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e lA Novwl Oburooteur,
aIkn de editar Uvros e endclopédiu. Durante tOOoe eeaee anos ele
manuseou diariame:nte dezenas de
b.ograftaa e t:e\'e contato com ~
p.toe de todo o mWldo. lstn o fez
",la. ~ h ' . 18 .~
dem. Seu interesse pelo assunto fOi
o . .. e Me aúço, nascído em
lIontreuJ: hi 68 ~ bmou uma

18, em um parque em Lau-

~ m_", do Lago Uman. O
~ mantido pelo Estado e pela
FundaÇio Eb*. que lJe encarrega de
~ as doações de entidades e de
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aoerw-wle mais de USS 00 milhões.
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especialistas do mumaroou o inicio da
ARQUIVO
seu do EIysée, as pesmodem Idade, pois
quisas sobre 08 métodeu ao homem domiEM 1991
dos' de restauração
ruo .sobre a reelid.se
de fotos não s60 alne tXlI'ldipk:l de irMnda muito comuns e
tartudo o que existe hojeoomoocine- . nio hi tantos restauradores especialima. por exemplo e, apesar de nio noe zados. °Existem mais de cem proc:espNOrupann08 a6 com o aaPe<:to doeulJ08 de restauração de fotografias e
mMCIII.da btogrda, .... COOSIeI\1IÇio
umainteM!nÇioernldaem um negade AlllCauraçio aio t.rabaJh08 tunda- \lO é geralmente irreYenIiYeI.. t um tramentais no museu·, aftnna Charlea- balho que exige multo tempo e multo
Heort Favrod, tundIdor e conservador dinheiro também·, diz Daniel Girardin,
do Eb*conserwdor-a(tjunto do museu, que
Alulbnente, todas as ~ ar·
entrega 011 tJ"Ibalhos de restauração ao
q. . . . . (em negatiYOS de vkIro, oeIu- suiço Christophe Brandt.
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feã.temperatura de 18 gmJS e ~ de
9~ k>go chegario a abrigar um
niBhIo de imagens. Entre estas estAo
~da metade do sérukt passado, como um reb1l1o da!lOOe do museu
quaado ainda era uma residénda; 10da a a>Ieçio _
(doada pela própria companhia norte-americana em
1991); ou • mleç60 da Ftderaçio IntemaOonal de Arte F'otogJiftca (que
engloba 70 pabes) . Pane do acefVO estA,à disposição do públioo, aasim como
uma..biblioteca 90bre fotogra1\a com
êen::a de 30 mill~ alguns editados
pelo próprio museu. A cada três meees
são organizadas exposições de r0t6-
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tnl sua menina dos oIho8 na coleção:
as 126 "fows- do l1sIco trancês Gab~
Uppmann. fo:,sa., "fows· sAo placas de
vidro que dx.am as \oi.braçóes luminosas do prisma. )\)rtanto, quando são
ooIocadM dentro des!Je jogo de con:s
com a claridade adequada, aliada a
uma substância espedal, pode« distingulr 08 contornos da foto. "São te8OUf'08 históricos e dcnt1fk:os~, explica
Girardin.
Aa>IeçioLippmannjAfoi tema de
uma das rnost.nL'I do museu, que tllIZ
boosdeoodoo""can... domundopara seus painéis de exposiçáo e comeqíientemente pala o acervo. Em outu·
bro do ano passado, num passeio pe108 quatro andares do casarAo, era
~ \w mO!ll:nl!l com fotos do brasileI.ro Humberto da Si.l\'eira, do irabe
Samer Mohdad e um andar inteiro dedk:ado a fotos de paf!e do norte da
Arrica, todas feitas ainda no sêculo
pusado. O museu também organiza
exposiçóea em outros prabes, <Xlr"lferen.
cias e, uma vez por ano, no verão, a
Noite da Fotogrda, uma grande festa
ao ar Itvre onde o público pode apre• dar todo tipo de imaeem: da foto em
preto-e-branco às novidades sobre 1V
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mia de n<MlII i)tó..
pai» e boM imadber que uma . .
grandes descobergens. Entre uma
Wteem e outra, de oorM'ftOU com o tas que fiz noI últimoe tempoe está
no Bra8l1 e é o fotógrafo Ed ViggIanL
CodonIoI.
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