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Za Erasmus izmenjavo sem se odločila, ker želim videti čim več delov sveta in izkoristiti priložnost, ki mi morda lahko
spremeni ali pa vsaj oblikuje prihodnost. Ker sem v preteklosti že izkusila življenje v tujini, se zavedam, da ti slednja
ponuja mnogo izzivov. Učenje jezika, spoznavanje novih kultur, pridobivanje znanj na različnih področjih, raziskovanje
drugačnih navad in srečevanje zanimivih ljudi je eden izmed dejavnikov, ki me navdušuje, saj je ravno to tisto, kar bi me
ne le oblikovalo na osebnostni ravni, vendar mi kot študentki pomagalo pri izoblikovanju želja in ciljev, prioritet in
ambicij za prihodnost.
Odločila sem se za Lisbono in fakulteto IADE.
Le ta je v vseh pogledih presegla moja pričakovanja. Po začetni zmedi prvih dni, ko sem usklajevala urnik in obiskovala
različne predmete, saj je bilo kar nekaj prekrivanj v mojem primarnem urniku - so se stvari umirile in gladko stekle.
Navdušena sem bila nad širokim naborom predmetnika ki ga ponujajo in možnostjo, da si izbereš tisto kar te veseli in v
čemer bi se rad bolj izobrazil ali pa sploh spoznal s povsem novim. Profesorji so nas odprtih rok sprejeli tudi na katero
od ur, ki ni bila primarno v našem urniku, v kolikor smo si zaželeli poizkusiti katero od stvari, ki jih naša fakulteta ne
ponuja. Udeležila sem se delavnice sitotiska, razvijanja v temnici, poizkusov eksperimentalne fotografije, snemanja v
studiu ipd…
Skratka, še enkrat res navdušena - ne le nad profesorji, ki so snov podajali na zanimiv način in dobro govorili angleško,
tudi nad samo opremo in prostori, ki jih nudi IADE.
Lisbono pa bi opisala kot mesto, ki na vsakem koraku izžareva svojo barvitost, pri čemer imam v mislih barvne fasade
mediteranskih mestnih hišk in odprtost, ki jo na nek način ponazarjajo še tako različni ljudje vseh barv in narodnosti, ki
so prišli v to mesto po svojo priložnost – ali pa so v njem kar odrasli.
Lahko bi trdila, da me je mogoče najbolj očaralo dejstvo, da se s pristankom na letališču znajdeš v ogromnem melting
potu kultur, ras in prepričanj, ampak ne glede na svojo raznolikost ljudje sobivajo v čisto svojem prijetnem ritmu.
Lisbona s svojo bogato kulturno dediščino in mešanico maroških in španskih korenin predstavlja pravo čudežno
skrinjo zgodovine in multikulturnosti.
Mesto prav zagotovo daje občutek ležernosti in sproščenosti. Vse se odvija v počasnem ritmu.
(No, če sem iskrena, me je na začetku to morda celo zmotilo, da res vse poteka neizmerno počasi, sploh ko čakaš na
kavo ali pa na fakulteti urejaš kakšne dokumente- in da je potrpežljivost res vrlina, ki si jo definitivno primoran osvojiti
na Portugalskem. Hote ali ne :) A nič zato, kaj kmalu začneš korakati v istem tempu kot oni, in na koncu si priznaš, da v
resnici prav vsem paše tovrsten nestresen življenjski tempo. )
Mesto samo ponuja raznolikost, in prepričana sem, da boste odkrili svoj kotiček, kjer se boste počutili sprejete, kot da
mestu pripadate že od nekdaj.
Raziskovanje po prikupnih ozkih ulicah, pisane ploščice vseh mogočih vzorcev in odtenkov, tropsko rastje in morski
zrak, oglašanje galebov, rumeni tramvaji, ulični umetniki, prijazni nasmehi in prisrčne trgovinice z vsemi možnimi
lokalnimi umetninami. Pa seveda kramljanje domačinov in brenkanje kitare pod balkonom ob polnoči,
ne glede na to kateri dan je. Portugalci so namreč neizmerno živahen, razigran in vesel narod.
Hvaležna sem za to priložnost - polno pozitivnih izkušenj.
Z veseljem vam odgovorim na kakršnakoli vprašanja ali pa podam kakšen namig o skrivnih kotičkih mesta.
(tajda.tonin@gmail.com)
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Nekaj utrnikov iz Sintre (1), Costa de Caparice (2),
Cascaisa (3), Carcavelosa (4), Lisbone (5) in Beje (6).
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