
2651 Specialişti în arte vizuale

Specialiştii în arte vizuale creează şi realizează lucrări de artă prin 

sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte 

tehnici asemănătoare.

Competențe ESCO (RO)

creează animații

gestionează conținut online

contextualizează activitatea artistică

realizează montaj de imagini live

adaptează conceptul artistic la locație

creează imagini animate

definește abordarea artistică

creează secvențe narative pentru filme de animație

asigură conținut multimedia

reglează și orientează proiectoare

convertește obiecte reale în obiecte de animație

creează efecte speciale

editează imagini animate digitale

instalează camere

asigură mentenanța echipamentelor audiovizuale

adună materiale de referință pentru opera de artă

operează mașini și utilaje de gravat

reproduce concepte de design ca gravuri

verifică acuratețea gravurii

calculează dimensiunile viitoarei gravuri

selectează șabloane pentru gravură

gravează modele

stabilește calitatea gravurii

asigură efectuarea unei lucrări de gravură corecte

pregătește piesele de prelucrat pentru gravură chimică

fixează utilajele de gravat

pregătește piesele de prelucrat pentru gravură

umple canelurile gravurilor

schițează modele pe piesele de lucru

reproduce concepte de design pe piesele de lucru

asigură mentenanța echipamentelor de gravură

ajustează pantograful

inspectează lucrările de gravură

manipulează substanțe acide pentru gravură chimică

pregătește substanțele acide pentru gravură chimică

curăță suprafețe gravate

ajustează dimensiuni

anc
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concepe obiecte care urmează să fie fabricate manual

asigură funcționarea cuptorului de ardere a produselor ceramice

selectează materiile prime pentru crearea de obiecte de artă

utilizează diverse tehnologii de ardere a ceramicii

discută pe marginea obiectelor de artă

supervizează producția meșteșugărească

creează opere de artă

manipulează diverse materiale pentru fabricarea obiectelor din ceramică

creează prototipuri de obiecte de artizanat

studiază tendințe în arta meșteșugărească

utilizează tehnici de ilustrare tradiționale

utilizează tehnici de ilustrare digitale

elaborează propuneri de proiecte artistice

creează desene originale

concepe elemente vizuale

alege stiluri de ilustrare

asigură calitatea vizuală a decorurilor

creează schițe

stabilește compoziția imaginii

concepe vitralii

dezvoltă idei de design în strânsă cooperare cu echipa artistică

taie sticlă

elaborează conceptul de design

selectează metalul de umplere

selectează activități de restaurare

oferă consiliere în materie de conservare

evaluează proceduri de restaurare

desfășoară activități de conservare-restaurare cu ajutorul metodelor 

științifice

analizează nevoile de conservare

aplică tehnici de restaurare

asigură siguranța și securitatea expoziției

utilizează resurse TIC pentru a rezolva sarcini de lucru

păstrează un portofoliu artistic

monitorizează progresele din domeniul artelor

explicitează procesele artistice

elaborează cadrul de cercetare artistică

studiază tehnici artistice

utilizează storyboard-uri

se adaptează în funcție de tipul de mass-media

se consultă cu producătorul



prezintă un storyboard

studiază surse media

se consultă cu directorul de producție

analizează un scenariu

analizează textele care urmează să fie ilustrate

urmărește știrile

practică umor

interpretează nevoia de ilustrare

creează tablouri originale

utilizează material artistic pentru desen

utilizează tehnici de pictură

utilizează tehnici de realizare a picturii de gen

creează sculpturi

studiază obiecte de artă


