SPOROČILO ZA MEDIJE
Natečaj krajinske umetnosti in foto natečaj ob 20. letnici ALPARCA

Chambery, 7. september 2015

Ob svoji 20. obletnici ALPARC – Mreža zavarovanih območij v Alpah danes objavlja natečaj z
naslovom »Povezovanje ljudi, gorá in narave«.
Že od leta 1995 ALPARC vzpodbuja intenzivno izmenjavo med zavarovanimi območji v
alpskem loku in jim omogočila sodelovanje v smeri vzpostavljanja trdnih povezav, skupnih
ciljev in skrbi.
Natečaj krajinske umetnosti in foto natečaj na temo »Povezovanje ljudi, gorá in narave«
želi izpostaviti posameznike, ki gradijo mrežo ALPARC in okrepiti povezavo med ljudmi in
naravo. K sodelovanju v natečaju so, glede na posamezne kategorije, vabljeni tako zaposleni
v alpskih zavarovanih območjih kot zainteresirana širša javnost.
Prijava na natečaj je sedaj odprta in udeleženci so vabljeni da do 20. decembra 2015
pošljejo svoje slike preko naslednje povezave:
http://alparc.org/photocontest/

Natečaj je razdeljen v tri kategorije od katerih se prvi dve nanašata na področje krajinske
umetnosti, tretja pa na besedilo in fotografije.

1. AVTOPORTRET S KRAJINSKO UMETNOSTJO
V sklopu te kategorije vabimo udeležence, da ustvarijo svoj avtoportret z uporabo krajinske
umetnosti s poudarkom na uporabi naravnih materialov. Namen te kategorije je prikazati
obraze zaposlenih v administraciji, upravi in enotah organizacij parkov in rezervatov v Alpah.
Ta kategorija je namenjena zgolj zaposlenim v zavarovanih območjih
Pomembno: udeleženci morajo najprej preveriti ali je ustvarjanje krajinske umetnosti na
izbrani lokaciji dovoljeno.

2. TEMATSKA ILUSTRACIJA KRAJINSKA UMETNOST
V tej kategoriji so udeleženci povabljeni, da na izviren način ponazorijo slogan »Povezovanje
ljudi, gorá in narave«. Izdelek iz naravnih materialov naj bo plod lastnega izražanja in
izvirnosti. Namen te kategorije je pozvati širok krog udeležencev k ustvarjanju krajinske
umetnosti v naravi, diseminacija izdelkov in vizij ter krepitev pomena »biti v stiku z naravo«.
Ta kategorija je odprta za široko javnost in k sodelovanju se lahko prijavi vsakdo.
Pomembno: udeleženci morajo najprej preveriti ali je ustvarjanje krajinske umetnosti na
izbrani lokaciji dovoljeno.

3. »MOJA NAJLJUBŠA LOKACIJA V ZAVAROVANEM OBMOČJU« - BESEDILO IN
SLIKE
V tej kategoriji vabimo udeležence, da nam pošljejo fotografije svoje najljubše lokacije v
alpskem zavarovanem območju – mesto s katerim imajo posebno povezavo, kjer se počutijo
srečne, na kar jih veže posebna zgodba, spomin … Območje, ki ga prikazuje slika je lahko
specifični naravni ali kulturni element ali krajina.
Ta kategorija je odprta za široko javnost in k sodelovanju se lahko prijavi vsakdo.
Udeležence prosimo, da nam pošljejo svojo sliko in krajše besedilo kjer opišejo razloge za
njihovo izbiro, kaj jih veže na to lokacijo ali povedo zgodbo, ki jo slika prikazuje oziroma
jih povezuje s tem mestom.
Pošljite nam svojo najlepšo sliko, naredite vtis na žirijo in morda boste prejeli eno izmed
mikavnih nagrad.
Udeležba je brezplačna. Za vse dodatne informacije, pravila in nagrade za posamezno
kategorijo si prosim preberite »Pravila sodelovanja«.

Kontakt:
ALPARC
Mreža zavarovanih območij v Alpah
256, Rue de la République
F- 73000 Chambéry

Tel. : +33 (0) 4 79 26 55 00
info@alparc.org www.alparc.org

