Doprovodný program k veletrhu starožitností Antique 2018
Základní informace o akci
Veletrh Antique probíhá v prostorách Novoměstské radnice vždy na jaře a na podzim a je tradičně
jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně předem registrovaní a
ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Na jednom místě se tak prezentuje nabídka zhruba
šesti desítek starožitníků. Návštěvnost veletrhu se za rok pohybuje mezi 15 až 16 tisíci lidí.
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 v cenách.
Doprovodný program
Veletrh doplňuje doprovodný program, jehož zaměření se mění v závislosti na hlavním mottu
veletrhu. Letošní podzimní veletrh se u příležitosti 100 let československé státnosti věnuje tématu
100 let českého designu.
Prvorepublikový salon
Součástí doprovodného programu bude po jarním „pilotním“ vyzkoušení prvorepublikový salon:
Jedna z místností v prvním patře Novoměstské radnice, kde veletrh probíhá, se zaplní ukázkami
dobového nábytku – například ikonickými židlemi „thonetkami“, křesílky a stolky, chybět nebude Art
Deco skleník ani doplňky, jako jsou stojan na květiny, lampy, ale i dobová umělecká díla – obrazy,
porcelán. Atmosféru první republiky dotvoří dobové filmové záběry a dobové šaty, například
takzvané „charlestonky“ s typickým Art Deco vzorem z roku 1926 nebo večerní i denní šaty z třicátých
let. V dobovém oblečení budou i dvě „hostitelky“ salonu. Návštěvníci budou moci usednout do
křesel, odpočinout si, vypít si kávu z veletržního baru nebo zalistovat jednou z publikací o designu.
Poradenství k údržbě a drobným opravám retro nábytku
Přímo v prostorách salonu bude probíhat také poradna, jak si starý nábytek např. po prarodičích
podomácku opravit tak, aby získal svou původní krásu. V režii www.opraseno.cz.
Poradna Asociace starožitníků
Po celou dobu veletrhu je možné bezplatně se poradit s experty z řad Asociace starožitníků o stáří,
původu a hodnotě vlastní starožitnosti. Stačí přinést předmět na veletrh, nebo – v případě
rozměrnějších předmětů – přijít s jeho fotografií. Experti Asociace poradí s orientační cenou
předmětu. Smyslem služby je pomoci lidem zjistit, jaké „poklady“ mají doma, např. po předcích, a
také předcházet tomu, aby byli při jejich případném prodeji napáleni.
Přednášky a besedy pro veřejnost
Přímo v prostorách prvorepublikového salonu budou v průběhu veletrhu probíhat bezplatné
přednášky, jejichž program zveřejní Asociace zhruba 3 týdny před konáním veletrhu. Tento rok se ale
budu týkat primárně designu a designérů.
Expozice ikon čs. designu
Přímo v expozici Asociace starožitníků budou k vidění některé ikonické předměty československého
designu od autorů, jako jsou Janák, Sutnar apod. Obsah expozice bude opět přesněn zhruba 3 týdny
před začátkem veletrhu.

Doprovodný program v prvorepublikovém salonu na veletrhu Antique
1. patro, sál G, č. 61
Pro návštěvníky veletrhu zdarma

Přednášky spojené s besedou:
Pátek 16. 11. / 17:00 - „Jak se žilo uměleckým tvůrcům první republiky“
Beseda s viceprezidentkou AS Simonou Šustkovou a starožitníkem Michalem Jankovským.
Sobota 17. 11. / 16:00 – „Neznámý Josef Mrázek“
Přednáška Heleny Kalasové z Muzea letovické keramiky o životě a díle umělce, podnikatele a
vlastence Josefa Mrázka.
Sobota 17. 11. / 17:00 – „Design od monarchie k třetí republice“
Přednáška designéra a sběratele Jana Jaroše zaměřená na vývoj designu během období před pádem
monarchie až do 40. let 20. století.

Další doprovodný program:
Poradenství „Oprášeno“ – během veletrhu v prostorách salonu (mimo termíny přednášek)
Rady a doporučení, jak si sami doma můžete udělat „ze starého nové“ a jak navrátit starým věcem
svoji původní krásu.
Expozice Asociace starožitníků, z. s. (1. patro, č. 52 u veletržního bistra)
Odborné bezplatné poradenství v oblasti oceňování starožitností.
Po celou dobu konání veletrhu.

