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Študij v tujini

Uspelo mi je! Sprejeli so me! So bile moje prve besede ko sem izvedel, da sem
sprejet v skupino, ki bo odšla na Erazmus izmenjavo. Poleg vsega pa sem bil
navdušen saj z mano je odšla tudi moja punca. Vedel sem, da bo to za mene ena
nova izkušnja. Zelo rad odkrivam nove kraje in spoznavam nove ljudi, hrano in
kulturo naspošno. Samemu sebi na takih izmenjavah lahko dokažeš, samostojnost
in ugotoviš, da izmenjava ni ‘’bau, bau’’ kot marskdo misli. Tudi sam pri sebi sem
razmišljal če je izmenjava zame. Sedaj ko pomislim da ne bi odšel bi mi bilo zelo,
zelo, zelo žal, ker bi zamudil enkratno priložnost in izkušnjo. Poleg samostojnosti,
ki jo pridobiš se naučiš tudi marsikatero stvar, ki jo v Sloveniji ni možno. Iz umetniškega pogleda spznaš ljudi skoraj iz vsega sveta. Nezvedno pa absorbiraš njihov
pristop dela in stil ustvarjanja, ki ga prinesejo iz svojih držav. Na Leeds Art University sem odkril marsikatero tehniko ustvarjanja, ki je prej niti nisem poznal. Hvaležen
pa sem da so me naučili tudi sistematičnega dela. Študente so usmerjali ne samo,
da ustvarjajo vendar tudi da iz tega ustvarjanja iztržijo. Samo na izmenjavo sem
odšel in moja dela so odšla v v Pariz in Frankfurt kjer so se sprehajale velke firme
prav tako pa so imele možnost odkupa. Delal pa sem projekt tudi za George
Home.
Mesto Leeds je zelo lepo. Ima lepe parke kamor se lahko zatečeš iz mestnega
vrveža. Ljudje so prijazni in moram reči, da so zelo vljudni. Tipična Angleška hrana
mi ni všeč, saj je dokaj ne zdrava vendar pa lahko za nizko ceno dobiš veliko zelenjave in sadja.
V stanovanju smo imeli prijetne sostanovalce. Skupaj smo imeli Halloween in
izdelali strahljive buče, za božič smo se igrali secret Santa, novo leto pa sva si uzela
s punco zase.
Za vse tiste, ki razmišlajo da bi odšli na izmenjavo in premišlujejo. Ne razmišlat
samo pojdite. Tujina ti odpre oči.
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