
Z iskanjem podjetja, ki bi me vzelo pod svoje okrilje in mi 
ponudilo priložnost za učenje, sem začela tik pred zdajci, zato 
si nisem ustvarjala nikakršnih pričakovanj. Moj edini cilj je bil, 
da se lahko tri mesece posvetim letterpressu - v kateri državi, 
v katerem mestu, pri katerem podjetju mi je bilo praktično 
vseeno.  
 
Končala sem na Nizozemskem, v Maastrichtu - malem skritem 
biseru, za katerega pred odhodom nisem niti slišala. Priznam 
pa, da me je mesto s polovično populacijo naše prestolnice, 
praktično prevzelo takoj ob prihodu. Maastricht je sicer znan 
tudi po odlični univerzi, in je tako študijska destinacija za 
nemalo število nizozemskih in internacionalnih študentov. 
 
Podjetje, pri katerem sem črpala znanje, se imenuje MoetMoet 
Dutch Letterpress. MoetMoet, praktično one-man-band, 
vodi moj mentor. Majhnost podjetja je bila v tem primeru 
prednost, saj je bilo delo zelo fleksibilno, priložnost sem 
imela sodelovati pri celotnem procesu od začetka do konca, 
torej od oblikovanja do tiska in dodelave. Mentor je bil z 
mojimi vprašanji zelo potrpežljiv in mi je podrobno odgovoril 
na vse, kar me je zanimalo. Sodelovala sem tudi pri sestankih 
s strankami in partnerji - kadar so se udeleženci strinjali z 
uporabo angleščine, sem prisostvovala s komentarji in mnenji, 
sicer sem se med sestanki učila nizozemsko.  
 
Samo delo je bilo zelo prilagodljivo, običajno je moj delavnik 
potekal od 9 do 4. Poleg samega tiska in celotnega procesa 
pri tisku, je bila moja zadolžitev tudi oblikovanje. Večinoma 
so bila to poročna vabila in oznanila rojstev, po potrebi pa 
tudi vizitke in logotipi. Mentor mi je popolnoma prepustil več 
projektov rebrandov za stranke, ki jih bom lahko vključila v 
svoj portfolio.  
 
Edina stvar, ki se je nisem naučila, je kuhanje kave. 
Stereotipno to sodi k opravljanju prakse, vendar ni vedno 
tako. Včasih dobiš tudi odlične izkušnje, nova poznanstva in 
prijatelje ter nove projekte za portfolio.  
Komurkoli, ki ne ve, če je praksa v tujini prava stvar, jo toplo 
priporočam!

Z veseljem odgovorim na kakršnakoli vprašanja:  
mateja.drenik@gmail.com :-)
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