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43     ΕΠΙΜEΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΙΩΤΗ    Limit up στην Τέχνη

Artbeat
ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΙΩΝΩΝ 
Ένα έργο του Francesco Guardi που απεικονίζει τη γέφυρα Ριάλτο πωλείται 
για δεύτερη φορά από τότε που ζωγραφίστηκε, περίπου το 1760. Η τιµή του 
αναµένεται να πιάσει τις 25 εκατοµµύρια λίρες. Ο πίνακας αναµένεται 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον πλήθους συλλεκτών για τη σπανιότητά του.

{

Ο
εκθαµβωτικός κό-
σµος της τέχνης στην 
Ελλάδα κρύβει µια 

γκρίζα πλευρά που θα ζήλευ-
αν ακόµα και συγγραφείς αστυ-
νοµικής λογοτεχνίας. Πρόκει-
ται για κυκλώµατα διακίνησης 
πλαστών έργων τέχνης, που 
γνωρίζουν –ιδιαίτερα σήµερα– 
µεγάλες δόξες. Η δραστηριό-
τητά τους έχει πλήξει κατά και-
ρούς ζωγράφους, οίκους δη-
µοπρασιών, συλλέκτες και φι-
λότεχνους. Στις προτιµήσεις 
τους περιλαµβάνονται οι πά-
ντες και τα πάντα. Για το φαι-
νόµενο αλλά και τις προοπτι-
κές της αγοράς της τέχνης στην 
Ελλάδα µιλά στο «Κ» ο κ. Στέ-
λιος Μπότσης, εκτιµητής και 
πραγµατογνώµων αυθεντικό-
τητας έργων τέχνης, εικόνων, 
βιβλίων, κινεζικής κεραµικής, 
ρώσικης τέχνης κ.ά., ο οποίος 
παράλληλα είναι στο τιµόνι της 
εταιρείας Botsis Auctions.

Πλαστά, παγκόσµια 
βιοµηχανία

Όπως εξηγεί ο κ. Μπότσης, 
για να αναγνωρίσει κάποιος 
ένα αυθεντικό έργο τέχνης πρέ-
πει να έχει ευρύ φάσµα εικα-
στικής παιδείας, να γνωρίζει 
πολλές τεχνικές, να έχει δου-
λέψει πολλές ώρες πάνω σε 
καβαλέτο ζωγραφική και να 
µην επηρεάζεται από κανέναν. 
Παράλληλα, να γνωρίζει ιστο-
ρία της τέχνης και τους κανό-
νες του art marketing της διε-
θνούς αγοράς για να µην πέ-
φτει σε παγίδες. Μόνο τότε θα 
έχει δυνατό και «αδιάφθορο» 
κριτήριο, σε διαφορετική πε-
ρίπτωση απλώς θα λειτουρ-
γεί για να εξυπηρετεί διά-
φορα συµφέροντα. 

Αν κάποιος κάτοχος έρ-
γου θέλει να εξακριβώσει την 
αυθεντικότητά του, οφείλει να 
απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό 
που θα το εξετάσει µε κάθε λε-
πτοµέρεια. Η εταιρεία Botsis 
Auctions αναλαµβάνει να µε-
λετήσει και να ερευνήσει το 
κάθε έργο εξονυχιστικά, προ-
κειµένου να διαπιστώσει εάν 
η ζωγραφική που εικονίζεται 
ανήκει στον καλλιτέχνη που 
υπογράφει ή εάν είναι προϊόν 
πλαστογραφίας. 

«Τα περισσότερα έργα που 
κυκλοφορούν είναι πλαστά και 
η κατάσταση επιδεινώνεται συ-

Στέλιος Μπότσης: Η Πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει 
άμεσα για την πλαστογραφία

κής Πινακοθήκης, 
µε την υπογραφή 
της εξαίρετης ιστο-
ρικού τέχνης κυ-
ρίας Όλγας Με-
τζαφού-Πολύζου. 
Εκεί αναφέρονταν 
αναλυτικά όλα τα 
στοιχεία που θα 
έπρεπε να οδηγή-
σουν έναν ειδικό στο συµπέρα-
σµα ότι το έργο είναι πλαστό. 
«∆υστυχώς, το έργο το είχαν 
εξετάσει πριν από τη δηµοπρα-
σία “Έλληνες ειδικοί”», σχολι-
άζει ο επικεφαλής της Botsis 
Auctions.

Ο πόλεµος των 
συµφερόντων

Πλαστά έργα τέχνης βρίσκο-
νται ακόµα και σε συλλογές 
γνωστών µουσείων, εξηγεί, 
ενώ παραθέτει την περίπτω-
ση ενός έργου του Ιερώνυµου 
Μπος για το οποίο δαπανήθη-

καν πριν από χρόνια περί τις 
3,5 εκατ. λίρες προκειµένου 
να διαπιστωθεί αν ήταν ή όχι 

αυθεντικό. Οι ερευνητές τελι-
κά αποφάνθηκαν πως ο πίνα-
κας ήταν µάλλον... γνήσιος.

Πολλές φορές οι συλλέκτες 
που αµφιβάλλουν για τα έργα 
που έχουν αγοράσει φοβού-
νται να απευθυνθούν στους ει-
δικούς, εξαιτίας του πολέµου 
συµφερόντων που λαµβάνει 
χώρα στον χώρο των πλαστών. 
∆ικηγόροι, γιατροί και άτοµα 
υπεράνω υποψίας µπορεί να 
εµπλέκονται και να φέρουν ευ-
θύνη για τα πλαστά.

Πλαστογραφούν και 
τις γνωµατεύσεις

«Οι περιπτώσεις που έχω συ-
ναντήσει στο γραφείο µου είναι 
άπειρες. Κάποτε µε επισκέφτη-
κε, έπειτα από προτροπή του 
µουσείου Βαν Γκογκ στην Ολ-

λανδία, ο δικηγόρος ενός συλ-
λέκτη που είχε αγοράσει σχέ-
δια του Βαν Γκογκ εδώ στην 
Ελλάδα, για να εξακριβώσω 
την αυθεντικότητά τους και να 
τα εκτιµήσω. Όπως διαπιστώ-
σαµε έπειτα από εξονυχιστική 
έρευνα, ήταν όλα πλαστά. Μια 
άλλη φορά µού έφεραν έργο 
που είχαν αγοράσει στο Μο-
ναστηράκι και ήταν του Όσκαρ 
Κοκόσκα. Συνειδητοποίησα 
πως ήταν πλαστό µε την πρώ-
τη µατιά. Το ίδιο συνέβη και 
µε έργα του ∆ηµήτρη Μυταρά. 

∆ύο χρόνια πριν κλήθηκα σε 
ένα σπίτι των βορείων προαστί-
ων προκειµένου να εκτιµήσω 
οκτώ έργα των Εγγονόπουλου, 
Τσαρούχη, Παρθένη και Γκύζη. 
Ήταν επίσης όλα ψεύτικα. ∆υ-
στυχώς, ζήτησαν τη συνδροµή 
µου αφού τα είχαν αγοράσει. 
Οι άνθρωποι έπαθαν σοκ όταν 
τους είπα την αλήθεια. Πλαστο-
γραφούν ακόµα και τις υπογρα-
φές ανθρώπων που γνωµοδο-
τούν. Κάποτε  πωλητής πλα-
στών έργων προσκόµισε στο 
γραφείο µου βεβαιώσεις κα-
θηγητών πανεπιστηµίων σχε-
τικά µε τη γνησιότητα πινάκων. 
Επικοινώνησα µε τους αρµό-
διους καθηγητές και µε διαβε-

βαίωσαν πως ουδέποτε υπέ-
γραψαν ανάλογη γνωµάτευ-
ση», περιγράφει στη συνέχεια.

H αγορά θα έχει 
ανοδική πορεία

Η εταιρεία Botsis Auctions 
δεν διοργανώνει συχνά online 
δηµοπρασίες όπως στο παρελ-
θόν, αφού το ενδιαφέρον των 
συµµετεχόντων δεν είναι τόσο 
έντονο για αγορά, εξαιτίας της 
δύσκολης οικονοµικά συγκυ-
ρίας και των capital controls. 
«Πλέον δεν υπάρχει αγορα-
στικό κοινό, αλλά κοινό που 
απλώς χαζεύει. ∆εν µπορώ να 
ασχοληθώ µε κάτι τέτοιο χωρίς 
λόγο, ασχολούµαι µόνον µε τις 
απευθείας πωλήσεις. Όποιος 
ενδιαφέρεται για καλά έργα σε 
πολύ καλές τιµές µπορεί να επι-
κοινωνεί µαζί µας. Τα έργα µας 
συνοδεύονται πάντα µε πιστο-
ποιητικό γνησιότητας», επιση-
µαίνει ο κ. Μπότσης, ενώ για 
την αγορά της τέχνης προβλέ-
πει πως στη χώρα µας τα επό-
µενα χρόνια θα έχουµε µικρή 
ανάκαµψη. «Όσο δεν θα υπάρ-
χει ανάπτυξη, ο κόσµος δεν θα 
έχει χρήµατα για να επενδύσει 
στην τέχνη, όση και αν είναι η 
αγάπη του γι’ αυτήν».

νεχώς, αφού δεν υπάρχει η κα-
τάλληλη νοµοθεσία που να τι-
µωρεί αυτούς που πλαστογρα-
φούν», τονίζει ο κ. Μπότσης, 
χρησιµοποιώντας το παράδειγ-
µα της Γαλλίας, όπου τα πλαστά 
έργα καταστρέφονται µπροστά 
στον ιδιοκτήτη όταν εξακριβω-
θεί η πλαστότητά τους. Αν ο 
κάτοχος το αρνηθεί, οι πλευ-
ρές που εµπλέκονται οδηγού-
νται στα δικαστήρια, τα οποία 
αποδίδουν δικαιοσύνη. 

Οι Sotheby’s 
στο εδώλιο

Στην Ελλάδα µία φορά 
έφτασε στο δικαστήριο δια-
µάχη για πλαστά και αφο-
ρούσε την αυθεντικότη-
τα έργων που είχαν 

δηµοπρατηθεί από τον οίκο 
Sotheby’s, έναν από τους σο-
βαρότερους οίκους παγκο-
σµίως. Η υπόθεση αφορούσε 
το έργο «Παναγία µε το βρέ-
φος» του Κωνσταντίνου Παρ-
θένη, που πωλήθηκε από τους 
Sotheby’s αντί 950.000 ευρώ 
τον Νοέµβριο του 2007, τιµή-
ρεκόρ τότε για τον καλλιτέχνη. 

Το δικαστήριο έπειτα από 
χρόνια δικαίωσε τον εφοπλιστή 
∆ιαµαντή ∆ιαµαντίδη, ο οποί-
ος είχε καταθέσει αγωγή ενα-
ντίον του οίκου Sotheby’s και 
των εκπροσώπων του, ισχυρι-
ζόµενος ότι του πούλησαν δύο 
πλαστά έργα του Κωνσταντί-
νου Παρθένη. Σπουδαίο ρόλο 

στην απόφαση του δικα-
στηρίου έπαιξε η πλή-

ρης και πολυσέ-
λιδη πραγµατο-

γνωµοσύνη 
της Εθνι-

O ιδρυτής της 
Botsis Auctions, 
κ. Στέλιος Μπότσης

κής Πινακοθήκης, 

σουν έναν ειδικό στο συµπέρα-

Η εταιρεία Botsis Auctions βρίσκεται στην οδό Κορινθίας 57 
στους Αµπελοκήπους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε τη σελίδα www.botsisauctions.com 
E-mail: info@botsisauctions.com 

«Τσάρος Αλέξανδρος Α'» 
(1777-1825), Vladimir 
Lukich Borovikovsky, 
1810 περίπου

Παράλληλα, να γνωρίζει ιστο-
ρία της τέχνης και τους κανό-
νες του art marketing της διε-
θνούς αγοράς για να µην πέ-
φτει σε παγίδες. Μόνο τότε θα 
έχει δυνατό και «αδιάφθορο» 
κριτήριο, σε διαφορετική πε-
ρίπτωση απλώς θα λειτουρ-
γεί για να εξυπηρετεί διά-

Αν κάποιος κάτοχος έρ-
γου θέλει να εξακριβώσει την 
αυθεντικότητά του, οφείλει να 
απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό 
που θα το εξετάσει µε κάθε λε-
πτοµέρεια. Η εταιρεία Botsis 
Auctions αναλαµβάνει να µε-
λετήσει και να ερευνήσει το 
κάθε έργο εξονυχιστικά, προ-
κειµένου να διαπιστώσει εάν 
η ζωγραφική που εικονίζεται 
ανήκει στον καλλιτέχνη που 
υπογράφει ή εάν είναι προϊόν 

«Τα περισσότερα έργα που 
κυκλοφορούν είναι πλαστά και 
η κατάσταση επιδεινώνεται συ-

Ο πόλεµος των 
συµφερόντων

Πλαστά έργα τέχνης βρίσκο-
νται ακόµα και σε συλλογές 
γνωστών µουσείων, εξηγεί, 
ενώ παραθέτει την περίπτω-
ση ενός έργου του Ιερώνυµου 
Μπος για το οποίο δαπανήθη-

καν πριν από χρόνια περί τις 

να διαπιστωθεί αν ήταν ή όχι 
αυθεντικό. Οι ερευνητές τελι-
κά αποφάνθηκαν πως ο πίνα-
κας ήταν µάλλον... γνήσιος.

Πολλές φορές οι συλλέκτες 
που αµφιβάλλουν για τα έργα 
που έχουν αγοράσει φοβού-
νται να απευθυνθούν στους ει-
δικούς, εξαιτίας του πολέµου 
συµφερόντων που λαµβάνει 
χώρα στον χώρο των πλαστών. 
∆ικηγόροι, γιατροί και άτοµα 
υπεράνω υποψίας µπορεί να 
εµπλέκονται και να φέρουν ευ-
θύνη για τα πλαστά.

Πλαστογραφούν και 
τις γνωµατεύσεις

«Οι περιπτώσεις που έχω συ-
ναντήσει στο γραφείο µου είναι 
άπειρες. Κάποτε µε επισκέφτη-
κε, έπειτα από προτροπή του 
µουσείου Βαν Γκογκ στην Ολ-

µάχη για πλαστά και αφο- νου Παρθένη. Σπουδαίο ρόλο 

«Τσάρος Αλέξανδρος Α'»
(1777-1825), Vladimir 
Lukich Borovikovsky, 

Παράλληλα, να γνωρίζει ιστο-
ρία της τέχνης και τους κανό-
νες του art marketing της διε-
θνούς αγοράς για να µην πέ-
φτει σε παγίδες. Μόνο τότε θα 
έχει δυνατό και «αδιάφθορο» 
κριτήριο, σε διαφορετική πε-
ρίπτωση απλώς θα λειτουρ-
γεί για να εξυπηρετεί διά-

Αν κάποιος κάτοχος έρ-
γου θέλει να εξακριβώσει την 
αυθεντικότητά του, οφείλει να 
απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό 
που θα το εξετάσει µε κάθε λε-
πτοµέρεια. Η εταιρεία Botsis 
Auctions αναλαµβάνει να µε-
λετήσει και να ερευνήσει το 
κάθε έργο εξονυχιστικά, προ-
κειµένου να διαπιστώσει εάν 
η ζωγραφική που εικονίζεται 
ανήκει στον καλλιτέχνη που 
υπογράφει ή εάν είναι προϊόν 

«Τα περισσότερα έργα που 
κυκλοφορούν είναι πλαστά και 
η κατάσταση επιδεινώνεται συ-

Ο πόλεµος των 
συµφερόντων

νται ακόµα και σε συλλογές 
γνωστών µουσείων, εξηγεί, 
ενώ παραθέτει την περίπτω-
ση ενός έργου του Ιερώνυµου 
Μπος για το οποίο δαπανήθη-

αυθεντικό. Οι ερευνητές τελι-
κά αποφάνθηκαν πως ο πίνα-
κας ήταν µάλλον... γνήσιος.

που αµφιβάλλουν για τα έργα 
που έχουν αγοράσει φοβού-
νται να απευθυνθούν στους ει-
δικούς, εξαιτίας του πολέµου 
συµφερόντων που λαµβάνει 
χώρα στον χώρο των πλαστών. 
∆ικηγόροι, γιατροί και άτοµα 
υπεράνω υποψίας µπορεί να 
εµπλέκονται και να φέρουν ευ-
θύνη για τα πλαστά.

Πλαστογραφούν και 
τις γνωµατεύσεις

ναντήσει στο γραφείο µου είναι 
άπειρες. Κάποτε µε επισκέφτη-
κε, έπειτα από προτροπή του 
µουσείου Βαν Γκογκ στην Ολ-

µάχη για πλαστά και αφο-
ρούσε την αυθεντικότη-
τα έργων που είχαν 

νου Παρθένη. Σπουδαίο ρόλο 
στην απόφαση του δικα-

στηρίου έπαιξε η πλή-
ρης και πολυσέ-

λιδη πραγµατο-
γνωµοσύνη 

της Εθνι-

«Τσάρος Αλέξανδρος Α'»
(1777-1825), Vladimir 

«Η µάνα της 
Κατοχής», ∆ηµήτρης 
Μεγαλίδης, 1943 
περίπου


