POROČILO O MEDNARODNI ŠTUDENTSKI IZMENJAVI
Španija / Valencija
EASD, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
Na izmenjavo sem se odpravil z željo po novih izkušnjah, novih pogledov na dizajn in
predvsem, ker sem želel izpopolnit svoje znanje oblikovanja. Pred odhodom je veliko
vprašanj in ugank in moja največja skrb je bila neznanje španščine.
Potem, ko sva s Petro Bevek uredila vso potrebno dokumentacijo, sem se slab teden
pred začetkom predavanj odpravil v Valencijo brez kakršne koli ideje kaj me čaka.
Rezerviral sem si 5 dni v hostlu Red Nest za kar sem plačal približno 10 EUR na noč.
Ta čas sem izkoristil za iskanje stanovanja, kar je bila kar zanimiva izkušnja ampak z
malo sreče sem kmalu našel svojo sobico za 140 EUR na mesec + stroški v predelu
Valencije, ki se imenuje Russafa. Soba je bila tako poceni, ker ni imela okna ampak
ker so vsi ostali trije že zaključili šolanje in imeli službe, sem imel stanovanje zase
večino dni. Kasneje sem se preselil v novo sobo za 187 EUR na mesec + stroški, ker
je bila enkrat večja in z velikim oknom. Bivanje brez okna res odpriporočam, ker nehote prespiš cel dan in v konstantni temi res težko najdeš motivacijo za delo.
EASD je odlična šola, ki me je res prijetno presenetila. ZA Erasmus študente je res
dobro poskrbljeno, profesorji so zelo prijazni in zmeraj na pomoč. Predvsem sem bil
navdušen nad njihovo profesionalnostjo, prizadevanjem nad tabo z namenom, da
te res nečesa naučijo ter njihovim znanjem. Šola je velika, če primerjam z našim
VŠDjem in ima vse kar šola za dizajn potrebuje. Imajo svojo tiskarno v pritličju s kavarno, knjižnico, recepcijo, razstavnim prostorom in dvorano. Učilnice so v treh nadstropjih, skoraj vse opremljene z MAC računalniki, ki jih lahko uporablja vsak. Imajo
le sistem, da si vsak prinese svojo miško, kar se mi je zdela dobra ideja, ki bi jo lahko
uporabili tudi na VŠDju. Všeč mi je bilo predvsem vzdušje na sami šoli in odnos profesorjev do študentov. Tudi če sem profesorja ali profesorico srečal v centru mesta, me
je na daleč pozdravil in mi dal roko v pozdrav, kar je bilo zame nekaj novega.
Na začetku sem imel kar nekaj težav z izbiro predmetov, ker se niso ujemali s tistimi,
ki so jih imeli napisane na njihovi domači strani. Skratka, vse je bilo drugače. Prva
dva tedna sta bila namenjena obiskovanju vseh predmetov in sestavljanju urnika.
To je bilo najtežje, kar sem moral narediti na celi izmenjavi. Za vsak predmet imaš
4 možnosti, 2 možnosti dopoldne in 2 popoldne/zvečer pri različnih profesorjih. Moji
predmeti so bili grozno omejeni, ker s svojim neznanjem španščine sem lahko izbiral le predmete, pri katerim bom dejansko kaj lahko zastopil in s tem se naučil. Tudi
recimo v tretjem letniku nimajo več tipografije, ker imajo na to velik poudarek v
prvih dveh letih in tudi nimajo ilustracije. Ker sem potreboval oboje sem zato moral
spraševati profesorje, če lahko pri njihovem predmetu delam projetke z ilustracijo in
uporabo tipografije, kar je bilo zelo stresno, ker ne znajo angleško in pride do ogromno nesporazumov. Veliko imajo tudi izbirnih predmetov (npr. stripi, nakit, kaligrafija,
fotografija ipd.) ter workshopov. EASD je zelo aktivna šola na vseh področjih in dogajanja je ogromno. Obiskoval sem tudi španski tečaj, ki je ločen od šole in neobvezen
ampak ga toplo priporočam, ker je res zabavno in prijetno učenje jezika. Stanje 65
EUR in kupit si moraš učbenik, ki stane 21 EUR.
Moj nasvet je, če ne znaš španščine, ne na izmenjavo v Španijo. Njihovo znanje
angleščine je res žalostno in sploh ne bom pisal o temu kolikokrat sem se znašel v
stresnih situacijah, ker preprosto pričakujejo, da znaš špansko. Na srečo sem našel

dva profesorja, ki govorijo polomljeno angleščino ampak dovolj, da sem se lahko
zmenil kako in kaj. Počutil sem se omejeno pri izražanju pri prezentacijah in podobnih
zadevah, ker tudi zastopijo le enostavno angleščino. Če ne zastopiš špansko, te tudi
nihče nič ne nauči, ker so vsa predavanja v španščini in le vsake toliko se je zgodilo,
da mi je nekdo kaj pojasnil v angleščini. Po prvem mesecu tukaj sem pa že počasi
razumel več in več vsak dan in na koncu sem se pogovarjal v španščini.
Projekti so zanimivi in realni. Naprimer delali smo nov logotip za glasbeno akademijo
v Valenciji potem smo delali plakat in brošuro za operno hišo. Po končanih projektih
so prišli ljudje s teh ustanov in razglasili zmagovalno skupino ali posameznika. To se
mi je zdelo super, ker dobiš direkten vpogled v svet dizajna in kako vse deluje.
Valencija je super mesto z ogromno dogajanja. Res toplo priporočam izmenjavo za
pomladni semester, ker imajo marca festival Fallas, ki ga sploh ne morem opisat ampak to moraš vidit, da verjameš. Španci res izkoristijo vsak razlog za fiesto in vsaj enkrat na mesec je bila neka parada po ulicah z ognjemeti in živo glasbo. S tramvajem
rabiš 10 minut, da prideš do peščene plaže Malvarosa. Jaz sem se večinoma prevažal
naokoli s kolesi Valenbisi, kar je isto kot naš BicikeLJ s tem, da stane 18 EUR za eno
leto. Imajo tudi metro, avtobuse in vlake. Sicer je pa center majhen in se povsod
zlahka pride peš.
Hrana se je meni zdela cenejša, sploh sadje in zelenjava. Voda iz pipe je res neokusna
in polna klora zato mi je bilo super, da imajo poceni vse sadne sokove. Če se odpravljate v Valencijo, se najejte dobrega slovenskega kruha, ker tukaj ne vejo kaj je dober
kruh. Ogromen poudarek je na ribe in vso morsko hrano. V trgovini ne boste našli
prodajalke za pultom za kruh ali meso kot pri nas ampak samo za morsko hrano, ki je
tudi zelo poceni. Jaz sem najbolj pogrešal dober kruh, vegeto in burek.
Glede nočnega življenja in žuranja je tako da so organizirane Erasmus žurke, ki so
skoraj vsak dan. Jaz se le the nisem udeleževal ampak se bolj zadrževal v mestnih klubih, kjer se zabavajo španci in študenti iz EASD. V predelu Russafa so odlične
restavracije in različni pubi. Všeč mi je bilo, da kjer koli si naročil pivo/sangrijo ali
podobno, si zraven dobil nekaj za prigriznit gratis (npr. sendviči, čips, mozarella
palčke ipd.). Cene pijač so podobne kot pri nas.
Moram pa opzorit, da je res veliko kriminala. Meni se na metroju (na poti na letališče,
pol ure do leta na počitnice v London) ukradli denarnico z vsemi dokumenti, karticami, denarjem. Tako da sem ostal brez centa in to je bila kar neprijetna izkušnja, ki
je ne bom nikoli pozabil. Prijateljici iz Francije je nekdo ukradel celo torbico iz košare
na kolesu medtem, ko se je peljala! Nasproti nje se je nek moški pripeljal na motorju
in samo vzel in se odpeljal. Nekega dne smo tudi sedeli na dekah v parku Turia, ki
obkroža Valencijo in je res odličen, če tega še nisem omenil. In prijateljica iz Slovenije
je imela poleg sebe torbico z denarnico in naenkrat smo za sabo slišali nekega fanta,
ki se je plazil pod drevesi in stegoval roko proti njeni denarnici sredi belega dne. Na
srečo smo ga vidli pravočasno in je stekel stran. Denarnico zmeraj v nekem notranjem žepu in dokumente pustit doma!
Jaz menim, da bi vsak moral na Erasmus izmenjavo, ker je bila to ena velika izkušnja.
Naučiš se biti samostojen, naučiš se ogromno in če bi lahko, bi ostal dlje. Španija je
toliko več kot sem si kadarkoli lahko predstavljal. Ljudje so tako topli in odprti. Vreme
je čudovito in faks je odličen, priporočam!
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Vizualne komunikacije

