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Museumcanvas ger  d in  b i ld  lång 
l ivs längd och intensiv t  d jup

Att välja en museumcanvas för dina porträttfoton, höjer bilderna till en helt 
ny dimension. Fotopapprets släta yta byts ut mot linnedukens levande väv 
och du får snarare ett konstverk att hänga på väggen. Tygets struktur ger 
bilden en rå, intensiv känsla och ökar fotots djup. En hel del effekter fram-
hävs och förstärks även bättre av tygets struktur.

Ett stort problem med vanlig fotocan-
vas är hållbarheten. Till skillnad mot 
fotografier har en obehandlad canvas-
väv inte samma livslängd. Så vill du 
att din väv skall hålla för framtida ge-
nerationer, rekommenderar vi vår mu-
seumcanvas.

En vanlig obehandlad canvas är käns-
lig för solljus och fukt, samt repas lätt. 
Detta beror på att den helt saknar yt-
behandling. Den museumcanvas som 
vi erbjuder, fernissas enligt gammal 
hantverkstradition och tar fyra dagar 
att framställa.

Först skrivs fotot ut på väven, och får 
torka i ett dygn. Nästa dag stryker vi på 
ett lager fernissa, och efter 24 timmars 
torktid upprepas proceduren, tills vi tre 
dygn senare har fått en skyddsbehandlad museumcanvas som tål såväl solljus, 
hantering som avtorkning med en fuktig trasa.

Museumcanvas – när 
du vi l l  ha et t  konstverk 
som hål ler  i  genera-
t ion,  ef ter  generat ion!

Ytterligare en fördel med museumcan-
vas, jämfört med vanlig canvas, är att 
fernissan lyfter fram färgerna och ger 
dem extra djup.

Museumcanvas framställs bara på ett 
fåtal platser i Sverige. Vi är dock en av 
producenterna och bland våra kunder 
finner ni marknadens mest kritiska – 
andra fotografer.

Har ni frågor är ni välkomna att 
kontakta oss.
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