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Na konci tohoto školního roku jsme jako studenti grafiky a fotografie dostali příležitost 
třítýdenní stáže ve španělské Seville. Zúčastnila jsem se i já, a tak bych teď s vámi ráda 
sdílela své zážitky...

Pracovali jsme zde ve dvojicích pod vedením výukového centra Noavi na kampani 
pro sevillskou radnici (Ayuntamiento de Sevilla), která by měla město samotné reprezen-
tovat. Práce byla rozdělena na tři hodiny práce v přítomnosti našeho tutora a dvě hodiny 
tzv. free work. Byl zde ale jeden zásadní rozdíl od projektů, kterým se věnujeme ve škole. 
Nešlo pouze o to vytvořit vizuál (tento aspekt byl možná i malinko upozaděný), naším 
úkolem bylo navrhnout obsahově smysluplnou kampaň a samostatně si zvolit v jakých 
formách ji chceme prezentovat. Dlouho jsme v rámci pracovní doby pouze chodili 
po městě a samy pro sebe si sbírali materiály pro práci. 

Pro mě osobně tohle bylo velice zásadní, jelikož mi to ukázalo pohled na grafiku, 
se kterým jsem se ve škole nikdy nesetkala. Práce grafika nespočívá pouze v tom něco 
pěkného nakreslit, ale v neustálém budování vztahů. Nejdříve se grafik sám důvěrně 
seznamuje s tématem, na které chce upozornit, a posléze hledá způsob jak skrze svoji 
práci umožnit i ostatním lidem navázat s daným tématem (firmou, výrobkem…) vztah. 

Závěrečným výstupem našich projektů pak byla půlhodinová prezentace ve španěl-
štině před komisí. Tedy vrcholem naší práce, ale i všech zážitků, které jsme si ze stáže 
odnesli. Nutnost prezentovat v jazyce, ve kterém jsme v té době byli možná schopni 
říct: „Disculpe, no hablo español. ¿Usted habla inglés?“ – tedy: „Omluvte mne, nemluvím 
španělsky, mluvíte anglicky?“ probudila v naší osmičlenné skupince široké spektrum 
emocí, ale stala se zároveň i nezapomenutelným momentem.

Stáž mi pomohla odhalit nejen to, v čem jsem dobrá, ale i mé slabiny. Pomohla mi 
pochopit smysl mého oboru i umění cizích jazyků za hranicemi školního prostředí. Jak 
v jazycích, tak v grafice totiž nejde o to, dělat věci dokonale, ale komunikovat a navazovat 
vztahy. 

A tak kromě jednoho kompaktního projektu, za který se jistě nebudu stydět ve svém 
portfoliu, kromě spousty zážitků a poznatků španělské/andaluské kultury, ale také úžas-
ného času stráveného s kamarády, mi stáž dala ohromnou míru motivace na sobě dál 
pracovat, objevovat a učit se nové věci.

Je to zkušenost, kterou bych jistě přála i ostatním studentům.

Pořizování fotografií, které byly podkladem naší práce.

Rešerše a zaznamenávání dojmů.

Konzultování prvních nápadů ve dvojici či s tutorem. 

Práce na vizuálu a příprava pro prezentaci.

Návrh banneru autobusové zastávky jako ukázka mé práce.

Prezentace před komisí.


