Автодоговор
Име:

Дата:

Целта на настоящия договор е да ви помогне да анализирате и изясните целите и задачите си.
Опитайте се да бъдете колкото е възможно по-конкретни за това, какво искате. Какво
означава успехът за вас? Възможностите включват, но не са ограничени до: създаване на
нова работна институция, завършване на вече започната работна институция, намиране на
нова посока като човек на изкуството, организиране на самостоятелно шоу, организиране на
университетска изложба (или център за срещи на организации с идеална цел, или галерия,
или музейна експозиция), продаване на работа, включване в списание или книга, получаване
на стипендия, финансиране на специален проект, работа с художествени консултанти,
намиране на изпълнител, създаване на галерия в Европа, организиране на пет шоу програми
на година, десет шоу програми на година, шоу в “Уитни”, собствено телевизионно шоу и т.
н. Не всички от изброените неща са възможни в началото на кариерата на даден човек на
изкуството. Има няколко фактора, които оказват влияние: колко е ясно изкуството ви, колко
и къде вече сте се представяли, колко време и пари можете да отделите на изкуството ви и
какъв късмет имате. Все пак, нека това не ви спира. Поставете си целите, които сте
набелязали. Поставянето на цел винаги е първа стъпка към постигането й.
1. Каква е целта на живота ми като човек на изкуството?
Напишете всичко, за което се сетите. Бъдете възможно най-конкретни.
2. Какви са целите ми като човек на изкуството за пет години напред?
Къде искате да сте след пет години? Поорежете малко списъка ви с цели за идните пет
години. Изберете целите, които най-силно желаете да изпълните. Изложете ги по
възможно най-конкретния начин.
3. Какво трябва да свърша през идните шест месеца?
Тук запланувате в каква насока ще се изразходва енергията ви за най-близко бъдеще.
4. Колко време седмично съм предвидил за осъществяване на целите ми?
Не пропускайте този въпрос. Той е от съществено значение. Решете колко време можете
да посветите на кариерата си като човек на изкуството. Решете кога можете да
работите и къде.

