
Na začetku se je zdelo nemogoče. Pa ni! Nič ni nemogoče, le začeti je treba.  
Malo sreče, veliko volje in kanček norosti... pa si tam! V Londonu, mestu, ki te 
posrka, prevzame, obrne in izpljune le za to, da te lahko spet pobere... 
Najprej je potrebno poiskati studio oz. podjetje, ki te je pripravljeno vzeti pod 
okrilje. Tega se lahko lotiš že iz domačega naslonjača, takorekoč. Obstaja veliko 
internetnih strani, kjer lahko iščeš ponudbe za delo in za stanovanje (midva sva 
največ našla na gumtree.com). Najtežji je tisti del, da se končno spraviš narediti 
portfolio, za katerega si govoriš že več mesecev: “Ja, sej bom. Sam kaj, k ni nč  
zadost dobr...”. Najin nasvet: Get over it!  
Izberi najboljše kar imaš, naredi najboljše kar lahko in pokaži se. Izgubiti nimaš 
kaj. Pošlji CV in portfolio na vsak oglas, ki se ti zdi zanimiv in ne dopusti, da te 
zavrnitve (oz. pomanjkanje le-teh, tj. kakršnegakoli odgovora) vržejo iz tira. 
V množici oblikovalcev v Londonu ugotoviš, da si, kar si. Da mogoče ne znaš 
uporabljati Flash-a, ampak zato ‘sturaš’ InDesign ali pa pač lepo rišeš. Nekaj 
znaš. Zagotovo! Ker če ne, ne bi bil tukaj. In, zagotovo v tej množici obstaja 
nekdo, ki mu boš všeč, ki bo cenil tvoje delo in ki ti bo pripravljen pomagati pri 
temu, da boš še boljši.
Polletno življenje v Londonu sva izkoristila tudi za obisk raznih akademij in 
raziskala možnosti za opravljanje podiplomskega študija. Super je, ker lahko 
tako spoznaš študente londonskih fakultet, navežeš stike in končaš na kakšnem 
skupnem projektu.
Domov sva se vrnila, ker je potrebno diplomirati. London pogrešava. Pogrešava 
prijatelje, ki sva jih spoznala, pogrešava kotičke Londona, ki ostanejo turistom 
skriti, pogrešava multikulturalno množico, v kateri se stopiš, ... pogrešava celo 
oderuško visoko ceno življenja v Londonu. Ampak, v duhu velemesta, katero 
naju je pol leta prijazno gostilo, zaključujeva:  
“Don’t look back. We’re not heading that way.”

Vsi, ki si želite novih izzivov, izkušenj in doživetij bodite vztrajni, dovolite si biti 
nori, pustite, da vas odnese. Ne bo vam žal.
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