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Steven Heller
06.03.2018 Polish-Japanese Academy of Information Technology invites for open lecture

Design Expert/Design Fan

07 – 08 03.2018 workshop on creative writings

Writing Is Design – 07.03.2018
Propaganda and Intervention – 08.03.2018
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza wszystkich
zainteresowanych współczesnym dizajnem, edukacją i publikacją na temat projektowania
na wykład otwarty Stevena Hellera, Design Expert/Design Fan, który odbędzie się
06.03. 2018 w auli głównej, w budynku A, przy ul. Koszykowej 86. w Warszawie.
Zapraszamy także do udziału w warsztatach creative writing 07–08.03.2018.
Chęć udziału należy zgłaszać na adres ewasatalecka@pjwstk.edu.pl. Pierwszeństwo mają
studenci i wykładowcy pjatk, dysponujemy 20 miejscami, dla uczestników spoza uczelni
udział w warsztatach jest odpłatny.
Steven Heller – jest jednym z najbardziej wpływowych badaczy i krytyków
współczesnego dizajnu. W Polsce gości po raz pierwszy, na zaproszenie Rektora pjatk.
Przez 33 lata pełnił funkcję dyrektora artystycznego „New York Times”, jest autorem
kolumny Visuals dla New York Times Book Review i współautorem około 100 książek
poświęconych zagadnieniom projektowania i sztuki http://www.hellerbooks.com/docs/
times.html ; obecnie współprowadzi program magisterski (MFA Designer as Author) oraz
jest konsultantem ds. nowych programów School of Visual Arts (SVA) w Nowym Jorku
https://www.sva.edu/; .
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Polish-Japanese Academy of IT invites all of interested in contemporary publication,
design and education on modern design for an open lecture by
Steven Heller: Design Expert/Design Fan, which takes place on 06.03. 2018
in the main hall, building A, Koszykowa 86, Warsaw.
We invite you to join us on the workshops: creative writing 07–08.03.2018.
20 candidates will be accepted. Fee charge for no pjatk faculty and students.
Apply on address: ewasatalecka@pjwstk.edu.pl.
Steven Heller – For 33 years he was an art director at the New York Times, originally on
the OpEd Page and for almost 30 of those years with the New York Times Book Review.
Currently, he is co-chair of the MFA Designer as Author Department, Special Consultant
to the President of SVA for New Programs, and writes the Visuals column for the New
York Times Book Review. He is the co-founder and co-chair (with Lita Talarico) of the MFA
Designer as Author program at the School of Visual Arts, New York, where he lectures on
the history of graphic design. http://www.hellerbooks.com/docs/about.html
He visits Poland on invitation of the President of pjatk.

