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ZDRUŽENO KRALJESTVO
V študijskem letu 2017/2018 sem prvi semester preživel na
Leeds Arts University v mestu Leeds v Angliji. Za to univerzo sem se odločil zaradi priporočil kolegov, ki so imeli
tam odlično izkušnjo. Poleg tega sem vedel, da ima ta šola
odlične delavnice, kjer lahko narediš praktično karkoli na
vseh kreativnih področjih.
Po mojem mnenju je mednarodna izmenjava odlična priložnost širjenja obzorja, učenja tujega jezika, spoznavanja
novih ljudi in spoznavanja različnih kreativnih pristopov k
oblikovanju. Izemnjavo bi priporočil tudi vsem, ki imajo težave z spoznavanjem novih ljudi, ker je to super priložnost,
da stopiš iz svojega “comfort zone-a”.
Na njihovi univerzi sem izbral smer VisCom (Visual
Communications). Ta smer je zelo zanimiva saj združuje
aspekte vseh oblikovalskih vej, od sitotiska, digitalnega
tiska, ilustracije do fotografije, animacije, itd. Na začetku
izmenjave sem se moral odločiti za eno izmed teh tehnik,
in se več ali manj moral ukvarjati samo z tem. Med prostim časom lahko seveda delaš karkoli želiš (tisk na tekstil,
linorez, slikarstvo, konceptualna umetnost itd).
Klimaks in glavni cilj smeri VisCom je bila skupna razstava
z mojimi erasmus kolegi in nekaterimi angleškimi študenti. Razstava smo morali organizirati popolnoma sami
(od najema prostora, postavitve, catering do oglaševanja,
izdelovanja naših umetniških del in vse ostalo kar še pride
vmes.) Pogleg oblikovalskih tehnik sem zato pridobil tudi
veliko znanja o kuratorstvu in nasplošno o organizaciji
razstav in najemov prostorov.
Tudi študenti, ki gredo na izmenjavo večinoma zaradi
nočnega življenja v Leeds-u ne bodo razočarini. Ogromno
nočnih klubov, koncertov, jazz in soul lokalov, gej klubov,
drag queen nastopov... Poleg tega obstajajo tudi umetniški
bari, v katerem lohko rišeš žive figure in med tem popiješ
kakšno angleško pivo.
Med svojim bivanjem v angliji sem obiskal tudi London, Manchester, Liverpool, York, Shefield, Bradford in
Haworth. Najbolj priporočam York, kjer občutiš pravo
angleško vzdušje.
Menim, da je bivanje v tujimi zelo pomembno za osebnosti razvoj, zato izmenjavo priporočam vsem, ki imajo
to priložnost. Na izmenjavi sem razširil svoja obzorja in
spoznal, da je še ogromo možnosti in prostora za osebno
rast in izboljšanja oblikovalskih tehnik. Ne gleda na vse pa
mislim, da je najbojša stvar izmenjave spoznavanje novih
ljudi. Osebno sem se največ naučil od svojih kolegov iz
drugih držav, ki so mi predstavili nove tehnike in pristope
k oblikovnanju.

