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Čeprav je bila to že moja druga Erasmus izmenjava, ki sem se je udeležila v sklopu
Fakultete za dizajn, sem to dojemala kot nekaj povsem novega - iskanje podjetja,
urejanje dokumentov, iskanje stanovanja in predvsem praksa.
Podjetje ArQ Architectuurstudio, v katerem sem opravljala prakso, se nahaja v Belgiji
in sicer v manjšem mestu Ostend, ki leži tik ob oceanu in mu zato belgijci pravijo kar
»Oostende - de Stad aan Zee« (mesto ob morju).
ArQ Architectuurstudio je sicer manjše podjetje, ki deluje pod vodstvom direktorja in
arhitekta Johana Verborgha in ima sedež v dveh belgijskih mestih. Njegova zgodovina
seže v leto 1997, od takrat pa so izvedli že kar lepo število projektov ter si ustvarili veliko
ime.
Sama sem si to podjetje izbrala predvsem zato, ker se poleg arhitekture ukvarjajo tudi z
notranjo opremo in ti dve področji med seboj odlično povezujejo. Zame je bila to
enkratna priložnost, saj sem tako poleg oblikovanja notranjih prostorov, sodelovala tudi
z arhitekti in tako dobila globlji vpogled v arhitekturno prakso, ki mi bo v prihodnosti
več kot zagotovo koristila. Prav tako sem se s sodelavci večkrat odpravila na 'teren' - na
meritve ali ogled poteka izvedbe, sodelovala sem pri sestankih z naročniki in
gradbeniki ter obiskala salone za izbiro keramike in ostalega pohištva.
Kot sem že omenila, je Ostend manjše mesto, ki nima svoje univerze, zato je večina
študentov (tudi Erasmus študentov) med tednom v drugem mestu. Sama sem zato
pred odhodom imela kar nekaj težav pri iskanju stanovanja, saj le teh ni veliko oziroma
so cenovno zelo neugodna. Vendar pa je bil ta problem hitro rešen, saj so mi v podjetju
namesto plačila ponudili študentsko sobico poleg pisarne.
Prav tako nisem imela težav s komunikacijo, saj velika večina belgijcev govori tekoče
angleško. Vendar pa sem sama kljub temu želela izkoristiti priložnosti in nadgraditi
svoje znanje tujih jezikov – tokrat z nizozemščino, ki pa je, čeprav gre za mešanico
angleščine in nemščine, precej zahtevna.
Vikendi so bili namenjeni predvsem raziskovanju zanimivih kotičkov Ostenda ter ostalih
čudovitih belgijskih mest, ki so si med seboj precej podobna ter hkrati zelo različna, s
svojo posebno arhitekturo pa te ponesejo nazaj v preteklost.

Za kakršnakoli vprašanja mi lahko pišete na: majaferjanc@gmail.com
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