TISKOVÁ ZPRÁVA

Veletrh starožitností Antique představí sochu od Baucha i unikátní sbírku
luxusních hodinek
Praha, 17. dubna 2014: Přesně za týden se otevřou návštěvníkům dveře Novoměstské radnice v
Praze, kde proběhne již 33. ročník veletrhu starožitností Antique, tentokrát s mottem „starožitnosti
pro gentlemany a jejich dámy“. Vedle desítek tradičních starožitných předmětů – od hodinek a
šperků po porcelán – budou k vidění i velmi cenné umělecké exponáty.
Návštěvníci veletrhu budou mít od čtvrtka 24. dubna do neděle 27. dubna jedinečnou příležitost
prohlédnout si plastiku klečící dívky od českého sochaře Jana Baucha (1898-1995), která pochází
z osobního majetku slavného českého prvorepublikového malíře Rudolfa Kremličky. Na veletrhu bude
vystaven i obraz „Tři dívky“ od uznávaného českého malíře Stanislava Podhrázského (1920-1999).
Zatímco většinu vystavených exponátů si mohou zájemci pořídit domů, tato cenná umělecká díla
půjdou po skončení veletrhu do veřejné aukce.
Mezi vystavovanými předměty bude i unikátní sbírka kapesních hodinek, které jsou tradiční
oblíbenou kategorií sběratelství „gentlemanů“.
„Unikátní jsou zejména zlaté dvouplášťové kapesní hodinky Patek Philippe z roku 1910, které byly
určeny pro brazilský trh a jejichž dnešní cena se pohybuje kolem 260 tisíc korun. Právě na počátku 20.
století byly země Jižní Ameriky, mezi nimi například Argentina, na vzestupu a mnoho tehdejších firem
se proto zaměřovalo na vývoz luxusního zboží pro tamější movitou klientelu,“ upřesňuje za pořadatele
veletrhu prezident Asociace starožitníků ČR Ing. Jan Neumann.
„Vzhledem k tématu dubnového veletrhu si přijdou na své i sběratelé mincí, které budou k vidění na
stáncích jednotlivých starožitníků i samostatně na stánku firmy Aurea Numismatika,“ doplňuje Jan
Neumann. Ten zároveň upozorňuje, že někteří starožitníci představí nejcennější poklady ze svých
depozitářů až v den zahájení veletrhu. „Už nyní můžeme ale prozradit, že k vidění bude dále i
ojedinělá sbírka figurálního porcelánu Rosenthal. Věříme proto, že stejně jako v minulosti nebude
veletrh jen příležitostí k nákupu, ale i zajímavým tipem na výlet za uměním a krásou starožitností.“
Již 33. ročník veletrhu starožitností Antique proběhne ve dnech 24. - 27. dubna na Novoměstské
radnici v Praze na Karlově náměstí. Veletrh představí předměty, které doprovázely každodenní
život našich předků, jako jsou mince, kuřácké potřeby, soupravy na podávání vína, zbraně, lovecké
potřeby nebo doplňky na pracovní stůl. Na ženy zase čeká výstava šperků, hodinek a dalších ryze
dámských doplňků.
Pro návštěvníky bude veletrh otevřen od čtvrtka (24. 4.) do soboty (26. 4.) od 10 do 19 hodin,
v neděli 27. 4. pak do 17 hodin. Návštěvníci budou moci opět zdarma využít profesionálního
poradenství na stánku Asociace starožitníků. Zde také získají informace o dvouletém rekvalifikačním

studiu na Rudolfinské akademii určeném budoucím starožitníkům a všem zájemcům o vzdělání v
oblasti umění. Více informací na www.asociace.com.
***
Asociace starožitníků, o.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a má otevřené členství i pro majitele
soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalce či restaurátory. 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.
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