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Veletrh starožitností Antique otevřel dveře veřejnosti. 

Ceny odborníků putují do Galerie KODL a aukčního domu European Arts. 
  
 
Praha, 20. listopadu 2014: Za nejlepší expozici 34. veletrhu starožitností, který dnes otevřel 
dveře veřejnosti, označila odborná porota expozici Galerie KODL. Ta na veletrhu představuje 
mimo jiné obraz Františka Kupky „Před obrazem“. Cena za nejlepší exponát pak putuje 
aukčnímu domu European Arts, který na veletrhu vystavuje obraz malíře Františka Dvořáka 
(Brunnera) „Strážný anděl“. Zástupci pořadatelské Asociace starožitníků ČR vyzdvihli také 
expozici společnosti Fine Antiques Prague, s.r.o., která má kořeny ve Vídni a na veletrhu je 
zastoupena vůbec poprvé. 
 
Na více než padesáti stáncích zastoupených na veletrhu je k vidění nejširší škála starožitností, 
tentokrát převážně z období Belle époque, tedy období tzv. zlatého věku na přelomu 19. a 20. 
století. 
 
Veletrh Antique se koná v prostorách Novoměstské radnice v Praze a potrvá až do nedělního 
odpoledne. Stejně jako v minulých ročnících mohou v jeho průběhu návštěvníci využít 
bezplatnou poradnu na stánku Asociace starožitníků ČR. 
 
 
Pro více informací kontaktujte a pro případné kontakty na zástupce pořadatelské Asociace 
starožitníků volejte: 
  
Kateřina Jurigová 
PR konzultant Asociace starožitníků ČR 
pr@asociace.com;katerina.jurigova@seznam.cz 
tel. 724 255 724 
www.asociace.com 
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