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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
Podzimní Antique připomene úspěchy českého umění na výstavách EXPO 
 
Praha, 3. srpna 2015: Historické úspěchy českého umění na světových výstavách Expo připomene 
36. veletrh starožitností Antique. Ten se uskuteční ve dnech 19. - 22. listopadu v prostorách 
Novoměstské radnice v Praze. Pořadatelé z řad Asociace starožitníků ČR se za historií světových 
výstav rozhodli ohlédnout záměrně. Právě na podzim totiž vrcholí aktuální Expo v Miláně.  
 
„Současné výstavy Expo představují moderní trendy v technologiích a designu a stejně tak tomu bylo 
v minulosti. Světové výstavy měly ale v dobách, kdy chyběly komunikační technologie a méně se 
cestovalo, neporovnatelně větší dopad. Představily nové umělecké směry a významně přispěly i 
k rozvoji české umělecké tvorby,“ říká k historii světových výstav prezident Asociace starožitníků Jan 
Neumann. Na podzimním veletrhu tak budou vedle celé řady tradičních exponátů k vidění i umělecká 
díla zástupců české secese, kteří budili pozornost na výstavě v roce 1900 v Paříži, nebo předměty 
reprezentující směr Art Deco, v jehož duchu se nesla meziválečná výstava v roce 1925. 
 
Jan Neumann připomíná, že na dobrou pověst českého umění a architektury navázalo i poválečné 
Československo, které si v roce 1958 přivezlo z Bruselu ocenění za nejlépe řešený pavilon. 
  
Historii světových výstav a jejich význam pro rozvoj českého umění se starožitníci rozhodli 
připomenout nejen na listopadovém veletrhu Antique. Již v průběhu října plánují pro veřejnost i 
výstavu v sídle své organizace na pražském Starém Městě. 
 
„Bude to taková malá ochutnávka před veletrhem, kdy v komorním Klubu starožitníků připomeneme 
světové výstavy jako milníky pro směřování českého umění. V listopadu pak navážeme tradičním 
veletrhem. I my jako organizátoři vždy napjatě očekáváme, s čím naši členové na veletrh přijedou a 
jaké exponáty si pro veřejnost připraví. Věřím, že i letos tu návštěvníci najdou zajímavá překvapení, 
která potvrdí jedinečnost a odbornou kvalitu této kulturní události,“ dodává Jan Neumann. 
 
Asociace starožitníků pořádá veletrh starožitností Antique dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Od 
roku 2010 se veletrh koná na Karlově náměstí v prostorách Novoměstské radnice, kde se prezentuje 
na šest desítek vystavovatelů z celé České republiky. 
Veletrh Antique je tradičně jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně 
předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. 
I když bude mít listopadový Antique své ústřední téma, na své si přijdou milovníci všech typů 
starožitností nejen z doby secese a Art Deco. Starožitníci nabídnou šperky, starožitné bytové doplňky, 
obrazy i starožitné zbraně. Díky svému termínu podzimní veletrh láká nejen sběratele, ale všechny, 
kdo si chtějí v předvánočním čase udělat radost nákupem starožitnosti pro sebe nebo své blízké. 
 
 

*** 
Asociace starožitníků, z. s. sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také 
majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. 
Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a 
profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii,  
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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. 
 


