

Lupasitko
toimia
ekologisesti?
Sen voit toteuttaa
suosimalla vanhoja
esineitä.
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wolfgang
b e lt r a c c h i

toteaa dokumentissa
pystyvänsä
jäljittelemään kenen
tahansa taiteilijan
siveltimenvetoja.

VÄ Ä RENTÄ J Ä N TA RINA
jäljitellä ketä tahansa taiteilijaa?
Kiusaus tehdä sillä rahaa olisi varmasti suuri. Tällainen taito todella on saksalaisella Wolfgang Beltracchilla, joka
ehti huijata lukuisia taideasiantuntijoita ja tienata taidehuutokaupoissa miljoonia euroja ennen kuin jäi kiinni.
Hän ei pelkästään kopioinut teoksia, vaan tutki kuuluisien
maalarien uraa ja maalasi kokonaan omia teoksiaan uskotellen niiden olevan jonkun toisen käsialaa. Beltracchi
tuomittiin vankeuteen vuonna 2011.
Beltracchista tehty dokumenttielokuva nähdään
27.1.–1.2. järjestettävän DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmistossa. Tarkemmat tiedot festivaalin esitysajoista ja lipuista julkistetaan 7.1.
nettisivuilla www.docpoint.info.
Mistä sitten pitäisi osata epäillä, että maalaus on väärennös? Beltracchi oli hankala tapaus asiantuntijoillekin,
mutta kuka tahansa voi opetella taiteen arvioinnin perusasioita: lue johdatus niihin uudesta Ostajan opas -sarjastamme sivulta 46. (AM)

mitä jos osaisi

UUT E E N V UOT E E N
Nämä esineet auttavat pitämään kiinni
uudenvuodenlupauksista.
ottaa päähän itse kutakin.
Mutta eipä hätää, Rolex ranteessa muistuttaa aikatauluissa pysymisestä – komea kello kun houkuttelee tiuhaan vilkuiluun.
s ä ä s t ä v ä i s y y d e n n i m e e n vannotaan usein
uudenvuodenlupauksissa. Se onnistuu turvautumalla vintageen, joka voi olla edullista mutta samalla laadukasta ja
kaunista.
j o s a l o i t a t uuden harrastuksen, pidä siitä kiinni:
se ehkä kuljettaa elämäsi ennenkokemattomille urille ja
varmasti stimuloi aivojesi hermosoluja. Uusi kiinnostuksen kohde voi löytyä vaikkapa vanhoja yhdistelemällä: jos
pidät lintujen bongaamisesta ja designistä, ryhdy bongaamaan eläinaiheista muotoilua! (AK)
ainainen myöhästely

KU VAT WO LFG A N G E NN E N BACH
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Rolex Oyster Perpetual
3 300 e,
Huutokauppakamari
Annmari’s. Eero
Aarnion vuonna 1972
suunnittelema Pony
1 100 e, Bukowskis.
Christian Louboutinin
suunnittelemiin
punapohjaisiin,
stilettokorkoisiin
kenkiin ovat ihastuneet
tähtinäyttelijättäret ja
jopa kuninkaalliset,
180 e, Hagelstam & Co.

Wolfgang Beltracchi väärentää saksalaisen dadaistin ja
surrealistin Max Ernstin (1891–1976) maalausta The Horde.

ANTIIKKI & DESIGN
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