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Z vključevanjem v novo okolje nisem imela problemov, saj
je za vsakega bil izbran t.i. buddy, prijatelj, ki te “uvede” v
življenje v Gdansku. Na začetku sem bila prepričana, da bom na izmenjavi ostala le prvi semester, vendar sem se zaradi profesorjev, delavnic in prostorov, ki jih akademija ponuja, odločila ostati celo leto.
Ne glede na situacijo, ki je sledila nekaj mesecev po zaključku zimskega semestra, se moj vtis
o šoli ni spremenil. Med karanteno smo študentje na izmenjavi konstantno bili obveščeni o
spremembah situacije na Poljskem in kako pravilno ravnati. Tudi če smo večino poletnega
semestra preživeli doma in obveznosti opravljali na daljavo, se po mojem mnenju, kvaliteta predavanj ni veliko spremenila. Imeli smo redne konzultacije s profesorji in predavanja.
Menim, da sem izmenjavo dobro izkoristila, saj sem pridobila veliko novega znanja in spoznala veliko
ljudi iz različnih delov sveta. Naučila sem bolje združevati digitalne in analogne tehnike in kako na zelo
kreativen način iskati rešitve v oblikovanju. Ne samo, da sem izboljšala svoje razumevanje vizualnih
komunikacij, spoznala sem veliko strokovnjakov iz različnih področji, poljski jezik in polsjko kulturo.
Resnično sem hvaležna, da sem leto lahko preživela v Gdansku. Izkušnjo bi zagotovo ponovila.

litografski studio

integracijske delavnice

Ob začetku zimskega semestra smo prve dni imeli integracijske delavnice, na katerih smo se študentje med seboj
bolje spoznali. Kasneje so nam bili predstavljeni predmetniki iz vseh fakultet med katerimi smo lahko izbirali. Imeli
smo na izbiro tudi predmete, ki so bili namenjeni izključno Erasmus
študentom in
so bili izvajani zgolj v Angleščini. Obvezno je izbrati
tudi predmet poljskega jezika, namreč akademija organizira učenje Poljščine, kar je zelo korstno, saj veliko Poljakov ne govori Angleško. Ne glede na to, da
sem izbrala nekaj predmetov s Poljskimi študenti, so
se tako profesorji kot tudi študentje potrudili razlagati
v Angleščini. Akademija ponuja veliko aktivnosti katerim se lahko pridružijo tudi študentje na izmenjavi.

The Great Armoury

Št udijsko leto sem preživela v G da nsk u, na sever u
Poljske. Je eno izmed najstarejših mest in prestolnica
Pomorjanskega vojvodstva. Bogato zgodovino mesta lahko zaznamo tudi v arhitekturi. Center Gdanska je poln
mestnih hiš, ki imajo najrazličnejše fasade. Je eno izmed
treh mest, ki sestavlja Tricity - Gdansk, Sopot in Gdynia.
Meni najljubši deli Gdanska so Wrzeszcz [Vžešč], Stocznia
[Ladjedelnica] in center. Akademija ima tri stavbe v katerih so
ateljeji in predavalnice, vse so v centru. V glavni stavbi (The Great
Armoury) se najdejo prostori za slikarje, v Angleški hiši, ki je hkrati tudi študenstski dom, se nahajajo prostori za grafične umetnosti in Mala orodiarna (The Small Armoury), ki je namenjena
študentom intermedije in kiparsva. Za izmenjavo na ASP
(Akademia Sztuk Pięknych; slo - Akademija lepih umetnosti) sem se
odločila zato, ker ponuja veliko predmetov umetniške
grafike in zaradi bogate zgodovine Poljskega plakata.

Stocznia

ŠTudentska razstava pri kateri sem sodelovala

Ulice gdanska med karanteno

Priprava tradicionalne poljske jedi (pierogi)

skupinska fotografija z “buddy-jem”

razstava na akademiji

Mesto pozimi

