Poročilo o izmenjavi - Anglija
Praktično usposabljanje sem opravljala pri podjetju Cosmic Drifters, v njihotem studiju v Leedsu.
Kot študentka vizualnih komunikacij sem vedela, da me vleče v ilustracijo in tekstilje, ne pa zares v
katero smer si želim iti po končanem študiju in praktično usposabljanje mi je dalo dober spektor in
izkušnje za smer v katero me zanaša.
Cosmic drifters je brand ročno izdelanih oblačil, ki je trenutno na vodilnem tretjem mestu po
svetovni lestvici najbolje prodajanih “Witchy-Boho” ženskih oblačil. Vodita ga samozaposleni
oblikovalki, ki opravljata od oblikovanja pa do promocije in trženja.
Delo v studiju mi je dalo vpogled v celotni proces od ideje, načrtovanja vzrocev za tekstilje, priprave
za tisk, tiska, vseh možnih zapletov in razpletov v omenjenem procesu, šivanja, fotografiranja za
prodajo ter dejanskega procesa marketinga preko spletne prodaje.
Ko sem začela z delom sem se kmalu zavedala kako pomembno je vsako znanje, ki sem ga
pridobivala skozi študij- predvsem pomembnost tehničnih sposobnosti od programov do
natančnosti ter kvalitete risanja, spremljanja trga prodaje, trendov in pa predvsem, da je za uspeh
pomembno da si sto odstotno pri delu in da verjameš v karkoli že želiš početi.
Na začetku so me spoznali s sistemom dela in mi dali naloge za katere sem na intervjuju, ki sem
ga imela pred začetkom potrdila, da sem jih zmožna opravljati s svojim znanjem.
Preizkusila sem se v delu od fotografije, ilustriranja in do šivanja. Običajno sem dobila tedenske
naloge, kako hitro so bile opravljene pa je bilo odvisno od mojih sposobnosti in natančnosti - ker je
podjetje majhno- večino stvari namreč opravljata oblikovalki sami, delovni čas narekujejo
obveznosti in ne predpisan delovnik.
Izkušnja mi je dala zares dober vpogled v smer oblikovanja, ki bi skoraj težko bila bolj spacifična,
kot me je zanimala. Nisem pa pridobila le izkušenj vendar dejanski občutek, kako začeti kot
samozaposleni oblikovalec na trgu dela in kaj vse le to prinaša s seboj, če se odločiš vstrajati.
Mnogo vloženega truda in volje, ki pa s seboj prinaša tudi svobodo delati točno to, kar si želiš.

