NEKOLIKO SAVJETA
PRI KUPOVINI UMJETNINA
Pri kupovini umjetnina pripazite na nekoliko savjeta koji bi
vam mogli pomoći da ne budete žrtva krivotvoritelja:
Pogledajte pozadinu slike ili dno skulpture
Ondje često postoji čitavo bogatstvo informacija, kao što
su stare aukcijske naljepnice ili vlasničke markice.
Često krivotvoritelji paze samo na prednju stranu svojeg
rada, ali ne obraćaju pozornost na dijelove koji nisu izloženi pogledu.
Tražite dokumentaciju o podrijetlu umjetnine
To je vaš obvezan zahtjev kojeg postavljate prodavaču pri
kupnji vrijednih umjetnina, kako bi se izbjeglo upadanje u
probleme ako se ispostavi da je djelo ukradeno ili na neki
drugi način ilegalno pribavljeno.
Napravite dvostruku provjeru podrijetla
Pripazite da podrijetlo koje imate zaista pripada onom
radu kojim vi raspolažete, da nije slučajno posuđeno od
nekog drugog rada istog umjetnika ili pak krivotvoreno.

Budite sumnjičavi po pitanju umjetnine čije podrijetlo ne
možete potvrditi jednim telefonskim pozivom.
Kupujte od poznatih i uglednih prodavača koji imaju čistu
povijest
I poznati prodavači i aukcijske kuće mogu biti prevareni,
ali je puno veća šansa da rade s autentičnim djelima.
Treba imati mnogo sreće pri kupovini na neviđeno, što je
redovito pri kupovini na online način, iako je priložena
fotografija djela.
Tražite forenzičku analizu, ili bar mogućnost da sami obavite provjeru prije kupovine
Ovo bi trebalo postati standard kod kupnje umjetničkih
djela velike vrijednosti. Ako prodavač ne dozvoli trebalo
bi biti znak za odustajanje od kupnje.
Prije kupnje slike poznatog slikara potrudite se upoznati
njegov likovni opus
Ako ste odlučili uložiti veći iznos novca u kupnju slike nekog poznatog slikara proučite njegov opus ili se savjetujte
s povjesničarima umjetnosti, kako ne biste kupili njegovu
npr. mrtvu prirodu, ako je on isključivo slikao pejzaže ili
apstraktne motive.
Provjerite na web stranicama MUP-a nije li umjetnina
ukradena
Prije kupnje provjerite na www.mup.hr/potrage/umjetnine nije li umjetnina ukradena kako biste se uvjerili da za
njom nije raspisana potraga.

