Dnes začíná Antique; přehlídka starožitností je tentokrát zaměřená
na fenomén sběratelství
Praha, 23. 11. 2017; Dnes v 10 hodin začíná veletrh starožitností Antique. Ten nabízí
tradičně největší přehlídku starožitností v ČR, prezentovat je tam bude více než šedesát
vystavovatelů z celé České republiky i několik zahraničních hostů. Veletrh probíhá na
Novoměstské radnici v Praze a potrvá do neděle 26. listopadu.
Antique představí celou škálu starožitných předmětů, od šperků, historického skla, keramiky a
porcelánu až po mince, plastiky, sochy, obrazy a starožitný nábytek. „Největší zájem mezi těmi
návštěvníky veletrhu, kteří přicházejí nakupovat, bývá právě o šperky a kvalitní bižuterii, ty lze
pořídit již řádově za stokoruny. Pro vekou část veřejnosti je ale Antique především možností
prohlédnout si na jednom místě nabídku desítek obchodů a udělat si představu o tom, co by je
mohlo zajímat, jaká je cena podobných věcí nebo jestli třeba něco podobného doma nemají,“
říká Jan Neuman, prezident pořádající Asociace starožitníků. Doplňuje, že po celou dobu
veletrhu bude v expozici Asociace fungovat bezplatná poradenská služba, kde se budou moci
lidé zeptat na vše, co je v souvislosti se starožitnostmi zajímá, případně se informovat na stáří,
kvalitu a cenu vlastních starožitností.
K vidění bude mimo jiné sbírka umělecké keramiky firmy Graniton
Hlavním tématem letošního veletrhu jsou sbírky a sběratelství. Vystavovatelé budou tedy
tentokrát akcentovat mimořádné sběratelské kusy, ucelenější sbírky starožitností i rarity a
kuriozity ze světa starožitností. Asociace starožitníků například ve své expozici představí část
unikátní sbírky Jiřího Hořavy, která zahrnuje zhruba 400 kusů umělecké a užitkové keramiky
vyrobené mezi lety 1907 až 1928 prestižní firmou Rydl a Thon – Graniton. Ta se proslavila
především produkcí kubistické keramiky výtvarníků z okruhu Artělu, Hořavova sbírka však
prezentuje celou šíři výrobního sortimentu této firmy a zahrnuje díla takových autorů, jako
byli Janák, Hofman, Margold, Štursa, Kodet, Sapík, Podhajská, Horejc nebo Stockar. „Jiří
Hořava se tomuto tématu věnuje i badatelsky a zpracoval ho i v obsahově velice kvalitní a
výpravně pojaté publikaci, která bude na veletrhu také k vidění,“ říká Jan Neumann.
Na veletrhu bude probíhat sbírka ve prospěch NAUTIS
Již tradičně bude po celou dobu veletrhu probíhat v prostorách Novoměstské radnice
charitativní sbírka. Letos bude – stejně jako loni – věnována Národnímu ústavu pro autismus
(ve zkratce NAUTIS). Ten poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického
spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je zřizovatelem integrační mateřské školy,
speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který
zaměstnává lidi s autismem. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje
organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS a jejich rodin v Evropě. Více informací na
www.nautis.cz.

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

