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  سالم

 

دانم رویاهای زیادی ای، یمدست گرفته در  هنرمندی که کتاب را

پروازانه شاید به ظاهر بلند داری، برای ارائه هنر خود در سر

دهم که "شدین" هستند. "تو" همان اما قول یم ،نظر برسدبه

های ارائه ام. پس راههنرمندی هسیت که این کتاب را برایت نوشته

و کسب و کار  فکر کن هنرت را یاد بگیر و عمیل کن. به اهدافت

ترین اصل این کتاب، عمل راسیت مهم اندازی کن.خودت را راه

 کردن به آن است.

 

 

 سمیرا ارجمندی

 

 

 

83هدیه در صفحه 

 



 

 
 

 

 فهرست مطالب

 المپ زرد: فصل اول

  راز دویست هزار دالری پیکاسو 

 را دور بریز عقاید باطل! 

  رودیمن حاشیه بههنر 

 چرا هنر؟ 

 ؟خواهمچه یم 

 المپ زرد 

 المپ زرد من 

 المپ زرد شما 

 از کجا شروع کنم؟ 

 انتخاب تخصص 

 هستمها ییک از بهترین! 

 ؟امبدانم که بهترین را انتخاب کرده از کجا 

 دیلطفا آچار فرانسه نباش! 

  ت را پیدا کن!بازار هدف 

 ژوژمان ادامه دارد 

 نقطه سبز 

  تالش نامدروغی به اسم نبوغ، حقیقیت به 



   

 چاه حرف مردم هدفم را مشخص کنم؟  چطور از 

  سازیمجسمهرشته در موفق  هنرمندنمونه 

 های هنرمندانهدرد دل 

 

 مخاطب من صل دوم:ف

 چه بود؟ راز دوم پیکاسو 

 هنر شما چه کساین هستند؟ بهترین مخاطب 

 مخاطب خوب  هایویژیگ 

 مخاطبانم کجا هستند؟ 

 های خوب منلیست مشتری 

   دسلیقه و م 

 دست اندازها 

 های هنرمندانهدرد دل 

  صنایع دسیترشته در موفق  هنرمندنمونه  

 

 ارتباطفصل سوم: 

 بذرهایمان را کجا بپاشیم؟ 

 کوکاکوالی هنر   

 هاشرکت در رویداد 

 های تلفینتماس 

 و رک مارکتینگهای نتگروه 



            

 

 های تبلیغایت ایمیل 

 کار کردن با نهادهای خیریه 

  انجام کارهای داوطلبانه 

 ی کاال به کاالهاهمبادل 

   های آموزیش شاپرکبرگزاری و 

  سازیتصویرموفق در رشته هنرمند نمونه 

 

 فصل چهارم: فروختن یا نفروختن؟

 اممن فروشنده متولد نشده! 

  مذاکرهفن ارتباط و 

  زبان بدن 

 نگاه مستقیم 

 حرکات دست 

 حالت بدن 

 فاصله فیزییک 

 حالت چهره 

 جادوی تسلط 



   

 غلبه بر ترس 

 اعتماد بنفس 

 زبان بدننفس و ه اعتماد ب 

 نفس و ذهنیته اعتماد ب 

 را دور بریز هافرضپیش 

 احساسات و هیجان در مذاکره 

 ارتباط با مخاطب 

 خوب کنندۀخصوصیات یک مذاکره 

  بردبرد_مذاکره 

 هنرمندانههای درد دل 

 خرید محصوالت هنری 

 را بپوش تلباس خود! 

  طراحی لباسموفق در رشته هنرمند نمونه 

 

 گذاریقیمت فصل پنجم:

 ؟ندهنر من چ 

 فروش زیر قیمت ممنوع! 



            

 

 سبز صبر کن تا رسیده به نقطۀ! 

 گزاری از مخاطبسپاس 

 طرفدار یا خریدار 

 بازی را ترک نکنید! 

 مشتری ثابت 

 سواالت طالیی 

 اشتباهات فروش 

 روش به همهف 

  صرفه جویی 

 گیری در خدمات دم یپع 

 اصرار بر فروش 

 های متعدد به مشتریارائه انتخاب 

  ست؟ اپشت این عکس چه داستاین نهفته 

 داستان من 

 گرافیکمونه هنرمند موفق در رشته ن 

 

 توسعه فروشفصل ششم: 

  گنج ظرف سفالین 

 فروش آنالین 

 ی اجتماعیهاشبکه 



   

 سایت های شخیصوب 

 گالری های آنالین 

 شرکت در رویدادها 

 زن قشقایی 

  راز حس خوب 

 الملیلهای استاین یا بینشرکت در نمایشگاه 

 های هنریشرکت در فستیوال 

 های جمعیگالری 

 هاکمپین 

 هایوبسایت P.O.D  ؟ندکنیمچه 

 رسیمهای فروش غیر مکان 

 مخاطبان فرامرزی 

 های محیل نمایشگاه 

  پیوند بزرگراز 

 مدیریت هنری 

 هنری تهیه کنیم؟ یچگونه پورتفولیو 

 نقایشموفق در رشته  هنرمند نمونه 

 نگهداری از ظرف سفالینفصل هفتم: 

 کرایه زبان 

 های دیداریارتباط 



            

 

 ارتباط آنالین 

 های تلفینتماس 

 ارتباط مناسبیت 

 چرا باید محصول هنری من را بخرید؟ 

  قیمت آثار 

 هااز هزینه اطالع 

 هدف درآمدی 

 بازار رقیب 

 شناخت مشتری 

 یا  کاربریFunction 

 قیمت یکسان و کیفیت برتر 

 طراحی بهتر 

  اطالعات محصول 

 ارائه رایگان محصول 

  تنوع محصوالت 

  خالقیت 

 پذیریانتقاد 

 ایفروش مجموعه 

 بندیبسته 

 از جاکلیدی تا سیین 



   

 فصل هشتم: رسم شاگرد اویل

  است؟چه کیس شاگرد اول 

 دانید؟دار یمخود را یک هنرمند سرمایه 

 کنند؟هنرمندان موفق در عرصه کسب و کار چگونه فکر یم 

 برقرای ارتباط اجتماعی موثر 

 کویشسخت 

 میل به آموختن 

  رشد شخصیت 

 رویکرد مثبت 

 خالقیت فردی 

 پذیریمسوولیت 

 آرامش 

 مداومت 

 خط خطِی مشیک 

  ابر با اصل نیستکیپ بر 

  اثر هنریثبت 

 ثبت نشان تجاری 

  حرف آخر 



 

 
 

 

 

 سرآغاز     

 

 

 

 

دانید چطور با آموخته هنر هستید و نیمدانشاگر 

اندازی کنید، این ارائه هنرتان، کسب و کار خود را راه

آوری نقاط حاصل جمعنکته کلیدی و شامل صدها کتاب 

هایی موفق، مصاحبه و مطالعه کتابقوت هنرمندان 

 هنری کارآفریین و بازاریایب فرد در حوزۀمنحصربه

ی شما در حوزۀ هاچنین به تمام سوالاست. هم

شاید  دهد.ندازی کسب و کار هنر پاسخ یماراه

دور از بسیار آفریین و کسب درآمد موثر از هنرتان، کار

ه رویای خرید ییک از آثار پیکاسو! به انداز  ،ذهن باشد

در آخر هر فصل، هنرمنداین را به شما به همین خاطر، 

معرفی خواهم کرد که با تالش و کیم چاشین خالقیت 

ه کسب اند در حوز های تخصیص خود توانستهدر رشته

امید  ثمری انجام دهند. های مثمرو کار هنر فعالیت

نه، بتواند به شما بیناکه این کتاب با دیدی واقعاست 

اندازی کسب و راه برای ارائه، فروش محصوالت هنری

  کمک کند. و کار

 



                                                  

   
 اولفصل

 خرید از پیکاسو، فروش به دایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول: المپ زرد

 



            

 

 پیکاسو  دویست هزار دالری راز

و در حایل که برای . ارودیممالقات پیکاسو  بهروزی شخیص 

: "این پرسداز او یم ،ایستدقی روبروی ییک از آثار پیکاسو یمدقای

ای تردید بدون لحظه ،پیکاسو "دهد؟اثر چه چیزی را نشان یم

 .ر"هزار دال یستدو: "دهدپاسخ یم

که در  ،ستاهایی قولداستان کوتاهی که خواندید از نقل

پیکاسو در مورد ارائه و فروش  ند و خالقذهن توانم خصوص

. آیا پیکاسو از ابتدا برای پول و فروش است دهکارهایش آورده ش

دانسته که برای هر اما او یم .است؟ خیر ردهکیمآثارش نقایش 

نر و هکه  دانیمیمامروزه همه  ارزیش وجود دارد. ،اثر هنری

هنری  یوقیت شما اثر .جدا از هم نیستندکسب و کار دو موضوع 

دنیایی فراتر از یک تابلو یا یک یشء هنری را ید، کنیمرا عرضه 

اثر هنری  کشما تجسم احساس مخاطب را در ی ید.کنیمعرضه 

د و کنیممخاطب ارتباط عمیقی با اثر شما برقرار  اید.عرضه کرده

انید از ارائه اثر تویمآیا  .دهدیمعالقه نشان  ،به داشتن آن اثر

ممکن است بپرسید  مسلما نه. خود به مخاطب خودداری کنید؟

اره و چرا درب ،امسازی از هنر نوشتهپول درباره کتایب چرا

های معنوی باالیی هنر ارزش بله ام.های معنوی هنر ننوشتهارزش

 هاییراه دانستن نیازمند ها هنرمند در سراسر دنیامیلیون اما ،دارد

 .شان هستندهنر برای کسب درآمد از 

هایی برای موفقیت قسمت از این کتاب به دستورالعمل در هر

یی هاهو در کنار آن نمون است دهدر کسب و کار هنر پرداخته ش

 کساین. است دهآورده ش در این زمینه افراد موفق هایتجربهاز 

تخصص ر در ای موثگونهها به که ناخودآگاه از این دستورالعمل

 صادق باشید و کتاب را به خویب اند. اگر با خود استفاده کردهخود

 



                                                  

   
 اولفصل

 خرید از پیکاسو، فروش به دایل

 

مرحله به مرحله در کسب و کار  موفقیتِ  ،مطالعه و عمل کنید

 رشته خود را تضمین شده بدانید.

 

 !را دور بریز عقاید باطل

 

 باورهایی ،های همیشیگ در فروش آثار هنریییک از بحث

اهداف  بهشما را در پله اول برای رسیدن  دنشویماست که باعث 

 باورهایی مثل:. متوقف سازدخود 

 .شودیمجا جمع نهنر و پول یک .1        

 .یردگیمپول خالقیت را از هنر  .2        

  یک ارزش است. ،هنرمند فقیر بودن .3        

 

مد خود را از درآ  ،این باورهاعمل به با  دهمیماطمینان به شما 

لوازم  یدانتویمیا با خالقیت آ .یدکنیممحروم  تانمتناسب با هنر 

قیمت های گرانو لنز دوربین ،سازیمجسمهنیاز طراحی یا  مورد

را با باورهای زیر  قبلپس باورهای  خرید؟برا  عکایسمورد نیاز 

 جایگزین کنید.

 

 اند ابزاری برای کسب و کار باشد.تویمهنر هم . 1       

 یک هنر است. ، خودایجاد کسب و کار از هنر .2       

 حمایت با پول هستند. شایستۀ ،و خالقیت هنر .3        

 

 



            

 

 رودیمن حاشیه بههنر 

با آن درگیر  التحصییلاز فارغ پس هنرجو ییک از مساییل که

که جاست و این هایی غیرمرتبط استآوردن به شغل یرو شود،یم

 .رودیمهنر خود به خود به حاشیه فعالیت در کسب و کار 

شناسم که به کارهای های هنر را یمآموختهبسیاری از دانش

که متاسفانه تعدادشان هم  ،این دسته .مرتبط مشغول هستندغیر 

هنر را فراموش  شاخهاز مدیت کسب و کار در پس ،کم نیست

دنبال راهی برای به شان ای از ذهناما همیشه در گوشه ،ندکنیم

 موضوعدر ادامه به  هستند.خود رشته تحصییل ورود به بازار کار 

در این کتاب یاد مداومت در بازار هنر بیشتر خواهیم پرداخت. 

ار هنری و با ارائه آثیریم که چطور در دنیای امروز بتوانیم با گیم

 کسب و کار خود را داشته باشیم. ،رعایت اصول و قواعد

 

 چرا هنر؟

 ورود خودم به دنیای هنر از یداستان کوتاه در ابتدا یدذارگب

مجبور به انتخاب ییک  تحصیل هایسالآخرین همه ما در  بگویم.

من با  برای بودیم. برای ورود به دانشگاه اصیلاز چهار رشته 

اما  ،زدیم حرف اول رابه نقایش  تمایل ،توجه به استعداد شخیص

کسب و نبود امنیت شغیل در  مانند ،تفکر سنیت جامعهبه دلیل 

استعدادی در ریاضیات داشتم مجبور به  ؛ و از آنجا کههنر کار

همین در  ،هنر افراد مستعد درخییل از  شدم. این رشتهانتخاب 

 دیگری را برای ادامه تحصیلهای غربال شده و رشته مرحله

وارد رشته  ،سال تحصیل در ریایضند. پس از سه کنیمانتخاب 

 هایسالن بهتریگویم ییک از یمت ه جرامعماری شدم که ب

کنار فعالیت در  در ،التحصییلفارغاز  پس .رقم زد زندیگ من را

 روی و کاریکاتور نقایش  عالقه اصیل و دیرینه، به ،بازار معماری
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 آن ششکه در  را ییهاهآوردم و این بار با قدرت بیشتر اید

که را اما باز هم نتوانستم شغیل  .بودم اجرایی کردم آموختهسال 

بازاریایب کار به ، ناچار بهاین بار . خواستم پیدا کنمیم همیشه

ه تحصییل هیچ ارتباطی به رشت بیمه عمر مشغول شدم که عمال

بسیار  ،هایی بود که در آنشک از دوره اما بدونمن نداشت 

 و مشکالت بازار "بیمه هنرمندان" کار با اصطالحِ در حین  .آموختم

به فضای فکری و ربط یبکه ای ستهر  آشنا شدم، آنها  کار

 با هنرمندان و مراوده گفتگو فعالیت، پس از .های من نبودفعالیت

فکر  موضوع این بهکسب و کار،  آنها در بازار و مشاهده مشکالت

 ،جامعهدیگر افراد  به اندازهانند تویمچرا هنرمندان نکه  کردم

فکر کردم باید  ست؟ا چه سدی در راه آنها د؟درآمد کسب کنن

های کتاب مطالعه. با در این میان باشد راه حیل همچنین ، رازی

و  هنرمند و برند هنری به مطالعه 300مصاحبه با  همچنین مختلف

 گردآوری راهکارهای عمیل در این زمینه پرداختم.

 

 ؟خواهمچه یم

 

آنچه که هست و پذیرفتن بین د همیشه یک انتخاب وجود دار 

 تصمیم بگیرید به عنوان هنرمندبنابراین  باشد؛ بایدنچه که آ خلق 

مغلوب که ایننه  ،خواهید بسازیدیمطور که ان را آنتزندیگ

در راه هنر چیست تان تا زماین که ندانید هدف. باشیدشرایط 

 که دقیقا مشخص کنیدبرای آن .انید مسیر را مشخص کنیدتویمن

  .جزئیات دلخواه خود را بدانید باید ،چه اهدافی دارید تاندر راه

 :سواالت پاسخ دهیداین به  خواهماز شما یم ،راهی در ابتدا

 

 



            

 

 اید را به شما داده است؟خواسته آیا تحصیل هنر همه آنچه که.1

چیزی است که همیشه در  .آیا در حال حاضر زندیگ شما همان2

 نظر داشتید؟

باید آثار هنری را به  که چطور دایکرده تعیین حاله آیا تا ب .3

  تان برسانید؟دست مخاطبان

رزوها داشت خواهر کوچکترم همیشه یک تابلوی آ آیدیمم یاد

یا من چون در آ اما زیبا بود. ایمنظره بابزرگ  ایخانه در آنکه 

 باال بود، هنرمارائه و  و مخارج تحصیل ردمکیمرشته هنر تحصیل 

ان با تحصیل و کار در تویمآیا ن پردازی کنم؟رویااجازه نداشتم 

 آل خود دست پیدا کرد؟ی هنر به سبک زندیگ ایدهزمینه

 

 

 المپ زرد
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 دخلق کنی راچیزی هر لحظه  دنیاتویمو  دهنرمند هستی شما

 پس .استخلق نکرده  حالهبدنیا تا  جایهیچ  در کسهیچکه 

یک لیست از هر آنچه در آینده  انهمین االن برای خودت دنیاتویم

ممکن  .تهیه کنید هستیدمتصور  انخودت و زندیگ هنرکیفیت برای 

و صرفا به تحصیل  دباشی اهداف خود فکر نکردهبه است هرگز 

اما من به شما  ،دایبه عنوان یک انتخاب نگاه کرده در رشته هنر

 اهداف بتوانید و تمرکز که با کیم سکوت دهمیماین اطمینان را 

 ه بعد بنویسید.حخود را در صف

نچه که همیشه خودم به آن فکر ای از آ نمونهبه شما،  برای کمک

 نویسم.یم زرد المپبا عنوان ردم را کیم

 

    

 المپ زرد من 

 

 معاصر در رشته خودم باشم. انبهترین هنرمندییک از  .1

مرفهی دست بیاورم و زندیگ هبتوانم از هنرم درآمد باالیی ب .2

 داشته باشم.

 هنرم مخاطب جهاین داشته باشد. .3

در این  بنویسید. بعددر صفحه  تان رااهدافم که حتما کنیمتاکید 

از د که دقیقا دنبال چه چیزی هستید. پس دانیمرحله شما یم

 مرحله ای خواهد بود که نوشتن این اطالعات، وضعیت ما بهتر از

 چه تصوری در ذهن داریم.دانستیم از آینده هنری خود نیم

 



            

 

 پس آن را پر کنید. ،ستا المپ زرد شما صفحۀ ،خایل صفحه 

 المپ زرد شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .راهی هست ،ای هستهمواره اگر اراده
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 از کجا شروع کنم؟

 یاکار کنیم هچباید همیشه افرادی هستند که به ما بگویند 

داشته اطمینان ن ماقدر به حرفنآباید ا اما م ؛چطور رفتار کنیم

مان و ایده دادهخرج ه بار جرات بیم حداقل یکهکه بخوا ،باشیم

 ، باعث یمدیرا شروع کن کسب و کار کیاگر شما  عمیل کنیم. را

 یهاو بر اندوخته دیدست آورهراه ب نیا در یاتجارب ارزنده شود

باعث  ،ز شروعترس ا دینده. هرگز اجازه دیخود اضافه کن قبیل

را از دست  هاهو تجرب هااندوخته یآورشود شما فرصت جمع

راهکاری دارم که  انتخاب راه شما در بازار هنر من برای .دیبده

اولین  .شویدیمپشیمان ن نعمل کردن به آ زمطمئن هستم هرگز ا

 ،زرد خود انجام دهید از تهیه لیست المپاید پس که بکاری 

 انتخاب تخصص است.

 

 

 

 

 

 

 

همیشه رهایی از عقاید باطل در هر حوزه، شما را به سمت 

پروازی و تعیین برد. ذهن را از هر چه مانع بلندسکوی پرتاب یم

شایسته  ،هنر و خالقیت خایل کنید. بدانید که ،اهدافتان است

 حمایت هستند.

 



            

 

 انتخاب تخصص

از هنر نیز  هو هر شاخ یردگیمرا در بر  متنوعیی هاههنر رشت 

برای برپایی اولین کار . دشویمتر تقسیم ی فرعیهاهبه شاخ

 شما: یدمطمئن شو ست کها این، مستقل کسب و کار

انید در آن خالق تویمبه آن رشته هنری عالقه دارید و  .1    

 باشید.

صورت هی آن را بو تمام زوایا هستید بهترین یک تکنیک در .2   

 .دانیدیمکامل 

 

اگر  .است سیاه قلمنقایش چهره با تکنیک  شماتخصص  مثال

ست که از این ا زیادیزمان و مدت  دهیدیمبا عالقه آن را انجام 

و  دانیدیمکه تمام ابعاد آن را  طوریهب ،یدکنیمتکنیک استفاده 

به اصطالح   یا ،نیک داریدین تکا خالقیت باالیی در استفاده از

ها در قطعا ییک از بهترین شماپس  ،خود را داریدامضای شخیص 

تکنیک  این مساله به خاص بودنِ  .دهستی انفعالیت خودت حوزه

 شما در رشته تصویرسازی، به طور مثال ردد.گیمشما نیز بر 

سازی مورد این نوع تصویر  کشید.ها را چاق یمتصویر همه آدم

به که  را تکنییک ید،پس مطمئن شو .عالقه و خاص خودتان است

داشتن  خودتان است. و خاصِ  ایدانتخاب کرده دآن عالقه داری

ها در حیطه امضای شخیص در هنر،قطعا شما را به ییک از بهترین

به یاد داشته باشید، آنچه که هنرمندان  کند.کاریتان تبدیل یم

به آثارشان  ،دهند در حقیقت تزریق هویت و فردیت خودانجام یم

  است.
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 !هستم هابهتریناز  ییک

 

کار مثمر  و در رشته هنری خود فعالیت و کسب خواهیدیماگر 

 به بهترین وجهباید متعهد باشید که کارتان را  ،ثمری داشته باشید

های مختلف شرکت کنید تا در دوره است.اگر الزم دهیدیمانجام 

نهایتِ تخصص در رشته خود را کسب کرده باشید، در انجام آن 

افرادی قرار  شما را جزو هنر،متوسط بودن در  شک نکنید.

یا  و درآمد ناچیز و مانندیمکه همیشه در یک سطح باقی  دهدیم

یک  ند.کنیمآورند و عرصه را ترک دست یمهاز هنر ب حیت صفر

 طوالینزماین حیت اگر  .آیدیمبا آجرهای ناقص پدید ن ،بنای زیبا

 .صبور باشید الزم است تا در رشته خود تخصص کسب کنید،

ترین مواردی که برای اکثر رشته های تخصیص هنر ییک از مهم

افزارهای های آشنایی با نرمالزم و ضروری است، گذراندن دوره

 سه بعدی است.

 :مزایای آشنایی با نرم افزارهای سه بعدی   

 .سرعت باالتر در پرداخت اثر1   

 .دقت باالتر در طراحی2   

 .باز شدن درهای خالقیت بر هنرمند3   

همچنین،  شویم.یادتان باشد هیچ یک از ما، متخصص متولد نیم

تخصص،  استعداد در هنر، به معین مهارت و تخصص نیست.

 ت که باید با صبر و تالش بدست آید.موضوعی اکتسایب اس

 

 

 



            

 

 

 ؟امکردهرا انتخاب  بهترین راه کهنم ز کجا بداا

 

ال وساین  ه عده زیادیک دهمیمبه شما از همین االن اطمینان 

م تنها یک واژه ویباید به این دسته از هنرمندها بگ. پرسندیم را

 شکیبا .است "صبر" نان وجود دارد و آشبرای جواب سوال

 ایحرفه آن در قصد داریدچه که دقیقا هر آن ،با تمرینو  باشید

هستم رشته گرافیک مثال من دانشجوی  دست بیاورید.هبرا  باشید

سازی طراحی و تصویر به رسم که از مدیت به این نتیجه یمپس اما 

به شما اطمینان باید  .دارم عالقه بیشتر های انیمیشینشخصیت

سمیت ه ب پس باید ،زندیم راحرف اول  عالقهم که همیشه هبد

از  هرگزو  معطوف به همان سمت است تانتوجه امتمکه بروید 

زمان که هر چه  دقانوین در دنیا وجود دار  گذر زمان نترسید.

پس  .بودتر خواهید ایهحرف کنید در آن کاریصرف  رابیشتری 

 نیدداو یمم وجود به آن عالقه دارید که با تما را دنبال کنید کاری

 .بندیدکار یم هخالقیت خود را در آن ب ذوق و تمام
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 ،خود را مشخص کنید عالیقکه لیسیت از م برای اینکنیمپیشنهاد 

 به سواالت زیر جواب دهید:

 تفریحات مورد عالقه من چیست؟ .1  

 به چه چیزی به شدت عالقه دارم؟ .2  

 راحت و دلپذیر است؟انجام چه کاری برای من  .3  

مشغول انجام چه کاری بیشتر  وقت خود را دهمیمترجیح  .4  

 ؟کنم

 

ها را پیش خود نگه به این سواالت پاسخ دهید و لیست جواب

یک اصطالح را  ،که به مبحث بعدی برویماما قبل از این ،دارید

 دهیم.توضیح یم

 

 !دیلطفا آچار فرانسه نباش

 

 دهدیم که نشان استای کلمه ،بازار هدفیا ”Niche “اصطالح 

 و نیازِ  دنیای هنر عالقه دارید به چه بخش خایص از شما دقیقا

واقع در .نیدورده کانید برآتویمخاص چه گروهی از مخاطبان را 

را  ادی هستند که محصول یا خدمات شماافر شما  بازار هدفِ 

مشتریک از قبیل سن،  های ویژیگند و دارای کنیمخریداری 

صنایع دسیت است  رشته شما اگردرآمد و شیوه زندیگ هستند. 

طراحی  انید برتویما تان ر پس تخصصدارید  عالقهو به نقایش 

و سراغ کار  بنا کنید شوندیمصنایع دسیت که با نقایش تزیین 

عضو انجمن  از هشت سالیگ من ید.ونر  عکایسیا  لباسطراحی 

کاریکاتور  طراحیدر حال حاضر در م. اهخوشنویسان ایران بود



            

 

اما باید  .هم هستمویلون نوازنده  و ،فعالیت مستمری دارم

 تصورو  مباالتری دار  و تمرکز استعداد خطاطیاعتراف کنم که در 

خط نقاشی ی در بازار کارم در حال حاضر مخاطب بیشترکنیم

 ،دارید ی فعالیتمختلف هنر رشتۀزمان در چند پس اگر هم .دارم

 بازار در "فرانسه بودن آچار"و از  هدانتخاب کر  راییک  لطفا تنها

وردن نیاز و تالش برای برآتمرکز بر یک محصول هنر پرهیز کنید. 

 را در همان فعالیت شما ،تاندر بازار هدف بمخاط  ازخایص

این مطلب نه تنها در  که اطمینان داشته باشید د.کنیممتخصص 

 د.کنیمی تخصیص دنیا صدق هاهم رشتبلکه در تما ،هنر

 

 کن!ت را پیدا ابازار هدف 

شخیص، این است هدف بازار دالیل تمرکز بر  ترینمهمییک از 

 طراحی یا تایپوگرافی مثال در) مهارت دارید هنری که وقیت در

یدا ن پبا مخاطب خودتاه ویژ  یارتباط (،ایراینهای سنیت پارچه

مطمئن  چنینهم .شوید متخصص زمینه تبدیل به آندر  و کرده

در این حد و اند تویمن حوزه شمادر  فرد دیگریکه  شویدیم

 را پیدا کند.راه ارتباطی با مخاطب  ،و با این موضوع خاص ،اندازه

یش اآثار نقکه  آورمیمهنرمند ایراین برای شما یک مثایل از 

به نمایش عموم گذاشته  ،اصفهانهای گالریدر ییک از خود را 

 

ه تمرکز کنید در هنر آچار فرانسه نباشید. بر روی یک شاخ

باعث  ،برسانید. این نگرش هاو آن را با صبر  به باالترین درجه

 شود.ایجاد تمرکز و ارتباط موثر با مخاطب یم
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که تخصص گفتم  نگاه کردم با خود آثارشوقیت اولین بار به  .بود

با اما  .رنگ روغن استبا تکنیک  سبک سنیتطراحی این فرد 

 طرحمختص نقایش سنیت با که آثار  تر متوجه شدمدقیق ینگاه

از خوشنوییس  آنهادر بعیض از به طور مثال  ؛نیست مرغوگل

 .شددیده یمنیز  های مختلفتکنیکترکیب و  بود شدهاستفاده 

هم  با او دیدن کردم،از گالری مجددا  کههنگایم  هفتهچند  از پس

تابلو  یکموفق به فروش شده و متوجه شدم که تنها صحبت 

را به پول نزدیک  تابلوهانسته بود اید چرا نتوکنیمفکر  .بود هشد

و هیچ کدام سبیک متفاوت داشت  ،هاکدام از تابلوهر چون  کند؟

 .ردکیمن ضهر به مخاطب ع را در خور توجهاثری  ،طور کاملهب

 ،ذاریمگیموقیت تمام توجه خود را روی تنها یک شاخه تخصیص 

تخصص  جزییاتاز تمام  صد مطمئن باشیم کهدرم صدیانتویم

 از ما توضیحی بخواهد با اطمینانِ وقیت مخاطب خود آگاهیم و 

 دهیم.در مورد آن توضیح یم کامل

 

کنم وقیت در یک شاخه  ن مثال را برای این آوردم که مشخصای

کنید، صبور باشید. برای چند سال صبر از هنر تبحر خایص پیدا یم

کنید تا بتوانید تمام پیچ و خم و زیر و بم آن تخصص هنری را یاد 

این اطمینان را  مخاطببگیرید و هنگام ارتباط با مخاطب اثر، به 

ن باشید اید. مطمئبدهید که با مهارت تمام، هنرتان را ارائه کرده

شوید؛ چرا که هرگز از بودن در یک تخصص دل زده و خسته نیم

که هنر و منبع الهام آن، برای هنرمند خسته کننده نیست. در 

ضمن با این رویکرد، امضای شخیص خود را پای تمام کارهای 

تخصیص این تکنیک گذاشته اید و آن را تبدیل به روش خاص 

رمندان ایراین را در زیر مثال خودتان کرده اید. چند نمونه از هن

 زنم: یم

نقایش  در حوزه فرشچیان راآقای  کمتر کیس است که نقاش های _

  امضای خود را پای تمام  ،یانفرشچ استاد .ایراین نشناسد



            

 

گذار مکتیب شخیص و بنیان ایراین گذاشته مینیاتورهای طراحی

 .است

 .است سازیمجسمه هنر پرویز تناویل متخصص در _

 تخصص نگاریشنایس و مردمعکایس قومنصرالله کسرائیان در  _

 .دارد

تنها در یک رشته و فقط  هنرمنداناین توجه داشته باشید که 

 .اندداده ارائه را هنر خود ،صتکنیک خایک با و  رستهدر یک 

 خواهیدیم ایشاخهچه  دراز همین حاال مشخص کنید که  ،پس

از  یبیشتر یهادر زیر مثال ثبت کنید. ران امضای خودتا

 هستند. متخصص یک شاخهدر تنها  را یم آورم هنرمنداین

                         پاشش رنگ و نقایش درمتخصص نقایش  ،ن پوالکوجکس .1       

 ایقطره

 ئالیست ایرایننقاش سور  ،رودیایران د   .2       

 و کارتونیستمتخصص طراحی کاریکاتور  ،باینر  ع   محمد .3       

 گرابه عنوان فیلمساز واقع ،عباس کیارستیم .4       

 های کودک و نوجوانتصویرگر کتاب ،فرشید مثقایل .5       

 های معاصراز برترین گرافیست ،مرتیض ممیز .6       

 رئالساز سوعنوان فیلمهب ،دیوید لینچ .7       

 

 متوجه شدندبا صبر و تالش  ،نام بردم آنهااز  که هنرمنداین

مداومت به تخصص و  و با مهارت دارندای دقیقا در چه شاخه

برطرف کنم که  این ابهام را امضای خاص خودشان رسیده اند.

صرفا به دلیل  ،ای از بازار هدف برای خودمانانتخاب گوشه

هنگایم  بری مثال .شودیمینده نصیب ما ست که در آقییت اموف

 توانمیم ،دارمتخصص  ارتباط تصویری شاخه درمن که 



                                                  

   
 اولفصل

 خرید از پیکاسو، فروش به دایل

 

شم را ام تالاما اگر تم ،یاد بگیرم را نیز های مختلف نقایشتکنیک

تمرکز  ،صرف کنمدر رشته ارتباط تصویری و ابداع  ییادگیربرای 

مطمئن  و خواهم داشتدر این رشته  فعالیتبیشتری روی 

 را باالتری درآمدو  بیشتر مخاطب در آینده، خواهم بود که

 آورم.دست یمهب

 

 بازار هدف شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخص  رااگر هنوز شک دارید که چطور بازار هدف خودتان 

..تواند به شما کمک کندم که یماهبندی انجام دادستهد، یک کنید



            

 

 


