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Nie wszystkiego nauczysz siÚ na studiach dla grafików. WïaĂnie dlatego,
aby odnieĂÊ sukces w tym zawodzie, trzeba uczyÊ siÚ przez caïe ĝycie.

Niekończąca się lekcja
Mam w gïowie taki obrazek, na którym siedzÚ i ciÈgle siÚ uczÚ. Jestem juĝ
stary i mam siwe wïosy, ale Ăwiat grafiki nie przestaje mnie fascynowaÊ.
WciÈĝ dowiadujÚ siÚ czegoĂ nowego, co tylko podsyca mojÈ fascynacjÚ.
Graficy majÈ w ĝyciu szczÚĂcie, albowiem mogÈ zarabiaÊ na ĝycie,
uczÈc siÚ. Uczenie siÚ przez caïe ĝycie nie tylko przynosi nam korzyĂci
na pïaszczyěnie osobistej, ale pozwala teĝ w odpowiedni sposób
zaspokajaÊ potrzeby naszych klientów.
Wyobraě sobie bowiem, ĝe zlecono Ci stworzenie toĝsamoĂci organizacji
charytatywnej zajmujÈcej siÚ walkÈ z nowotworami. Aby moĝliwie dobrze
wywiÈzaÊ siÚ z tego zadania, powinieneĂ poszerzyÊ swojÈ wiedzÚ —
na temat nowotworów w ogóle; na temat konkretnych rodzajów raka,
których zwalczaniem zajmuje siÚ Twój klient; na temat ludzi cierpiÈcych
na te choroby, w szczególnoĂci zaĂ na temat ich charakterystyki
demograficznej, stylu ĝycia, trosk, marzeñ; na temat objawów i kuracji;
na temat lekarzy i pielÚgniarek sprawujÈcych opiekÚ nad takimi pacjentami;
na temat miejsc i warunków, w jakich prowadzi siÚ leczenie; na temat
wyników badañ dotyczÈcych samej choroby oraz na temat postÚpów
prac w zakresie poszukiwania lekarstwa; na temat ludzi zaangaĝowanych
w funkcjonowanie tej konkretnej organizacji, ale teĝ na temat organizacji
non profit jako takich oraz na temat ich poĝÈdanego wizerunku; na temat
skïadu zarzÈdu oraz innych decydentów, a prawdopodobnie takĝe
na wiele innych tematów.
CaïÈ tÚ wiedzÚ musisz zgromadziÊ w zwiÈzku z zaledwie jednym
niewielkim projektem, któremu poĂwiÚcisz co najwyĝej kilka miesiÚcy.
To jednoczeĂnie fascynujÈce i nieco przeraĝajÈce.
Nikt nie moĝe od nas oczekiwaÊ, ĝe z dnia na dzieñ zostaniemy
ekspertami w danej dziedzinie — niezaleĝnie od tego, dla kogo
mielibyĂmy realizowaÊ takie zlecenie i jak bardzo pragnÚlibyĂmy
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zgïÚbiaÊ okreĂlony temat. W zwiÈzku z powyĝszym powinniĂmy przez
caïy czas chïonÈÊ przeróĝne informacje — przy okazji kaĝdego projektu,
podczas oglÈdania kaĝdego filmu dokumentalnego, w zwiÈzku z lekturÈ
kaĝdego artykuïu prasowego. Poza tym powinniĂmy teĝ zgïÚbiaÊ róĝne
zagadnienia na wïasnÈ rÚkÚ.
GotowoĂÊ do ciÈgïego gromadzenia wiedzy przynosi z czasem
wymierne korzyĂci. Najwyĝsze honoraria uzyskujÈ zwykle ci graficy,
którym udaïo siÚ zgromadziÊ najbogatsze doĂwiadczenie zawodowe.
To oni bowiem dysponujÈ najwiÚkszymi zasobami wiedzy, do których
mogÈ siÚ odwoïywaÊ przy kaĝdym kolejnym projekcie. Oni teĝ wiedzÈ
wiÚcej o ĝyciu i majÈ wiÚksze szanse stworzyÊ coĂ naprawdÚ niesamowitego.

Czego się nie nauczysz na studiach graficznych
Kontynuowanie nauki przez caïe ĝycie nieodïÈcznie wiÈĝe siÚ
z pogïÚbianiem wiedzy na temat samego siebie i swojego zawodu.
Niestety na studiach graficznych lekcewaĝy siÚ te zagadnienia.
Postanowiïem rozpytaÊ absolwentów tego rodzaju studiów o to, co
ich zdaniem powinno siÚ znaleěÊ w programie nauczania. Poniĝej
wyszczególnione zostaïy najwaĝniejsze i najczÚĂciej powtarzajÈce siÚ
wÈtki, a takĝe kilka moich wïasnych przemyĂleñ.

Efektywna komunikacja
„Na studiach graficznych uczy siÚ, jak rozmawiaÊ z innymi grafikami.
Tymczasem przydaïby siÚ przedmiot dotyczÈcy prowadzenia rozmów
z luděmi, którzy grafikami nie sÈ”.
— STEPHEN LEE OGDEN

WiÚkszoĂÊ klientów nie rozumie technicznych pojÚÊ graficznych, które
dla Ciebie sÈ oczywiste. Unikaj wiÚc ĝargonu. Rozmawiaj z klientem
tak, jak gdybyĂ wyjaĂniaï istotÚ caïego procesu przyjacielowi (oczywiĂcie
takiemu, który nie jest grafikiem). Kwestii lepszej komunikacji
z klientem przyjrzymy siÚ bardziej szczegóïowo w rozdziale 15.
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„ChÚtnie wziÚïabym udziaï w zajÚciach poĂwiÚconych
dyplomatycznemu postÚpowaniu z luděmi, którzy wbrew wïasnemu
przekonaniu nie majÈ zielonego pojÚcia o projektowaniu grafiki”.
— EMILY DOLINER

Takich klientów spotyka siÚ na kaĝdym kroku. Przekonasz siÚ, ĝe wiele
osób traktuje spotkanie w sprawie projektu graficznego jako rozrywkowy
element swojego tygodnia pracy. ChÚtnie siÚ angaĝujÈ i dobrze! Musisz
jednak jasno daÊ takim ludziom do zrozumienia, ĝe jeĂli chodzi o grafikÚ
i konkretne decyzje podejmowane na etapie przygotowañ ostatecznego
projektu, to Ty tu jesteĂ ekspertem. JeĂli klient stwierdzi: „Widziaïbym
to w kolorze niebieskim”, Ty powinieneĂ zapytaÊ: „Dlaczego?”. Jego
upodobanie do niebieskiego to jeszcze za maïo. Uzasadnienie musi
nawiÈzywaÊ do treĂci briefu.
„Jeĝeli ktoĂ nie potrafi utrzymywaÊ kontaktów z klientem lub
doprowadziÊ transakcji do szczÚĂliwego koñca, jego talent bÚdzie siÚ
marnowaÊ. Brak klientów to brak projektów”.
— ALAN ANDERSON

Równieĝ i Ty moĝesz opanowaÊ sztukÚ sprzedaĝy. Najlepiej robiÊ to
metodÈ prób i bïÚdów. Praktyka ma tu zasadnicze znaczenie. Nie jesteĂ
juĝ wyïÈcznie grafikiem. BÚdziesz siÚ musiaï wcielaÊ w wiele róĝnych ról,
o których wspomnÚ bardziej szczegóïowo w rozdziale 4.

Interdyscyplinarność
„Studenci pierwszego roku powinni zaliczaÊ ambitne kursy z zakresu
rachunków, ekonomii, historii, kompozycji tekstu oraz wystÈpieñ
publicznych. Przede wszystkim chodzi bowiem o wyksztaïcenie
jednostki zdolnej do samodzielnego myĂlenia — profesjonalisty
i biznesmena. Dopiero w dalszej kolejnoĂci powinno siÚ podejmowaÊ
ksztaïcenie w zakresie grafiki w ujÚciu tradycyjnym”.
— PRESCOTT PEREZ-FOX

Jak juĝ przed chwilÈ podkreĂlaïem, na najwiÚksze uznanie i najwyĝsze
honoraria mogÈ liczyÊ graficy dysponujÈcy najwiÚkszym doĂwiadczeniem
— ci, którzy poĂwiÚcili swojej pracy co najmniej 10 tysiÚcy godzin.
28
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Jeĝeli na etapie ksztaïcenia formalnego nie przyswoiïeĂ sobie wiedzy
ze wspomnianych powyĝej dziedzin, powinieneĂ teraz we wïasnym
zakresie nadrobiÊ te braki.

Właściwy dobór pytań
„W ramach przynajmniej jednego z przedmiotów student powinien
nawiÈzywaÊ wspóïpracÚ z firmÈ pracujÈcÈ nad stworzeniem nowej
toĝsamoĂci wizualnej. Studenta naleĝy w zwiÈzku z tym uczyÊ
zadawania inteligentnych pytañ i wydobywania od firmy informacji
na temat jej zapatrywañ na tÚ nowÈ toĝsamoĂÊ”.
— JENNIFER NULL

Dobór pytañ, które zadaje siÚ klientowi, moĝe zadecydowaÊ o sukcesie
bÈdě poraĝce caïego projektu. Nie wystarczy jednak wiedzieÊ,
o co naleĝy zapytaÊ. Trzeba jeszcze rozumieÊ, po co siÚ te pytania
zadaje. PamiÚtaj, ĝe powinieneĂ byÊ dociekliwy. Kwestia pytañ
istotnych dla opracowania dobrego briefu projektowego zostaïa
omówiona w rozdziale 15.

Umiejętne słuchanie
„Trzeba nauczyÊ siÚ rozróĝniaÊ rozwiÈzania wspaniaïe od skutecznych”.
— CATRINA DULAY

Czasami trudno przygotowaÊ siÚ na to, ĝe klient nie zechce wykorzystaÊ
projektu, w którym Ty zakochaïeĂ siÚ po uszy. atwo jest natomiast
pamiÚtaÊ o tym, ĝe to klient zna preferencje swoich odbiorców. W bardzo
wielu przypadkach okazuje siÚ, ĝe informacje zwrotne przekazywane
przez klienta przyczyniajÈ siÚ do istotnego udoskonalenia projektu
graficznego. Kilka przykïadów tego rodzaju przytoczÚ w rozdziale 18.

Zarządzanie własnym czasem
„Naleĝy przygotowaÊ siÚ na rzecz nieuniknionÈ, a mianowicie na to,
ĝe maïe projekty bÚdÈ odrywaÊ nas od tych duĝych”.
— ANDREA WILLIAMS
Kup książkę
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W przypadku osób samozatrudnionych kwestia zarzÈdzania czasem
nabiera ogromnego znaczenia. PracujÈc na wïasny rachunek, bÚdziesz
realizowaÊ zlecenia dla wiÚcej niĝ jednego klienta jednoczeĂnie (zleceñ
nie moĝe byÊ jednak zbyt wiele, aby nie rzutowaïo to negatywnie na
jakoĂÊ Twoich dokonañ). Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe termin ulegnie zmianie,
ktoĂ bÚdzie oczekiwaï od Ciebie czegoĂ w trybie natychmiastowym,
strona internetowa padnie albo pojawi siÚ koniecznoĂÊ zasiÚgniÚcia
opinii innej osoby. Nie bÚdziesz w stanie przewidzieÊ, kiedy w Twojej
skrzynce odbiorczej pojawi siÚ kolejna proĂba od klienta. Jeĝeli nie
przygotujesz siÚ na to, ĝe rozwiÈzywanie tego typu problemów moĝe
pochïonÈÊ wiele godzin, a nawet dni, czÚĂÊ Twojej pracy (i pieniÚdzy)
moĝe pójĂÊ na marne. Na etapie uzgadniania terminów i warunków
wspóïpracy musisz wziÈÊ pod uwagÚ te dodatkowe obowiÈzki.
Kwestii zawierania umów przyjrzymy siÚ bliĝej w rozdziale 17.

Pewność siebie
„OdnoszÚ wraĝenie, ĝe niektórzy klienci dopuszczajÈ siÚ naduĝyÊ
wobec grafików. Podczas studiów powinno siÚ uczyÊ, jak radziÊ sobie
z takimi luděmi”.
— VICTOR ZUNIGA

Wiara we wïasne kompetencje pozwala domagaÊ siÚ naleĝytego
wynagrodzenia za wykonanÈ pracÚ. OczywiĂcie zdarzajÈ siÚ klienci,
którzy oczekujÈ, ĝe bÚdziesz pracowaÊ wïaĂciwie za darmo. Wraz
z kaĝdym kolejnym odrzuconym zleceniem tego typu bÚdziesz siÚ czuï
szczÚĂliwszy. W pewnym momencie okaĝe siÚ, ĝe pracujesz juĝ tylko
z luděmi, którzy ceniÈ Twój czas.
Jeĝeli nadarzy Ci siÚ okazja, aby wypowiedzieÊ siÚ na jakiĂ temat
na forum grupy, powinieneĂ z niej skorzystaÊ. Praktyka pozwala budowaÊ
pewnoĂÊ siebie, a to z kolei pomaga w relacjach z potencjalnymi klientami.
W rozdziale 15. poĂwiÚcimy nieco wiÚcej uwagi kwestii podejĂcia
do klienta, natomiast w rozdziale 18. zajmiemy siÚ zagadnieniem
optymalnej prezentacji projektów.
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Pracowaïem kiedyĂ jako nauczyciel jÚzyka angielskiego. DoĂwiadczenia
zwiÈzane z omawianiem zjawisk jÚzykowych na forum klasy bardzo
mi siÚ przydajÈ, gdy przedstawiam projekty graficzne komitetowi
reprezentujÈcemu klienta. DziÚki nim potrafiÚ lepiej formuïowaÊ myĂli
i nie wypeïniam ciszy niezrÚcznymi „um” czy „em”. Pomimo presji
potrafiÚ zapanowaÊ nad nerwami. Nie zawsze byïem jednak taki spokojny.
To przyszïo mi dopiero z czasem.

Orientacja w kwestiach biznesowych
„Moje studia obejmowaïy wiele Ăwietnych przedmiotów zwiÈzanych
z projektowaniem grafiki, brakowaïo natomiast kursów poĂwiÚconych
zasadom prowadzenia wïasnej firmy”.
— TIM DAFF

Wiele osób na to narzeka. Zdecydowaïem siÚ na napisanie tej ksiÈĝki
miÚdzy innymi wïaĂnie ze wzglÚdu na niedostatki wiedzy w zakresie
ustalania honorarium (rozdziaï 16.) czy ochrony wïasnych interesów
na gruncie prawnym (rozdziaï 17.).
„Zadbaïabym o to, aby wszyscy studenci rozumieli, dlaczego naleĝy
dostarczaÊ pliki gotowe do druku. Na moich zajÚciach (ani na etapie
studiów BA, ani na kursie MA) praktycznie nie byïo o tym mowy.
Nawet po studiach wiele osób nie wiedziaïo, jak z zestawu kolorów
CMYK powstaje peïna paleta barw. To niedorzeczne”.
— MARIA STEVENS

Zasady przygotowywania plików do druku poznaïem dopiero wtedy, gdy
podjÈïem pracÚ w branĝy grafiki. To podstawowa wiedza, dziÚki której
moĝesz zaoszczÚdziÊ sobie sporo czasu, a klientowi sporo pieniÚdzy.
„Wprowadziïbym dyskusjÚ lub wykïad poĂwiÚcony kwestii wyceny”.
— ERIC LAWSON

Wpisy blogowe poĂwiÚcone kwestii wyceny projektów zawsze wzbudzajÈ
szerokÈ dyskusjÚ. Dlaczego? Poniewaĝ wycena to szalenie trudna sprawa.
Gdybym miaï na studiach przedmiot zatytuïowany „KsiÚgowoĂÊ dla
grafików”, to prawdopodobnie bym siÚ na niego nie zapisaï. Gdyby
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natomiast wystÚpowaï on pod nazwÈ: „Jak skïoniÊ klienta, aby zapïaciï
tyle, na ile zasïugujesz?”, nikt by go sobie nie odpuĂciï. SkÈd mamy
wiedzieÊ, jakÈ cenÚ naleĝy zaproponowaÊ klientowi? Oferujemy mu
usïugÚ, której fundament stanowiÈ nasze wyksztaïcenie, umiejÚtnoĂci
oraz doĂwiadczenia. JeĂli o to chodzi, nie ma dwóch takich samych
grafików. Nie ma obiektywnych kryteriów, które pozwalaïyby uznaÊ
danÈ wycenÚ za wïaĂciwÈ lub niewïaĂciwÈ. To wyïÈcznie kwestia
opinii. Kwestii wyceny i ustalania harmonogramów postanowiïem wiÚc
poĂwiÚciÊ caïkiem spory fragment tej ksiÈĝki (por. rozdziaï 16.).
„Bardzo by siÚ przydaïy zajÚcia, podczas których studenci tworzyliby
wïasny produkt albo firmÚ, rozkrÚcali dane przedsiÚwziÚcie zupeïnie
od zera, tworzyli projekty i briefy marketingowe, a nastÚpnie zajmowali siÚ
kilkoma podstawowymi sprawami, takimi jak toĝsamoĂÊ, reklama,
katalogi czy opakowanie. ProwadzÈcy zajÚcia mógïby wystÚpowaÊ
w roli dyrektora artystycznego firmy graficznej”.
— JON LIEBOLD

Im szybciej zaczniesz myĂleÊ jak wïaĂciciel firmy, tym ïatwiej Ci bÚdzie
uzyskaÊ wymierne rezultaty. PatrzÈc z perspektywy czasu, mogÚ
na przykïad stwierdziÊ, ĝe gdybym zaïoĝyï wïasnÈ stronÚ internetowÈ juĝ
w szkole, a nie dopiero piÚÊ lat póěniej, gdy przeszedïem na
samozatrudnienie, wyszukiwarki przypisywaïyby mojemu adresowi
wiÚkszÈ wiarygodnoĂÊ i lepiej plasowaïbym siÚ w rankingach. Jeĝeli
wiÚc moĝesz wykupiÊ domenÚ odpowiadajÈcÈ Twojemu nazwisku,
powinieneĂ to zrobiÊ, i to natychmiast. Nawet jeĂli nie bÚdziesz
posïugiwaï siÚ nazwiskiem jako nazwÈ handlowÈ, ta strona na pewno Ci
siÚ na coĂ przyda. Zaufaj mi i z tym nie zwlekaj.

Inne sposoby na ciągłe poszerzanie wiedzy
Ludziom wykonujÈcym pracÚ na wïasny rachunek — zwïaszcza jeĂli
tak jak ja pracujÈ w domu, w zaciszu jednoosobowego studia — czÚsto
zdarza siÚ myĂleÊ, ĝe sÈ sami na Ăwiecie. Warto wiÚc pamiÚtaÊ o istnieniu
(nawet jeĂli nie w Twojej okolicy, to w internecie) duĝej i aktywnej
spoïecznoĂci, która kaĝdego dnia kreuje coraz to nowe atrakcje dla grafików.
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Przeznacz 15 minut kaĝdego dnia na lekturÚ blogów poĂwiÚconych
tematyce graficznej. Wystarczy uruchomiÊ program Czytnik
Google (albo dowolny inny czytnik), aby w ciÈgu kilku sekund
zapoznaÊ siÚ z przemyĂleniami doĂwiadczonych grafików.
Raz w miesiÈcu wybierz siÚ na krótkÈ wycieczkÚ do miejscowego
studia graficznego. W ten sposób bÚdziesz budowaÊ sieÊ kontaktów
w Ăwiecie grafiki, a ponadto przekonasz siÚ, jak funkcjonujÈ inne
podobne firmy. NawiÈzujÈc kontakt z wïaĂcicielem takiego studia,
miej zawsze na uwadze pytanie, które on z pewnoĂciÈ sobie zada:
„A co ja bÚdÚ z tego mieÊ?”. Tutaj duĝÈ rolÚ odgrywa Twój blog.
Zaproponuj darmowÈ promocjÚ studia wĂród czytelników Twoich
wpisów. Moĝesz teĝ przygotowaÊ kilka branĝowych pytañ
i przeprowadziÊ wywiad, który nastÚpnie opublikujesz na blogu.
W ten sposób Ty zdobÚdziesz kilka wskazówek biznesowych
i nowe kontakty, a studio zyska darmowÈ promocjÚ.
Regularnie umawiaj siÚ rano na kawÚ lub wieczorem na piwo
z innymi projektantami lub przedsiÚbiorcami z okolicy.
Najprawdopodobniej okaĝe siÚ, ĝe moĝecie podjÈÊ wspóïpracÚ
lub wymieniÊ siÚ pewnymi usïugami na wzajemnie korzystnych
warunkach. Takie spotkanie to równieĝ okazja do wymiany
doĂwiadczeñ i uczenia siÚ na cudzych bïÚdach, jeszcze zanim
zdarzy Ci siÚ popeïniÊ je samemu.
Skontaktuj siÚ z doĂwiadczonym i szanowanym grafikiem.
ByÊ moĝe zgodzi siÚ zostaÊ Twoim mentorem. Taka relacja
nakïada na drugÈ stronÚ duĝÈ odpowiedzialnoĂÊ, postaraj siÚ
wiÚc precyzyjnie okreĂliÊ, jakiego zaangaĝowania czasowego
oczekujesz od tej osoby, ile potrwa ta wspóïpraca i co jesteĂ
gotów zaoferowaÊ w zamian. Moĝesz na przykïad zaproponowaÊ,
ĝe bÚdziesz opisywaÊ nowe doĂwiadczenia na blogu (nie próbuj
jednak przekonywaÊ mentora, ĝe przyniesie mu to jakÈĂ wielkÈ
korzyĂÊ, bo tak nie bÚdzie — to raczej dodatkowe punkty
dla Ciebie, poniewaĝ dziÚki temu zapewne zyskasz nowych
czytelników).
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Skontaktuj siÚ z miejscowÈ uczelniÈ i zaproponuj, ĝe wygïosisz
prezentacjÚ albo przeprowadzisz warsztaty na temat projektowania
graficznego. Zdaniem niektórych Ty moĝesz nauczyÊ siÚ od
studentów wiÚcej niĝ oni od Ciebie. Nie zgodziïbym siÚ z tym,
niemniej ich energia, entuzjazm, wyobraěnia czy nawet Ăwieĝe
pomysïy mogÈ staÊ siÚ dla Ciebie ěródïem inspiracji. Przygotuj siÚ
na to, ĝe w pewnych okresach moĝe Ci brakowaÊ energii i pasji.
To zupeïnie normalne. Czïowiek naprawdÚ wybitny potrafi
jednak znaleěÊ sposób na to, aby je w sobie na nowo rozbudziÊ.
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