
בריף 2013 : בית לכל אחד



Competition Calendar:

10 March Call for entries open
10 July                Call for entries close
20 July               Online jury works open
10 September Online jury works close
10 October Jury works in Paris
10 December Worldwide exhibitions open

GOT A QUESTION? PLEASE GET IN TOUCH!

4TOMORROW ASSOCIATION
Rue MyRha 8, PaRis 75018, FRance
T. +33 153 4141 51

inFO@POsTeRFORTOMORROW.ORG
WWW.POSTERFORTOMORROW.ORG

FacebOOk.cOM/POsTeR4TOMORROW
TWiTTeR @POsTeR4TOMORROW
skyPe POsTeR4TOMORROW

Poster for tomorrow 2013   יצירתי בריף: 
 

 

  .לכולם בית
 .בו לישון ולא, בו לגור מקום

 

 באים שאנחנו המקום, כרגע חיים אנו שבו המקום, גדלנו שבו המקום. מאתנו אחד לכל שונה" בית" של משמעותו
 .עבודה אחרי שלנו החברים את לארח או להירגע אליו

 במקומות שמתקיימים כדי תוך, להגיע שואפים שאליו מקום, רחוק חלום זה בית, אנשים מדי יותר עבור אבל
  .ללכת לאן להם אין כי ברחובות בצפיפות ישנים או המקובלים לסטנדרטים מתחת מגורים

 .ככה להיות חייב לא זה

 לחיות מקום אלא, טבע פגעי מפני למחסה מקום לא. מגורים למקום וילד אישה, איש כל של זכותו מאגן ם"האו
 ." ובכבוד בשלום"ו לביטחון, בביטחה

 וזו, וחשובה גדולה סוגייה זאת. לדיור האוניברסלית הזכות:  3102 לשנת Poster for tomorrow של המטרה זאת
 פברואר מחודש החל,  חודש בכל אבל, מרכזי בריף יהיה כרגיל. השנה אחרת קצת אליה ניגשים שאנחנו הסיבה

, עובדות, סיבות: המרכזי הנושא של שונים והביטים לנושאים המתייחס חדש בריף נוציא אנחנו יוני חודש ועד
 .לדיור הזכות: אחד בדבר להתרכז אותך להזמין רוצים אנחנו לעכשיו נכון אבל. ופתרונות השלכות

 

 .בית מגיעה לכולנו: מסר

 

 יותר טוב עתיד של תחילתו היא בית: תובנה

 

 מיליוני עבור מסמל הוא מה. וגג קירות ארבעה מרק יותר זה בית כיצד – מייצג בית מה שתחשוב רוצים היינו
 לברוח,  בית חוסר של המעגל את לשבור הסיכוי. ברחוב או זמניים במגורים  או, עוני בשכונות שחיים אנשים
 אלו או לישון הולך אתה לאן של מהדאגות חופשיים", נורמלים" חיים ולחיות בחברה מלא לחבר  להפוך, מהעוני
 .הללו הקיצונים במצבים שינה בזמן אותך יימצאו סכנות

 התמכרות, טוב מזל העדר, עוני - ינסופיותא הן נורמטיבי-תת באורך חי או בית מחוסר שמישהו לכך הסיבות
 יש, בסיבה הבדל וללא – במשפחה אלימות, ביחסים בעיות, השגה בר בדיור מחסור, פינוי, נפש מחלת, לסמים
 .בית. אחד פתרון
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 של סימנים מראה שלא הכלכלי ומשבר, בעבר פעם אי מאשר בערים שחיים אנשים יותר עם, 3102 בשנת
. וקשה איתו להתמודד קשה,  להגדיר קשה שעדיין עניין זה. פעם מאי יותר התייחסות שדורש נושא זהו, היחלשות

 תשובות לו למצוא

 חיים לבנות הסיכוי: מייצג ולמשבית לבית זכות להם שיש הוא שחשוב מה, בית מחוסרי אנשים למה משנה לא
  .חדשים

 

 

 

 

 

 :התחרות ז"לו

 הכרזות קבלת פתיחת – מרס 10

 הכרזות קבלת סגירת – יולי 10

 אונליין השיפוט פתיחת – יולי 20

 אונליין השיפוט סגירת – ספטמבר 10

 בפריס שופטים – אוקטובר 10

 העולם ברחבי התערוכות פתיחת – דצמבר 10
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