Na veletrhu Antique bude od zítřka k vidění unikátní kubistický
prsten
Praha, 19. dubna 2017; Zítra začíná tradiční veletrh starožitností Antique. Jedním
z exponátů, které na něm budou k vidění, je i zcela výjimečný český šperk. Jedná se o
platinový kubistický prsten zdobený drahými kameny, jehož hodnota je 700.000 Kč.
Unikátní prsten nazvaný Manhattan přiveze na veletrh Antique vystavovatel Pražské
starožitnosti. Jedná se o český kubistický šperk vyrobený ve dvacátých letech minulého století,
který na první pohled upoutá výjimečným designem i zpracováním. Je vyrobený z platiny o
ryzosti 950/1000 a zdobený bílými a žlutými brilianty a „bagetami“ (další typ brusu diamantu),
přírodními safíry a přírodními rubíny. Jeho hmotnost je 47,48 gramů. Cena tohoto šperku je
700.000 Kč.
„Kubistický šperk je téměř bytostně českou záležitostí, pokud se někdy něco podobného
objevilo v zahraničí, bývá to většinou zařazeno do konečného období Art deca, často jako
finální manýra,“ říká k výjimečnému exponátu prezident Asociace starožitníků Jan Neumann a
dodává: „Český kubismus je velmi výrazný v architektuře, malbě, nábytku. Šperky jsou
neskutečně vzácné, jedná se tedy o zcela mimořádný artefakt.“
Veletrh Antique proběhne od čtvrtka 20. dubna do neděle 23. dubna v prostorách
Novoměstské radnice v Praze 2. Návštěvníci na něm kromě unikátů, jako je kubistický prsten
nebo sada šperků určených pro manželku svrženého egyptského krále Farúka I najdou i
reprezentativní nabídku dalších starožitných šperků, mincí, nábytku, zbraní a obrazů.
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

