Manifest

first
things
first
to hlavní
především

My, níže podepsaní grafičtí designéři,
fotografové a studenti, jsme vyrostli
ve světě, ve kterém nám byly
techniky a nástroje reklamy vytrvale
předkládány jako nejvýnosnější,
nejefektivnější a nanejvýš žádoucí
prostředky, jak využít náš talent.
Byli jsme bombardováni publikacemi
zasvěcenými této víře a oslavujícími
práci těch, kteří vybičovali své
schopnosti a představivost,
aby prodávali takovéto věci:
žrádlo pro kočky, žaludeční prášky,
saponáty, vlasové regenerátory,
pruhované zubní pasty, vody před a po
holení, redukční diety, výživné diety,
deodoranty, sifonové vody, cigarety,
návleky, plíny a mokasíny.
Zdaleka největší úsilí těch,
kteří pracují v reklamním průmyslu,
se vyplýtvá na tyto triviální úkoly,
které přispívají jen málo nebo vůbec
k naší národní prosperitě.
Ruku v ruce s nárůstem populace
jsme dosáhli stupně nasycení,
v němž vysoké pronikavé ječení
konzumentského prodeje není už
než pouhým hlukem. Máme za to,
že existují věci, které stojí více
za využití našich dovedností
a zkušeností: značky na ulicích
a budovách, knihy a periodika,
katalogy, manuály, průmyslová
fotografie, učební pomůcky,
filmy, televizní grafika, vědecké
a průmyslové publikace a všechna
ostatní média, jejichž prostřednictvím
podporujeme náš obchod, naše
vzdělávání, naši kulturu a nárůst
našeho povědomí o světě.

Nechceme obhajovat zrušení silného
tlaku spotřebitelské reklamy:
to je nerealizovatelné. Stejně tak
nechceme, aby se z života vytratila
legrace. Navrhujeme však obrácení
priorit ve prospěch užitečnějších
a trvalejších forem komunikace.
Doufáme, že se naše společnost
unaví triky obchodníků, prodejců
prestiže a skrytým přesvědčováním
a že naše schopnosti budou povolány
k hodnotnějším účelům. S ohledem
na tuto skutečnost bychom se rádi
podělili o své zkušenosti a názory
a poskytli je kolegům, studentům
a ostatním, kteří o ně projeví zájem.
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