
Артистичен тип личност

Артистичният тип личности са творчески и оригинални по природа, търсят
възможности за себеизразяване чрез творчеството и обичат да създават иновативни и
уникални неща. Те са креативни и емоционални с богато въображение. Ценят
естетиката и възприемат себе си още като експресивни, гъвкави, импулсивни,
независими и идеалистично настроени. Общуват по много изразителен и открит
начин и имат талант да предават идеи. Тези хора не обичат структурата, рутинните
дейности и следването на правила, предпочитат гъвкавостта и самостоятелния тип
работа, в която могат да изразяват свободно себе си. Те са подобни на
изследователския тип, но се интересуват повече от художествените и естетическите
аспекти на нещата, отколкото от научните.

Артистичните или творческите професии изискват човек да гледа на света от нова,
уникална гледна точка. Това може да става чрез създаване на образи и текст, но също и
чрез пресъздаването на идеи. Сравнително голям брой артистични професии се
срещат в рекламата, музикалната индустрия, театъра, художествения сектор и в
компаниите в областта на дизайна. Дори и да не са реализирани в творчески
професии, хората с водещ артистичен тип ценят изкуството и имат влечение към него.
Типичните артистични хобита включват рисуване, фотография, писане, готвене,
занаяти, дизайн, посещение на музеи.

Най-важните задачи в работата

● Създаване на изкуство
● Писане
● Интерпретиране
● Проектиране
● Изразяване на идеи

Основни ценности

● Оригиналност
● Творчество, креативност
● Свобода
● Индивидуалност
● Гъвкавост

Личностни характеристики

● Независим
● Интуитивен
● Чувствителен
● С богато въображение
● Спонтанен

Предмети, подходящи за артистичен тип професии:

● Музика, Изкуство, Театър, Графичен дизайн, Информатика, Икономика и бизнес,
Чужди езици, Философски науки



Професионални групи, които могат да са подходящи за хора с артистични
интереси:

● Изкуства, аудиовизуални технологии и комуникации
● Образование и обучение
● Хуманитарни услуги
● Маркетинг, продажби и услуги

Примерни професии, подходящи за хора, с водещ артистичен тип:

● Художник, Илюстратор, Фотограф, Композитор, Певец, Музикант, Танцьор,
Актьор, Писател, Музикален директор, Сценограф, Инструктор по танци

● Художник, скулптор, илюстратор, резбар
● Журналист, Репортер, Редактор, Устен или писмен преводач
● Мениджър реклама, Графичен дизайнер, Мултимедиен творец, Копирайтър, Арт

директор
● Моден дизайнер, моделиер
● Учител по изобразително изкуство
● Архитект, Чертожник, Интериорен дизайнер, Индустриален дизайнер,

Ландшафтен архитект
● Музеен работник
● Уеб дизайнер, Създател на анимации


