Veletrh Antique začíná tento čtvrtek. Představí se na něm i dosud neznámý
obraz Josefa Čapka.
Praha, 20. 4. 2016; Zítra začíná na Novoměstské radnici v Praze 37. veletrh Antique.
Návštěvníci na něm uvidí mimo jiné i dosud neznámý olej Josefa Čapka Den a noc, který byl
loni objeven na zadní straně jiného obrazu. Veřejnosti bude toto dílo představeno zřejmě
vůbec poprvé. Jeho odhadní cena se pohybuje mezi 4,5 a 7 miliony korun.
V minulém roce byl v soukromém majetku v Praze objeven obraz Konvalinky signovaný
Josefem Čapkem. Na zadní straně obrazu byl černou barvou zamalován další obraz. „Majitel
obrazu se rozhodl k prodeji a Konvalinky odnesl do naší aukční síně, kde jsme se začali zabývat
zadní stranou díla. Z rentgenů pořízených v Národní galerii bylo totiž patrné, že se pod černou
barvou nachází velmi zajímavá malba,“ říká Albert Trnka z aukční síně EuropeanArts.
Restaurátoři aukční síně plátno sejmuli z napínacího rámu, pod kterým byla nalezena
signatura a datace J. Č. 1921, bylo tedy zřejmé, že dílo pochází z velice ceněného a vzácného
Čapkova období a obraz by mohl mít spojitost s výtvarným uskupením Devětsil. Poté začali
opatrně snímat skalpely milimetr po milimetru černou barvu; chemickou cestou to nebylo
možné, odstranila by se nejen černá barva navrchu, ale i obraz pod ní. „Náročný
restaurátorský úkon se zdařil a objevila se nádherná alegorická scenérie. Na rozkvetlé louce
vpředu je ztvárněn rok života jako jaro, léto, podzim a zima. Ústředním motivem obrazu je
místo odpočinku a klidu, nad kterým se střídá den a noc obklopující cestu na věčnost, která je
znázorněna jako šipka k nebesům. Celé dílo je nádhernou alegorií věčnosti lidského života,“
vysvětluje A. Trnka.
„Věříme, že mimořádné exponáty pomohou ještě zvýšit zájem veřejnosti nejen o veletrh, ale i
povědomí o umění a starožitnostech obecně. To je ostatně jeden z důvodů, proč naše asociace
veletrh pořádá a proč vyvíjí i další aktivity pro veřejnost,“ říká prezident pořadatelské Asociace
starožitníků Jan Neumann.
Veletrh Antique začíná na Novoměstské radnici v Praze ve čtvrtek 21. 4. a bude trvat do
neděle 24. 4. Hlavním mottem letošního veletrhu je Ženská krása v umění, vystavovatelé tak
ve svých expozicích představí množství exponátů právě s tímto motivem.
***
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

