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Usposabljanje sem opravil v podjetju, Owbebe Design Studio v Palmi, ki je eno izmed dveh podjetij v 

lasti kreativne direktorice Gabrielle Asztalos, mednarodno večkrat nagrajene oblikovalke unikatnega 

luksuznega pohištva. Nekdaj odlična balerina, danes pa izredno ambiciozna in podjetna oblikovalka, ki 

počasi a zanesljivo pridobiva na prepoznavnosti v svetu luksuznih oblikovalcev.  

Owbebe Design Studio je zagonsko ali start up podjetje, z visokimi ambicijami in mladim kolektivom, 

ki je odkrilo novost v svetu oblikovanj zunanjega pohištva. Njihova osnovna dejavnost je oblikovanje in 

izdelava unikatnega luksuznega pohištva za terase in vrtove. Delovni kolektiv smo sestavljali tako 

študentje, kot redno zaposleni delavci, z različnimi znanji, iz različnih koncev sveta. Vsi smo med sabo 

sodelovali in si pomagali, kar je krepilo naš ekipni duh. Dobri medsebojni odnosi so močno vplivali, da 

sem vsak dan s pozitivnim odnosom prihajal na delovno mesto in pri svojem delu tudi užival. 

Moja naloga je bila izdelati vizualizacije celotne kolekcije pohištva, ki ga bodo ponujali, ko bo podjetje 

začelo tudi uradno delovati. Med drugim sem pomagal in sodeloval pri odločitvah, kjer smo morali 

deliti mnenja glede različnih oblikovalskih izzivov. O svojem delu sem moral vsakodnevno poročati 

mentorici Gabrielli, ki me je s predlogi in nasveti usmerjala. Veliko sem se moral posvečati različnim 

detajlom in slediti točnim navodilom, da je produkt na koncu izpadel tako, kot je bilo zamišljeno. Kljub 

omejeni meri lastnega kreativnega dela, menim, da sem ob tem izboljšal svoj občutek za estetiko in 

tehnično znanje. 

Delo, ki sem ga opravljal, se  ni neposredno navezovalo na notranjo opremo, kar je smer mojega študija. 

Znanje, ki sem ga pridobil, pa bom vseeno lahko zelo koristno uporabil in kombiniral, s tem kar že znam 

in predstavlja mojo dodano vrednost. 

Na splošno menim, da je bila to moja najboljša delovna izkušnja, kjer pa ni manjkalo časa za sprostitev 

in nabiranje nepozabnih spominov. V prostem času sem se sprehajal po starem mestnem jedru in 

odkrival mediteransko arhitekturo Majorke, spoznal in se pogovarjal s svetovno znanim oblikovalcem 

Marcelom Wandersom, srečal morskega psa na plaži mesta Sant Elm, pil sangrio pred katedralo Santa 

Maria, surfal pod sončnim zahodom mesta Alcudia in jedel pomaranče z dreves izpred mojega 

stanovanjskega okna.   

Moja študijska izmenjava, je potekala v čudnih časih globalne epidemije, kar je predstavljalo veliko 

vprašanje, ali jo bo možno sploh izvesti. Kljub vsem oviram, ki sem jih imel mi je uspelo to uresničit, za 

kar sem izredno hvaležen. Definitivno je to izkušnja, ki jo priporočam vsakemu študentu, da jo izkoristi. 
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Katedrala Santa Maria     Mediteranska hiša v Son Realu 

            

Playa de Palma      Razgledna točka Cap de Formentor            

                  
Klifi v Cap Blancu     Obala v Sa Calobri   


