świecie (Chiny, Niemcy, Indie, Rosja, Hiszpania, 
Turcja, Wielka Brytania) jest także producentem tele-
wizyjnego serialu poświęconego historii sztuki. W roku 
2006 zwołał międzynarodową konferencję Design and 
Evolution [Projektowanie i Ewolucja], pierwszą nie brytyj-
ską konferencję Stowarzyszenia Historii Dizajnu [Design 
History Society]. Jest redaktorem Dutch Design Yearbook 
[Holenderski Rocznik Projektowy] i prezesem Association 
of Dutch Designers (bno) [Stowarzyszenia Projektantów 
w Holandii].

W latach 1960–1990 niderlandzkie projektowanie 
graficzne charakteryzował zarówno wzrastający poziom 
profesjonalizmu, jak wzrost działań eksperymentalnych. 
Projektowanie, szczególnie komunikacji i projektowanie 
graficzne były poważnie dotowane i wspierane przez sub-
sydia oraz zamówienia rządowe. 
W ostatnich latach, w wyniku zmian politycznych, sprzeda-
ży firm i zmniejszeniu wydatków na kulturę, świat projek-
towy znacznie podupadł finansowo. Nowa rzeczywistość 
finansowa oraz wzrost znaczenia nowych mediów wyzwo-
liły nowe praktyki w projektowaniu graficznym sytuując je 
gdzieś pomiędzy działaniami komercyjnymi a eksperymen-
tem. W swoim wykładzie Timo de Rijk analizuje najbardziej 
wyraziste z działań, jakie miały miejsce w ostatnich latach 
Niderlandach.

Timo de Rijk profesor dizajnu, Wydziału Społeczno-
Kulturalnego Delft University of Technology i Leiden 
University in The Netherlands.

NOWE PRAKTYKI PROJEKTOWE  
W NIDERLANDACH
Wykład: 12.12.2014, 16.00–16.30

PL



Simon Roche 
www.bureau.ie

Harry Beck turned the London Underground into a 
simple-to-understand system, then in New York Massimo 
Vignelli made Manhattan’s subway an understandable 
linear flow for the common commuter. But can we ex-
tend this to mapping the streets and cities above ground? 
Do print maps give us so much more of a true sense of 
where we are? Should we think more of the experience 
from the street than from a bird’s eye? And how would a 
print solution to this reflect back into an electronic medi-
um, and back onto the very streets it depicts?
At the raw edge of translating thinking and theory to 
design is the humble map. A life-or-death matter when 
navigating oceans and harbours it can also change the 
lives of millions by making a large city understandable, 
and easy to travel within. Int an era of google maps and 
portable electronic devices our understanding of a city 
is being limited to backlit screens relying on power and 
data networks and lacking a design representing the 
city’s personality itself. 
In this two-day workshop, Simon Roche (www.bureau.ie) 
will ask participants to look at fresh and creative ways of 
mapping the streets of cities or towns from the perspec-
tive of the inhabitant or visitor. Beginning with historical 
analysis we’ll begin with the design of an analogue map 
and/or system and will close with how this system might be 
applied in the environment itself and then in digital form too. 

Can we develop new ways of thinking about how we 
represent the physical city environment to improve the 
way we navigate around unknown places? Can we de-
velop codes and theories to make it easy to apply a new 
mapping solution to any city and still maintain its person-
ality? How can we bring these new ideas into the living 
environment and into the digital one too, so the unfamil-
iar becomes understandable through a language we can 
instinctively understand? 

Materials required:
Sketchbooks or paper (A3 ideally and gridded if you 
like but not essential), coloured pens/pencils, ruler plus 
mapping research*.
If available bring laptops running Adobe Illustrator, or 
similar but this is not essential to the successful comple-
tion of the course. 

* Mapping research: Collect printed samples ideally of 
maps for various purposes from where you live and/or 
where you have visited. Bike maps, walking maps, even 
museum plans. All varieties of where people are using 
the printed guide to find their way. Online samples of 
successful mapping projects should be printed out.

THE VISUAL EXPRESSION OF THE PHYSICAL WORLD: NEW ROUTES  
IN MAPPING CITIES TO ENHANCE THE LIVES OF PEOPLE. 
Free workshop/registration required: 10–11.12.2014

ENG

Having first trained 
in Ireland and then 
London, Simon has 

been working as a professional graphic designer for al-
most 20 years. His love of print, and specifically editorial 
design, have seen him work in magazines for much of 
that time while also being involved heavily in branding 
and information design. Adapting his knowledge to 
digital, a recent year-long project saw him art-direct 
13 educational iBooks for the usa market, which were 
feature in an Apple keynote address. He set up a design 
studio in Copenhagen in 2009, moving it to Brussels 
in 2012 and is currently based out of Dublin under the 
studio name Bureau. 

He has taught at various Irish colleges over his 20 years 
as a professional including many years at Athlone it, 
plus he’s spoken at Letterfrack Furniture College and 
Trinity College, Dublin. 
A map collector and obsessive (probably because of his 
terrible sense of direction) he designed the first digitally 
created cycle map of Copenhagen for their City Hall and 
more recently mapped a Local’s guide to Dublin for the 
Irish Tourist Board (Fáilte Ireland).
He has won Best Designer at the Irish Publications 
awards in 2008, and has been hunting the perfect pint 
of Guinness for 24 years. 



Simon Roche 
www.bureau.ie

Harry Beck zamienił londyński Underground w zrozu-
miały schemat, Massimo Vignelli zobrazował nowojorski 
Subway prostymi liniami prowadzącymi dojeżdżających 
do pracy. Czy jest możliwe przedstawianie map naziem-
nych ulic i miast w ten sam sposób? Dlaczego drukowa-
ne mapy obrazują znacznie więcej informacji na temat 
naszego położenia? Czy wybierając drogę, idąc musimy 
bardziej się zastanawiać, niż spoglądając z lotu ptaka? 
Jak rozwiązania drukarskie wpływają na projekty map 
elektronicznych a te na drogi, które obrazują.
Mapy pokazują jak zamiary i teoria przekładają się na 
praktykę projektową. Decydują o życiu lub śmierci 
szukających bezpiecznego portu, czyniąc zrozumiałymi 
wielkie aglomeracje miejskie. Dopomagają podróżnym 
odnaleźć się w gąszczu ulic. W erze Google-map i urzą-
dzeń mobilnych od użytkownika wymaga się jedynie 
włączenia ekranu i połączenia z internetową nawigacją, 
nie oddającą obrazu i osobowości miasta. 

W dwudniowym warsztacie Simon Roche (www.bureau.
ie) zachęci uczestników, by na powrót spojrzeli na 
miasto i spróbowali w sposób kreatywny podejść do ob-
razowania tkanki jego ulic z punktu widzenia mieszkańca 
lub gościa. Poczynając od analiz historycznych, poprzez 
tradycyjne rysowanie mapy analogowej, stworzymy sys-
tem, który można zaimplementować w terenie i zastoso-
wać w projekcie dygitalnym.
Czy możliwe jest wypracowanie nowych ścieżek myśle-
nia o obrazowaniu fizycznego świata i lepsze organizo-
wanie nawigacji po nieznanych terenach? Czy zdołamy 
stworzyć kody i teorie czyniące łatwiejszym mapowanie 
miast, jednoczśnie zachowujące ich indywidualny cha-
rakter? Jak te nowe pomysły przenieść na realny grunt 
i zastosować w urządzeniach elektronicznych, by dzięki 
właściwie dobranemu językowi, instynktownie zrozu-
mieć i przyswoić to, co wydawało się obce?

ODZWIERCIEDLENIE ŚWIATA FIZYCZNEGO:
NOWE, PODNOSZĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA, KIERUNKI W MAPOWANIU MIAST
Darmowe warsztaty/konieczna wcześniejsza rejestracja: 10–11.12.2014

PL

Od około 20 lat, po 
studiach w Irlandii 
i następnie w Londynie, 

pracuje jako grafik projektant. Jest wielbicielem druku, 
szczególnie ceni sobie projektowanie na potrzeby prasy, 
pochłania go projektowanie dla magazynów, ale nie stro-
ni też od kreowania marki i projektowania informacji.
Ostatnio, adaptując swoją wiedzę na potrzeby nowych
nośników, zajął się projektowaniem edukacyjnych 
e-Booków, z których 13 trafiło na rynek amerykański. 
Apple zaleca je do prowadzenia prezentacji. W 2009 
przeniósł swoje studio do Kopenhagi, następnie (2012) 
do Brukseli, a obecnie, pod nazwą „Bureau”, osadził je 

w Dublinie.  Wykładał w 20 różnych szkołach wyższych 
na terenie Irlandii, w tym Athlone it i Letterfrack Furniture 
College oraz Trinity College w Dublinie.
Jest zapalonym kolekcjonerem map (być może z powodu
kiepskiej orientacji w terenie). Na zlecenie władz miasta, 
jako pierwszy projektował zdygitalizowany cykl planów 
Kopenhagi, a ostatnio także przewodnik po Dublinie, dla 
Irish Tourist Board (Fáilte Ireland).
W roku 2008 w konkursie Irlandzkie Publikacje 2008, 
otrzymał nagrodę Najlepszy Projektant [Best Designer], 
i przez najbliższe 24 lata będzie sobie mógł pozwolić na 
szklaneczkę wyśmienitego Guinnessa.



Hilary Kenna
https://www.linkedin.com
/in/hilarykenna

In a world of increasing information overload and de-
creasing attention spans, communicating to, and cap-
tivating an audience is becoming increasingly difficult. 
In the last decade, the visualisation of information has 
become a prevalent technique for explaining complex 
ideas and data in an immediate and engaging way.
However, the motivation behind much of the data visual-
isation and infographics produced today is because peo-
ple don’t want to read, and don’t have the time, or want to
spend the time, it takes to gain a deeper understanding of
complex information.
This lecture will explore the use of visualisation tech-
niques in critical design thinking that were applied during 
the course of practice-based PhD research, and in the
subsequent design of a software product that was unex-
pectedly developed from this research.
Information visualisations or ‘graphic aids’ have long 
been recognised by the field of human computer inter-
action, to have two important purposes in aiding human 
cognition:

• To communicate complex ideas
• To create and discover ideas

This lecture will demonstrate how the process of visual-
isation was used during the design process for both of 
these purposes, in the following activities:

• To conduct a technology and literature review for
practice-based PhD research;

• To translate theoretical ideas into a practice methodolo-
gy and apply it in design practice of the design of an iPad 
book

• To ideate and design a search and discovery software
product
These projects will examine how key visualisation prin-
ciples were used to clarify, simplify, explain and solve 
complex information problems. In each context, the use 
of visualisation in design thinking led to unexpected 
outcomes. The lecture will also highlight what, if any, are 
the possible advantages of visualisation techniques over 
non-visual methods to aid problem solving, to stimulate 
ideation, and to uncover hidden patterns and meaning 
within vast quantities of information.

VISUALISATION IN DESIGN THINKING: UNEXPECTED OUTCOMES
Lecture: 13.12.2014, 10.40–11.10

ENG

Dr. Hilary Kenna is a 
designer, entrepreneur, 
researcher and teacher 

with twenty years experience.
Hilary lectures part-time in Design and Digital Media 
at the Institute of Art, Design and Technology Dun 
Laoghaire, (iatd), Dublin, Ireland where she was pre-
viously Programme Chair of the ba (hons) in Visual 
Communication. At iatd, Hilary raised over €1 million 
in commercialisation research funding as Principal 
Investigator of two data visualization and user interface 
research projects. The second of which was spun out into 
a campus start-up called Vizolve for which Hilary is now 
ceo/Co-founder. In July 2014, Vizolve, a design-led tech-
nology company, launched its beta product SeeSearch 

– a visual search and discovery platform.
Hilary is an internationally published and award-win-
ning designer with specialist expertise in user interface, 
user experience (ux) design and data visualisation. 
Previous design projects include the dvdrom title ‘Mind 

Reading – the interactive guide to emotions’, authored 
by the University of Cambridge and published by rgb 
Company, which received a Bafta nomination in 2002. 
More recently she designed the interface for Making 
Modernity: Media Explorer, a touch screen installation of 
the Periodic Table of Elements at the Chemistry Heritage 
Foundation Museum in Philadelphia, July 2008. In 2011, 
she designed the multiple award-winning iPad App, The 
Waste Land, for publishers Faber & Faber and Touch 
Press uk.
Previously, Hilary worked at us multinational, Vivendi 
Universal Games, as a Senior Producer for Games and 
Education consumer titles. In 2012, Hilary completed 
a practice-based phd in Design Principles for Screen 
Typography at the London College of Communication 
(lcc), which is part of the University of Arts London. 
Hilary consults as Head of Design & ux at Independent 
News and Media where she recently re-designed 
Ireland’s largest online newspaper



Hilary Kenna
https://www.linkedin.com
/in/hilarykenna

W świecie przeładowanym informacją co raz trudniej jest
zdobyć zainteresowanie i uwagę odbiorców jakichkol-
wiek komunikatów. W ostatnim dziesięcioleciu obrazo-
wanie informacji stało się cenną techniką pozwalającą 
zrozumieć złożone idee i dane bez nadmiernego wysiłku 
i straty czasu. Często tworzenie wizualizacji danych 
i infografik uzasadnia się niechęcią współczesnego od-
biorcy do lektury; tłumaczy bądź to brakiem czasu, bądź 
brakiem zainteresowania głębszą analizą tekstu, umożli-
wiającą zrozumienie złożonych informacji.
W swoim wykładzie Hilary Kenna analizuje techniki 
wizualizacji i krytycznego myślenia, stosowane w bada-
niach doktoranckich, które nieoczekiwanie przyczyniły 
się do zaprojektowania aplikacji. Obrazowanie informacji, 

„pomoc graficzna” [‘graphic aids’], od lat jest uznawana 
w obszarze projektowania interakcji człowiek – kom-
puter za czynnik silnie wspierający procesy kognitywne 
z dwóch podstawowych powodów:
1. umożliwia prezentację złożonych idei;
2. inspiruje do tworzenia i odkrywania nowych idei.
Hilary Kenna przedstawi oba aspekty oddziaływania

obrazowania na proces projektowy w następujących eta-
pach działania projektowego:
1. w opracowaniu technologii i literatury, używanych w ba-
daniach doktoranckich, dotyczących projektu użytkowego;
2. w przełożeniu teoretycznej koncepcji na praktyczną me-
todykę stosowaną w procesie projektowym oraz publikacji 
na iPad;
3. w inspirowaniu „odkrycia” i tworzeniu nowej aplikacji.
Słuchacze dowiedzą się jak kluczowe zasady obrazowa-
nia zostały zastosowane do przedstawienia, uproszcze-
nia, wyjaśnienia i wreszcie rozwiązania złożonych proble-
mów informacyjnych. W każdym obszarze wizualizacja 
myślenia
projektowego prowadziła do zaskakujących rezultatów.
W swoim wykładzie dr Kenna postara się także wskazać 
czy, i jaką przewagę mają techniki obrazowania myśli, 
nad nieobrazowymi sposobami rozwiązywania proble-
mów informacyjnych. Jak mogą wspomagać proces 
projektowy, stymulować kreatywność oraz prowadzić 
do odkrywania powiązań i znaczenia poszczególnych 
elementów złożonej informacji.

ZASKAKUJĄCE REZULTATY OBRAZOWANIA MYŚLI W PROJEKTOWANIU.
Wykład: 13.12.2014, 10.40–11.10

PL

Dr. Hilary Kenna od 
dwudziestu lat jest 
projektantką, autorką, 

badaczką i wykładowczynią związaną z Institute of Art, 
Design and Technology Dun Laoghaire, (iadt) w Dublinie, 
gdzie prowadziła katedrę Komunikacji Wizualnej na 
studiach licencjackich, a obecnie współpracuje z uczelnią, 
jako wykładowca projektowania graficznego i mediów 
cyfrowych. Jako reprezentantka władz iadt Hilary pozyskała 
od inwestorów komercyjnych ponad milion Euro funduszy 
dla uczelni na badania poświęcone wizualizacji danych 
i projektowaniu interfejsu użytkownika. Współtworzyła 
także działający przy uczelni start-up, Vizolve. 
W lipcu 2014, Vizolve, prowadzacy badania w zakresie 
wiodących technologii wypuścił swój pierwszy beta-pro-
dukt SeeSearch – http://www.myseesearch.com/ – plat-
formę badawczo projektową, umożliwiającą wyszukiwanie, 
pozyskiwanie i oglądanie na jednym ekranie pożądanych 
informacji z różnych źródeł.
Hilary ma na swoim koncie wiele międzynarodowych publi-
kacji i nagród za projekty, jest ekspertem w zakresie inter-
fejsu użytkownika, projektowania skierowanego na użyt-

kownika i wizualizacji danych. Jej projekty to między innymi 
aplikacja interaktywna pt. „Mind Reading – the interactive 
guide to emotions” [Czytanie w myślach – interaktywny 
przewodnik po emocjach], autoryzowany przez University 
of Cambridge i opublikowany przez rgb Company, który 
otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Bafta [British 
Academy Film Awards] w roku 2002. Projektowała także 
interfejs Making Modernity: Media Explorer, interaktywną 
instalację na ekran dotykowy Periodic Table of Elements 
dla Chemistry Heritage Foundation Museum w Filadelfii 
(2008). W 2011 zaprojektowała wielokrotnie nagradzaną 
aplikację na iPad – The Waste Land, dla wydawnictwa 
Faber & Faber i Touch Press uk. Pracowała także dla amery-
kańskiego holdingu – Vivendi Universal Games, jako Senior 
Producer działu Gier i Wydawnictw Edukacyjnych. 
W 2012 obroniła na Wydziale Komunikacji University of 
Arts London, pracę doktorską pt. Design Principles 
for Screen Typography. Jest naczelną konsultantką graficz-
ną projektowania interfejsu użytkownika w wydawnictwie 
Independent News and Media, dla którego przeprojekto-
wała największą gazetę on-line w Irlandii – www.indepen-
dent.ie.



Eleni Glinou 
Katerina Antonaki
 http://axarnon101.tumblr.com/

Public information in town plays a significant role in our 
every day lives. Text that surrounds us while commuting 
in the town intends to promote and inform, it composes a 
landscape that is inseparable from the city’s architectural 
surfaces. It becomes the skin of the town. Each of us while 
commuting in the town become a reader of the city's 'read-
able skin'. The city manifests and designs its visual identity 
via the collective public printed information. 

Syllabus:
Collection of data from the readable information of the 
City of Warsaw (use of digital camera or mobile phone). 
Participants will photograph posters, billboards, private 
and public buildings signs. 
We are trying to trace all these  information  a walker 
would contact with (most times unconsciously) while 
following a route, in order to explore the amount of the 
readable information (bits and pieces of texts, phrases, 
numbers) a walker would read daily. Then we use an ocr 
application that reads algorithmically our photographs of 
the written information of the city. We will use the results 
of the ocr readings to compose posters of the town. By 
using the original data of the written information as design 
elements we develop a process were we approach the city 
as a design tool that designs itself with as less interference 
as possible from the part of the designer. The designer 
becomes just an inter mediator in the whole process.

Resources needed:
Participants should bring their laptops and digital cameras 
(mobile phone with camera and tablets are also suitable), 
cables to transfer the pictures from the camera to the lap-
top, (otherwise a classroom of 10–15 computers).
A plotter for the final prints (20 prints of 50x70 cm).

Applications required: 
ocr application (we will download a free demo), Adobe 
illustrator and/or Adobe photoshop.

Location: 
A classroom with tables and seats for 10–15 people, digi-
tal projector (pc compatible preferred).

Final result:
By using the original data of the printed information of 
the city of Warsaw as design elements we develop a pro-
cess that approaches the city as a terrain of self 'creation', 
as a design tool that designs itself, with as less interfer-
ence as possible from the part of the designer.
The designer becomes just an inter mediator in the whole 
process. At the end, projects will be presented to the 
group for discussion, critical approach and analysis, final 
changes will be accomplished and the outcomes (posters 
50x70 cm) will be exhibited/uploaded at the confer-
ence’s site.

READABLE WARSAW
Workshop: 10.12.2014, 9.430–19.00, 10–15 design students (preferably 2nd or 3rd year)

ENG

Eleni Glinou was for 
15years a professor 
of graphic design 

at the Graphic Design School of The Technological 
Institute of Athens. She is a visual artist who has an ma 
in Printmaking and an ma on Multimedia/Royal College 
of Arts, London. She had personal and group shows with 
the gallery” Ileana Tunta” in Greece, Italy, Spain, the uk, 
and the usa. Her work is included in many collections 
such as Daskalopoulos collection. She has given work-
shops in Aalto University, Finland. Has been the art direc-
tor of digital publications, among others, of the Piraeus 
Bank foundation. Areas of research include visual literacy, 
visual identities, illustrations and symbols.  

Katerina Antonaki is an independent graphic designer 
(a/k/a/ design, Athens).
Tutor at tei of Athens Department of Graphic Design.
Katerina is exploring the activist role of Graphic design 
(visual and textual aspect of communication) in a social 
and political level. Based on spatial and media theories, 
philosophical analysis, sociological observations and 
visual research she is investigating the links and the 
interferences between graphicdesign and spatial terrain.
Her research interests include visual identity of public 
space, the space that emerges, design methodologies, 
mapping, and the role of spontaneity in design process.



Directed by Michel Gondry, France 2013, 88 min

From Michel Gondry, the innovative director of Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind and The Science of Sleep, 
comes this unique animated documentary on the life of 
controversial MIT professor, philosopher, linguist, an-
ti-war activist and political firebrand Noam Chomsky. 
Through complex, lively conversations with Chomsky and 
brilliant illustrations by Gondry himself, the film reveals 
the life and work of the father of modern linguistics while 
also exploring his theories on the emergence of language. 
The result is not only a dazzling, vital portrait of one of the 
foremost thinkers of modern times, but also a beautifully 
animated work of art.

Source: 
http://www.ifcfilms.com/films/is-the-man-who-is-tall-
happy

He grew up in Versailles with a family who was very influ-
enced by pop music. When he was young, Gondry wanted 
to be a painter or an inventor. In the 80s he entered in an art 
school in Paris where he could develop his graphic skills and 
where he also met friends with whom he created a pop-rock 
band called Oui-Oui. The band released 2 albums ('Chacun 
tout le monde' and 'Formidable') and several singles until 
their separation in 1992. Gondry was the drummer of the 
band and also directed their video clips in which it was 
possible to see his strange world, influenced by the 60s 
and by his childhood. One of his videos was shown on MTV 
and when Björk saw it, she asked him to make her first solo 
video for 'Human Behaviour'. The partnership is famous: 
Gondry directed five other Björk's videos, benefiting by 
the huge budgets. This led to commissions for other artists 
around the world, including Massive Attack. He also made a 

lot of commercials for Gap, Smirnoff, Air France, Nike, Coca 
Cola, Adidas, Polaroid and Levi - the latter making him the 
most highly-awarded director for a one-off commercial.
Hollywood became interested in Gondry's success and 
he directed his first feature movie Human Nature (2001), 
adapting a Charlie Kaufman's scenario, which was shown in 
the 2001 Cannes Festival. Although it wasn't a big suc-
cess, this film allowed him to direct Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind (2004), for which he again collaborated with 
Charlie Kaufman. The movie became a popular independent 
film and he and his co-writers won an Oscar for it.

Source: 
http://www.imdb.com/name/nm0327273/bio

MOVIE

'IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?'

MICHAEL GONDRY



reż. Michel Gondry, Francja 2013, 88 min

Nowy film Michela Gondry'ego („Zakochany bez pamięci”, 
„Jak we śnie”) w którym rozmawia z Noamem Chomskym - 
jednym z największych myślicieli XX i XXI wieku.
Film jest próbą pokazania niezwykle interesującej oso-
bowości Noama Chomsky’ego, a także jego ciekawych, 
choć skomplikowanych naukowych teorii. Michael Gondry 
zdecydował się tu na wyjątkowy zabieg. Nie tylko prowadzi 
z naukowcem fascynującą i szczerą rozmowę. Dodatkowo 
ubarwił ją również fantastycznymi animacji, które w doskona-
ły sposób obrazują na ekranie to, o czym opowiada Chomsky. 
Dzięki temu jego idee stają się znacznie barvziej zrozumiałe 
i przystępne dla widza. W efekcie film zmienia się w prawdzi-
wą wizualną i intelektualną ucztę, a jego tytuł to świadoma 
i nieco ironiczna zabawa językiem, która nawiązuje do teorii 
języka Chomsky’ego. 

Źródło: 
http://www.againstgravity.pl/4/czy-noam-chomsky-jest-wy-
soki-czy-szczesliwy-/363/

Michel Gondry urodził się i dorastał w Wersalu. Jako dziecko 
pragnął zostać malarzem albo wynalazcą. Na początku lat 
80-ych dostał się do szkoły artystycznej w Paryżu. Tam przez 
kilka lat szkolił swoje umiejętności oraz poznał przyjaciół, 
z którymi założył pop-rockowy zespół „Oui-Oui”. Grupa roz-
padła się w 1992 roku i zdążyła wydać zaledwie dwa albumy. 
Gondry pełnił w niej rolę perkusisty oraz reżysera teledysków. 
W swoich krótkometrażowych dziełkach przedstawiał ma-
giczny, tajemniczy świat własnej wyobraźni. Jeden z klipów 
trafił nawet na antenę telewizji MTV, gdzie ujrzała go słynna 
piosenkarka Björk. Była pod takim wpływem umiejętności 
młodego Francuza, że natychmiast zaoferowała mu posadę 
reżysera teledysku do utworu „Human Behaviour”. Przyjaźń, 
jaka się wówczas między nimi zawiązała, zaowocowała pię-
cioma klipami nakręconymi za ogromne pieniądze. Gondry 
został zalany ofertami pracy dla wielu muzyków, w tym dla 

grupy Massive Attack. Zainteresowały się nim także wielkie 
korporacje, jak Gap, Smirnoff, Air France, Nike, Coca-Cola, 
Adidas, Polaroid i Levi. Współpraca z tymi firmami przynio-
sła mu wielkie zarobki oraz mnóstwo nagród dla twórców 
reklam. Michel zainteresował się filmami dopiero pod koniec 
lat 90-ych. Wtedy to nakręcił „Wojnę plemników” ze scena-
riuszem Charliego Kaufmana. Film okazał się wpadką, jednak 
nie zraziło to reżysera. Swój kolejny film przygotowywał 3 
lata, ale długa praca opłaciła się - „Zakochany bez pamię-
ci” zyskał wielkie uznanie w oczach krytyków, a Akademia 
Filmowa uhonorowała Gondry'ego Oscarem za najlepszy 
scenariusz oryginalny.

Źródło: 
http://www.filmweb.pl/person/Michel+Gondry-42660

FILM

„CZY NOAM CHOMSKY JEST WYSOKI 
CZY SZCZĘŚLIWY?”

MICHAEL GONDRY



eunic stands for European Union National Institutes  
for Culture. It is a partnership and network of cultural 
institutes and cultural departments of the European Union 
countries’ embassies. 
eunic’s mission is to promote European values and to 
contribute to cultural diversity inside and outside of the eu 
through collaboration between European cultural institutes. 
eunic projects contribute to connecting culture with such 
key areas as development, ecology, conflict prevention and 
conflict resolution. The projects also foster innovation and 
development of creative economies. 

eunic has 31 members from 26 countries, represented in 
over 150 countries with more than 2,000 branches and 
thousands of local partners. The members work in the arts, 
language, youth, education, science, intercultural dialogue 
and development sectors. On the local level, eunic members 
join together in clusters to collaborate on common projects 
and initiatives.
eunic-Warszawa has been a thriving cluster since its start in 
2007. The cluster cooperates with over 50 different local, 
regional and national institutions, in a big variety of cultural, 
social and educational projects. 

Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kultury – eunic jest 
partnerską siecią instytucji i działów kultury ambasad krajów 
Unii Europejskiej. Misją eunic realizowaną przy współpracy 
europejskich instytutów kultury, jest promowanie wartości 
europejskich i współtworzenie różnorodności kulturowej 
zarówno w jak i poza Unią Europejską. Projekty realizowa-
ne przez eunic wspierają rozwój, działania proekologiczne, 
zapobiegają i przeciwdziałają konfliktom. Skierowane są na 
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i twórczy postęp 
ekonomiczny. 

eunic posiada 31 członków z 26 państw, reprezentowanych 
w ponad 150 krajach, w ponad 2000 oddziałach i poprzez 
tysiące lokalnych partnerów. Członkowie eunic pracują na 
rzecz sztuki, języka, młodzieży, edukacji, nauki i międzykultu-
rowego dialogu oraz rozwoju poszczególnych sektorów. Na 
poziomie lokalnym członkowie eunic tworzą klastry by wspól-
nie wspierać lokalne projekty i inicjatywy. eunic-Warszawa jest 
klastrem działającym od roku 2007. Współpracuje z ponad 50 
lokalnymi i regionalnymi instytucjami współtworząc  projekty 
kulturalne, socjalne i edukacyjne. 

ORGANIZERS
ORGANIZATORZY



The National Audiovisual Institute is a public cultural insti-
tution established in 2009 to record, digitise, archive, and 
facilitate the dissemination of the most valuable manifesta-
tions of Polish culture, including film, music, theater, and art.
The institute organizes and provides support to festivals, 
concerts, conferences, and exhibitions, collaborating with 
both newcomers and renowned figures of the cultural 
scene, from Poland and abroad. nina records valuable cultur-
al events and publishes unique dvd series containing famous 
Polish animated movies and documentaries, as well as dvds 
and cds containing the latest musical, theater, and opera 
productions. The Institute also implements ambitious pro-
jects aimed at broad audiences, often harnessing the power 
of the Internet; it is involved in multiple initiatives focused on 
media education and research projects on audiovisual edu-

cation and culture 2.0; to that end it often collaborates with 
experts on new media, copyright, intellectual property law,  
and archiving.
The aim of the Institute is to become a leading cultural insti-
tution in the field of digitisation and publishing of archives 
documenting Polish Audiovisual heritage.
Effective implementation of these tasks goes beyond tech-
nological and structural processes. The topic of archives and 
making them available to the broad spectrum of audiences 
is also closely related to copyright issues, reflection on cul-
tural memory (including continuous changes to the medium 
itself, which determines perception of contents) and the 
necessity to create a friendly and modern space giving the 
opportunity to familiarize oneself with digitised audiovisual 
resources.

Narodowy Instytut Audiowizualny (nina) to państwowa 
instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępnia-
nia i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misją 
statutową nina jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja 
i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultu-
ry filmowej, muzycznej i teatralnej. Instytut inicjuje  
i wspiera festiwale, koncerty, konferencje i wystawy, podej-
mując współpracę zarówno z uznanymi jak i alternatywnymi 
twórcami rodzimymi i zagranicznymi. Rejestruje cenne 
zjawiska polskiej kultury, jest wydawcą wielu unikatowych 
na rynku serii dvd i cd przedstawiających wybitne polskie 
filmy animowane i dokumentalne jak również najnowszą 
twórczość współczesnych kompozytorów oraz reżyserów 
teatralnych i operowych. 

nina realizuje projekty wykorzystujące możliwości Internetu 
i skierowane do szerokiego grona odbiorców m.in. wydając 
internetowe pismo kulturalne dwutygodnik.com i prowa-
dząc multimedialną bibliotekę on-line ninateka  
(www.ninateka.pl). Instytut prowadzi działania z zakresu 
edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audio-
wizualnej i kultury 2.0, współpracując z ekspertami  
w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego i archi-
wizacji. W 2011 roku Narodowy Instytut Audiowizualny 
odpowiadał za koncepcję i realizację Krajowego Programu 
Kulturalnego Polskiej Prezydencji, stymulując pejzaż kultu-
ralny Polski i zachęcając mieszkańców do aktywnego udzia-
łu w interdyscyplinarnym programie poszczególnych projek-
tów, m.in. Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

ORGANIZERS
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The Copernicus Science Centre is one of the largest science 
centres in Europe. Its exhibition is divided into six interdisci-
plinary parts with over 450 exhibits. Music is combined here 
with biology, and mathematics with architecture. Science 
enters the realm of feelings, and the visitors themselves may 
become the object of observation.
The variety of exhibits gathered at several thousand square 
meters creates an area in which everyone can make own 
discoveries. 
We believe that the world cannot change for the better with-
out science, and that all such change – be it technological 
or social – begins with the individual. It starts with each and 
every one of us. With our individual sense of empowerment, 
our creativity, our boldness to ask questions and to think 
critically.

Our visitors at Copernicus (including the adults!) rediscover 
how learning can be an amazing adventure – an experience 
accompanying us throughout our whole lives, and not just a 
privilege of childhood. The advances of science enable us to 
enjoy longer lifespans and better health, to take better care 
of the environment, to tap into virtually limitless resources of 
information, and to communicate at remote distances.
Putting those resources to good use is up to us, as individ-
uals and communities. That is why we want to help build a 
society that believes in the power of science and feels re-
sponsible for positive changes. Harnessing our experience, 
we want to help foster a society that learns and also knows 
how to put that knowledge to use, and to serve as a catalyst 
for change in the Polish education system.

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów 
nauki. Ekspozycja podzielona jest na sześć interdyscypli-
narnych galerii z ponad 450 eksponatami. Tu muzyka idzie 
ramię w ramię z biologią, a matematyka z architekturą. 
Nauka wchodzi w świat emocji, a nawet sami zwiedzający 
mogą stać się też przedmiotem obserwacji.
Różnorodność eksponatów zgromadzonych na kilku tysią-
cach metrów kwadratowych stwarza przestrzeń, w której 
każdy ma szansę  dokonać odkrycia. 
Głęboko wierzymy, że świat nie będzie zmieniał się na lep-
sze bez nauki. A te wielkie zmiany: technologiczne, społecz-
ne, cywilizacyjne – zaczynają się od jednostki. Od każdego 
z nas. Od indywidualnego poczucia sprawczości, kreatyw-
ności, odwagi stawiania pytań i krytycznego myślenia.
Nasi zwiedzający, także ci dorośli, w Koperniku odkrywają 

na nowo, że uczenie się jest fascynującą przygodą, która 
może towarzyszyć przez całe życie i nie jest tylko przywile-
jem wieku dziecięcego. Dzięki zdobyczom nauki możemy 
cieszyć się dłuższym życiem i lepszym zdrowiem, lepiej 
dbać o nasze środowisko, mieć dostęp do niemal nieogra-
niczonych zasobów informacyjnych, porozumiewać się na 
odległość.
Dobre wykorzystanie tych zasobów zależy tylko od nas, jako 
osób i zbiorowości. Dlatego pragniemy budować społecz-
ność, która wierząc w siłę nauki, poczuwa się do odpo-
wiedzialności za zmiany na lepsze. Chcemy wykorzystać 
nasze doświadczenie i tworzyć społeczność uczącą się oraz 
umiejącą z tej wiedzy korzystać, stając się także zarzewiem 
zmian w polskiej edukacji.
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The department of New Media Art of the Polish-Japanese 
Academy of Information Technologies was launched in 
2004. First as a ba, now, it also runs the ma level studies, 
as well as the English Program ba. The program, unique in 
Poland, consolidates Polish art traditions and new tech-
nologies. Students are engaged in interdisciplinary and 
trans-disciplinary exploration in the digital arts. The curric-
ulum enables students to investigate innovative approach-
es to contemporary theory and practice, and fosters both 
individual inquiry and high-level collaboration. Current 
research areas in the department include new forms of 
visual communication using sensor and physical interfaces, 
experimental games, augmented reality, motion graphics, 

hybrid architectural/media environments, digitally articu-
lated sculpture and responsive environments. The pr imary 
objective of the program is to prepare creative critical 
thinkers to become leaders in new media design, not los-
ing the long Polish tradition in art. pjait employs outstand-
ing specialists, researchers and academic teachers from 
Poland and other countries as well. pjati is active on the 
international scene, cooperating with academic centers in 
Europe – within the framework of the Erasmus–Socrates 
program – and from other continents (North America, Asia, 
Australia). The students of pjait can participate in exchange 
programs and take courses at renowned foreign universi-
ties.

Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych istnieje od 2004 roku. 
Najpierw jako program licencjacki, obecnie również pro-
wadzi studia na poziomie magisterskim i studia w języku 
angielskim. Ten unikalny w skali kraju wydział jednoczy  
w programie polską tradycję i nowoczesne technologie pro-
jektowania komunikacji wizualnej. Studenci tworzą projekty, 
realizując interdyscyplinarny, międzywydziałowy program. 
Dzięki temu mogą eksperymentować i prowadzić bada-
nia teoretyczne zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. 
Aktualnie prowadzone działania badawcze dotyczą nowych 
form komunikacji za pomocą inteligentnych interfejsów, 

eksperymentalnych gier, rzeczywistości rozszerzonej, 
grafiki dynamicznej oraz rozwiązań hybrydowych łączących 
elementy małej architektury i mediów. Celem studiów jest  
wykształcenie kadry myślących krytycznie twórców komu-
nikacji wielomedialnej, szanujących dziedzictwo polskiej 
myśli projektowej. Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę 
oraz współpracuje z najlepszymi uczelniami w Europie 
(program Erasmus) i na świecie (Ameryka Północna, Azja, 
Australia). Zarówno studenci, jak i wykładowcy uczestni-
czą w międzynarodowych programach wymian między-
uczelnianych.
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