Adéla Bláhová, Clarke Associates Ltd., Velká Británie
Letošní květen se mě a pár vyvoleným
spolužákům
podařilo
získat
grant
od Evropské unie a na celé tři týdny
odcestovat do Velké Británie, pod záštitou
mezinárodního programu Erasmus+. Naše
vysílací
organizace,
Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská v
Železném Brodě se postarala, abychom
byli na pobyt řádně připraveni, odjezdu
předcházela řada přednášek o britské
kultuře a lekcí angličtiny nad rámec běžné
školní výuky. 8. Května ráno nás sedm
vydalo z Ruzyňského letiště směr West
Midlands, Birmingham. Většina z nás
nalezla útočiště v městečku Solihull,
nacházejícího
se
na
předměstí
Birminghamu. Odtud jsem každý všední
den zhruba hodinu dojížděla do vesnice
Wythall, kde se nachází sídlo Clarke Associates, reklamní a PR agentury, která mě přijala jako stážistu. Zde jsem
po dobu své působnosti vytvářela grafický obsah pro jejich klienty, jednalo ze zejména o loga, tiskoviny a
ilustrace.
Svoje již dříve nabyté zkušenosti jsem byla schopná prohloubit a aplikovat v profesionálním prostředí. Poprvé
jsem se setkala s pojmem moodboard, a myslím, že je to skvělý způsob jak získat inspiraci na začátku
kreativního procesu. Mimo jiné jsem také měla možnost „přičichnout“ k vektorové ilustraci a navrhování postav
(character design) Ačkoliv jsem se ilustraci ve vektorové grafice nikdy před tím moc nevěnovala, našla jsem v ní
zalíbení a zjistila jsem, že pro to mám vcelku dobré předpoklady. Můj nadřízený mě velice podporoval a přiměl
mě vytvořit si portfolio mých prací. Také mi doporučil hlásit se na
vysoké škole na obor ilustrace. V tomto oboru mám zkušenosti
téměř nulové, ale zřejmě na něm moje práce zanechala dojem. Jsem
ráda, že některé mé počiny budou na zákazníkových stránkách, nebo
vytisknuté na grafice produktu či na plakátech. Myslím si, že tato
praxe byla na velice profesionální úrovni a mrzí mě, že netrvala
déle.
Tato zkušenost se bude pěkně vyjímat na mém CV a pomůže mi v
budoucnosti získat další stáže nebo zaměstnání.
Na stáži sponzorované tímto programem jsem byla již v minulosti, a
bylo velice zajímavé porovnávat tyto dvě velice rozdílné zkušenosti,
měla jsem možnost poznat britskou kulturu z jiného pohledu, než s
jakým jsem se setkala dosud. Na stáž jsme rozhodně nejeli s
prázdnou, grant od EU je tak velký, že nám zcela pokryl veškeré
náklady na cestu, ubytování, stravu a jiné výdaje spojené s pobytem
v zahraničí.
Víkendy jsem povětšinou trávila se svými spolužáky, kdy jsme se
společně vydávali na průzkumy okolí. Navštívili jsme město
Stradford-upon-Avon, rodiště Shakespeara, projeli jsme se loďkou
po birminghamských kanálech, nebo navštívili místní National
Sealife Center. Tři týdny bohužel uplynuly jako voda, a myslím, že
mluvím za všechny, když řeknu, že stáž byla více než přínosná
v profesním smyslu slova a zároveň bohatá na zážitky. Kdybych měla ještě někdy možnost takto vycestovat,
rozhodně bych neváhala.

