MUSEA
Op hele grondgebied van Almería leren bezoekers in 67 musea en informatiecentra
alles over de geschiedenis, cultuur en tradities die de provincie uniek maken.
Van oost naar west telt de provincie 32 musea en museumvoorzieningen, die
samen met de 35 informatiecentra een mooi overzicht geven van de geschiedenis
van de provincie aan de duizenden toeristen die elk jaar op bezoek komen.
In Adra toont het tentoonstellingscentrum Romeinse en Griekse stukken, maar
ook een voorbeeld van het ecosysteem dat kenmerkend is voor het gebied dat 'de
binnenzee van Adra' wordt genoemd.
De Torre de los Enciso in Berja is belangrijk voor zijn gebouw, museum,
tentoonstellingszaal en cultuurgoed.
Het kasteel van Guardias Viejas (militair museum) en de zaal van de lokale
geschiedenis van het Teatro Municipal van El Ejido.
Het museum José María Rubio van Dalías toont bezoekers het leven en werk van
de heilige die door Johannes-Paulus II zalig werd verklaard.
Het kasteel van Santa Ana in Roquetas de Mar. Dat is het
tentoonstellingscentrum bij uitstek van de gemeente die ook beschikt over
een stierenvechtersmuseum in de arena (Plaza de Toros).
In het noorden van de provincie, in Arboleas, bevindt zich het museum voor
hedendaagse kunst Pedro Gilabert met een permanente expositie van zijn werken
in olijfboomhout die van groot nationaal belang zijn.
Het museum Casa Ibáñez van Olula del Río herbergt werken van de schilder en de
voorwerpen van zijn bijzondere collectie.
Purchena heeft een archeologische zaal met een collectie stukken vanaf de
prehistorie tot de 18e eeuw.
Sorbas biedt een museum over de geologie van het typische karst, een wolmuseum
en een zaal in het gemeentehuis gewijd aan de etnografie van het gebied.
Chirivel heeft een thematisch museum gewijd aan espartogras.
Cuevas del Almanzora toont in een grot de werktuigen en levensstijl van het gebied
in de oudheid. Deze gemeente heeft ook andere musea, zoals het museum van
hedendaagse kunst, met meer dan 400 werken die werden geschonken door het
Fonds van kunstcriticus Antonio Manuel Campoy; het provinciaal archeologisch
museum, gewijd aan Luis Siret; de zalen van Tercia en Goya in het Castillo Fortaleza;
en het museum Álvarez de Sotomayor, gewijd aan de plaatselijke dichter. Vélez
Rubio heeft enkele van de meest kenmerkende musea van de provincie, gewijd aan
Miguel Guirao.
In Fiñana toont het etnologisch museum aan de bezoeker de typische beroepen
en verblijven van de woningen uit de 20e eeuw.
Tabernas heeft een privaat museum met originele stukken van een oliefabriek en
kleine maquettes die de evolutie van olie tot vandaag tonen.

Dat thema wordt gedeeld (en is ook een aanvulling op andere productieactiviteiten)
door het Museo del Campo van Taberno en het historisch en etnografisch museum
van Terque, een gemeente met heel wat museumzalen en ook een eigen ruimte die
gewijd is aan de druif van Ohanes.
De Comarca de Níjar heeft een museum gewijd aan de traditionele watercultuur
van het gebied en volgt de lijn van de Levante; in Vera bevindt zich het klooster
van onze Lieve Vrouw van de Overwinning, het openluchtmuseum van
hedendaagse beeldhouwkunst, het stierenvechtersmuseum, het
ambachtenmuseum en de museumruimte Calzada Romana met een reconstructie
van de Romeinse heerweg met een hele oude zuil die het symbool is van de eerste
wegen in de geschiedenis in deze regio.
De hoofdstad van de provincie telt zes musea, drie informatiecentra, de
beroemde Arabische waterputten en een regionale ruimte gewijd aan
fotografie (het CAF).
Het archeologisch museum is een van de toppers van de provincie en toont
belangrijke en gevarieerde archeologische voorwerpen vanaf het paleolithicum
tot het einde van de middeleeuwen.
Het museum voor kunst van Almería is een gemeentelijke instelling verspreid
over twee vestigingen: het oude huis van Doña Pakyta, met kunst uit Almería
tussen 1870
en 1970; en het moderne gebouw naast het gemeentehuis, dat bekend staat als
het kunstmuseum van Almería, Espacio 2, en de avant-garde in Almería vanaf de
jaren 1980, fotografie en tijdelijke exposities aanbiedt.
Het museum van de Spaanse gitaar 'Antonio de Torres', het huis van dichter Jose
Ángel Valente en het filmhuis zijn de nieuwste aanwinsten in het artistieke en
museumoverzicht van de stad.

