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WPROWADZENIE 

 

Przemiany społeczne, popularyzacja podrócy, taMsze przeloty 

miCdzykrajowe oraz wzrost WwiadomoWci coraz bogatszych ludzi, 

sprawiaj>, ce animacja czasu wolnego jest branc> bardzo dobrze 

funkcjonuj>c> we współczesnej turystyce. Dzisiejsi animatorzy mog> 

wiCc liczyć na wiele ofert pracy oraz na wiCksze otwarcie ludzi na ich 

działania. Z uwagi na duc> konkurencyjnoWć musza wykazać siC jednak 

szerokim warsztatem. Bezpowrotnie minCły juc czasy, w których 

animator ze słabym jCzykiem angielskim, bez szkolenia i bez znajomoWci 

form organizacji czasu wolnego znajduje pracC płatn> powycej 400 źuro 

netto miesiCcznie. Obecnie na rynku poszukuje siC animatorów z 

certyfikatem, którzy potrafi>, oprócz prowadzeni gier i zabaw, 

organizować równiec zajCcia z nowatorskimi formami. Poszerzanie 

warsztatu jest wiCc dla animatorów bardzo istotn> spraw>, poniewac 

moce zasadniczo wpłyn>ć na wysokoWć ich wynagrodzenia. 

Miarodajnym wyznacznikiem potrzeb współczesnej animacji jest, i 

zawsze był, Wwiat mediów. Obserwuj>c współczesne przekazy medialne 

(jak choćby programy TV, czy najpopularniejsze strony internetowe), 

łatwo dostrzec, ce wybijaj> siC treWci barwne, dynamiczne i ciekawe 

(nierzadko nawet szokuj>ce). Czytaj>c choćby wiadomoWci na 

popularnych portalach internetowych (jak WP.pl, czy Onet.pl) bez trudu 

mocna dostrzec, ce najczCWciej otwierane prze internautów newsy 
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zawieraj> w swoich tytułach takie słowa jak: niesamowity, 

kontrowersyjny, nieprawdopodobny, czy tec: skandal, afera, hit. 

Obserwuj>c media i ich coraz szerszy wpływ na nasza WwiadomoWć, 

musimy w oczywisty sposób selekcjonować informacje. Nasza uwaga 

wiec coraz czCWciej odrzuca informacje neutralne emocjonalnie i 

powszechne, za to koncentruje siC na tych najbardziej barwnych i 

nietypowych. Takie s> tec zainteresowania dzieci, a animator, maj>c tego 

WwiadomoWć, musi dobrać takie formy, aby zainteresować swoich 

odbiorców. We współczesnej animacji nie wystarczy juc z turyst> siC po 

prostu pobawić- turystC trzeba zaskoczyć i zachwycić (i właWnie 

animatorzy, którzy to potrafi> zarabiaj> w tym zawodzie najlepsze 

pieni>dze). 

Malowanie twarzy nie jest narzCdziem nowym. Mocna by wiCc 

napisać, ce jest „stare jak Wwiat”. Żorma ta jednak okazuje siC niezwykle 

aktualna i ci>gle popularna. Zmieniaj> siC jednak pomysły i wzory 

malowania-u Indian np. malunkiem była juc czarna kreska na nosie. 

Dzisiejsze dzieci prosz> natomiast animatorów o kreacje typu Spiderman 

czy Hannah Montana. Mocna wiCc stwierdzić wiCc, ce malowanie 

twarzy jako narzCdzie animacji jest tradycyjne, ale jego treWć pod>ca za 

nowoczesnymi mediami. W tym skrypcie skupimy siC na podstawowych 

kwestiach malowania twarzy, choć na pewno tekst pisany nie jest w 

stanie zast>pić praktycznych szkoleM i doWwiadczeM w malowaniu. 

 

 


