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punn nn0 uŤucÍrPRAHA (hď) - Držitetcen TýTý a Anno a
díky >>noráckému<< seriálu Ulice zřeimě nejpopulárnější televiz-
ní herec souěasnosti Rudolf Hrušínský (B4l má zaděláno na po-

řádný problém! Ve wé $lerii na jihu čech tďiž prcdával padě!-

ky slavných umělců! Poškozeným sice penÍze vrací, ďázkou ale
zůstává, iestli o podvodech věděI, nebo sám nalďělšmelináři!

Siám dodavatel >originálů< Vilém
Stnánský, kteqý na internetu provo-
zuje galerii ArtBohemia, na stiž-
nost, že zakoupená grafika je pouze
obálkou knihy s falšovaným podpi-
sem, odpovídá lakonicky' ,,Pokud
to není to, co je na našem inter-
netu, tak to vraťte a peníze

Na podvod přišel náhodný za-
hraniční kupec, který si tam zakou-
pil zarámovanou grafiku umělkyně
Toyen i s podpisem. odborníci mu
pak sdělili' že grafika není grafika'
ale knižní ilustrace vyftžetá zktti_
hy a přizdobená nepravým podpi-
sem. ,,Peníze mi galerie U Rudol-
fa vrátila se slovy, že každý občas
naletí'padělků je totiž p|no," svě-
řil se deníku Aha! sběratel českého
původu žtjící v zabraničí, který si
nepřál zveřejnit své jméno'

Jak se padělek k Hrušínskému
dostal? A věděl herec o tom, že se
jedná o falešnou grafiku? ,,Grafi-
ky beru od Yiléma Stránského,
majitele internetové ga|erie Art-
Bohemia, s kterým mám dobré
zkušenosti. Rekl mi, že je vyku-
puje od sběratelů a prodává je

dál. Ale nechci se o tom bavit"'
tvrdil Hrušínský s tím' že falešnou
Toyen prodával v dobré víře. Do-
klad o nákupu však původce grafi-
ky Stránský nemá, prý to sběratelé
nedělají.

A jak podvrh funguje? Na to je
jednoduchý recept. Koupí se jedna
knthaza2Oo korun, vytrhne se z ní
stránka s ilustrací, doplní sejedním
podpisem, zarámuje a prodá jako
originální grafika až za deset tisíc
korun.

Policie zatím pří-
pad neřeší. ,rPo-
kud má ale ně-

Pokud se podobné kšefty s >gra-
fikami< dějí už delší dobu, napá_
lených může být řada a zisky po-
hádkové. Podle uznávané české
kunsthistoričky Heleny Staub, která
se byla na zapřenou v galerii podí-
vat, se v galerii skuteěně prodávají
pouhé ilustrace z knih.

kdo podeňení,
že se může jed-:
nat o bestný čin
podvodu či pa_
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