Kształcenie:
 Akademia Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
wydział- Sztuk Wizualnych, kierunekedukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych, specjalność- techniki teatralne,
filmowe i telewizyjne. Studia I stopnia, tryp
stacjonarny.
Rekrutacja kandydata składa się z dwóch
etapów:
I etap to egzamin wewnętrzny uczelni,
II etap to autoprezentacja kandydata na
uczelnię mająca na celu poznanie motywów
wyboru kierunku i specjalnośoci kształcenia.
Adres:
ul. Franciszkańska 76/78 91-838 Łódź,
Tel/fax. 42 2547 570,
e-mail: sw@asp.lodz.pl.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w :
Informacja o zawodzie

Rekwizytor
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności 343913

ul. Wólczańska 49 90-608 Łódź
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
oraz
oddziałach:
www.wup
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
w Sieradzu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 74, 833 36 50

Sieradz 2016



Rekwizytor dostarcza na miejsce spektaklu
teatralnego, filmowego lub telewizyjnego
gotowe rekwizyty bądź montuje je z wcześniej
dobranych elementów, rekwizyty ustawia na
właściwych
miejscach,
magazynuje.
Rekwizytor ściśle współpracuje z pionem
reżyserskim w bieżącym ustalaniu rekwizytów
grających.

Zadania zawodowe:
wykonywanie
prac
pomocniczych
w pracowni modelarskiej;
 wykonywanie prac związanych z montażem
dekoracji;
 dostarczanie
rekwizytów na właściwe
miejsce planu filmowego lub prób;
 dokonywanie zmian rekwizytów podczas
spektakli oraz prób zarówno w czasie przerw
jak i trwania akcji scenicznych;
 prowadzenie
ewidencji
rekwizytów
przyjmowanych do eksploatacji i magazynu
głównego;
 wykonywanie
tymczasowych przeróbek
rekwizytów
zgodnie
z
wytycznymi
scenograficznymi lub reżyserskimi;
 wykonywanie
bieżących
prac
konserwatorskich czyszczenie elementów
rekwizytów, oraz drobnych prac naprawczokonserwacyjnych
rekwizytów(oraz
ich
ozdób), ręczne zszywanie rozdartych
tekstylnych części, zbijanie, związywanie,
usztywnianie
złamanych
elementów,
malowanie;


przygotowywanie rekwizytów do transportu,
zabezpieczanie przed uszkodzeniem.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:


Osoba ubiegająca się o pracę w zawodzie
rekwizytor musi mieć ukończone wykształcenie
wyższe na poziomie pierwszego stopnia z zakresu
edukacji
artystycznej,
specjalizującej
się
w zakresie techniki teatralne, filmowe i
telewizyjne. Osoba ubiegająca się o pracę na
stanowisku rekwizytor powinna umieć pracować
w grupie. Szanse na znalezienie pracy wrosną
wraz z doświadczeniem zawodowym i poziomem
wykształcenia,
kierunkowo
związanego
z
zawodem.
Przydatne są również, umiejętności
obsługi komputera i znajomość języka obcego.




wady narządów ruchu;
zaburzenia psychiczne i nałogi;
wady
wzroku
nie
podlegające
skorygowaniu;

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Rekwizytor znajdzie zatrudnienie w sektorze
kultury i rozrywki. Rekwizytor może
aplikować o pracę w teatrze, grupach
teatralnych, a także pracować przy
uzupełnieniu dekoracji bądź scenografii
w filmach i telewizji.

Wymagania psychofizyczne:















ogólny dobry stan zdrowia;
sprawność układu kostno-stawowego;
odporność na lęk na wysokościach;
duża wrażliwość plastyczna;
wyobraźnia przestrzenna;
inwencja twórcza;
umiejętność współpracy;
wysoka samokontrola i odpowiedzialność;
odporność emocjonalna i zrównoważenie;
pełna sprawność psychiczna i fizyczna;
cierpliwość;
zdolności intelektualne;
umiejętności koncentracji, podzielności uwagi;
pamięć wzrokowa.

Płace:
Rynkowe zarobki na stanowisku rekwizytora
zawierają się w przedziale od 5700zł do
16000zł brutto miesięcznie. Natomiast
najwyższe płace na jakie mogą liczyć
rekwizytorzy w Polsce sięgają 17600zł brutto
miesięcznie. Na kształtowanie wysokości
pensji ma istotny wpływ lokalizacja miejsca
pracy, a także doświadczenie zawodowe
kandydata i kondycja ekonomiczna firmy.
Źródło:http://www.moja-pensja.pl/zarobki/402,ilezarabia-Rekwizytor dostępne na 09.08.2016

