
 
Carlos Relvas - Objekty věčnosti 

Galerie Rudolfinum 

malá galerie 

23. 5. – 15. 9. 2013 

Kurátor: David Korecký 

 

Galerie Rudolfinum představuje reprezentativní průřez tvorbou Carlose Relvase (1838-1894), jenž je 

zakladatelskou osobností portugalské fotografie. Výstava, připravená kurátorem Davidem Koreckým, 

představuje dílo autora v sedmi kapitolách: Objekty věčnosti, Krajiny a architektura, Portréty, Na 

farmě, Lodě a pobřeží, Každodenní život a Ateliér umělce. Pro výstavu v Galerii Rudolfinum byly 

pořízeny výstavní fotografie analogovým procesem z dochovaných originálních převážně kolodiových 

negativů, které jsou uloženy v depozitáři „Dům a ateliér Carlose Relvase“ ve městě Golegã. 

Kurátorským záměrem byla cesta nikoli doslovné kopie dochovaného materiálu, ale spíše 

interpretace Relvasova díla v kontextu jeho celoživotní tvorby s přihlédnutím k dobovým 

technologickým postupům ve fotografii konce 19. století. „Chtěli jsme divákům zprostředkovat 

pohled do světa Relvasových fotografických děl způsobem, jakým byl jej patrně nahlížel sám autor,“ 

vysvětluje kurátor. Na výstavě se objevuje celkem 59 snímků a jedno album. 

Dílo Carlose Relvase, plné okouzlení z tehdy nově vzniklého média, se touto výstavou vrátí poprvé po 

více než století zapomnění na evropskou scénu. Relvas, jenž pocházel z města Golegã v údolí řeky 

Tejo, známého chovem lusitánských koní, realizoval svůj sen stát se průkopníkem fotografického 

umění. „O fotografii se Relvas začal vážně zajímat v roce 1861, kdy byl v Lisabonu založen Clube 

Photographico, první portugalská společnost pro fotografii. Ačkoli nebyl jejím členem, sledoval 

všechny aktivity tohoto uskupení,“ říká kurátor výstavy David Korecký a dodává, že skutečným 

impulsem podněcujícím celoživotní fotografickou vášeň, bylo pravděpodobně setkání Carlose Relvase 

s nestorem a popularizátorem fotografie v Portugalsku Wenceslavem Cifkou, umělcem českého 

původu. Relvas fotografoval rodinu, své přátele, žebráky, tuláky, pastýře, zemědělce, hospodářská 

zvířata i domácí mazlíčky, zachycoval krajinu; vyhledávaný byl ale nejvíce pro své portrétní umění. 

Modelem mu stál například portugalský král Ludvík I. či mnozí představitelé tehdejší společenské 

elity. Fotografoval nejdříve na mokré kolodiové negativy, později, po roce 1880, na želatinové 

negativy.  

Carlos Relvas se vždy označoval jako fotograf amatér. Tento výraz musíme chápat v původním 

významu tohoto slova jako „milovník“ fotografie, jako někdo, kdo tvoří z lásky a pro potěšení. 



 
Relvasovo výtvarné nadání a na svou dobu neobvyklá svoboda ve výběru motivů činí spolu 

s novátorskými postupy jeho dílo dodnes překvapivé a inspirativní.  

K těmto novátorským postupům patřila různá technologická vylepšení – Relvasovým vynálezem se 

stala tzv. „multiplying camera“, za níž získal v roce 1873 ve Vídni medaili za technologický vývoj. Pod 

tímto názvem byla vyráběna v USA. Ve 20. století pak byla tato pomůcka využívána u malých 

filmových kamer. Další hojně užívanou technikou Carlose Relvase byla kolotypie, neboli světlotisk. 

V tomto procesu přinesl Relvas Portugalsku dar, když zakoupil od německého fotografa Carla 

Heinricha Jacobiho jeho patent na zdokonalení této techniky pro fotografy. Ve svém ateliéru pak 

pořádal Relvas školení pro fotografy, která spočívala v osvojení si nových chemických postupů 

umožňujících tónování pozitivů s mnohem větší škálou barevných odstínů než doposud.          

 

Nejen technologické inovace proslavily dílo Relvase, pozoruhodným je zejména jeho fotografický styl 

a způsob tvorby. Ve svém fotografickém ateliéru budoval místy až scénografickou expozici a sebe 

sama pak často stavěl do role režiséra. „V Relvasových portrétech převažuje divadelní výraz, Relvas i 

jeho modely přebírají role stejně jako herci, autor samotný bral na sebe podobu jezdce z koridy, jindy 

se objevoval jako pastevec, badatel či státník,“ říká Luis Pavão, portugalský fotograf a restaurátor 

fotografie.  

Fotografická pozadí Relvas velice rád doplňoval o trojrozměrné předměty – svícny, knihy, kusy 

nábytku, dřevořezby, ale také kameny, hlínu a slámu a trávu na pokrytí podlahy ve studiu. To vše 

dodávalo fotografiím větší reálnost. „Mezi nejkurióznější dekorace, které postavil, patří 

velkorozměrná venkovní scenérie zobrazující pootevřenou bránu a vysokou zeď, u níž se rád fotil na 

svém koni,“ doplňuje Pavão.  

Nejviditelnější stopou, kterou po sobě Relvas zanechal, je kromě fotografií i jeho fotoateliér, který 

postavil v letech 1871 až 1875 architekt Henrique Carlos Afonso. „Byl jsem přímo ohromen návštěvou 

fotografického ateliéru Carlose Relvase, nikde jsem neviděl tak moderní a zároveň tak finančně 

nákladné fotografické vybavení, jako právě zde,“ napsal v knize Maravillhas da Photografia (Zázraky 

fotografie), která vyšla v roce 1875, známý portugalský fotograf Alberto Osorio de Vasconcellos. 

„Dnes je dům s ateliérem Relvase kulturním dědictvím. Je to pomník architektuře nastupujících 

železných konstrukcí poloviny 19. století, jež mísí neogotický a maurský styl a ovlivnil architekturu své 

doby,“ říká současný starosta města Golegã José Veiga Maltez.  

 

Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Câmara Minicipal da Golegã, je koncipovaná jako putovní, a 

po premiéře v Praze je připravena k reprízám v dalších evropských metropolích. 

 



 
Lektorské oddělení Galerie Rudolfinum připravilo k výstavě soubor doprovodných programů, které se 

konají přímo v galerii. Na úvod bude přednášet portugalský fotograf a restaurátor fotografie Luis 

Pavão 23. 5. 2013 o životě a díle Carlose Relvase. 

 

Doprovodné programy 

 

čtvrtek 23. 5.  

18 hod 

Luis Pavão 

(fotograf a restaurátor fotografie, Lisabon) 

Carlos Relvas Ateliérová tvorba 

přednáška  

 

čtvrtek 30. 5. 

18 hod 

David Korecký 

(kurátor Galerie Rudolfinum, Praha) 

komentovaná prohlídka výstavy 

 

čtvrtek 13. 6. 

18 hod 

Pavel Scheufler 

(historik fotografie, Praha) 

Aristokracie s kamerou v Království českém  

přednáška 

 

čtvrtek 20. 6. 



 
18 hod 

Michael Gray 

(kurátor Fox Talbot Museum, Lacock) 

přislíbená přednáška  

 

čtvrtek 12. 9. 

18 hod 

Pavel Scheufler 

(historik fotografie, Praha) 

Jindřich Eckert – milovník fotografie 

Přednáška 

 

Kontakt pro zájemce:  

Marian Pliska, pliska@rudolfinum.org, T + 420/227 059 346 

K výstavě vychází katalog Carlos Relvas Objekty věčnosti v české, anglické a portugalské verzi 

obsahující texty starosty Golegã José Veiga Malteze, kurátora Davida Koreckého, fotografa a 

restaurátora fotografie Luise Pavãa a rozsáhlou obrazovou část.  

Kontakt pro média: 

Nikola Bukajová, bukajova@rudolfinum.org, T +420 227 059 205, M +420 725 365 792 

 

Ftp server pro stažení obrazových materiálů: 

ftp://www.galerierudolfinum.cz 

log-in: gr-media 

heslo: oud3vek2 

složka: Relvas 

 

Vstupné: 



 
plné 80 Kč 

snížené 50 Kč 

 

Otevírací doba: 

út – st, pá – ne: 10:00 – 18:00 

čt: 10:00 – 20:00 
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Produkce: David Korecký 
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Překlady: Jana Kadlecová (CZ-PT-CZ), Julie Marešová (PT-CZ), Stephan von Pohl (CZ-EN), Joaquim 
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Galerie Rudolfinum děkuje za spolupráci a podporu následujícím institucím a jednotlivcům:  



 
José Veiga Maltez a Elsa Lourenço, Câmara Municipal da Golegã; Luis Pavão, Lisabon; Joaquim Ramos 

a Kristýna Kuhnová, CLP/Camões IP; Embaixada de Portugal em Praga; Pavel Scheufler, Praha. 

 

 

Generální partner galerie  

UniCredit Bank 

 

Partneři výstavy  

Câmara Municipal da Golegã 

CLP/ Instituto Camões de Portugal  

 

Hlavní mediální partneři  

Lidové noviny, lidovky.cz 

 

Mediální partneři  

Český rozhlas, National Geographic Česko, Foto a Video, Metropolis, ArtMap, Art and Antiques 

 

Adresa: 

Galerie Rudolfinum 

Alšovo nábřeží 12 

CZ 110 01 Praha 1 

T +420 227 059 205 

galerie@rudolfinum.org 

www.galerierudolfinum.cz 

 

 
 

http://www.galerierudolfinum.cz/


 
Press release 

Carlos Relvas – Objects of Eternity 

Galerie Rudolfinum 

small gallery 

23. 5. – 15. 9. 2013 

Curator: David Korecký 

Galerie Rudolfinum presents a representative overview of the work of Carlos Relvas (1838-1894), 

a founding personality of Portuguese photography. The exhibition prepared by curator David Korecký 

presents Relvas’ work in seven thematic chapters: Objects of Eternity, Landscapes and Architecture, 

Portraits, On the Farm, Ships and Shores, Everyday Life and Artist’s Studio. For the purposes of 

Galerie Rudolfinum, analogue photographs were made from preserved originals of primarily 

collodion glass negatives stored at the depository of the Carlos Relvas House and Studio managed by 

the Town of Golegã. Curator’s intention was to show the path not an exact copy of the preserved 

material, but rather the interpretation of Relvas’ work in the context of his lifelong creative activity 

and in the view of period methods used in end 19th century photography. According to his own 

words he wanted to “offer an insight into the world of Relvas’ photographs in a way they would be 

looked at by the author himself”. The exhibition features altogether 59 photos and one photo album. 

This exhibition returns Carlos Relvas’ art, full of fascination with the newly emerged media at the 

time, to the European scene after being forgotten for over a century. Relvas, who was born in the 

town of Golegã located in the valley of the Rio Tejo, known for the breeding of Lusitano horses, 

fulfilled his dream to become a pioneer of the photographic art. “Relvas first took an interest in 

photography in 1861 when Portugal’s first photographic society, the Clube Photographico, was 

founded in Lisbon. Although he never became a member, he followed all of the society’s activities,” 

says the exhibition curator, David Korecký, adding that his lifelong photographic passion was 

probably inspired by a meeting with the doyen and popularizer of Portuguese photography, 

Wenceslau Cifka, a Portugese artist of the Czech origin. Relvas made photos of his family and friends, 

beggars, tramps, shepherds, farm animals, as well as household pets, and landscapes; he was, 

however, mainly sought for his art of portraiture. Relvas photographed several famous individuals of 

his time, including King Luís I of Portugal, and many members of the elite. He made his photographs 

first on wet collodion negatives and after around 1880 he began using gelatin negatives. 

Carlos Relvas always called himself an amateur. We should here understand the word “amateur” in 

its original meaning: he did photography for the love of it. Revals’ talent for fine arts and his freedom 



 
in selecting the motifs, so unusual at the time, together with his innovative methods make his art 

surprising and inspiring even today. 

Other new approaches used by Relvas involved practical improvements – one of them was his 1873 

invention of the “multiplying camera”, which got him a medal for technological progress in Vienna. 

The multiplying camera was then produced under this name in the USA. In the 20th century, this 

technique was widely used for small movie cameras. Another technique frequently used by Relvas 

was the collotype, also known as the photogelatine process. With this process, Relvas provided 

Portugal an important gift when, in 1875, he purchased a patent for improving this technique from 

German photographer Carl Heinrich Jacobi, including a license for all of Portugal – which he 

subsequently donated to his country. Subsequently, Relvas held several workshops for future 

photographers at his studio. His improvement of the technique involved the use of new chemical 

processes that made it possible to tone the positives using a greater range of colors than before. 

 

Not only technological innovation made Relvas’ work famous. Remarkable is especially his 

photographic style and method. To make one photo in his studio, he used to build almost 

scenographic exposition, acting as a director. “Relvas’ portraits have a prevailing theatrical 

expression, both Relvas and his models became actors in the process, the author assuming the role 

of a horseback toreador, shepherd, researcher or statesman,” says Luis Pavão, a Portugase 

photographer and photo conservator.  

Photographic backdrops Relvas liked to furnish with three dimensional objects – candleholders, 

books, pieces of furniture, wood carvings, but also stones, earth and straw to cover the floor in his 

studio. All this conferred upon his photographs a greater level of realism. “Among his most peculiar 

decorations he ever made is a large scale outdoor scenery with a slightly open gate and a high wall, 

by which he liked to photograph himself on a horse,” adds Pavão. 

The most visible mark Relvas left is, apart from his photographs, the photographic studio built in 

1871-1875 by Lisbon architect Henrique Carlos Afonso. “I was astonished when I visited Relvas’ 

photographic studio. Nowhere else have I seen such modern and expensive equipment as in this 

studio,” wrote renowned Portuguese photographer, Alberto Osorio de Vasconcellos, in his book 

Maravillhas da Photografia (Miracles of Photography) published in 1875. “Today the house with the 

Relvas’ studio is considered a building of public significance. Combining neo-Gothic and Moorish 

style, it is a memorial to the mid-19th century iron architecture which influenced architecture of its 

time,” says current Mayor of Golegã, José Veiga Maltez. 

 

The exhibition has been organized in collaboration with Câmara Municipal da Golegã. It has been 

designed as a travelling exhibition and after Prague it is ready to be shown in other European cities. 

 



 
 

The Education Department of Galerie Rudolfinum prepared a set of accompanying programs that will 

take place directly in the gallery. It will start on May 23, 2013, with a lecture by a Portuguese 

photographer and photo conservator Luis Pavão on Carlos Relvas’ life and work. 

 

Accompanying program 

 

Thursday, 23 May, 6 pm 

Luis Pavão 

(photographer and photo conservator, Lisbon) 

Carlos Relvas’ studio work 

Lecture 

 

Thursday, 30 May, 6 pm 

David Korecký 

(curator, Galerie Rudolfinum, Prague) 

Guided tour 

 

Thursday, 13 June, 6 pm 

Pavel Scheufler 

(photohistorian, Prague) 

18.00 Aristocracy with a camera in the Kingdom of Bohemia 

Lecture 

 

Thursday, 20 June, 6 pm 

18 hod 

Michael Gray 



 
(curator, Fox Talbot Museum, Lacock) 

Lecture - promised 

 

Thursday, 12 September, 6 pm 

Pavel Scheufler 

(photohistorian, Prague) 

Jindřich Eckert – photography lover 

Lecture 

 

 

Contact in case of interest:  

Marian Pliska, pliska@rudolfinum.org, T + 420/227 059 346 

 

There is a catalogue to the exhibition titled Carlos Relvas – Objects of Eternity available in Czech, 

English and Portuguese versions, containing the word by Golegã Mayor, José Veiga Maltez, curator 

David Korecký, photographer and photo conservator Luis Pavão, and an extensive pictorial part.  

 

Contact for the Media: 

Nikola Bukajová, bukajova@rudolfinum.org, T +420 227 059 205, M +420 725 365 792 

 

 

Ftp server with picture materials for download: 

ftp://www.galerierudolfinum.cz 

log-in: gr-media 

password: oud3vek2 

file: Relvas 

 



 
 

Admission: 

Full CZK 80 

Reduced CZK 50 

 

Opening Hours: 

Tue – Wed, Fri – Sun: 10:00 – 18:00 

Thu: 10:00 – 20:00 

 

Administration: Lenka Hachlincová 

Production: David Korecký 

Public relations: Nikola Bukajová 

Assistant: ŠárkaKomedová 

Editor: Zuzana Kosařová 

Graphic design: Robert V. Novák 

New enlargements: Luis Pavão Limitada (LUPA), Lisboa 

Framing: Rámy pasparty 

Installation and lights: Vetamber 

 

Catalogue: Carlos Relvas – Objects of Eternity 

Texts: José Veiga Maltez, David Korecký, Luis Pavão 

Translation: Jana Kadlecová (CZ-PT-CZ), Julie Marešová (PT-CZ), Stephan von Pohl (CZ-EN), Joaquim 

Ramos and Sara Veiga (PT-EN) 

Preparation of reproductions from digital scans: Jiří Hroník 

Publisher: Galerie Rudolfinum, Prague 2013  

The catalogue is published in a Czech, Portuguese and English edition in collaboration with Câmara 

Municipal da Golegã. 



 
 

Galerie Rudolfinum would like to thank the following institutions and individuals for their 

cooperation and support: 

José VeigaMaltez and Elsa Lourenço, CâmaraMunicipal da Golegã; Luis Pavão, Lisbon; JoaquimRamos 

and Kristýna Kuhnová, CLP/Camões IP; Embaixada de Portugal em Praga; Pavel Scheufler, Prague. 

 

General Partner of the Gallery 

UniCredit Bank 

 

Partners of the Exhibition 

Câmara Municipal da Golegã 

CLP/ Instituto Camões de Portugal  

 

Main Media Partners 

Lidové noviny, lidovky.cz 

 

Media Partners  

Český rozhlas, National Geographic Česko, Foto a Video, Metropolis, ArtMap, Art and Antiques 

 

Address: 

Galerie Rudolfinum 

Alšovo nábřeží 12 

CZ 110 01 Praha 1 

T +420 227 059 205 

galerie@rudolfinum.org 

www.galerierudolfinum.cz 

 

http://www.galerierudolfinum.cz/

