
Že prvi teden sem spoznala štiri dekleta, bodoče oblikovalke iz Velike Britanije, 
Španije in Švedske. Kmalu smo postale neločljive. Skupaj smo razvijale ideje in 
se pogovarjale o designu, delile znanje in se bodrile v stresnih nočeh pred odd-
ajo projekta. Ustanovile smo društvo I.S.D.S. (international sustainable design 
society) razglabljale smo o uporabnem eko designu, o uporabi naravnih in re-
cikliranih ter odvrženih materialov, predmetov,  o zmanjšanju uporabe plastike, 
... strinjale smo se, da je »good design« tisti designerski izdelek, ki je prijazen 
okolju, tako proizvodnja kot končna razgradljivost izdelka ter, da gre za izdelek, 
ki je človeku potreben in ne zgolj lep. Vse bomo strmele k ustvarjanju takega 
designa.

ERAZMUS IZMENJAVA V MECHELENU

NIČ KAR PRIČAKUJEŠ

Prijavila sem se za izmenjavo v 
Mechelenu, majhnem mestecu v 
Belgiji, nedaleč od Bruslja. Odd-
elek  za interior design je dobro 
znan in poleg belgijskih študentov 
se vpiše veliko Nizozemcev. Oseb-
no sem si želela na KHM, ker sem 
slišala, da imajo delavnico, kjer bi 
lahko sama izdelovala pohištvo. 

V Mechelen sem prispela 6. Septembra, v nedeljo popoldan. Na poti od železniške 
postaje do hostla, kjer naj bi prenočila nisem srečala nikogar. » Groza! Kam sm šla?!« 
To je bila prva in zadnja neprijetna situacija moje  Erazmus  izmenjave.  Kasneje so 
vse stvari stekle dobro, še boljše…
Isti dan sem v hostlu spoznala Španko, Mario, svojo bodočo cimro. Takoj zjutraj sva 
odšli na lov za stanovanjem. Izbira je bila slaba, večina sob je bila oddanih, saj so se 
predavanja začela naslednji teden. Po dveh dneh iskanja sva se odločili za nekoliko 
dražjo varianto. V samem centru, v  prenovljeni in čisti hiši, sem za sobo (20 m2 op-
remljena + internet) plačevala 320€, z Mario sem si delila kopalnico in kuhinjo.

Prvi teden faksa smo imeli »Intro-
duction week«. Za tuje študente so 
organizirali turistični ogled Mech-
elena in Antwerpna, degustacijo 
belgijskega piva,ocvrte hrane,… 
potem se je začelo zares. Všeč 
mi je bilo, da sem lahko nekoliko 
izbirala med predmeti. Poleg In-
terior in Furniture designa sem si 
izbrala še Photoshop in Sketching. 
Organiziran smo imeli tudi tečaj 
Flamščine.

Najbolj sem se veselila Furniture designa. Prva naloga je bila izdelati ReMix, 
nov in uporaben izdelek iz starih stvari. Tako sem iz treh starih lesenih teniških 
loparjev s pomočjo mojstrov, v šolski delavnici,   izdelala trinožni stol. Druga 
naloga je bila design za recepcijo v bližnjem hostlu. Večina dela  na faksu je bilo 
samostojnega, s profesorji se zgolj pogovarjaš, razvijaš idejo. Poleg delavnice 
z vsem možnim orodjem ( žage, varilski aparati, peči za krivljenje plastike,…) 
imajo na oddelku tudi knjižnico materialov. Ta je polna lesenih in plastičnih 
vzorčkov, pa stekla in tlakov in katalogov raznih vrat, oken, izolacijskih materi-
alov… skratka brezno koristnih informacij. 

Erazmus je zakon. Veliko se naučiš, 
ne samo iz šolskih klopi ampak tudi o 
življenju. Spoznaš nove ljudi, njihove 
ideje in prepričanja. Spoznaš samega 
sebe. Ubiraš poti, ki jih še nikoli nisi in 
jih nikoli več ne boš. 

Spoznaj svojo dogodivščino !!!        (=

introduction week-
studentje designa so izdelali mobile

moja soba-
sušenje perila
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