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1F ynovec prítelk1ně milenky krďe Karla I]'

\ Rumunského - Eleny Lupescu _ zaŽll pÍed

\p* ony soK. r-qecu l po Tere nausruce. r eucce

ry| :rdďa ona kamaraa* 1*o a*. 1enŽe jí se
nelíbily - byly velké, tak dďa,,šmuk" do šuplíku.
Příbuzný je nechď ocenit. Šperk má cenu 18 milionů
Kč. Jde o pravé těžké perly. To je ojedinělé...
Vesměs mají cerrnosti z rodinných ,,trezoru" menší
cenu' neŽjaká se v rodu ffaduje. I autorbývájiný'

l DědůvŠpála
,}4áme obraz, o kterém se qlpráví, že ho děda

koupil od malíře. Má to bý originríl od Špáy. Kyttcy
veyíae, coŽ je věrohodné," říká Jarka Stejskďová.

',Už 
jsem si slibovala, že ho vezmu ke znalci, aby

řekl,jestlije to pravda. Ale když ne? Docela najeho
cenu spoléháme," směje se podnikatelka. I'{ení

sama, takových majitelů uměleclcych děl je víc. Co
když však to jejich je falzum? Kdo to chce slyšet?...

,,Klientu, kteří chtějí zjistit pravost artefakau' jejž
mají doma, je moc," pÍiznáváPhDr. Michď Šimet,
odbomí< na výtvarnou oblast z aukčního domu
Dorotheurn Prah a. Lídé pťtcházejí se starymi
obrazy, šperlry, soškami. Touží vědět pravdu jen

tak, jindy proto,žehodlaji věc prodat. ,'Někdy se

v rodině traduj e, žn jlnru zďi visí cenný originál,
oni se ho ve finanční tísni rozhodnou prodatazde
se dozvědí, že je to omyl, že jde o padělek. Bývá to
smutné' pro někoho traumattzljíci," Íká.

l Koho sidáme?
Emil Filla, František Kupka, Josef Šíma, Josef

Čapek, Jindřich Šryrsky, J n 7naý,Toyen, Adriena
Šimotová - to jsou autoři' jejichž obrazy dnes

,jedou"' Jinými sloly: prodávají se za vysoké ceny.

Jeden je koupí proto, že je milovnil< umění, druhý
do nich spekulativně ukládá finance. Nicméně oba
typy klientu platí| I proto jsou ti fiďrrci magnet
pro plagiátory. ,'František Kupka? Ideání autor
pro padělatele! Je to žádaný umělec'jeho obrazy
se prodávají velice draho a laikovi se může zdát,
že napodobitjeho rukopis lzejednoduše. Na

Máte na půdě obraz od Marka
Chagalla? Traduje se, Že ho vaší
babičce věnoval movitý ctitel?
BudiŽ, ale spíš jde o mylnou
rodinnou historku nebo se někdo
z vašich blízkých stal obětí
podvodu' Není to ojedinělé. Falza
děl známých autorů se objevují
dodnes a naděje, Že máte originál,
je krásná...

druhou sffanu má tento malíř 'výhodu' v tom' Že
jeho dílo je podrobně monografi clg' zpracovuté,
katalogizovarré," řftá Michď Šimek. I u velmi
sledovaného autora může bý odbornil< zaskočen

,povinkou"!'},Iěl jsem klienta' ktery přirresl
Kupkova díla v domnění, že jsou autentická.
Srovnáním s originály a katďogy jsme to zÍů'ry

qiloučili," zmiňuje. Jak se dotyčný wařrl? ,,Štastny
nebyl, ďe co podnikl se sr,ým majetkem dál' nevím.
Nemáme právo mu ho zabavit jako třeba ve Francii'
Taý zÍležircúmyslu a charak:teru člověka."

I Falza byla, jsou a budou
Problém fďz je stary. Na trhu byla v 19. století

tzapwrurepubliky. ,,Setkávám se s fďzy, nad
nimiž říkám: ,Ten styl j sem už viděl ! ' NemůŽu
doložit, žeje tojeden padělatel, ďe podoba
kopírování tanňejmáje," sděluje odbornft s tím,
žepaděIatelémajírtznéfi lozofi e;tenserozhodne
pro nápodobu mistra, čímž chce získat velké peníze
hned' jiný se speciďizuje na menší umělce a volí
profitovat z prodeje fďz 'po kapkách"' ,'Roli hraje
i společenský zí4emo autora. Třeba díla Františka
Kavana byla padělana už za jeho života, což se ví.
Pň určovaní pravosti jeho obrazů č1ověk zpozomi."
Své o plagiátorsfví ví i herec a malíř Jan Kanyza *

lonijeho obraz kdosi napodobil a prodávď. ,,To
fďzum se jmenuje Bo ží znamení abylo tab:;zeno za

@ lioenit<xvety


