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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Podzimní veletrh starožitností Antique se vrátí do období Belle époque 
 
Praha, 10. září 2014: Do radostných a „krásných“ časů na přelomu 19. a 20. století 
zavede své návštěvníky již 34. ročník veletrhu starožitností Antique. Pořádající Asociace 
starožitníků ČR ho tentokrát naplánovala na 20. - 23. listopadu. Na své si přijdou nejen 
milovníci umění a sběratelé. Zejména v předvánoční době veletrh láká zájemce z řad 
široké veřejnosti, protože je dobrou příležitostí k nákupu originálního vánočního dárku. 
 
„Období, kterému dnes říkáme Belle époque, bylo charakteristické technickým pokrokem, 
ekonomickým rozkvětem a bohatým kulturním životem, který se poprvé otevřel všem vrstvám 
společnosti. Umění v té době doslova vtrhlo do všedního života. Pro mě osobně je to možná 
nejvíce fascinující období v historii umění vůbec,“ říká k tématu podzimního veletrhu 
prezident Asociace starožitníků ČR Jan Neumann. 
Jak také připomíná, technický pokrok na přelomu století se výrazně promítnul i do 
jednotlivých oblastí umělecké tvorby. „Právě v této době zažívá rozkvět fotografie, rodí se 
nový fenomén kinematografie a zdokonaluje se například sklářská výroba. Období Belle 
époque nám ale zanechalo výrazně více dobových památek než jen plakáty Alfonse Muchy 
nebo secesní sklo. Během podzimního veletrhu jsme se proto rozhodli představit nejširší škálu 
starožitných předmětů z tohoto období. Věříme, že se nám podaří vytvořit atmosféru, která 
návštěvníky do období pařížských kankánů alespoň na chvíli přenese,“ dodává Jan Neumann. 
I když bude mít listopadový Antique své silné téma, na své si přijdou milovníci všech 
starožitností. Chybět nebudou šperky, starožitné bytové doplňky, obrazy ani starožitné zbraně. 
Veletrh tak bude nejen příležitostí prohlédnout si zajímavé a hodnotné umělecké předměty, 
ale také šancí rozšířit své sbírky, nebo si jen udělat radost koupí vánočního dárku. 
Veletrh se otevře návštěvníkům ve čtvrtek 20. listopadu v 10 hodin a potrvá až do nedělního 
odpoledne. Hostit ho bude tradičně Novoměstská radnice v Praze. Stejně jako v minulých 
ročnících budou moci v jeho průběhu návštěvníci využít poradnu na stánku Asociace 
starožitníků. Zde také získají informace o dvouletém rekvalifikačním studiu na Rudolfinské 
akademii určeném budoucím starožitníkům a všem zájemcům o vzdělání v oblasti umění. 
Více informací na www.asociace.com. 

 
*** 

Asociace starožitníků, o.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a má otevřené členství i 
pro majitele soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalce či 
restaurátory. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České 
republice a profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje 
Rudolfinskou akademii, dvouleté rekvalifikační studium, které poskytuje komplexní vzdělání 
v oblasti dějin umění a užitého umění. 
Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují 
veřejnosti nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní 
konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. 
 

http://www.asociace.com/


ASOCIACE STAROŽITNÍKŮ, z. s. 
člen Mezinárodní konfederace obchodníků 

s uměleckými díly C.I.N.O.A. 
 

Valentinská 7, 110 00  Praha 1, tel./fax: 222 322 580 
e-mail: info@asociace.com www.asociace.com 

 
 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Kateřina Jurigová 
PR konzultant Asociace starožitníků ČR 
pr@asociace.com; katerina.jurigova@seznam.cz 
tel. 724 255 724 
www.asociace.com 


