Ve čtvrtek začíná tradičně největší přehlídka starožitností v ČR –
veletrh Antique
Praha, 9. 4. 2019; Na pražské Novoměstské radnici začne ve čtvrtek 11. dubna tradiční
veletrh starožitností Antique. Ve více než šedesáti expozicích se v něm představí prověření
obchodníci se starožitnostmi s tím nejlepším, co ve svých obchodech momentálně mají.
Součástí veletrhu je rovněž bezplatný poradenský servis pro veřejnost – experty pořádající
Asociace starožitníků v něm tentokrát doplní také odborníci, kteří vystupovali v televizním
pořadu „Poklad z půdy“.
„Poradenství týkající se původu a přibližné hodnoty předmětů, které lidé mají doma, nabízí
Asociace starožitníků standardně ve svém sídle nebo po internetu, v průběhu Antique ale
mohou lidé drobné předměty nebo fotografie starožitností vzít s sebou a přímo na místě si
udělat představu o tom, z jaké doby pocházejí a jakou mají cenu,“ říká prezident Asociace
starožitníků Jan Neumann. „Smyslem je, aby lidé věděli, jakou přibližnou hodnotu mají
předměty v jejich vlastnictví, a neprodávali je případně pod cenou, což může být problém
třeba u důvěřivých seniorů,“ vysvětluje J. Neumann. Letos poradí návštěvníkům veletrhu
mimo jiné experti vystupující v populárním televizním pořadu Poklad z půdy, jehož druhou
sérii chystá TV Prima již brzy.
Interaktivní expozice kýče v Salonu vetešníka
Prvorepublikový salon, který byl součástí dvou minulých veletrhů, nahradí tentokrát
autentický Salon vetešníka v režii pana Pavla Kuřete, rovněž známého z „Pokladu z půdy“.
Návštěvnici veletrhu se tam budou moci mimo jiné zapojit do rozhodování o tom, co podle
nich je a co není kýč, na stejném místě proběhne rovněž přednáška doc. Jiřího Vaňka na téma
„Umění a kýč – je potřeba obojí?“, v níž se doc. Vaněk zamyslí nad tím, jakou roli při
posuzování „kýčovitosti“ určité věci hraje její stáří, cena nebo kontext, v kterém se s ní
setkáme.
Od šperků a obrazů až po keramiku, mince a historické zbraně
Asociace starožitníků pak hlavní téma veletrhu – „Uměn a kýč“ – zohlední ve své vlastní
expozici, kde vystaví mimo jiné sbírku panenek s porcelánovou hlavičkou, ukázku barevné
jablonecké bižuterie s velikonoční tematikou a v kontrastu k ní naopak uměřeně působící
sbírku šperků z českých granátů.
V expozicích vystavovatelů ale bude prezentována kompletní škála starožitností, od
oblíbených šperků a bižuterie, přes sklo, porcelán a keramiku až po starožitný nábytek, textil,
historické zbraně a staré bankovky a mince.
Veletrh potrvá do neděle 14. dubna.

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 nabídce a 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

