Zítra v Praze začíná čtyřdenní veletrh starožitností Antique
Praha, 23. 11. 2016
Od čtvrtka 24. do neděle 27. listopadu bude na Novoměstské radnici v Praze probíhat 38.
veletrh starožitností Antique. Na jednom místě tak představí to nejlepší ze své nabídky
více než 60 prověřených starožitníků.
Obchod se starožitnostmi v ČR zažil za posledních 25 let výrazný rozmach: jeho roční obrat
překračuje podle údajů Asociace starožitníků 1,25 miliardu korun, a to bez započtení prodejů
na internetu. Téměř jednu miliardu (926 milionů Kč) přitom loni utržili obchodníci v aukcích.
Proměnou prošel i zájem sběratelů a zákazníků. „Počátkem devadesátých let byl v
kamenných obchodech oblíbený a vysoce cenění biedermeier a později i secese, v dnešní
době lidé vyhledávají art deco a kubismus, do hledáčku zájmu v obchodech se dostávají zlaté
mince a šperky,“ říká Simona Šustková, viceprezidentka Asociace starožitníků. Pokud jde o
aukční prodeje výtvarného umění, je podle S. Šustkové patrný například odklon od slavných
autorů konce 19. století: „V současné době se již mnoho let zájem sběratelů na aukcích
zaměřuje spíše na pozdější období, modernu a poválečné umění, a dále například na asiatika,
zbraně a bankovky.“
„Jak se sbírají starožitnosti“
Proměnám trhu se starožitnostmi se bude věnovat také debata „Jak se sbírají starožitnosti“?
kterou Asociace starožitníků pořádá ve spolupráci s Literárními novinami ve čtvrtek v 18:00
v Obřadní síni Novoměstské radnice. Akce, na níž budou diskutovat mimo jiné prezident
asociace Jan Neumann, galerista Martin Kodl či režisér, herec a sběratel umění Jan Kačer, je
přístupná veřejnosti.
Starožitníci podpoří NAUTIS
V průběhu podzimního veletrhu Asociace starožitníků tradičně podporuje vybranou
neziskovou organizaci formou sbírky mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu a také
propagací činnosti neziskového partnera. Letos podpoří pacienty trpící autismem, a to
prostřednictvím Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). „Tato nezištná pomoc je výrazem
našeho uznání vůči roli, kterou neziskový sektor ve společnosti hraje. Spolupráci s NAUTIS
jsme si v minulosti již k oboustranné spokojenosti vyzkoušeli a jsem rád, že na ni můžeme
letos navázat,“ řekl prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.
***
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.
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou
autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v ČR. Je registrovaným poskytovatelem terénních a
pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé
celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním. Je také
zřizovatelem Mateřské školy - školky Zajíc, Speciálně pedagogického centra a sociálního podniku
Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Více na www.nautis.cz.
Kontakt pro další informace: Lukáš Novák, pr@asociace.com, tel. 724 255 725

