Casa-Estúdio Carlos Relvas
OVER
Het fotografiemuseum Museu de Fotografia Carlos Relvas ligt in een terrein met aangelegde tuinen op een stuk land
dat de kunstenaar in Golegã had. Carlos Relvas liet dit mooie gebouw neerzetten, waarin ijzer en glas worden
gecombineerd in een sfeer van de Romantiek. Dit zou zijn atelier worden en hier zou hij het grootste deel van zijn tijd
wijden aan zijn passie voor fotografie.
In de talrijke zalen, die corresponderen met de diverse fasen van fotografie, vanaf de chemische preparaten tot aan
de eindaanpassingen en montages, laat de kunstenaar ons de meest geavanceerd apparaten van zijn tijd zien, die hij
in het buitenland kocht. Ook ontwikkelingstechnieken, artikelverzamelingen, Portugese en buitenlandse studies over
fotografie en het proces van fototypie (lichtdruk) komen aan de orde. Kortom, het museum is heel interessant voor
alle amateur- en professionele fotografen of voor degenen, die geïnteresseerd zijn in fotografie.
De nieuwe technieken werden door Carlos Relvas in dienst van de kunst gesteld en daardoor vereeuwigde hij op foto
vele aspecten van Portugal in de 19e eeuw.
Schrijvers, politici, bevolking, monumenten, kerken, dorpen... de hele gemeenschap en levensvormen uit de
Portugese 19e eeuw zijn vastgelegd door het oog van zijn objectief. Dan eens een bijtend realistisch beeld, dan eens
de naakte en ruwe waarheid van de maatschappij uit zijn tijd.
Omdat het belang van Carlos Relvas voor de geschiedenis van de fotografie een erkend feit is, is het IPPAR
(Portugese monumentzorg) bezig met onderhoudswerkzaamheden van het gebouw, dat gelukkig zijn originele
kenmerken heeft behouden. Binnenkort wordt het museum weer opengesteld voor het publiek.
Contactgegevens
Largo D. Manuel I 2150-128 Golegã
+351 249 979 120
Telefoon:
+351 249 977 578
Fax:
E-mail:

casa.relvas@cm-golega.pt

Website:

http://www.cm-golega.pt

Openingstijden
10.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 (van dinsdag t/m zondag); Gesloten: Maandag, feestdagen
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