Odborná porota na veletrhu Antique ocenila především mimořádné
portréty
Praha, 23. 4. 2018; Odborná komise již tradičně udělila na veletrhu starožitností Antique
ocenění nejlepším exponátům a expozicím veletrhu.
Hlavní cenu odborné veletržní komise získala na 41. veletrhu Antique expozice společnosti
AAA – Antikvity Art Aukce. Komise ocenila vyváženost a kvalitu exponátů v čele s vynikajícím
portrétem paní Osuské od Jana Zrzavého, kterému se přezdívá „Československá Mona Lisa“.
Obraz je považován za jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší neoklasicistní portrét na světě a
zároveň byl nejdražším exponátem veletrhu.
Uznání za nejlepší expozici získal vystavovatel Antiques Petr Strnad z Červeného Kostelce.
Kromě toho byla již tradičně udělena také cena prezidenta Asociace starožitníků. Tu letos
získal olej na plátně s názvem „Švadlena“ od Františka Muziky z roku 1921, který na veletrh
přivezla společnost Arthouse Hejtmánek galerie a aukční dům.
Jarní veletrh Antique probíhal ve dnech 19. až 22. dubna na Novoměstské radnici v Praze a
tematicky se tentokrát zaměřil na umění a umělce spojené s první republikou. Hlavním
mottem veletrhu tak bylo „Umění mladé republiky“ a v expozicích vystavovatelů byly hojně
zastoupeny například artefakty ve stylu Art Deco. Prvorepublikového ducha připomněla také
expozice „Prvorepublikový salon“, kde v kulisách dobového nábytku, doplňků, ale i oděvů
probíhala převážná část doprovodného programu veletrhu, především přednášky a besedy.
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,
dvouletý rekvalifikační kurz, který 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

