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Padělaná “limitovaná edice” Hirstových tisků byla prodávána po internetu newyorskou skupinou 

desítkám kupců, jejíž součástí byl i muž již dříve vězněný za podobný čin 

 

  

Damien Hirst v roce 2012 stojící před svým obrazem v Galerii Gagosian v New Yorku. Foto: Timothy A. 

Clary/AFP/Getty Images 

 

Podle manhattanského okresního právního zástupce Cyruse Vance byla padělaná “limitovaná edice” 

Hirstových tisků prodávána desítkám kupců po celém světě. Členem skupiny byl i muž vězněný za 

podobný čin, a který byl propuštěný na svobodu pouhých 15 dní.  

 

“Poptávka po limitovaných edicích na trhu umění může vést ke tvorbě padělků velmi nízké hodnoty,” 

uvedl Vance ve svém prohlášení. “V tomto případě jde údajný podvod dále než k pouhému 

napodobování a obžalovaní jsou obviněni z oklamání množství kupců, kteří koupili padělané umění, 

falešně vydávané za originály.”  

 

Není jasné, která díla byla padělána, ale nejméně jeden z padělaných tisků bylo dílo Esculetin z 

Hirstovy série “puntíkatých” obrazů. 

 

Tento případ byl již minimálně třetím případem, který ukázal na muže jménem Vincent Lopreto (52), 

jež byl obviněn z prodeje padělaných Hirstových děl. Byl shledán viným v podobných případech v 

lednu 2014 a únoru 2008. 

 

Podle soudních záznamů jeho poslední intrika běžela od října 2015 do února 2017. Kupci jeho 

padělaných Histových tisků sídlili v USA, Velké Británii, Kanadě, Německu, Itálii, Makedonii, JAR, 

Taiwanu a Jižní Koreji.  

 

Okresní právní zástupce řekl, že na internetovém prodeji padělaných tisků Lopreto spolupracoval s 

dvěma dalšími muži, Marcem Saverino a Paulem Motta, přičemž kupcům dodávali falešnou 

dokumentaci, která je měla oklamat.   



 

Všichni tři muži byli v mnoha bodech obžaloby obviněni z krádeže a úmyslu podvést kupující.  

 

Newyorský obchodník s uměním Joseph K Levene řekl, že padělanými Hirstovými tisky se to na 

internetu doslova hemží. Guardianu řekl : “Na stránkách jako eBay máte lidi, které to k padělanému 

umění táhne, protože lidi milují být oblbnutí nízkými cenami.” 

 

Levene, prezident společnosti Joseph K Levene Fine Art, se rozsáhle rozepisoval o tom, jak bezpečně 

nakoupit umění po internetu. Řekl, že lidé, kteří prodávají padělky na webové stránce a jsou nachytaní, 

prodejní stránku zruší, založí novou a po celou dobu se tak vyhýbají trestnímu stíhání.  

 

Levene ale říká, že problém s padělky se netýká jen internetu. “Můžete být podvedeni kdekoli, nemusí 

to být pouze online.” 

 

Hirst odhalil své první dílo od roku 2014 na Venice Beinnale. Jeho společnost, Science Ltd, ihned 

neodpověděla na požadavek o komentář k tomuto případu. 

 

Lopreto byl zatčen a uvězněn minulý týden v New Orlans než byl vydán do New Yorku.  

 

Byl odsouzen od dvou do čtyř let ve vězení v květnu 2014 po shledání vinným ze stejné krádeže a 

plánovaného podvodu. 

 

Ten případ také vyústil z usvědčení floridského pastora, který se podle okresního státního zástupce 

pokusil prodat pět padělaných Hirstových obrazů potom, co je od Lopreta koupil. Pastor, Kevin 

Sutherland, se obrazy pokusil prodat tajnému detektivovi potom, co specialista na umění ze Sotheby’s 

vyjádřil pochybnosti o pravosti těchto obrazů.  

 

A v únoru 2008 byl Lopreto uvězněn v Kalifornii za prodej padělaných kopiií Hirstových obrazů Valium, 

LSD a Opium na eBay. Byl shledán viným z vytváření podvodných certifikátů pravosti pro tato díla a byl 

odsouzen k vězení.  
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