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20 јануари 2018

2018: Планета за утре
2018 го означува десетото и последно издание на „Плакат за утре“ во досегашната форма.

Од 2009 година достигнавме - и надминавме - многу од нашите почетни цели. Создадовме голема заедница од дизајнери 
кои сега се активно вклучени во социјалниот дизајн. Бевме домаќини на дебати и работилници во училишта и универзитети 
ширум светот и на нашите конкурси пристигнаа десетици илјади плакати.
Популарноста на 10 декември, Меѓународниот ден за човекови права е можеби најдобриот знак за тоа колку далеку во по-
следните 10 години отиде не само „Постер за утре“, туку движењето за човекоови права воопшто., е. Кога го одбравме овој 
ден за отворање на нашите годишни изложби саквме да одбележиме важен ден за кој во тој момент чуствувавме дека му 
беше посветено премалку внимание од страна на меѓународната зеадница. Сега, кога бројот на луѓе кои го одбележуваат овој 
ден се зголемува секоја година, , среќни сме што барем малку придонесовме  кон тоа. 

Сепак, паралелно со вкупниот успех постигнат со „Постер за утре“, забележавме дека годишниот конкурс за плакати предиз-
викува далеку поголемо внимание отколку прашањата за човековите права,  кои се срцето на нашето движење. Секако, ние 
сме среќни и горди поради тоа што илјадници луѓе се гордеат што се поврзале со конкурот за графички дизјн за човековите 
права, но ние би сакале повторно да го ставиме фокусот на човековите права, а не на конкурсот. Уште повеќе, поради тоа што 
светот се менува и ние сакаме да бидеме дел од тие промени. 

Поради тоа 2018 е последото издание на „Постер за утре“ во досегашната форма.

Во моментов работиме на тоа како можеме да се развиваме и да се појавиме во 2019, со поинакви алатки, за да привлечеме 
поголемо внимание кон човековите права кои се  загрозени повеќе од било кога. Случувањата во целиот свет покажуваат 
дека доколку сакаме да живееме во свет во кој сите сме навистина еднакви, дебатите и дијалогот се од витално значење. 
Нашата цел за 2019 година и понатаму е колку што можеме на подобар начин да го овозможиме дијалогот.

Но прво, 2018. За да ги прославиме последните девет години и да погледнеме во иднината, оваа година се решивме да избе-
реме тема која ја опфаќа целата наша иднина: животната средина. Да го цитирам Претседателот Макрон, „ние сакаме нашата 
планета да ја направиме повторно голема.“

Поради тоа темата за 2018 е „Планета за утре“. Кусото образложение ќе биде објавено заедно со Повикот за апликации на 
20 фебруари. Како што можевте да забележите, тоа е промената во нашиот вообичаен распоред, како и датумот за жирири-
рањето и датумот на првата изложба,  кој што сега паѓа во недела на 16 септември - Меѓународниот ден за заштита на озон-
ската обвивка.

Не помалку важно е тоа што го намаливме бројот на дела по учесник од 9 на 3. Со тоа сакаме да ја потенцираме нашата по-
светеност кон темите кои се во сржта на нашиот конкурс повеќе отколку да тежнееме кон поголем број на дела за на нашиот 
конкурс.

Ова се сите датуми за оваа година кои треба да ги знаете за овогодинешното издание на „Постер за утре“.

Важни датуми 

20 фебруари   Кусо образложение / отворање на конкурсот
10 мај   Краен рок за аплицирање
20 мај    Онлајн жири
25 јуни    Жирирање во живо
16 септември   Светска изложба: Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка


