
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 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Listopadový veletrh Antique představí Kupku, Brandla a Vinckeboonse. 

A návštěvníky přenese do časů Belle époque. 
 
Praha, 3. listopadu 2014:  Již 20. listopadu se všem milovníkům starožitností a umění 
otevřou dveře Novoměstské radnice, v jejíchž sálech proběhne 34. ročník veletrhu 
starožitností Antique. Pořadatelé z řad Asociace starožitníků ČR tentokrát zvolili jako 
jeho hlavní téma období Belle époque. 
 
Kromě starožitností z období zlatého věku na přelomu 19. a 20. století bude na veletrhu 
vystaveno hned několik významných výtvarných děl. Mezi nimi například obraz „Před 
obrazem“ od Františka Kupky (1871 – 1957) z Galerie KODL nebo olejomalba „Nevázaná 
společnost při pikniku v lese“ od vlámského malíře Davida Vinckeboonse (1576 - 1633) a 
teprve nedávno objevený obraz „Svatý Josef s Ježíškem“ od Petra Brandla (1668 - 1735). 
Tyto obrazy představí české veřejnosti společnost Fine Antiques Prague s.r.o., která má 
kořeny ve Vídni a na veletrhu bude zastoupena vůbec poprvé. 
 
„Veletrh Antique je prodejní a zejména před Vánoci láká k nákupům originálních dárků. 
Dlouhodobě ale usilujeme o to, aby byl současně významnou kulturní událostí a místem, kde 
se veřejnosti představují jedinečná umělecká díla. Listopadový veletrh tento náš cíl beze 
zbytku naplní. Mimo jiné i díky novým vystavovatelům, které se nám podařilo získat a kteří 
připravují pro návštěvníky veletrhu atraktivní expozice,“ říká k veletrhu prezident 
pořadatelské Asociace starožitníků Ing. Jan Neumann.  
 
Hlavní téma veletrhu nebylo podle něj zvoleno náhodou. Právě v období Belle époque, které 
se vyznačuje nebývalým rozkvětem umění a jeho rozšířením do všech vrstev společnosti, 
vznikala umělecky cenná díla a užitné předměty, které mohou být ozdobou i současných 
interiérů. „A zdaleka nejde jen o plakáty Alfonse Muchy. Návštěvníci veletrhu se mohou těšit 
například na módní porcelánové plastiky tehdy se rozvíjejících továren v Březové, Dubí či 
Slavkově nebo sklo z českých skláren v Harrachově, Klášterském Mlýně nebo Lenoře. 
Zajímavá bude i přehlídka maleb z tohoto období, reprezentovaná díly Hudečka, Kavána, 
Panušky, Kalvody, Šimona či Váchala a plastik od Suchardy, Mařatky nebo Štursy,“ 
vyjmenovává namátkou další lákadla veletrhu Jan Neumann. Na své si na Novoměstské 
radnici každopádně přijde každý - nebudou chybět ani šperky, historické zbraně nebo mince. 
 
Díky spolupráci Asociace starožitníků ČR a Správy pražských hřbitovů se budou moci 
návštěvníci veletrhu dozvědět více také o projektu adopce hrobů významných osobností 
kulturního života. Ten zachraňuje i hroby význačných výtvarných umělců a umělecky cenné 
náhrobky například od Bílka nebo Kotěry. A současně tak pomáhá připomínat jména, která by 
jinak odcházela do zapomnění. „Asociace starožitníků se dlouhodobě snaží připomínat odkaz 
českých umělců, věnujeme se vzdělávání a podporujeme aktivity, které přispívají k lepšímu 
povědomí o světě umění. Proto jsme navázali kontakt se Správou pražských hřbitovů, která 
rozjela nesmírně prospěšný projekt záchrany hrobů významných českých osobností. Veletrh  
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poskytne prostor pro jeho představení a věřím, že třeba některé návštěvníky osloví a motivuje 
k tomu, aby se do něj zapojili,“ vysvětluje spojení starožitníků s projektem Jan Neumann. 
V současnosti je do projektu zařazeno více než 160 hrobů, a více než padesátku se jich už 
podařilo prostřednictvím adopce zachránit. Desítky hrobů ale stále čekají na své zachránce, 
kteří budou ochotni uhradit adopční nájem a zejména investovat do jejich opravy.  
 

*** 
 
Veletrh Antique 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 bezplatnou poradnu na 
stánku Asociace starožitníků, kde získají i informace o studiu na Rudolfinské akademii. 
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