Plastyk

Kwalifikacje zawodowe
Projektowanie i wykonywanie prac plastycznych,
elementów dekoracyjnych i rekwizytów.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Plastyk wykonuje dekoracje, realizuje projekty przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, opraw
plastycznych scen i pomieszczeń z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
Projektuje dekoracje, rekwizyty, oprawy plastyczne.
Dobiera materiały dekoracyjne.
Wybiera tworzywa do projektów artystycznych.
Opracowuje dokumentację techniczną prac plastycznych.
Projektuje oświetlenie eksponowanych przedmiotów.
Wybiera tworzywa i materiały do realizacji projektów plastycznych.
Wykonuje elementy dekoracyjne.
Prowadzi działania konserwatorskie przedmiotów artystycznych i użytkowych.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Do wykonywania zawodu plastyka jest wymagane ukończenie liceum plastycznego lub
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych bądź policealnej szkoły plastycznej. Istnieje możliwość
dalszego kształcenia w akademii sztuk pięknych lub innych uniwersytetach (np. pedagogicznych) na
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Od plastyka wymagana jest wiedza w zakresie form użytkowych, technik renowacyjnych, graficznych,
scenograficznych, rzeźbiarskich, fotograficznych. Plastyk powinien znać pojęcia dotyczące sztuk
pięknych i technik sztuk plastycznych. Powinien też znać przepisy bhp i ich przestrzegać oraz
regulacje prawne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego.
Plastyk powinien umieć sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą realizowanych prac
artystycznych. Zawód ten wymaga umiejętności stosowania narzędzi rysunkowych, technik
graficznych, malarskich, kreślarskich, obsługi narzędzi do klejenia, szycia, obróbki metali. Plastyk
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powinien znać i potrafić zastosować różne rodzaje tworzyw do wytwarzania przedmiotów
artystycznych.
Praca plastyka wymaga zręczności, sprawnego zmysłu wzroku i umiejętności rozróżniania barw.
Istotne w tym zawodzie są zdolności artystyczne, kreatywność, poczucie estetyki, a także umiejętności
komunikacyjne ze względu na możliwość pracy w zespole. Równie ważne są: wyobraźnia wzrokowoprzestrzenna, umiejętność elastycznego myślenia i organizowania własnej pracy.

3 Środowisko i charakter pracy
Plastyk pracuje indywidualnie lub w zespole, w świetle dziennym i sztucznym, najczęściej
w pomieszczeniach, w stałych warunkach atmosferycznych. Czynności zawodowe wykonuje
z zastosowaniem narzędzi. Czas pracy w tym zawodzie może być nienormowany. Praca może wymagać
gotowości do przemieszczania się i wykonywania zadań na wysokości, a także sprawności manualnej.
Zagrożeniem w tej pracy są urazy mechaniczne, skaleczenia, a także alergie skórne i wziewne. Zawód
plastyka wymaga aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności.
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