
 

 

Profesor wizytujący – Zhang Jun 

Dr Zhang Jun jest jednym z czołowych chińskich projektantów. Ukończył studia na China Central 
Academy of Fine Arts w Pekinie oraz Kellogg School of Management. Dyrektor generalny w 
Highest Design. Laureat „Chinese National Design Master Award” z 2006 roku. Wykonywał 
projekty dla takich marek jak Chrysler, Chinadaily, Lenovo, Bank of China. 
 
Highest Advertising and Design Co., Ltd. 

Studio projektowe HighestDesign zostało założone przez dr Zhang Juna w 2000 roku w Pekinie. 
HighestDesign bazuje na nabywanej przez lata wiedzy i doświadczeniu. Fundamentem działań 
firmy jest budowane i utrwalanie wizerunku marki (brand design). Studio zapewnia pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie strategii rozwoju marki, a swoje działania opiera na komu-
nikacji i identyfikacji wizualnej. Projekty cechuje innowacyjne i kreatywne podejście z jedno-
czesnym poszanowaniem tradycji. 

Logo powstające w HighestDesign tworzone są przy pomocy głębokiej analizy potrzeb klienta 
i rynku. Specyfika języka chińskiego, który jest reprezentowany przez pismo ideograficzne 
wymusza na projektantach uważne posługiwanie się znakiem. Realizacje logo chińskich marek 
tworzone przez HighestDesign powstają przez dekonstrukcję tradycyjnych znaków chińskich. 
Zaprojektowane w ten sposób logo tworzą nową jakość będącą połączeniem współczesnych 
trendów i wielowiekowej tradycji.  
 
 

Wykłady 
 

Współczesny design chiński – Dr Zhang Jun 

Chiny konsekwentnie umacniają swoją pozycję światowego lidera, stając się jedną z największych 
gospodarek świata. Ten dynamiczny rozwój ma ogromny wpływ na wizualną formę produktów 
i projektów tworzonych w Państwie Środka. Zarówno władze jak i sektor prywatny zdają sobie 
sprawę, z ciągle rosnącej roli i siły oddziaływania designu na potencjalnego klienta. 
 
Współczesny design chiński to zagadnienie dość złożone i wielowarstwowe, w pewnym sensie 
oddające obraz współczesnych Chin. Projektanci czerpią zarówno z chińskiej tradycji jak i za-
chodnich wpływów, które wspólnie tworzą nową jakość. Dr Zhang Jun spróbuje przeanalizować 
w jaki sposób projektanci chińscy starają się sprostać wymaganiom rynku. 



 

 

 
Międzykulturowy marketing, design i kreowanie marki – Dr Zhang Jun 

W dobie globalizacji większość produktów i usług jest kierowana do klientów na całym świecie. 
Paradoksalnie postępująca unifikacja współczesnego świata wymaga jednak od projektanta 
znajomości specyfiki kulturowej rynku, na który projektuje. Dla wielu jest to ogromny problem. 
Rozwiązaniem mogą być metody designu międzykulturowego. Spróbujemy przybliżyć słucha-
czom jak sposoby percepcji, zachowania, trendy i wartości mogą różnić się od siebie w odrębnych 
kręgach kulturowych. 
 
Dao projektowania graficznego – Dr Zhang Jun 

Dao (droga) to podstawowe pojęcie związane z filozoficzno-religijnym systemem jakim jest ta-
oizm. Idea dao była przez wieki pielęgnowana w Państwie Środka, natomiast sam taoizm stal się 
jednym z istotnych filarów chińskiej tożsamości i kultury. Dziś nadal ma dość silny wpływ na 
wiele aspektów życia Chińczyków.  

Celem wystąpienia będzie wskazanie oraz analiza podobieństw, a także różnic pomiędzy zasada-
mi zawartymi w taoizmie i projektowaniu graficznym. Zostaną one omówione na wybranych 
przykładach projektów, ze szczegółowym uwzględnieniem zasady jedności, harmonii i Wu Wei. 

 

 
Warsztaty  
 
Dr Zhang Jun poprowadzi warsztaty tematyczne mające na celu przybliżenie polskim pro-
jektantom specyfiki chińskiego rynku. Podczas zajęć dr Zhang Jun podzieli się z uczestnikami 
warsztatów własnymi doświadczeniami, a także zaprosi do analizy i próby realizacji dwóch 
tematów opartych na zagadnieniu designu międzykulturowego. 
 
 
Wystawa  
 
Warsztatom i wykładom towarzyszy wystawa przedstawiająca wybrane projekty z dorobku  

Dr Zhang Jun oraz Highest Design. 

 



 

 

 

Program 
 
12 maja 2014 
 

11:00-11:45 

Dr Zhang Jun 

Wykład: Współczesny design chiński Dr Zhang Jun 

 

12:00-13:00  

Dr Juliusz Grzybowski 

Wykład: Czy filozofia chińska jest filozofią 

 

13:00-14:00 

Dr Zhang Jun 

Wykład: Dao projektowania graficznego  

 

14:00-15:00 

Dr Zhang Jun 

Wykład: Międzykulturowy marketing, design i kreowanie marki 

 
 
13 maja 2014 
 

11:00-13:00 

Dr Zhang Jun – Warsztaty   

14:00 – Wernisaż wystawy 
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