Poročilo o izmenjavi - Leeds, Anglija
Mnogo sivine, mnogo rdečkaste opeke ter
definitivno multikulturni pretok.
Leeds College of Art.
Študij vizualnih komunikacij je bil za njih kar
precej drugačen kot ga obravnavamo v
Sloveniji. Nekaj časa zmede in počasi je
rastlo v meni. Leeds ti zleze pod kožo, ti
rečejo tisti ki ga obožujejo in ne ostani tu
predolgo, sivina neba te bo požrla, ti rečejo
tisti, ki si želijo oditi pa vedo, da jim Leeds
ponuja bolje situiran položaj kot bi ga bili
morda deležni drugje. Težko je bilo verjeti,
da je meni, otroku sonca Leeds tako zrastel
pod kožo. Predvsem zato, ker je začela navezanost nanj rasti z mano. Kaj kmalu sem se
zaljubila v College in v dejstvo, da so bila tam vedno odprta vrata za kakršno koli mojo
idejo, raziskovanje ali eksperimentiranje. Pred odhodom v Anglijo, sem s svojimi občutji
glede vizualnih komunikacij imela nekaj malo osebnega spora. Delo na računalniku mi je
počasi ježilo kožo in nisem bila prepričana če si predstavljam prihodnost v tej smeri. V
nekaj tednih na Leeds College of Art mi je bilo jasno, da je vizualni komunikator
popolnoma vse, kar mi je idealno pisano na kožo. Samo drugačen pogled sem
potrebovala. In svoboda ki sem jo pridobila v teh petih mesecih izmenjave, je popolno
dopolnila znanje o dizajnu pridobljenem na domači fakulteti, ki ga morda drugi študenje
tam niso imeli. College mi je omogočil vse, neomejeno uporabo vse opreme (ki je
odlična!), izjemno močno podporo tutorjev in hkrati popolno svobodo. Tako sem pet
mesecev raziskovala vse vrste printa, keramike in se posvetila ilustraciji, kar sem si tudi
želela.

Ni pa bila le fakulteta tista, ki mi je odprla možnosti, Leeds je tedensko ponujal mnogo
prijetnih dogodkov, ki me je povezal z isto mislečimi ljudmi s podobnimi interesi in prednost
njegove ne-prevelikosti je, da se krog poznanstev kmalu veča in ti da občutek pripadnosti
ter skupnosti, ki v velikih mestih pride prav. Ne morem se odločiti ali sem imela le veliko
srečo ali pa je nekaj tako čudovitega na tem predelu Yorkshira. Spoznala sem nešteto
izjemnih ljudi in tudi malo bolj izoblikovala predstavo o prihodnosti, ki si jo želim. O odhodu
domov sploh nisem želela razmišljati. Kajti intima tega angleškega mesta in čar Yorkshira
me je potegnil med nore ljubitelje Anglije. Pomankanje sonca so nadomestili vsi čudoviti
ljudje in verjeti ali ne, preživela sem brez dežnika! Nisem pa čisto prepričana ali je bila to
posledica hitre navade ali pa sploh ne dežuje ves čas. Samo izgleda tako, kot da bi in bo
deževalo. A brez skrbi, Leeds ima dušo, ki te zagotovo nauči plesati in tudi ustvarjati v
dežju.

