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و بـه راهنماهـاي اطالعات مربوط به آثار اين نمايشگاه را براي راحتي بصري بازديدكنندگان از روي ديوارها حذف

و نوشتاري نمايشگاه منتقل كرده ازرا. ايم تر را در راهنماي صوتي آورده اطالعات مفصل. ايم صوتي هنماي صـوتي را

.مسئوالن نمايشگاه بخواهيد

مي آثاري كه در اين و هر دسته در يك سالن چيده شده جا سالن كبـود: است بينيد به دو دسته تفكيك شده

مي.و سالن طاليي و از لحاظ كيفيت با هـم تفـاوت چنـداني هردو سالن كارهاي سالوادور دالي را به شما نشان دهند

ل آثـار سـالن كبـود: درواقع، امضاي تمامي اين آثار متعلق به دالي نيست. حاظ اصالت با هم برابر نيستندندارند اما از

در كنـار را هـم اين آثارما. اند اما محصول جعلي بسيار استادانه كه ماجرايش اكنون بخشي از تاريخ هنر است جعلي

نظبه دليل اهميتي كه آثار اصلي  و همچنين از اين » كپـي«ي آثـار اصـلير كه به همان انـدازه در تاريخ هنر دارند

مأموران پليس فـدرال امريكـا بـه 1987در سال. ماجراي اين جعل شنيدني است. ايم هستند به معرض فروش گذاشته

و مدارك هانو (Center Art Gallery)» سنتر آرت گالري«شش فروشگاه  و پنج كاميون آثار هنري لولو يورش بردند

آث را از آن مـاروينو گـالري، ويليـام مـت ان مدير. ار دالي هم جزءشان بودجا خارج كردند كه هزاران كپي چاپي

مي. محكوم شدند 1993در سال وايزمن به جرم كالهبرداري  اين گـالري 1989تا 1977هاي شود كه بين سال برآورد

 گالري به پرداخت بيش از دو ميليون دالر خسـارت مديران.كم صد ميليون دالر از اين محل فروش داشته است دست

آنمحكوم شدند اما كه از اين مقدار دارايي نداشتند به دستور قاضي، در طي اقدامي بسيار غريب، تقلبي توقيـف جايي

شددر حراجي فروخت شان مجدداً بودن شده با ذكر تقلبي تا بخشي از خسارتي را كه متوجه شركت پست شـده بـوده

و بخشي! جبران شود از دوازده هزار اثر توقيفي اين مجموعـه در سـه حـراج بـه اعتراضات اهل هنر به جايي نرسيد

مي پشت آثار فروخته شده مهري به ابعاد سه در پنج سانتي. فروش رفت . كـرد متر زده شده بود كه اثر را تقلبي اعالم

مي عين متن اين مهر را كه رويش با الك پوشانده شده با استفاده از ميزي نور كه در نمايشگاه گذاشته در توانيـد ايم

از. ببينيد جعليپشت يكي از آثار  دوست جوانم ماهان معلمي كه چشمان تيزبيني براي جزئيات دارد خواستم كـه من

آن تك و هر دو روي و حوصله تك آثار و جزئيات ها را با صبر كه. شان را مكتوب كندي فراوان بررسي كند او بود



اين مهـر تراشيدگي جاي. تشخيص داد» كشف امريكا توسط كريستف كلمب«اثر اين مهر الك گرفته را در پشت

دردر پشت تمام آثار را .يافتيم قرار دارند سالن كبود اين نمايشگاهي كه اكنون

ي دو كارخانه: نيستند سريتحقيقات بعدي نشان داد كه آثار سالن طاليي اين نمايشگاه با آثار جعلي از يك

مي اش را روي كاغذهاي اين كارخانه چاپيكاغذسازي قديمي كه سالوادور دالي آثار  1980كرده، بعد از سال ها اجرا

هاي تقلبي آثـار دهد جاعالن كاغذهاي نو را براي توليد نمونه اند كه اجازه نمي عالمتي را به لوگوي خود اضافه كرده

و هنگامي دربرابر نور گرفته شود. قديمي به كار ببرند عالمـت. قابل مشاهده است اين لوگو در بافت كاغذ درج شده

بي اضافه و يا به عبارت ديگر عالمت اين را نيز با استفاده از ميز.نهايت رياضي است شده مانند يك هشت التين افقي

مي بررسي آثار مجموعه. توانيد ببينيد نور مي آني ما نشان هـا مشـاهده دهد كه همگي آثاري كه جاي مهر در پشت

آن مي و .اندي چاپ شدههايي كه فاقد مهرند بر روي كاغذهاي قديم شود اين عالمت را نيز دارند

او با تمامي اين اوصاف، درست ترين كار واگذاري كارشناسي آثار دالي به كارشناساني اسـت كـه مرتبـاً بـا آثـار

از به همين خاطر نيز، هماهنگي. سروكار دارند هاي الزم با يك شركت كارشناسي امريكايي براي بازبيني آثار پـيش

از يشگاهفروش به خريداران گالري آريا از سوي نما و آثاري را كه خريداران انتخاب نماينـد پـيش گردان انجام شده

.فروش به تأييد كارشناسان آثار دالي خواهد رسيد

و در برگـزاري ايـن مايليم سپاس خود را از آقاي سلمان متيندر پايان فر كه اين مجموعه را فراهم كردند

ك و و همچنين ساير دوستان بـه همچنان كه مايلم.ارشناساني كه ما را ياري كردند ابراز كنيمنمايشگاه ياور ما بودند

تك از دقتطور ويژه  و پشتكار خانم آريا اقبال كه در اين فرايند فشرده در و طـرف تك لحظات نظر، لطف همـراه

و وسواس مرا تحمل كردند تشكر كنمي برگزاركنندگان همهمشورت  .بودند
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 گردان نمايشگاه


