
2013 call for entries announced: A Home for Everyone



poster for tomorrow 2013 creative brief: 
дом за секого
место за живеење, не за спиење.

Зборот “ДОМ” за секој од нас има различно значење. Тоа е место каде сме израснати, место каде  
ќе живееме, место каде се одмораме или го поминуваме времето со нашите пријатели.

Но за многумина домот значи далечен сон, место кон кое се стремат, трудејќи се да ја 
препродат егзистенцијата во недоволни услови за живеење и поради тоа што немаат каде да 
престојуваат, нивниот дом е улицата. Но немора да биде така.

Обединетите нации се заложија секој маж, жена и дете да имаат место за живеење.  
Но не да бидат само згрижени од сите непогоди, туку да имаат место каде ќе живеаат во сигурност, 
безбедни во мир и со достоинство.

Oд тие причини poster for tomorrow во 2013 повикува на универзалните права за домување.  
Тоа е големо прашање и проблем кон кој ќе се обидеме да пристапиме на малку поинаков  
начин оваа година.
Ќе имаме централен бриф како и вообичаено, но секој месец почнувајќи од Февруари до Јуни 
ќе објавуваме нов бриф акцентирајќи поедини аспекти на следните проблеми: причини, факти, 
консеквенци и решенија. Но за сега би сакале да ве поканиме да се сконцентирате и размислувате  
на една работа: “дом за живеење”.

Порака: 
Сите заслужуваме дом.
 
Пресек:
Дом е почеток на подобра иднина.

Би сакале да размислувате што домот представува - многу повеќе од само 4 ѕида и кров за живеење. 
Што тој значи за милиони кои живееат под руини, привремени живеалишта или пак на улица.  
Шанса да се прекрши кгугот на бездомноста, избегне сиромаштијата, и стане активен член на 
општеството и да живее нормален живот ослободен од сите грижи, истите кои многу од нас ги немаат 
одејќи во својот топол кревет и имајќи безбеден и пријатен сон. 

Причините поради кои луѓето се без место за живеење или со минимални  стандарди се 
бескрајни: сиромаштија, лоша среќа, зависност, ментално заболување, недостаток на финансии, 
проблеми со врската, домашно насилство, но без разлика дали се општествени или лични сепрак 
потои решение. Тоа решение се вика ДОМ. 

Во 2013 повеќе луѓе живеат во градовите од било кога, а моменталната финансиска криза не покажува 
знаци на намалување, така да сигурно е дека овој проблем бара свој став повеќе од било кога. 
Останува проблем кој е тешко да се дефинира, тешко да се поттикне и адресира. 

Не е важно зошто луѓето немаат дом, најважно од се е дека имаат подеднакво право да живеаат и 
добијат шанса да изградат свое ктче и нов живот во својот ДОМ.  



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!
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