Jarní veletrh starožitností Antique navštívilo více než sedm tisíc lidí
Praha, 25. dubna 2016

V neděli ukončený 37. veletrh starožitností Antique, který se od čtvrtka do neděle konal na
Novoměstské radnici v Praze, navštívilo v průběhu čtyř dnů přes sedm tisíc lidí. Jako nejlepší
exponát byl vyhodnocen olej Josefa Čapka Den a noc, který byl loni objeven na zadní straně jiného
obrazu.
Odborná veletržní komise ocenila také nejlepší expozici, pozoruhodným exponátům veletrhu udělil
cenu prezident Asociace starožitníků Ing. Jan Neumann.
Přehled všech udělených ocenění na 37. veletrhu Antique je zde:
Hlavní cena odborné veletržní komise za nejlepší exponát
Den a noc, Konvalinky, oboustranný olej na plátně, 34 x 44 cm, Josef Čapek, r. 1921;
vystavovatel: European Arts Investments s.r.o.
Cena odborné veletržní komise pro nejlepší expozici
Pražské starožitnosti - Zdeněk Uhlíř
Cena prezidenta Asociace starožitníků
Melancholie, olej na plátně, Otakar Mrkvička (1898 – 1957)
Námořník, olej na plátně, Otakar Mrkvička (1898 – 1957)
Rituální maska „CITIPATI/SITIPATI“, Mongolsko, počátek 19. století
Rituální korálová maska „DHARMAPÁLA BEGZE“, Mongolsko, počátek 19. století
vystavovatel: AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o.
Podzimní veletrh starožitností Antique se bude konat 24. až 27. listopadu 2016 opět na Novoměstské
radnici v Praze.

***
Veletrh Antique je tradičně jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně
předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Asociace starožitníků ho
pořádá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Návštěvnost veletrhu se za rok pohybuje mezi 15 až 16
tisíci lidí, předpokládaný obrat je mezi 30 a 50 mil. Kč za jeden veletrh. Návštěvníci jsou z velké části
tvořeni laickou veřejností, která si díky veletrhu mapuje český trh se starožitnostmi a získává základní
orientaci v jejich cenách.
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,
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. Více informací na www.asociace.com.
Kontakt pro další informace: Lukáš Novák, pr@asociace.com, tel. 724 255 725

