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ЛИКОВНИХУМЕТНОСТИ

Сажетак:Замногефалсификатесегодинама,паивековима,ве
ровалодасуоригинали.Снапреткомнаукеитехнологије,постало
јемогућеурадитивеликибројанализауметничкихделаучијусе
оригиналностпосумња,пабисеочекивалодасеонерадерутин
ски.Ипак,тонијеслучај.Испитивањамогудабудускупа,дугода
трају,анекаодњихинеповратнооштећујуделокојесеиспитује.
Такосмодошлиуситуацијудаинајпрестижнијимузејиширом
светаусвојимколекцијамаимајукривотворенадела,каоидаих
повремено нуде најпознатије аукцијске куће по цени оригинала.
Кадазнамода jeвредностпојединихуметничкихделадостигла
милионскеизносе, јасноједа јењиховофалсификовањепостало
врло уносан бизнис.Пошто је аутентичност дела које је скоро
насталонајтежеутврдити,јерсукоришћенидоступниматери
јали,може се очекивати да ће у блиској будућноститржиште
дела ликовних уметности бити преплављено фалсификованим
радовимасавременихуметника.

Кључне речи: фалсификати, фалсификатори, тржиште дела
ликовнихуметности,музејскезбирке,колекционари

Несматрамосвекопиједелаликовнихуметностифалсифи
катима.Иданассемногимладиуметнициобучавајукопи
рајућиделавеликихмајстора,алисенепотписујукаоонии
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непокушавајудаихпродајупоцениоригинала.Суштинска
одликафалсификатајенамерадасенекопревари,најчешће
радистицањаматеријалнекористи.Штаседешавауситу
ацији„кадуметниксампреправљасвоједело?,”питањеје
којеотвараГордићПетковићговорећиоромануСашеОбра
довића„Вртљубави”1.Отварасеипитањештакадасликар
самплагирасвоједело?Јер јасно једапостојимогућност
дасликарнесвеснопренесемотивенекесликекојујенека
давидео,чимепостајеплагијатор,иличакнекогсвогдела,
чимепостајеаутоплагијатор,алисенеможебитинесвесно
фалсификатор,јернепостојимоугћностдасенеконесвесно
потпишекаоРембрант,објашњаваДантон.2Икопијеифал
сификатимогубитијавноизложени,алисајасномназнаком
о чему се ради, каошто су у ГалеријифресакаНародног
музејауБеоградуизложенекопијесредњовековнихфресака
византијскогстилаилиуMузејуфалсификатауБечу.Уко
ликотонијеслучај,настајепроблем.

Прве копије скулптура античке Грчке настале су када је
„римски војсковођаМумије (...) после падаКоринта (146.
годинепрен.е.)донеоизпобеђеногградагрчкестатуеза
својевилеивртове,пајеуРимутаданасталапотражњаза
таквимстатуама.Куповалесусеипродавалемермернеко
пијегрчкихоригинала...,аримскибогаташиивластодршци
(Сула,Лукул,Крас,Помпеј,Цезар,Брут,Антоније)постају
главниколекционаригрчкепластикеислика.”3КадасеМу
миједоговараосапревозницимакојисутребалидапренесу
грчкеартефактеуРимрекаоимједаће,уколикоихоште
те,моратиданадокнадевредностдругомврстомробе.4Овај
његовставсетумачикаоизразњеговенезаинтересованости
заскулптуреинезнање,алидајетаконебиихнипревозио
уРимдаукрасисвојаимања.Могућеједајенатајначин
преговараоспревозницимадабионисхватилидаморајуда
будупажљивисаскулптурамакојепревозе.

ДугогодинанајвећинаручиоциуметничкихделауЗападној
Европибилисупредставницисветовнеирелигијскевласти.
Сапојавомбогатихграђанарађасеиуметничкотржиште.
Када говоримооликовнимуметностима,појављују секо
лекционари, дилери, а каснијеи аукцијске куће којеида
нас „диктирају цене целокупном светском тржишту.Цене

1 GordićPetković,V.(2009)Formatiranje,Beograd:Službeniglasnik,str.97
2 Dutton,D. Forgery andPlagiarism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.

com/forgery_and_plagiarism.htm
3 Indjić,T.(1986)Тržištedelalikovnihumetnosti,Beograd:Zavodzaprouča

vanjekulturnograzvitka,str.14
4 http://www.britannica.com/biography/LuciusMummius(03.03.2016.)
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семењају,ализаквалитетнесликестарихмајстораонесу
у сталномпорасту.”5Како супочеле да растуцене ликов
нимделима,натржиштусепојавиоивећибројфалсифи
ката,обичнокао„пронађена”давноизгубљенаделаилису
се„откриваланова.”Дабикривотворенаделамогладасе
продајукаооригинали,фалсификовалисусеидокументи
којибитребалодапотврдеаутентичностдела.

Научнимодељењимау великиммузејимаданас јена рас
полагању великибројмогућности када се ради о анализи
артефаката.„Ултравиолетнаилуминацијаможебрзодаот
криједодаткеилипромененаслицијерразличитислојеви
бојеилакасветлеразличитимнијансама.Старимермердо
бијапатинукојасветлизеленкастожуто,докјеновимермер
илистарикомадмермеранедавноизвајан,светлољубичаст.
Инфрацрвено светло, фотографисано кроз одговарајући
филтер лежи исиспод површинског слоја. Овако се може
откритистаријасликанаистомплатну(штосамопосеби
неуказујенафалсификат,бубудућидасумногиуметници
сликалипрекосопственихслика)илипотпискојијескриве
низамењеннекимвреднијим.Радијацијарендгенскихзрака
можедасеупотребинаистиначин...“6,атусуихемијске
анализеукључујућиспектрографију,термолуминисценција,
идатиранјерадиокарбоном.Икадаизгледада је техноло
гијадовољнонапредоваладасефалсификативишенемогу
сакрити,требасесетитидасеифалсификаториобразују,да
ионикористенапреднијетехнике.

Такосепонововраћамоназначајпроценекојурадеискусни
кустоси. Међутим, превише ослањања на људски фактор
имаисвојихмана,јерсуљудипонекадспремнидасвесно
дајулажнепроцене.Понекадасепосумњададиректорига
леријазнајудапродајуфалсификате,7даугледнистручњаци
дајулажнепотрвдеоаутентичностиделакојепроцењујуза
материјалнунадокнаду,дасезановчанунадокнадудобија
јулажнепотврдедасуартефактидугобилиувласништву
угледнихпородица и слично.Најпознатији случај коднас
везанзапроценурадовадомаћихсликарајеслучајсабив
шимкустосемНародногмузејауБеоградуНиколомКусов
цем,који јебиооптуженда јеукраткомрокулажнопро
цениозашестфалсификатадасуоригинали,удоговоруса

5 Indjić,T.nav.delo,str.15.
6 Ins,B.(2008)Prevareifalsifikati,Beograd:Мladinskaknjiga,str.62.
7 Višeu:Smith,Ј.ArtForgeryTrialSettoBegin,22.01.2016,23.02.2016.

http://www.wsj.com/articles/artforgerytrialsettobegin1453484615
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дилеромкојијеондатефалсификатепродавао,алије2013.
годинеослобођенсвихоптужби.8

Некепроценеделујукаополитичкаодлука.Јапанскакомпа
нијакупилајезаскоро25милионафунтиВанГогове„из
ненада откривене” сунцокрете.Пошто је јавила сумња да
је упитањуфалсификат, јер се зна само зањеговихшест
сликасунцокретаувази,онисусеобратилиМузејуВанГо
гауАмстердамузапроцену,анешторанијесуимдонирали
великиизнос.СтручњациизХоландијесувећалиизванич
нопрогласилисвихседаморигиналима.ВерујеседајеВан
Гогнајчешћефалсификованмодерниликовниуметник,као
идаЛеонардоваMonaLisaнајкопиранијасликасвихвреме
на.Некеодкопијастаресуготовокаоиоригинал,паније
сигурнонидалијеонаизЛувра„права”.9

Фалсификати

Свејевећибројљудикојиимајумогућностижељудаплате
високуценузадоброочуванускулптуруизантичкограздо
бља.Како јебројоваквихскулптураврлоограниченисве
ређеудобромстању,отварасепросторукомефалсифика
ториидилериуметничкихпредметавидесвојушансу.Као
иусвакомдругомбизнису,иовдесеулажедабисеизвукла
корист.ДилерКристофаЛеона(ChristophLeon)откривада
је заизрадудобрекопијебронзанескулптуреуприродној
величинипотребноунапредуложитиокомилионевра.10У
питању је врлоуносанпосао, јер сена тржиштупостиже
многострука добит, па постоје и радионице фалсификата,
одкојихсунајразрађенијеонеуИталијииШпанији,додаје
Шулц.

МалкомГладвел(MalcolmGladwell)својукњигуБлинкза
почињеслучајемКуроса,античкескултпуренагогмладића
којистоји,којијепревишеодтридеценијепродатМузејуЏ.
ПолГети(Ј.PaulGettiMuseum)уКалифорнији.11Застатуу
израђенуодмермера,високупрекодваметра,музејјепла
тио10милионадолара.Узскулптурусудобилиипотврдао
пореклу,којајесведочиладасескулптураналазилаупоро
дичнојколекцијиугледногШвајцарцаод1930.године.

8 НиколаКусовацослобођенсвихсумњи,10.03.2013,30.03.2016.http://
www.politika.rs/scc/clanak/251304/NikolaKusovacoslobodensvihsumnji

9 Dutton,D.ArtHoaxes,22.03.2016.http://denisdutton.com/art_hoaxes.htm
10Schulz,М.FalseGods:„Ancient“ForgeriesFoolArtMarkets,January23,

2008, 28. 03. 2016, http://www.spiegel.de/international/europe/falsegods
ancientforgeriesfoolartmarketsa5295322.html

11Gladwell,M.(2007)Blink,NY,Boston,London:BackBayBooks,pp.38.
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Прекуповине, стручњациизмузеја сунаправили анализу
мермераиутврдилидајезаистастароко2500годинаида
потичесагрчкогострваТасоса.Скулптурајебилапрекри
венакалцијумкарбонатом,штојенормалнапојавакадамер
мердугостојиуземљиикуповинајеобављена.Проблемсе
појавиокадасусвиисторичариуметностикојисувидели
Куроса,имализадршкукадајеупитањуаутентичностове
скулптуре.Никонијеумеодаобјасниучемујепроблем,али
јесвимаделовалоданештосаскулптуромнијеуреду.

Дабисеослободилисумњи,музејјеорганизоваосимпози
јумкустосауАтини,којијеимаозатемусамоовускулпту
ру.Билојепунозамерки,алинеипотпунасигурностдаје
упитањуфалсификат.Музејсеокренуоипроучавањупо
тврдеопореклуизањуједоказанодајекривотворена.Ме
ђутим,овооткрићеуказујесамодаартефактнемалегално
порекло,пајошувекпостојимогућностдајескулптураори
гинална,алидаје,например,илегалнонабављена.Данасје
оваскулптураизложенауГетију,узнапоменудаартефакт
датира из „око 530. године пре нове ере или је савремен
фалсификат.”12

Гети није усамљен пример музеја који поседује сумњиве
артефакте.Заправо,готоводанемазначајнијегмузејаусве
ту који их немају у својој колекцији.УМетрополитену у
Њујоркуналазесефалсификатиантичкогбронзаногкоња13
истароегипатскемачкезакојусеверовалодајебилапосуда
замумифициранумачку.14НационалнагалеријауЛондону
је2010.годиненаправилаизложбусликаизсвојеколекци
јекојесубилепогрешнопроцењене,билодасуупитању
фалсификати,делачијисеидентитетнијеодмахоткриоили
делакојасустручњацисвогавеменапогрешноприписива
линекомаутору.НаизложбисусемоглевидетисликеБо
тичелија,Дирера, Рафаела, Рембранта.15Ово је и одличан
примерреаговањамузејаукризнимситуацијама,којијеус
пеодаублажипроблемфалсификатакојепоседује,правећи
изложбусасвимпогрешнопроцењенимартефактима.

12TheJ.PaulGettyMuseum,12.03.2016.,http://www.getty.edu/art/collection/
objects/10930/unknownmakerkourosgreekabout530bcormodernfor
gery/

13Noble,J.V.,(1968)TheForgeryofOurGreekBronzeHorse,TheMetropoli
tanMuseumofArtBulletin,February,Ithaka:Jstorp.256

14McGill,D.C.,Metsaysitspopularcatisprobablyfake,30.04.1987,16.03.
2016.,http://www.nytimes.com/1987/04/30/arts/metsaysitspopularcatis
probablyfake.html?pagewanted=all

15Close Examination: Fakes, Mistakes & Discoveries,  20.03.2016 https://
www.nationalgallery.org.uk/whatson/exhibitions/closeexaminationfakes
mistakesanddiscoveries
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НиБританскимузејнијепоштеђенфалсификата.Вероватно
најинтересантнији је пример лажног етрурског саркофага,
којијемузејсвојевременокупиоодиталијанскогдилера.Го
динамасугаумузејусклапали,дабиганакрајупоносно
изложили.Да се братпроналазача саркофаганије огласио
много годинакасније, тврдећида га јеоннаправио,веро
ватнојошдугогодинаовајартефактнебибиододатноана
лизиран.Чимсугапажљивијепогледали,билоје јаснода
није оригинал, алиникоменијебило јаснокако јемогуће
датонисуодмахприметили,кадасуженскиликовисањега
носилирубљепопутоногкојесеносилоу19.веку.16Поред
експонатапишедаседанасверуједајеупитањуфалсифи
кат,алићесетежеисправититоштосугенерацијеучилео
етрурскојуметностигледајућиовајсаркофаг.

ПренеколикогодинаиНемачкујепотресаоскандалсфал
сификатима.Унукеуспешногбизнисменапродавалесуфал
сификатеуземљиииностранству,тврдећидасуихнаследи
леодбогатогдедеизарадиле16милионаевра.17

Од наших сликара најчешће су фалсификована дела Пе
тра Лубарде, Петра Коњовића, ПеђеМилосављевића, Да
даЂурића,НиколеГраовца, а историчар уметности Јован
Деспотовић процењује да је тек свака десета сликаМиће
Поповићаоригинал.18

Фалсификатори

Дабиједанфалсификаторбиоуспешанпотребноједаима
одличнутехнику,алиипунознањаостваралаштвууметни
какоганамеравадаимитира.Некисусегодинамаприпре
малидабињиховакопијабилабеспрекорна,користилидрво
илиплатнокојепотичуизвременакадајеуметниккогакри
вотворестварао,користесамопигментекојисусекористи
лиутовреме,доксудругидавалисебиодушкадодајућина
сликупонекидетаљ,каосвојличнипечат.ЕрикХеборн(Eric
Hebborn)је,например,сматраодабисвакасликапостајала
привлачнија,уколикосеупрвипланставимачка,19пајето

16The British Museum 24.03.2016, http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=444393&par
tId=1

17Stafford,N.Analyticaltechniquesemployedinartforgerycase,07.09.2011,
28.03.2016.,http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/Septem
ber/07091101.asp

18Ђорђевић,M.Умрачномсветуфалсификата,19.03.2013,20.03.2016.,
http://www.politika.rs/scc/clanak/252262/Umracnomsvetufalsifikata

19Dutton, D., The Art Instinct, 22. 03. 2016. https://books.google.rs/bo
oks?id=jqb6WrXS68kC&pg=PA180&lpg=PA180&dq=Eric+Hebborn+pa
inting+cat&source=bl&ots=Og6AnrQPD&sig=vaPOf3P718CFcLr5uC
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повременоирадио.Написао јевишекњигаосебиисвом
занату,одкојихсунекеималеивишеиздањаиобјављене
суодстранепрестижнихиздавачакаоштојеМекмилан.У
својимкњигамаонјенавеодајефалсификоваоокохиљаду
сликамајсторапопутРубенса,ВанДајкаиБројгела,мада
сезанекеодњихиданасверуједасуоригинали.Најпозна
тијакњигамујеПриручникзафалсификатореуметничких
дела,чијасеценауовомтренуткунаАмазонукрећеод180
до350америчкихдолара.20Уприручникусудетаљнообја
шњенипоступцикојићеучинитидаподлогаизгледастаро,
којепигментекадтребакориститиислично,аочигледноје
дајетуматеријуодличнопознавао,кадазнамодасуњего
весликепрошлестрогуконтролустручњаканајпознатијих
музеја,аукцијскихкућаиприватнихколекционара.Оњему
јеиБиБиСинаправиодокументарацПортретврхунског
фалсификатора(PortraitofaMasterForger).21

ИТомКитинг(ТomKeating)јечестододаваопонекидетаљ
приликомкривотворењавеликихмајстора,итообичноса
времен.Онкаоданијемогаодадочекадасепохвалисвојом
вештином,пакадасупронашлинекефалсификате,самсе
пријавиодасуњегови.Тврдиоједаихјејошдостаурадио,
алиданежелидакажекојесусликеупитању.Ионје,каои
Хеборн,написаокњигуoкривотворењу.22

МаркЛендис(MarkLandis)серазликоваоодсвихосталих,
јернесамоданијемногообраћаопажњунакопијекојеје
правио,већихникаданијенинаплаћивао.Каомладједо
живеонервнислом,памујекаотерапијапрепорученоцр
тање.Такојеоткривенњеговталенат.Учланку„Амерички
најдарежљивији уметникпреварант” Лендис је испричао
да, за разлику од осталихфалсификатора, он никада није
имаострпљењададугорадинанекомделу,већдабиоти
шао у неку од радњи са јефтином робом попутВолмарта
илиВулворта,купиоматеријализасатдодвазавршиосли
ку.Каоразлогсвојихпоступака,навеојепотребудазади
висвојумајку,каоидагајеувекимпресиониралокадаби
некибогатиколекционарпоклониоскупоценусликунеком

tOZN1AiZ8&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Eric%20Heb
born%20painting%20cat&f=false

20http:/ /www.amazon.com/TheForgersHandbookEricHebborn/
dp/0879517670(31.03.2016.)

21EricHebborn:FromRestorertoForger,31.03.2016.,http://www.intentto
deceive.org/forgerprofiles/erichebborn/

22Keating,T.,Fake’sPrograss,13.03.2016.,http://www.amazon.com/Fakes
ProgressTomKeating/dp/0091294207/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qi
d=1460552373&sr=12&keywords=tom+keating+book
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музеју.23Дабизадобиоповерењемузеја,онбисепреруша
ваоусвештеникаиизмишљаоразнепричедабиобјаснио
збогчегажелидаимпоклони„вредну”слику.Ипоредди
јагностификованихменталнихпоремећаја,успеваојевише
деценијада„донира”својерадовекаорадовезначајнихсли
каравеликомбројуамеричкихмузеја.24Поштонијеузимао
новац за своје слике, никада није ни био осуђен.Оњему
је2014.годинеснимљендокументарацУметностизанат
(АrtandCraft)урежијиСемаКалмана(SamCullman),Џе
ниферГраусман(JenniferGrausman)иМаркаБејкера(Мark
Becker).

Вероватнонајпознатијифалсификаторликовнихделајехо
ланђанинХанВанМегерен(HanvanMeegeren).Историча
риуметностисуверовалидасунекаВермероваделаизгу
бљена, и он је одлучиодаихпронађе. „Године 1937,Ван
Мегерен запањио је уметничке кругове „открићем” новог
Вермера, Христови ученици у Емаусу... Слика је продата
фондацијиБојманѕа550.000флорина,одкојихјеВанМе
герендобиодветрећине.”25Зањеговекривотворинесеве
роватнонебинисазналоданаконДругогсветскогратаније
биоухапшензбогпродајенационалногблагаокупатору.Он
је,наиме,продаоједногсвогВермераГерингу26повисокој
цени.Поштосуупитањубилеозбиљнеоптужбе,биојепри
нуђендаобјасниочемусеради,чакиданацртаједнукао
доказ да је заиста способанда тои уради.Он сеправдао
дајепочеодафалсификуједабинадмудриоарогантногли
ковног критичара дрАбрахамаБредијуса (АbrahamBredi
us),којиганијепризнавао.Итому јепошлозаруком.За
његовогпрвогВермераБредијусјеизјавиодајеупитању
вероватнонајбољеВермероводело.27Мегеренјеосуђенна
затвориубрзозатимумро,алијетокомсуђењапостаохерој
јер је успеодапревариГеринга”.Од свихфалсификатора
окојимаговоримо,онјенајтемељнијеприступаосвомра
ду.Нанекимсликамајерадиогодинама.Водиојерачунао
свакомдетаљу–подлозикојујекористио,употребљаваоје

23Caffrey,J.,America’smostgenerousconartist,31.03.2015,13.03.2016.,
http://www.bbc.com/news/magazine31818367

24MarkLandis:MysteriousDonor,30.03.2016.,http://www.intenttodeceive.
org/forgerprofiles/marklandis/

25Ins,B.(2008)Prevareifalsifikati,Beograd:Мladinskaknjiga,str.71.
26Герингјетокомратанаразненачинеприкупљаовреднеартефактекоји

супописаниуКаталогуГеринг (JeanMarcDreyfus,LecatalogueGoe
ring,Flammarion2015)којијеобјављенпрошлегодинена608странаиу
комесеналазисписакод1375ремекдела.

27Dutton,D. Forgery andPlagiarism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.
com/forgery_and_plagiarism.htm
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самопигментекојисупостојалиупериодукадасусликеко
јејежелеодафалсификујенасталеислично.

Волфганг Белтрачи (WolfgangBeltracchi) је фалсификовао
радовемањепознатихевропскихсликаракојинисупуноиз
учавани,ањеговасупругајетврдиладаихјенаследилаод
богатогдеде.Белтрачисенаовајначинобогатиоипросла
вио.Објавио је књигуАутопортрет у којојнаводиионе
фалсифкате закојеникаданијебиооптужен,често госту
је умедијима, а 2013. године оњему је снимљенифилм
„Белтрачи – уметност фалсификовања” (Beltracchi – die
kunstderfalschung).

ЏонДру(JohnDrewe),фалсификатордокумената,купиоје
копијусликестарогмајстораодсликараЏонаМајата(John
Myatt),азатимјепродаоКристијукаооригиналза25.000
фунти.Наконтога,двафалсификаторасусеудружилаина
правилахаоснатржиштууметничкихделауЛондону.Ма
јатјефалсификоваојошоко200сликастарихмајстора,док
јеДрууспеодауђеунајпознатијелондонскегалерије,чије
архиве служе као референце, убациофотографијеМајато
вихкопија заједносалажнимдокументимаопореклутих
слика,којејесамнаправио,такодавероватноникадавише
нећемознати занекесликедалисуоригинали. „Каошто
речешефодељењазамодернууметностуСотбијуМелани
Клор’ОдетеуархивТејтгалерије,ипрегледатекњигенај
чувенијихлондонскихгалеријаизпедесетихгодина,ипро
нађетесликунацрнобелојфотографији.Немогућејебити
савеснијиодтога’”.28

Закључак

Сматраседајеосновнимотивфалсификаторабрзобогаће
њеидаје„светуметности(...)подједнакокаоидругеобла
стиљудскихактивностизараженпохлепомиамбицијом”.29
Проучавајући наведене примерефалсификатора, могло би
сезакључитидавећининовацнијебио јединимотив,већ
дасубилижељнииславеипризнања,анекисусе,једно
ставно,забављали.Забележеноје,уосталом,дајеиМике
ланђело„копираоцртежестарихмајсторатакосавршенода
сењеговекопијенисуразликовалеодоригинала,поштоје
папирнијансираоисушиоудимукакобиизгледаостаро.
Често је задржавао оригинале и уместоњих враћао своје

28Ins,B.nav.delo,str.87.
29Dutton,D. Forgery andPlagiarism, 24. 03. 2016. http://www.denisdutton.

com/forgery_and_plagiarism.htm
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копије,”30мадасукопиједо1500годинебилеравноправне
саоригиналима,31уколикојеслалаиступорукуимоглада
испуниистурелигиознуиликомеморативнуфункцију.

Иакоједанасмогућерадитивеликибројанализаартефака
тазакојесесумњадасуоригинали,некеодњихсускупе,
некедуготрају,занекесуспецијализованисамомалиброј
стручњака,анекенеповратнооштећујудеоартефакта.Када
бимузејиипристалинатеанализе,приватниколекциона
рисигурнонеби,поготовокадасесетимослучајаукоме
јевласникједнеШагаловесликепослаоделонапроверуу
Француску,аекспертиутврдилидајеупитањуфалсификат
иодмахјеуништили32.

Искусниисторичариуметностимогу са великом сигурно
шћудапроценедалијесликанасталаизатељеанекогумет
ника,алинеувекидалијерадиоодређенисликар.Деопро
блемалежииунекадашњемобичајудасликаркојијеимао
атељепотписујерадовесвојихученика,билодаједодаоне
што,дорадиојеилине.Истотако,многивеликимајсторису
самиправиликопијесвојихслика,попутВанГогаиВазеса
сунцокретимаилиЛеонардаиМонаЛизе.

ЗатониаукцијскакућакаоштојеСотби,нипоредпроцене
својихексперата,негарантујеаутентичностзасликенаста
лепре1870.године.33Ипоредтога,дешавалисусесканда
ли,каокадасу2000.годинеуистовремеиСотбииКри
стипонудилиГогенову„Вазусацвећем”,34аонајенастала
1896.године.

Стручњаци сматрају да ће у будућности фалсификатори
мабитинајпривлачнијаделасавременихсликара,јернису
многопроучаваниинеморајудабринуоматеријалукоји
користе, као и артефакти афричке уметности 19. века по
пут маски или прародитељске фигуре, јер су једноставне

30Vasari,G. (2006)TheLives of themostExcellentPainters, Sculptors,and
Architects,NewYork;ModernLibrary cit. prem. Ins,B. (2008)Prevare i
falsifikati,Beograd:Мladinskaknjiga,str.44

31Gopnika,B.InPraiseofArtForgeries,16.03.2016.http://www.nytimes.co
m/2013/11/03/opinion/sunday/inpraiseofartforgeries.html?_r=1

32Fake £100,000 Marc Chagall painting ‘to be destroyed‘, 02.02.2014,
12.03.2016.,http://www.bbc.com/news/entertainmentarts26000331

33Swinger,K.B.“Sotheby’sSoldMeaFake”HoldingAuctionHouses
AccountableforAuthenticatingandAttributingWorksofFineArt,28.
03.2016.,http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/
cjla23&div=23&id=&page=

34Bennet,W.TwoversionsofGauguinworkonsaleatsametime,
12.03.2004,19.03.2016.,http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nort
hamerica/usa/1456587/TwoversionsofGauguinworkonsaleatsameti
me.html
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закопирање,рађеневрлоразличитимстиловима,аценеза
њихданассуврловисоке.35

Свинаведенифалсификаторипосталисупознати,стимшто
сунекиодњихтожелели,анекине.Вишењихјеобјави
локњигеофалсификовању,онекима јеснимљенифилм.
Интересантноједасуоникојимајепажњамедијапријала
изјављивалидаимајошмногоњиховихнеоткривенихрадо
ванатржишту,алиданикаданећеоткритиокојимсликама
серади.Поштосестичеутисакдасувеомажелелипажњу,
могуће једасунамернопретеривалиубројусвојихнеот
кривенихрадова,алијесасвимизвеснодаихима,билода
сунамфалсификаторипознатиилине.

Квалитетноурађеномфалсификату,сматраЛесинг,неможе
сеоспоритиестетскиквалитет,већјепроблемштомунедо
стајеоригиналност,штоопонашауметничкодостигнућеиз
другогпериодаилидругог уметника.36Осимиз естетских
квалитета,материјалнавредностартефакатазависииодто
гакоикадаихјенаправио,пасеправљењемфалсификата
покушавауновчититуђарепутација.37Нажалост,фалсифи
кати не наносе само материјалну штету институцијама и
приватнимколекционаримакојиихпоседују,већутичуина
нашесуштинскоразумевањеисторијеуметности.
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Abstract

Manyforgerieshavebeentakenfororiginalsforyears,evencenturies.
With the advance of science and technology, it became possible to
performnumerousanalysesofartifactswhoseauthenticityisquestioned.
Onewouldexpectthatthosetestsarerunroutinely,however,thatisnot
the case.Analyses canbe costly,may take a long time and someof
themcanevenirrevocablydamagetheartifacttested.Therefore,even
the most prestigious of museums worldwide have forgeries in their
collections and themost renowned auction houses auction forgeries
at the price of the originals, from time to time.Knowing that those
prices sometimes reachmillionsof euros, it is clear that forgeryhas
becomeavery lucrativebusiness.Sinceverifying theauthenticityof
anartifactwhichwascreatedinrecentyearsis mostdifficultdueto
readyavailabilityof thematerialsused, itcanbeanticipated that the
artmarketsinthenearfuturewillbefloodedwithforgeriesofmodern

artpieces.

Key words: forgery, forgers, fine arts market, museum collections,
privatecollectors


