Nejlepším exponátem 39. veletrhu starožitností Antique byla gotická madona
Praha, 24. dubna 2017; Přestože hlavní důraz kladl právě skončený veletrh starožitností Antique na
šperky a jejich investiční potenciál, jako nejlepší exponát vyhodnotila odborná komise dřevěnou
gotickou madonu z poloviny 15. století.
Jedná se o zhruba devadesáticentimetrovou sošku z polychromovaného dřeva, kterou na veletrh
přivezla galerie Arthouse Hejtmánek. Komise kromě estetické a historické hodnoty exponátu ocenila i
to, že podobné artefakty nejsou na veletrhu k vidění často.
Šperky však nepřišly zkrátka. Jako nejlepší expozice byla vyhodnocena prezentace Pražských
starožitností, v níž byly šperky výrazně zastoupeny. Návštěvníci veletrhu Antique zde mohli vidět
mimo jiné unikátní kubistický prsten nebo prsten s mimořádně velkým tanzanitem. Ceny obou těchto
šperků se pohybují ve statisících korun.
Cenu prezidenta Asociace starožitností získala expozice dr. Jiřího Hořavy, která zahrnovala asi 60 děl
významné české keramičky Heleny Johnové (1884 – 1962) a rovněž rozsáhlou monografii o této
výtvarnici, která vyšla krátce před konáním veletrhu.
39. veletrh starožitností Antique navštívilo od čtvrtka 20. 4. do neděle 23. 4 zhruba sedm tisíc lidí,
kteří měli možnost prohlédnout si prodejní expozice 66 vystavovatelů z celé ČR. Další, již čtyřicátý
veletrh starožitností se bude konat od 23. do 26. listopadu 2017 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

