Veletrh Antique ode dneška představuje nejen reprezentativní
ukázku starožitných šperků, ale třeba i zlatou dózu na kokain
Praha, 20. dubna 2017; Čím se zdobily naše prababičky, co málem nosila egyptská královna,
ale i z čeho šňupala prvorepubliková smetánka – to vše je ode dneška od 10:00 k vidění na
Novoměstské radnici, kde začne již 39. veletrh starožitností Antique. Potrvá do neděle 23.
dubna.
Hlavním tématem veletrhu jsou tentokrát šperky jako investice a bezpečné uložení rodinného
majetku. „Malá velikost a tudíž snadná přenosnost šperků, jejich dekorační vlastnosti,
srozumitelnost ve smyslu, že téměř každý člověk ví, že starožitný šperk má značnou cenu,
takže je směnitelný za peníze či cokoliv jiného – to všechno z nich dělá zajímavou komoditu a
investici,“ říká Simona Šustková, viceprezidentka Asociace starožitníků, a dodává: „Ceny
starožitných šperků prověřila historie lidstva, neztrácejí ji ani v nejhorších chvílích. Navíc ceny
zlata a drahých kamenů trvale narůstají. Osobně mi dává větší smysl koupit si zlato v nějaké
podobě, kterou mohu nosit a denně tak obdivovat práci umělců a designérů, než kupovat
kousky zlata jako úlomky čokolády. Pro běžného investora a sběratele, který nekupuje zlato či
brilianty na kila, to rozhodně dává větší smysl.“
Šperkům bude ve zvýšené míře věnován prostor v expozicích všech vystavovatelů, kromě toho
Antique představí i některé mimořádné kusy a kuriozity. Vedle kubistického prstenu české
provenience či šperků, které v 50. letech minulého století nechal pro svou ženu vyrobit
egyptský král Farúk I, k nim bezesporu patří dva zlaté prsteny a náramek z období pozdně
císařského Říma (2. - 4. stol. našeho letopočtu) nebo manželské dobové prsteny z 18. stol. s
podobiznami Antonie, kněžny Paar, a Johanna Wenzela, knížete Paar. Fantazii milovníků
historek ze života prvorepublikové smetánky pak jistě zjitří krásná zlatá dóza na kokain z 20.
až 30. let 20. století, která je v expozici Asociace starožitníků k vidění včetně dávkovací
lopatičky.
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

