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سالم
هنرمندی که کتاب را در دست گرفتهای ،یمدانم رویاهای زیادی
برای ارائه هنر خود در سر داری ،شاید به ظاهر بلندپروازانه
بهنظر برسد ،اما قول یمدهم که "شدین" هستند" .تو" همان
هنرمندی هسیت که این کتاب را برایت نوشتهام .پس راههای ارائه
هنرت را یاد بگیر و عمیل کن .به اهدافت فکر کن و کسب و کار
خودت را راهاندازی کن .راسیت مهمترین اصل این کتاب ،عمل
کردن به آن است.

سمیرا ارجمندی
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فهرست مطالب
فصل اول :المپ زرد


راز دویست هزار دالری پیکاسو



عقاید باطل را دور بریز!



هنر به حاشیه نیمرود



چرا هنر؟



چه یمخواهم؟



المپ زرد



المپ زرد من



المپ زرد شما



از کجا شروع کنم؟



انتخاب تخصص



ییک از بهترینها هستم!



از کجا بدانم که بهترین را انتخاب کردهام؟



لطفا آچار فرانسه نباشید!



بازار هدفت را پیدا کن!



ژوژمان ادامه دارد



نقطه سبز



دروغی به اسم نبوغ ،حقیقیت به نام تالش



چطور از چاه حرف مردم هدفم را مشخص کنم؟



نمونه هنرمند موفق در رشته مجسمهسازی



درد دلهای هنرمندانه

فصل دوم :مخاطب من


راز دوم پیکاسو چه بود؟



بهترین مخاطب هنر شما چه کساین هستند؟



ویژیگهای مخاطب خوب



مخاطبانم کجا هستند؟



لیست مشتریهای خوب من



سلیقه و مد



دست اندازها



درد دلهای هنرمندانه



نمونه هنرمند موفق در رشته صنایع دسیت

فصل سوم :ارتباط


بذرهایمان را کجا بپاشیم؟



کوکاکوالی هنر





شرکت در رویدادها
تماسهای تلفین
گروههای نتورک مارکتینگ



ایمیلهای تبلیغایت



کار کردن با نهادهای خیریه



انجام کارهای داوطلبانه



مبادلههای کاال به کاال



برگزاری ورکشاپهای آموزیش



نمونه هنرمند موفق در رشته تصویرسازی

فصل چهارم :فروختن یا نفروختن؟


من فروشنده متولد نشدهام!



فن ارتباط و مذاکره



زبان بدن



نگاه مستقیم



حرکات دست



حالت بدن



فاصله فیزییک



حالت چهره



جادوی تسلط



غلبه بر ترس



اعتماد بنفس



اعتماد به نفس و زبان بدن



اعتماد به نفس و ذهنیت



پیشفرضها را دور بریز



احساسات و هیجان در مذاکره



ارتباط با مخاطب



خصوصیات یک مذاکرهکنندۀ خوب



مذاکره برد_برد



درد دلهای هنرمندانه



خرید محصوالت هنری



لباس خودت را بپوش!



نمونه هنرمند موفق در رشته طراحی لباس

فصل پنجم :قیمتگذاری


هنر من چند؟



فروش زیر قیمت ممنوع!



تا رسیده به نقطۀ سبز صبر کن!



سپاسگزاری از مخاطب



طرفدار یا خریدار



بازی را ترک نکنید!



مشتری ثابت



سواالت طالیی



اشتباهات فروش



فروش به همه



صرفه جویی



عدم یپگیری در خدمات



اصرار بر فروش



ارائه انتخابهای متعدد به مشتری



پشت این عکس چه داستاین نهفته است؟



داستان من



نمونه هنرمند موفق در رشته گرافیک

فصل ششم :توسعه فروش


گنج ظرف سفالین



فروش آنالین



شبکههای اجتماعی



وبسایت های شخیص



گالری های آنالین



شرکت در رویدادها



زن قشقایی



راز حس خوب



شرکت در نمایشگاههای استاین یا بینالملیل



شرکت در فستیوالهای هنری



گالریهای جمعی



کمپینها



وبسایتهای  P.O.Dچه یمکنند؟



مکانهای فروش غیررسیم



مخاطبان فرامرزی



نمایشگاههای محیل



راز پیوند بزرگ



مدیریت هنری



چگونه پورتفولیوی هنری تهیه کنیم؟



نمونه هنرمند موفق در رشته نقایش

فصل هفتم :نگهداری از ظرف سفالین


کرایه زبان



ارتباطهای دیداری



ارتباط آنالین



تماسهای تلفین



ارتباط مناسبیت



چرا باید محصول هنری من را بخرید؟



قیمت آثار



اطالع از هزینهها



هدف درآمدی



بازار رقیب



شناخت مشتری



کاربری یا Function



قیمت یکسان و کیفیت برتر



طراحی بهتر



اطالعات محصول



ارائه رایگان محصول



تنوع محصوالت



خالقیت



انتقادپذیری



فروش مجموعهای



بستهبندی



از جاکلیدی تا سیین

فصل هشتم :رسم شاگرد اویل


چه کیس شاگرد اول است؟



خود را یک هنرمند سرمایهدار یمدانید؟



هنرمندان موفق در عرصه کسب و کار چگونه فکر یمکنند؟



برقرای ارتباط اجتماعی موثر



سختکویش



میل به آموختن



رشد شخصیت



رویکرد مثبت



خالقیت فردی



مسوولیتپذیری



آرامش



مداومت



ی مشیک
خط خط ِ



کیپ برابر با اصل نیست



ثبت اثر هنری




ثبت نشان تجاری
حرف آخر

سرآغاز

اگر دانشآموخته هنر هستید و نیمدانید چطور با
ارائه هنرتان ،کسب و کار خود را راهاندازی کنید ،این
کتاب شامل صدها نکته کلیدی و حاصل جمعآوری نقاط
قوت هنرمندان موفق ،مصاحبه و مطالعه کتابهایی
منحصربهفرد در حوزۀ کارآفریین و بازاریایب هنری
است .همچنین به تمام سوالهای شما در حوزۀ
راهاندازی کسب و کار هنر پاسخ یمدهد .شاید
کارآفریین و کسب درآمد موثر از هنرتان ،بسیار دور از
ذهن باشد ،به اندازه رویای خرید ییک از آثار پیکاسو!
به همین خاطر ،در آخر هر فصل ،هنرمنداین را به شما
معرفی خواهم کرد که با تالش و کیم چاشین خالقیت
در رشتههای تخصیص خود توانستهاند در حوزه کسب
و کار هنر فعالیتهای مثمر ثمری انجام دهند .امید
است که این کتاب با دیدی واقعبینانه ،بتواند به شما
برای ارائه ،فروش محصوالت هنری و راهاندازی کسب
و کار کمک کند.

خرید از پیکاسو ،فروش به دایل

فصلاول

فصل اول :المپ زرد

راز دویست هزار دالری پیکاسو
روزی شخیص به مالقات پیکاسو یمرود .او در حایل که برای
دقایقی روبروی ییک از آثار پیکاسو یمایستد ،از او یمپرسد" :این
اثر چه چیزی را نشان یمدهد؟" پیکاسو ،بدون لحظهای تردید
پاسخ یمدهد" :دویست هزار دالر".
داستان کوتاهی که خواندید از نقلقولهایی است ،که در
خصوص ذهن توانمند و خالق پیکاسو در مورد ارائه و فروش
کارهایش آورده شده است .آیا پیکاسو از ابتدا برای پول و فروش
آثارش نقایش یمکرده است؟ خیر .اما او یمدانسته که برای هر
اثر هنری ،ارزیش وجود دارد .امروزه همه یمدانیم که هنر و
کسب و کار دو موضوع جدا از هم نیستند .وقیت شما اثری هنری
را عرضه یمکنید ،دنیایی فراتر از یک تابلو یا یک یشء هنری را
عرضه یمکنید .شما تجسم احساس مخاطب را در یک اثر هنری
عرضه کردهاید .مخاطب ارتباط عمیقی با اثر شما برقرار یمکند و
به داشتن آن اثر ،عالقه نشان یمدهد .آیا یمتوانید از ارائه اثر
خود به مخاطب خودداری کنید؟ مسلما نه .ممکن است بپرسید
چرا کتایب درباره پولسازی از هنر نوشتهام ،و چرا درباره
ارزشهای معنوی هنر ننوشتهام .بله هنر ارزشهای معنوی باالیی
دارد ،اما میلیونها هنرمند در سراسر دنیا نیازمند دانستن راههایی
برای کسب درآمد از هنرشان هستند.
در هر قسمت از این کتاب به دستورالعملهایی برای موفقیت
در کسب و کار هنر پرداخته شده است و در کنار آن نمونههایی
از تجربههای افراد موفق در این زمینه آورده شده است .کساین
که ناخودآگاه از این دستورالعملها به گونهای موثر در تخصص
خوداستفاده کردهاند .اگر با خود صادق باشید و کتاب را به خویب

خرید از پیکاسو ،فروش به دایل

فصلاول
مطالعه و عمل کنید ،موفقی ِ
ت مرحله به مرحله در کسب و کار
رشته خود را تضمین شده بدانید.

عقاید باطل را دور بریز!

ییک از بحثهای همیشیگ در فروش آثار هنری ،باورهایی
است که باعث یمشوند شما را در پله اول برای رسیدن به اهداف
خود متوقف سازد .باورهایی مثل:
 .1هنر و پول یکجا جمع نیمشود.
 .2پول خالقیت را از هنر یمگیرد.
 .3هنرمند فقیر بودن ،یک ارزش است.

به شما اطمینان یمدهم با عمل به این باورها ،خود را از درآمد
متناسب با هنرتان محروم یمکنید .آیا با خالقیت یمتوانید لوازم
مورد نیاز طراحی یا مجسمهسازی ،دوربین و لنزهای گرانقیمت
مورد نیاز عکایس را بخرید؟ پس باورهای قبل را با باورهای زیر
جایگزین کنید.

 .1هنر هم یمتواند ابزاری برای کسب و کار باشد.
 .2ایجاد کسب و کار از هنر ،خود یک هنر است.
 .3هنر و خالقیت ،شایستۀ حمایت با پول هستند.

هنر به حاشیه نیمرود
ییک از مساییل که هنرجو پس از فارغالتحصییل با آن درگیر
یمشود ،روی آوردن به شغلهایی غیرمرتبط است و اینجاست که
فعالیت در کسب و کار هنر خود به خود به حاشیه یمرود.
بسیاری از دانشآموختههای هنر را یمشناسم که به کارهای
غیرمرتبط مشغول هستند .این دسته ،که متاسفانه تعدادشان هم
کم نیست،پس از مدیت کسب و کار در شاخه هنر را فراموش
یمکنند ،اما همیشه در گوشهای از ذهنشان به دنبال راهی برای
ورود به بازار کار رشته تحصییل خود هستند .در ادامه به موضوع
مداومت در بازار هنر بیشتر خواهیم پرداخت .در این کتاب یاد
یمگ یریم که چطور در دنیای امروز بتوانیم با ارائه آثار هنری و با
رعایت اصول و قواعد ،کسب و کار خود را داشته باشیم.

چرا هنر؟
بگذارید در ابتدا داستان کوتاهی از ورود خودم به دنیای هنر
بگویم .همه ما در آخرین سالهای تحصیل مجبور به انتخاب ییک
از چهار رشته اصیل برای ورود به دانشگاه بودیم .برای من با
توجه به استعداد شخیص ،تمایل به نقایش حرف اول را یمزد ،اما
به دلیل تفکر سنیت جامعه ،مانند نبود امنیت شغیل در کسب و
کار هنر؛ و از آنجا که استعدادی در ریاضیات داشتم مجبور به
انتخاب این رشته شدم .خییل از افراد مستعد در هنر ،در همین
مرحله غربال شده و رشتههای دیگری را برای ادامه تحصیل
انتخاب یمکنند .پس از سه سال تحصیل در ریایض ،وارد رشته
معماری شدم که به جرات یمگویم ییک از بهترین سالهای
زندیگ من را رقم زد .پس از فارغالتحصییل ،در کنار فعالیت در
بازار معماری ،به عالقه اصیل و دیرینه ،نقایش و کاریکاتور روی

خرید از پیکاسو ،فروش به دایل

فصلاول
آوردم و این بار با قدرت بیشتر ایدههایی را که در آن شش
سال آموخته بودم اجرایی کردم .اما باز هم نتوانستم شغیل را که
همیشه یمخواستم پیدا کنم .این بار به ناچار ،به کار بازاریایب
بیمه عمر مشغول شدم که عمال هیچ ارتباطی به رشته تحصییل
من نداشت اما بدون شک از دورههایی بود که در آن ،بسیار
آموختم .در حین کار با اصطالحِ "بیمه هنرمندان" و مشکالت بازار
کار آنها آشنا شدم ،رستهای که یبربط به فضای فکری و
فعالیتهای من نبود .پس از فعالیت ،گفتگو و مراوده با هنرمندان
و مشاهده مشکالت آنها در بازار کسب و کار ،به این موضوع فکر
کردم که چرا هنرمندان نیمتوانند به اندازه دیگر افراد جامعه،
درآمد کسب کنند؟ چه سدی در راه آنها است؟ فکر کردم باید
رازی ،همچنین راه حیل در این میان باشد .با مطالعه کتابهای
مختلف همچنین مصاحبه با  300هنرمند و برند هنری به مطالعه و
گردآوری راهکارهای عمیل در این زمینه پرداختم.

چه یمخواهم؟

همیشه یک انتخاب وجود دارد بین پذیرفتن آنچه که هست و
خلق آنچه که باید باشد؛ بنابراین به عنوان هنرمند تصمیم بگیرید
زندیگتان را آنطور که یمخواهید بسازید ،نه اینکه مغلوب
شرایط باشید .تا زماین که ندانید هدفتان در راه هنر چیست
نیمتوانید مسیر را مشخص کنید .برای آنکه دقیقا مشخص کنید
در راهتان چه اهدافی دارید ،باید جزئیات دلخواه خود را بدانید.
در ابتدای راه ،از شما یمخواهم به این سواالت پاسخ دهید:

.1آیا تحصیل هنر همه آنچه که خواستهاید را به شما داده است؟
.2آیا در حال حاضر زندیگ شما همان چیزی است که همیشه در
نظر داشتید؟
 .3آیا تا به حال تعیین کردهاید که چطور باید آثار هنری را به
دست مخاطبانتان برسانید؟
یادم یمآید خواهر کوچکترم همیشه یک تابلوی آرزوها داشت
که در آن خانهای بزرگ با منظرهای زیبا بود .اما آیا من چون در
رشته هنر تحصیل یمکردم و مخارج تحصیل و ارائه هنرم باال بود،
اجازه نداشتم رویاپردازی کنم؟ آیا نیمتوان با تحصیل و کار در
زمینهی هنر به سبک زندیگ ایدهآل خود دست پیدا کرد؟

المپ زرد
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شما هنرمند هستید و یمتوانید هر لحظه چیزی را خلق کنید
که هیچکس در هیچ جای دنیا تا بهحال خلق نکرده است .پس
یمتوانید همین االن برای خودتان یک لیست از هر آنچه در آینده
برای کیفیت هنر و زندیگ خودتان متصور هستید تهیه کنید .ممکن
است هرگز به اهداف خود فکر نکرده باشید و صرفا به تحصیل
در رشته هنر به عنوان یک انتخاب نگاه کردهاید ،اما من به شما
این اطمینان را یمدهم که با کیم سکوت و تمرکز بتوانید اهداف
خود را در صفحه بعد بنویسید.
برای کمک به شما ،نمونهای از آنچه که همیشه خودم به آن فکر
یمکردم را با عنوان المپ زرد یمنویسم.

المپ زرد من

 .1ییک از بهترین هنرمندان معاصر در رشته خودم باشم.
 .2بتوانم از هنرم درآمد باالیی بهدست بیاورم و زندیگ مرفهی
داشته باشم.
 .3هنرم مخاطب جهاین داشته باشد.
تاکید یمکنم که حتما اهدافتان را در صفحه بعد بنویسید .در این
مرحله شما یمدانید که دقیقا دنبال چه چیزی هستید .پس از
نوشتن این اطالعات ،وضعیت ما بهتر از مرحله ای خواهد بود که
نیمدانستیم از آینده هنری خود چه تصوری در ذهن داریم.

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

المپ زرد شما

همواره اگر ارادهای هست ،راهی هست.
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از کجا شروع کنم؟
همیشه افرادی هستند که به ما بگویند باید چهکار کنیم یا
چطور رفتار کنیم؛ اما ما باید آنقدر به حرفمان اطمینان داشته
باشیم ،که بخواهیم حداقل یکبار جرات به خرج داده و ایدهمان
را عمیل کنیم .اگر شما یک کسب و کار را شروع کنید ،باعث یم
شود تجارب ارزندهای در این راه بهدست آورید و بر اندوختههای
قبیل خود اضافه کنید .هرگز اجازه ندهید ترس از شروع ،باعث
شود شما فرصت جمعآوری اندوختهها و تجربهها را از دست
بدهید .من برای انتخاب راه شما در بازار هنر راهکاری دارم که
مطمئن هستم هرگز از عمل کردن به آن پشیمان نیمشوید .اولین
کاری که باید پس از تهیه لیست المپ زرد خود انجام دهید،
انتخاب تخصص است.

همیشه رهایی از عقاید باطل در هر حوزه ،شما را به سمت
سکوی پرتاب یمبرد .ذهن را از هر چه مانع بلندپروازی و تعیین
اهدافتان است ،خایل کنید .بدانید که هنر و خالقیت ،شایسته
حمایت هستند.

انتخاب تخصص
هنر رشتههای متنوعی را در بر یمگیرد و هر شاخه از هنر نیز
به شاخههای فرعیتر تقسیم یمشود .اولین کار برای برپایی
کسب و کار مستقل ،این است که مطمئن شوید شما:
 .1به آن رشته هنری عالقه دارید و یمتوانید در آن خالق
باشید.
 .2در یک تکنیک بهترین هستید و تمام زوایای آن را بهصورت
کامل یمدانید.

مثال تخصص شما نقایش چهره با تکنیک سیاه قلم است .اگر
با عالقه آن را انجام یمدهید و مدت زمان زیادی است که از این
تکنیک استفاده یمکنید ،بهطوری که تمام ابعاد آن را یمدانید و
خالقیت باالیی در استفاده از این تکنیک دارید ،یا به اصطالح
امضای شخیص خود را دارید ،پس شما قطعا ییک از بهترینها در
ن تکنیک
حوزه فعالیت خودتان هستید .این مساله به خاص بود ِ
شما نیز بریمگردد .به طور مثال در رشته تصویرسازی ،شما
تصویر همه آدمها را چاق یمکشید .این نوع تصویرسازی مورد
عالقه و خاص خودتان است .پس مطمئن شوید ،تکنییک را که به
ص خودتان است .داشتن
آن عالقه دارید انتخاب کردهاید و خا ِ
امضای شخیص در هنر،قطعا شما را به ییک از بهترینها در حیطه
کاریتان تبدیل یمکند .به یاد داشته باشید ،آنچه که هنرمندان
انجام یمدهند در حقیقت تزریق هویت و فردیت خود ،به آثارشان
است.
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ییک از بهترینها هستم!

اگر یمخواهید در رشته هنری خود فعالیت و کسب و کار مثمر
ثمری داشته باشید ،باید متعهد باشید که کارتان را به بهترین وجه
انجام یمدهید.اگر الزم است در دورههای مختلف شرکت کنید تا
نهایتِ تخصص در رشته خود را کسب کرده باشید ،در انجام آن
شک نکنید .متوسط بودن در هنر ،شما را جزو افرادی قرار
یمدهد که همیشه در یک سطح باقی یممانند و درآمد ناچیز و یا
حیت صفر از هنر بهدست یمآورند و عرصه را ترک یمکنند .یک
بنای زیبا ،با آجرهای ناقص پدید نیمآید .اگر حیت زماین طوالین
الزم است تا در رشته خود تخصص کسب کنید ،صبور باشید.
ییک از مهم ترین مواردی که برای اکثر رشته های تخصیص هنر
الزم و ضروری است ،گذراندن دورههای آشنایی با نرمافزارهای
سه بعدی است.
مزایای آشنایی با نرم افزارهای سه بعدی:
.1سرعت باالتر در پرداخت اثر
.2دقت باالتر در طراحی
. 3باز شدن درهای خالقیت بر هنرمند
یادتان باشد هیچ یک از ما ،متخصص متولد نیمشویم .همچنین،
استعداد در هنر ،به معین مهارت و تخصص نیست .تخصص،
موضوعی اکتسایب است که باید با صبر و تالش بدست آید.

از کجا بدانم که بهترین راه را انتخاب کردهام؟

به شما از همین االن اطمینان یمدهم که عده زیادی این سوال
را یمپرسند .باید به این دسته از هنرمندها بگویم تنها یک واژه
برای جواب سوالشان وجود دارد و آن "صبر" است .شکیبا
باشید و با تمرین ،دقیقا هر آنچه که قصد دارید در آن حرفهای
باشید را بهدست بیاورید .مثال من دانشجوی رشته گرافیک هستم
اما پس از مدیت به این نتیجه یمرسم که به طراحی و تصویرسازی
شخصیتهای انیمیشین بیشتر عالقه دارم .باید به شما اطمینان
بدهم که همیشه عالقه حرف اول را یمزند ،پس باید به سمیت
بروید که تمام توجهتان معطوف به همان سمت است و هرگز از
گذر زمان نترسید .قانوین در دنیا وجود دارد که هر چه زمان
بیشتری را صرف کاری کنید در آن حرفهایتر خواهید بود .پس
کاری را دنبال کنید که با تمام وجود به آن عالقه دارید و یمدانید
تمام ذوق و خالقیت خود را در آن به کار یمبندید.
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پیشنهاد یمکنم برای اینکه لیسیت از عالیق خود را مشخص کنید،
به سواالت زیر جواب دهید:
 .1تفریحات مورد عالقه من چیست؟
 .2به چه چیزی به شدت عالقه دارم؟
 .3انجام چه کاری برای من راحت و دلپذیر است؟
 .4ترجیح یمدهم وقت خود را بیشتر مشغول انجام چه کاری
کنم؟

به این سواالت پاسخ دهید و لیست جوابها را پیش خود نگه
دارید ،اما قبل از اینکه به مبحث بعدی برویم ،یک اصطالح را
توضیح یمدهیم.

لطفا آچار فرانسه نباشید!

اصطالح ”“ Nicheیا بازار هدف ،کلمهای است که نشان یمدهد
شما دقیقا به چه بخش خایص از دنیای هنر عالقه دارید و نیا ِز
خاص چه گروهی از مخاطبان را یمتوانید برآورده کنید .درواقع
بازار هد ِ
ف شما افرادی هستند که محصول یا خدمات شما را
خریداری یمکنند و دارای ویژیگهای مشتریک از قبیل سن،
درآمد و شیوه زندیگ هستند .اگر رشته شما صنایع دسیت است
و به نقایش عالقه دارید پس تخصصتان را یمتوانید بر طراحی
صنایع دسیت که با نقایش تزیین یمشوند بنا کنید و سراغ کار
طراحی لباس یا عکایس نروید .من از هشت سالیگ عضو انجمن
خوشنویسان ایران بودهام .در حال حاضر در طراحی کاریکاتور

فعالیت مستمری دارم ،و نوازنده ویلون هم هستم .اما باید
اعتراف کنم که در خطاطی استعداد و تمرکز باالتری دارم و تصور
یمکنم در حال حاضر مخاطب بیشتری در بازار کار نقاشیخط
دارم .پس اگر همزمان در چند رشتۀ مختلف هنری فعالیت دارید،
لطفا تنها ییک را انتخاب کرده و از "آچار فرانسه بودن" در بازار
هنر پرهیز کنید .تمرکز بر یک محصول و تالش برای برآوردن نیاز
خایص از مخاطب در بازار هدفتان ،شما را در همان فعالیت
متخصص یمکند .اطمینان داشته باشید که این مطلب نه تنها در
هنر ،بلکه در تمام رشتههای تخصیص دنیا صدق یمکند.

در هنر آچار فرانسه نباشید .بر روی یک شاخه تمرکز کنید
و آن را با صبر به باالترین درجهها برسانید .این نگرش ،باعث
ایجاد تمرکز و ارتباط موثر با مخاطب یمشود.

بازار هدفات را پیدا کن!
ییک از مهمترین دالیل تمرکز بر بازار هدف شخیص ،این است
که وقیت در هنری مهارت دارید (مثال در تایپوگرافی یا طراحی
پارچههای سنیت ایراین) ،ارتباطی ویژه با مخاطب خودتان پیدا
کرده و در آن زمینه تبدیل به متخصص شوید .همچنین مطمئن
یمشوید که فرد دیگری در حوزه شما نیمتواند در این حد و
اندازه ،و با این موضوع خاص ،راه ارتباطی با مخاطب را پیدا کند.
مثایل از یک هنرمند ایراین برای شما یمآورم که آثار نقایش
خود را در ییک از گالریهای اصفهان ،به نمایش عموم گذاشته
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بود .وقیت اولین بار به آثارش نگاه کردم با خود گفتم که تخصص
این فرد طراحی سبک سنیت با تکنیک رنگ روغن است .اما با
نگاهی دقیقتر متوجه شدم که آثار مختص نقایش سنیت با طرح
گلومرغ نیست؛ به طور مثال در بعیض از آنها از خوشنوییس
استفاده شده بود و ترکیب تکنیکهای مختلف نیز دیده یمشد.
پس از چند هفته هنگایم که مجددا از گالری دیدن کردم ،با او هم
صحبت شده و متوجه شدم که تنها موفق به فروش یک تابلو
شده بود .فکر یمکنید چرا نتوانسته بود تابلوها را به پول نزدیک
کند؟ چون هر کدام از تابلوها ،سبیک متفاوت داشت و هیچ کدام
بهطور کامل ،اثری در خور توجه را به مخاطب عرضه نیمکرد.
وقیت تمام توجه خود را روی تنها یک شاخه تخصیص یمگذاریم،
یمتوانیم صددرصد مطمئن باشیم که از تمام جزییات تخصص
ن
خود آگاهیم و وقیت مخاطب از ما توضیحی بخواهد با اطمینا ِ
کامل در مورد آن توضیح یمدهیم.

این مثال را برای این آوردم که مشخص کنم وقیت در یک شاخه
از هنر تبحر خایص پیدا یمکنید ،صبور باشید .برای چند سال صبر
کنید تا بتوانید تمام پیچ و خم و زیر و بم آن تخصص هنری را یاد
بگیرید و هنگام ارتباط با مخاطب اثر ،به مخاطب این اطمینان را
بدهید که با مهارت تمام ،هنرتان را ارائه کردهاید .مطمئن باشید
که هرگز از بودن در یک تخصص دل زده و خسته نیمشوید؛ چرا
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
خودتان کرده اید .چند نمونه از هنرمندان ایراین را در زیر مثال
یمزنم:
_ کمتر کیس است که نقاش های آقای فرشچیان را در حوزه نقایش
ایراین نشناسد .استاد فرشچیان ،امضای خود را پای تمام

طراحیهای مینیاتور ایراین گذاشته و بنیانگذار مکتیب شخیص
است.
_ پرویز تناویل متخصص در هنر مجسمهسازی است.
_ نصرالله کسرائیان در عکایس قومشنایس و مردمنگاری تخصص
دارد.
توجه داشته باشید که این هنرمندان تنها در یک رشته و فقط
در یک رسته و با یک تکنیک خاص ،هنر خود را ارائه دادهاند.
پس ،از همین حاال مشخص کنید که در چه شاخهای یمخواهید
امضای خودتان را ثبت کنید .در زیر مثالهای بیشتری از
هنرمنداین را یم آورم تنها در یک شاخه متخصص هستند.
 .1جکسون پوالک ،متخصص نقایش در پاشش رنگ و نقایش
قطرهای
 .2ایران درودی ،نقاش سورئالیست ایراین
 .3محمد عرباین ،متخصص طراحی کاریکاتور و کارتونیست
 .4عباس کیارستیم ،به عنوان فیلمساز واقعگرا
 .5فرشید مثقایل ،تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان
 .6مرتیض ممیز ،از برترین گرافیستهای معاصر
 .7دیوید لینچ ،بهعنوان فیلمساز سورئال

هنرمنداین که از آنها نام بردم ،با صبر و تالش متوجه شدند
دقیقا در چه شاخهای مهارت دارند و با مداومت به تخصص و
امضای خاص خودشان رسیده اند .این ابهام را برطرف کنم که
انتخاب گوشهای از بازار هدف برای خودمان ،صرفا به دلیل
موفقییت است که در آینده نصیب ما یمشود .بری مثال هنگایم
که من در شاخه ارتباط تصویری تخصص دارم ،یمتوانم
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تکنیکهای مختلف نقایش را نیز یاد بگیرم ،اما اگر تمام تالشم را
برای یادگیری و ابداع در رشته ارتباط تصویری صرف کنم ،تمرکز
بیشتری روی فعالیت در این رشته خواهم داشت و مطمئن
خواهم بود که در آینده ،مخاطب بیشتر و درآمد باالتری را
بهدست یمآورم.

بازار هدف شما

اگر هنوز شک دارید که چطور بازار هدف خودتان را مشخص
کنید ،یک دستهبندی انجام دادهام که یمتواند به شما کمک کند..

