Sporočilo za javnost
Za Alpe: nova multivizija 2012
Izvirna predstavitev Mreže zavarovanih območij v AlpahALPARC
ALPARC je mreža zavarovanih območij v Alpah, ki združuje več kot 900 alpskih
zavarovanih območij. Ustanovljena je bila z namenom, da bi okrepila sodelovanje na
področjih izmenjav izkušenj in znanja ter skupno promocijo za ozaveščanje javnosti o
varovanju narave in kulturne dediščine ter trajnostnemu razvoju alpskih pokrajin. Članice
mreže ALPARC sodelujejo tudi pri obravnavanju aktualnih vprašanj, kot na primer
vzpostavitev ekološke povezanosti in prilagajanje podnebnim spremembam.
V zadnjih petnajstih letih je ALPARC v okviru programa za ozaveščanje javnosti na
območju osmih držav alpskega loka izvedel številne aktivnosti za informiranje in
obveščanje različnih javnosti: strokovnjakov, širše javnost, lokalnih prebivalcev goratih
območij, prebivalcev mest, ljubiteljskih naravovarstvenikov in obiskovalcev.

Multivizija Za Alpe je nova skupna aktivnost zavarovanih območij za
ozaveščanje javnosti.
Gre za avdiovizualno večjezično predstavitev, v katero je vključenih več kot 400 izjemnih
fotografij, izbranih iz nabora 10.000 posnetkov iz 60 zavarovanih območij. Fotografije je
prispevalo 20 upravljavcev zavarovanih območij v Alpah, ki so aktivno sodelovali pri
pripravi multivizije.
Predstavitev Za Alpe je zasnovana na podlagi pisma, v katerem se avtor izpove, kako zelo
pogreša gore. V nadaljevanju multivizija odkriva značilnosti tega izjemnega območja ter
prikaže vsakdanje življenje in delo ljudi v objemu gora. Za Alpe na spoštljiv način prikaže
tudi raznolike podobe alpskega sveta, pokrajin, običajev, življenja in življenjskih okolij ter
možnosti povezovanja na območju alpskega prostora.
Sporočilo multivizije se naslavlja na vsakogar od nas in nam v spomin prikliče podobe
krajin, ljudi, rastlinstva in živalstva, značilnosti in letnih časov ter nas opominja, kako
dragocene in bistvenega pomena so te vrednote za človeka.
Izvirna avdiovizualna predstavitev gledalca popelje na čudovito popotovanje po Alpah, ki
vodi z vrhov do poseljenih dolin, z vzhoda proti zahodu, s severa proti jugu. Tematske
sklope v predstavitvi nakazuje veter.
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Multivizija Za Alpe je prava predstava o dolgi poti, ki vodi mimo naravnih znamenitostih,
prikazuje tradicionalno znanje in novosti, ki pomagajo, da zavarovana območja v Alpah
lahko ohranjajo svojo resnično izjemno dediščino.
Prečkanje Alp ne vključuje le čudovitih razgledov in podob neprecenljivih vrednot, temveč
tudi široko paleto aktivnosti in nekatera ključna vprašanja, ki zadevajo vsakega
posameznika, ki v alpskem prostoru živi, dela ali jih le obiskuje in mu ni vseeno za
prihodnost Alp.
Rahločutna in estetska izpoved Za Alpe še poudarja, da so ključnega pomena tudi odnosi
med prebivalci, uporabniki prostora, upravljavci in obiskovalci Alp.
To je hkrati tudi velika in lepa želja, ki je kot globoko čustvo izražena v zadnjem poglavju
multivizije z naslovom Življenje teče.

Premiera !
Velika premiera bo ob obeležitvi evropskega dneva parkov 24. maja 2012 v šestih alpskih
državah, ko bo multivizijo predvajalo več kot 20 zavarovanih območij. Predstavitev je
zasnoval Alex Gordon Rowbotham, glasbo pa je posebej za multivizijo zložil Sandro Di
Stefano. Vljučenih je več kot 400 fotografij, katerih avtorji so večinoma zaposleni v
zavarovanih območjih.
Premierno predvajanje bo na isti večer v več kot 15 krajih v Alpah!
Gre zagotovo za enega večjih fotografskih dogodkov, ki združuje tako obsežno paleto
fotografij v skupni predstavitvi o Alpah.
Kreativnost in skupno sporočilo sta zadosten razlog, da si multivizijo ogledate tudi vi.

Pridružite se nam!
Dodatne informacije:
http://fr.alparc.org/calendrier
http:// multivision.alparc.org (povezava bo na voljo v začetku maja 2012)
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Kaj je multivizija?
Multivizija je avdiovizualna predstavitev visoke kakovosti, v kateri so nanizane slike
značilnih pokrajin in detajlov. Pojavljanje in izginjanje fotografij na velikem zaslonu je
usklajeno s glasbeno podlago. Projekcija spominja na dia projekcijo, vendar deluje bolj
prefinjeno in povsem drugače kot video predstavitev. Statične fotografije s preprostimi
vizualnimi in zvočnimi sporočili ustvarjajo prijeten vtis. Multivizijo je težko opisati z
besedami, saj jo je potrebno pogledati in poslušati!

Tehnični podatki o multiviziji:
Izvedba: Alex Gordon Rowbotham
Glasba: Sandro Di Stefano
Produkcija: ALPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah
Zasnova: 20 projektnih partnerjev, ki so vključeni v mrežo Alparc(našteti spodaj), iz šestih
alpskih držav : Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice
Avtorji fotografij: večinoma zaposleni v zavarovanih območjih v Alpah
Trajanje: 23 minut
Jeziki: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina in slovenščina

Projekt so omogočili :
partnerska zavarovana območja, ki so tudi sodelovala pri idejni zasnovi multivizije
(glej seznam) in:

ALPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah ima sedež v Chambéryju, največji finančni
podporniki mreže so francosko Ministrstvo za ekologijo, DATAR ter francoski regiji RonaAlpe in Provansa-Alpe-Azurna obala.
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Narodni park Hohe
Tauern
Narodni park Gesäuse
Narodni park Kalkalpen

Uradni projektni partnerji
A Narodni park Berchtesgaden

I

A ASTERS – Naravni rezervati
Haute-Savoie

D Naravni park Alta
Valsesia
F Naravni park Monte
Fenera

A Narodni park Vanoise

F

I

Narodni park Val
Grande
Park Adamello

Naravni park Binntal

CH Narodni park Les Ecrins

Naravni park Pfyn-Finges

CH Narodni park Mercantour /
F/ Regijski park Orobie
I
Naravni park Alpi Marittime
I Valtellinesi
I Triglavski narodni park S
CH Amt für Naturparke Südtirol
/ Ufficio Parchi naturali Alto
Adige
I Coordination by ALPARC,
CH Združenje upravljavcev
območja Ossola: Naravni parki
the Alpine Network of
Alpe Veglia Alpe Devero in Valle
Protected Areas

Netzwerk Schweizer
Pärke
Švicarski narodni park

Antrona

F

I

I

(Task Force Protected Areas of
the Permanent secretariat of the
Alpine convention)
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