Artysta malarz
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Inna nazwa zawodu: malarz
Zadania i czynności
Malarzzajmujesiętwórczością artystyczną polegającągłównienamalowaniuobrazów.
Pragnie wyrazić w ten sposób swoją wizję universum, stosunek do świata i człowieka i
przekazać ją innym ludziom. Artystamalarz pracuje wpracownilubplenerze
tworząckompozycjeznaturylubwyobraźni. Przed stworzeniem ostatecznegoobrazu
częstoprzygotowujeszkicewstępne, możekorzystaćteżztechnikfotograficznychi
komputera (np. stosując technikę wyklejanki, używać fragmentów zdjęć czy
wydrukowanych za pomocą komputera form graficznych).
Zasadniczoprzezobrazrozumiemypracęnamalowanąnapłaszczyźnie, jednak
wieluartystówwyprowadzaswekompozycjewprzestrzeńwzbogacającjeotrzeciwymiar.
Istniejeogromnailość technikistylówmalarskich,ograniczajebowiemjedyniewyobraźnia
twórców - najbardziejpowszechnejednakibędącepodstawąnauczaniajestmalowaniena
papierze farbamiwodnymi, akwarelamiitemperąlubna płótniefarbamiolejnymi,albo
akrylowymi.
Malarzpowinienposiadać przedmioty ułatwiającemupracę;sztalugi - inne w pracowni,
inne w plenerze - rodzaj stojaka, na którym ustawia obraz
wczasiemalowania,kasety,wktórychtrzymafarbyipędzle,butelkizolejemlnianymiterpenty
nąbalsamiczną,które służądorozpuszczaniafarbolejnych
imyciapędzliorazszkicownik,węgiel, tusz, atakże ? jeślisamgruntujepłótna ?potrzebne
do tegoskładniki (klejskórny,olejlniany,kredęibielcynkową). Płótnomalarskietoszare,
gęstotkanepłótnolniane; malarznabijajenadrewnianąramę, tzw.krosnamalarskie
ipokrywanajpierwklejemskórnym,potemprzygotowanymprzezsiebiegruntem.
Środowisko pracy
materialne środowisko pracy
Ponieważmalarzpracujezwyklewpracowni - wskazane jest, aby topomieszczenie było
wysokie, jasne i posiadałoświatłorozproszone (górne i północne).Często,
zwłaszczarobiąc szkicez natury, artysta maluje teżwplenerze.
warunki społeczne
Istotą zawodu malarza jest twórczość samodzielna. Malarz tworzy zwykle w
izolacji.Jednak w przypadku podejmowania działań dodatkowych, np. pracy „galernika”,
czyli osoby kierującej galerią lub pracy nauczyciela - malarz ma możliwość
codziennego kontaktu z ludźmi: prowadzi zajęcia w domach kultury, w szkołach,
organizuje wystawy, kupuje, sprzedaje dzieła sztuki.
warunki organizacyjne
Czas, który artysta malarz poświęca na własną twórczość - nie da się określić ani liczbą
godzin w ciągu dnia, ani przedziałami czasu. Każdy artysta najlepsze dzieła tworzy

wówczas, gdy działa pod wpływem natchnienia i wewnętrznej potrzeby tworzenia. Czas
pracy artysty malarza organizuje i porządkuje „praca na etacie” np. w szkole, galerii
itp.
Wymagania psychologiczne
Artysta,gdyprzygotujebazę materialno technologiczną,musistworzyćkoncepcjętegocochcenamalować. Należy bowiem
pamiętać,żewobecrozwojutechnikfotograficznychumiejętnośćodwzorowywaniarzeczywi
stościmadladzisiejszegotwórcyznaczeniedrugorzędne. Obrazjestwypowiedzią
osobistą,komunikatem,wktórymmalarzzawieraswojeprzemyśleniaiemocje,wiedzęi
doświadczenie,stosunekdoświatalubpewnychjegoaspektów.
Abykomunikatbyłprawidłowoodczytany,powinienbyćnadany„czysto”,
zarównowsensietechnicznym,jak logicznym wprzeciwnymraziestaniesiębełkotliwymszumeminformacyjnym,rodzajem
malarskiegografomaństwa.Musimyjednakuwzględnićczynniksubiektywizmu,zarównou
twórcyjakuodbiorcy. Oznaczato,żeniekażdyobrazdotrzedokażdegowidza;muszą
sięspotkaćci,którzy „nadająnatejsamej fali”.
Zważywszy,żeartystapracujewizolacjiiniemapraktyczniemożliwościbieżącegokontaktuz
potencjalnymodbiorcą,musimiećbardzobogatą, arównocześniesilnąosobowość.
Ponieważto o czymmówi„czerpiezsiebie”powinien ? jakkażdytwórca ?miećróżnorodne
zainteresowaniaiwszechstronnąwiedzę,aby tocomówiniebyło nudnedlabliźnich
(istniejąjednakwyjątki,gdywłaśnieobsesyjnamonotematycznośćjesttym,
cozyskujeartyście gronowielbicieli).
Wewszystkichwypadkachniezbędnyjestrodzajposłannictwa,poczuciemisjizbliżonedotego
,jakiecechuje wodzówiproroków. Malarzpowinienteżposiadaćupór,
samokontrolęisamodyscyplinę,ponieważsamdecydujeoczasiepracyijejintensywności,
orazodpornośćnastresy,gdyżprzebiciesięnabardzowąskirynekjestniezmiernie
trudneipoprzedzone ? na ogół ?
licznyminiepowodzeniami.Wprzypadkusukcesuzaś,oparciesięciśnieniu
rynkuimarszandów, którzytraktująartystęjakomaszynkędo produkowania
określonychprzedmiotówwwyznaczonymprzeznichterminie,
wymagadużosiłycharakteru.
Wieluwykształconychartystówodczuwa,żeichtalent
iosobowośćniesąwystarczającosilne,abywykreowaćwłasnyświatiprzekonać
doniegoinnych.
Zprzyczyncharakterologicznychifinansowychzajmująsięwięcdziałaniaminapolach
pokrewnych.Działalnośćdodatkowaograniczaczas,którymożnapoświęcićnawłasnątwórcz
ość, często wpływajednakinspirującoizapewniaśrodkiniezbędnedożycia
iuprawianiasztuki.
Działalnośćdydaktycznaipromocyjnazapewniaistotnydlawielucodziennykontaktz ludźmi.
Do dziedzin,którymizajmujesięzawodowowykształconymalarznależą
prowadzeniegaleriisztuki (nastanowiskutymspotykasięjednakrównieżhistorykówsztuki
czyekonomistów)iszerokorozumianadydaktyka.
Malarzmożeuczyćadeptówśredniejlubwyższejszkołyplastycznej
(dlapodniesieniarangiuczelniczęstowerbujesiędoprowadzeniapracownimalarskiejwybitn
ychtwórców),możeteżprowadzić
zajęciazgrupąamatorów,jakoinstruktorwdomukultury,przyczyniającsiętymsamymdo
podnoszeniapoziomukulturyplastycznejspołeczeństwa.
Pracatapozwalawykorzystaćposiadanąprzezczęśćmalarzywrażliwośćnatalentyinnych.

Koniecznajest więc umiejętnośćwspółpracyzludźmi w formie
stosownejdoichwiekuipoziomurozwojuartystycznegoiintelektualnego.
Najważniejsza wpracypedagoga jest próbadotarciadoistotytwórczościi
wspólneodkrywaniezwychowankamitegocownichoryginalne, godne dalszegorozwojui
prezentacji.Nauczyciel,niezależnieodpoziomunauczania,musiumiećkierowaćprawidłowo
powierzonąmugrupą (klasą,pracownią), aby osiągnąć złoty środek
międzyelementamiwspółpracyanieuniknionąrywalizacją.
Pamiętaćrównocześnietrzeba,jakważnyjestindywidualizm,coznajdujesweodbiciewbardz
oróżnorodnychprądachmalarskich.Takwięcpracatwórcyi
dydaktykaczęściejpoleganazadawaniupytań,niżznajdowaniujednoznacznychodpowiedzi
. Malarz - pedagogpowinienjednak mieć
zdolnośćegzekwowaniaoduczniówpostawionych przednimizadań.Ci,
którzyswezainteresowanietwórczościąinnych, łatwośćkontaktówz
ludźmiitalentyorganizacyjnełączązprzebojowościąizdolnościamimarketingowymiczęsto
prowadzągaleriesztuki,zajmującsięprezentacjąaczasem taże sprzedażąobrazów. Malarz
możewykorzystaćtutajswójwyrobionysmakartystycznynietylkowynajdując
dziełainnychtwórców, które warto pokazać aranżując
wystawyindywidualneizbiorowetak,abyuwypuklićwaloryposzczególnychprac.
Wzawodziegalernika (osoba prowadząca galerię) ważne są również
umiejętnościmediacyjneiłatwośćnawiązywaniakontaktu
zludźmi;pośredniczyonbowiemmiędzyartystąakrytykiemidziennikarzemorazmiędzyarty
stąi krytykiemapublicznościąlubklientem. Ważnanatymstanowiskujestteżumiejętność
egzekwowaniaodwspółpracowników,personelugalerii,osóbprzygotowującychkatalogi
itp.
właściwegopoziomupracy.Marszandzajmującsiępromowaniemnarynkuposzczególnych
twórcówmusisprostaćbardzowysokimwymaganiomprofesjonalnymwobeckonkurencjiinn
ych,bardziejagresywnychmediówireklamy.Takwięc,opróczwybitnychuzdolnień
artystycznych,warunkiempodjęciapracynaokreślonymstanowiskusątakie lubinne
cechycharakterologiczneistopieńdeterminacji.
Wymagania fizyczne i zdrowotne
Pełna sprawność fizyczna chociaż pożądana nie jest konieczna.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Ponieważ malarzsprzedajeswedzieła, gotoweobiekty,niewymaga się
odniegożadnegoformalnegowykształcenia,choćniewątpliwiepracapodkierunkiemwybitn
ychlubchoćbykompetentnych
pedagogówprzyspieszarozwójorazpozwalauniknąćwielupomyłekaprzygotowanie
teoretycznei oczywistewczasiestudiówkontaktyztzw. środowiskiemartystycznym
ułatwiająstartwzawodzieiporuszaniesięwświeciekrytykówigalerii,co uprawdopodabnia
iprzyspieszaewentualnysukces. Istniejąjednakmalarze,
którzyzdobylipopularnośćiuznanie w zawodzie mając zupełnie inne wykształcenielubnie
mając żadnego.
Najważniejszajestsiłaisugestywnośćprzekazywanejprzezartystęwizji,częstoidzie tow
parze z pewnym brakiem wrażliwościnatwórczośćinnych. Mówisię,że„po czterdziestce”
malarzowipodobają siętylkowłasneobrazy.

Malarz pracujący jako wykładowca, instruktor w domu kultury oraz kierownik galerii
musi mieć wykształcenie wyższe. Ponieważ wtymprzypadku malarzniesprzedaje dzieła,
lecz czasiwiedzę, a odpowiedniekwalifikacje,tzn.wyższestudiaplastyczne
sąweryfikacjąjego kompetencji. Wyższewykształcenieplastyczne
gwarantujepoziommerytorycznyteoretycznejwiedzyoistniejącychwspółcześnieihistorycz
nych
prądachikierunkachwmalarstwieorazznajomośćmalarskichtechnikitechnologii,jakrównie
żweryfikowanąwłasnym,doświadczeniemznajomośćduchowychaspektówtwórczości roliemocjiiintelektu -zderzeniaczynnikaobiektywnegoisubiektywnego,stosunekdoformy
ikoloru,linii,kompozycjiitd.
Przygotowaniepedagogicznemożepomócwznalezieniu właściwejformyprzekazu. Jeżeli
malarzzajmujesięwyłączniewłasnątwórczością,mamydoczynieniaztypowymwolnymzaw
odem i nieistnieją wtedy
żadneograniczeniaformalnezwiązanezwiekiem,wykształceniem,czystanemzdrowia.
Podobnie,jeśliartystaprowadziwłasnągalerię,robitonawłasnąodpowiedzialność.
Natomiastosobyzatrudnionedoprowadzeniagaleriilubzajmującesięnauczaniemniezależni
eodszczeblamusząwykazaćsięwyższymwykształceniemplastycznymi doświadczeniem.
Określoneteżbywają wymogi wiekowe,niematujednakstałychreguł.
Możliwości awansu w hierarchii zawodowej
Dla malarza zajmującego się tylko własną twórczością,
jedynąformąawansumożebyćwzrost
popularnościartystyizwiązanyztymwzrostcenjegoprac. Osoby
pracującenauczelniachwyższychprzechodzązwykletypowądrogękarierynaukowejod
asystentaprzezdocentadoprofesora. Zdarzasięjednak,żewybitny„niezależny”artystajest
zaproszonyprzezuczelniedoprowadzeniazajęćjakoprofesor - gość.
Rozwójkarier polegaćteżmożenapracywbardziejprestiżowej
lubwiększejplacówce,lubteżnawzmacnianiuprestiżuplacówkiwczasiejejprowadzenia.
Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych
Malarz, właściciel galerii lub osoby uczące malarstwa na prywatnych kursach sami
organizują swoje stanowisko pracy. Placówki zatrudniające malarzy na etaty i prace
zlecone, to szkoły stopnia podstawowego, średniego i wyższego, domy kultury i galerie
sztuki.
Możliwości zatrudnienia
Informacje będą sukcesywnie uzupełniane.
Zawody pokrewne
rzeźbiarz,
grafik,
architekt
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