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AntIquorum onlIne 
müzAyede evi Genel müdürü 
ve Sotheby’S AvrupA eSki 
bAşkAnI Geoffroy Ader, 
müzAyedeler konuSundAki 
20 yIllIk bilGiSini ve SAAtlere 
olAn tutkuSunu bizimle 
pAylAştI.

Geoffroy Ader, MAnAGinG 
director of AntiquoruM online 
Auction house And the forMer 
europeAn heAd of sotheby’s, 
shAred with us his More thAn 
20-yeAr knowledGe of Auctions 
And pAssion for wAtches.
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What specialties does a watch expert need?

a watch expert needs to be patient; it takes 
time to gain reputation in this world, only years 
of experience can lead to become a recognized 
specialist in the field of watches. I am originally 
from a family of auctioneers in Paris; my 
grandfather and father were both generalists. 
I inherited their passion for the art world but 
decided to specialize in watches. I had the chance 
to handle watches covering a scope of 500 years of 
history; therefore I am now knowledgeable about 
both pocket- and wristwatches, or a large part of 
watchmaking history, the most important thing is to 
be humble, with the wish to learn more every day. 

Which aspects of horology do you see as most 

innovative today?

the innovative brands today are definitely the so-
called Swiss Independent Watcmakers. as an example, 
one of its leading figures is Francois Paul Journe, 
under his brand FP Journe; he is at the forefront of this 
new generation. he really developed his own design 
while also incorporating the best technical aspects 
of watchmaking with new complications, such as the 
famous “resonance”.

How was the Important Modern & Vintage Timepieces 

Auction, which took place on May 10 in Geneva?

It was a great success; we achieved some strong 
results in all areas of the watch market, such as the 
Leroy complicated watch, which was a gift from the 
King alphonse XIII of Spain; the historical reverso that 
belonged to general macarthur; and finally the Patek 
Philippe ref. 2499, retailed by tiffany & co.; a blend of 
antiquorum’s skills as the premier watch auctioneer 
since 1974.

Nowadays, what determines the value of a pocket-

watch? Is it its history?

the value of a pocket-watch is determined by different 
factors, and one of them is indeed its history and 
provenance. Pocket-watches appear in the later part of 
the 16th century, circa 1550, in the region of nuremberg, 
germany. Since this period, they have followed 
different trends according to styles and fashion, with 
some made especially for specific markets, like the 
ones for the ottoman Empire. You know, one of the 
first watchmaker’s to the Sultans of ottoman Empire, 
late 17th century was Isaac rousseau, father of the 
Swiss philosopher Jean-Jacques rousseau. definitely 
the ones made for royal courts are today definitely 
much sought after by collectors. 

Bir saat eksperinin ne tür özelliklere sahip 
olması gerekir?
Saat eksperinin sabırlı olması gerekir; bu dünyada 
bir isim edinmek zaman alır. Ancak yılların 
getirdiği bir tecrübeyle saat alanında tanınmış bir 
uzman olabilirsiniz. Paris’te müzayedecilik yapan 
bir aileden geliyorum; büyükbabam da babam 
da birçok konuda yetenekliydi. Sanat dünyasına 
duydukları tutkuyu onlardan tevarüs ettim ve saat 
alanında uzmanlaşmaya karar verdim. Tarihi 500 
yıla uzanan saatleri inceleme fırsatım oldu; bu 
nedenle şu anda cep saatlerinden kol saatlerine 
uzanan bir skalada çalışıyorum ki bu da saat 
yapımı tarihinin büyük bir kısmını oluşturuyor. 
Ama bu konuda en önemli unsur mütevazı olmak 
ve her gün daha fazla şey öğrenmeyi istemek.

Günümüzde saat yapımının hangi yönlerini 
yenilikçi buluyorsunuz?
Günümüzde yenilikçi dediğimiz markalar 
çoğunlukla İsveç Bağımsız Saat Üreticileri olarak 
anılan grupta yer alıyor. Örnek verecek olursam, 
akla ilk gelen isimlerden biri FP Journe markasının 
sahibi Francois Paul Journe yeni nesle öncülük 
ediyor. Bir yandan kendi markasını oluştururken 
diğer yandan saat yapımının en iyi teknik yönlerini 
yeni komplikasyonlarla bir araya getirerek ünlü işi 
“Resonance” gibi parçalar üretiyor.

10 Mayıs’ta Cenevre’de gerçekleşen Önemli 
Modern ve Vintage Saatler Müzayedesi nasıl 
geçti?
Büyük bir başarıydı. Saat pazarının her alanında 
son derece iyi sonuçlar elde ettik. Bunların 
arasında İspanya Kralı 13. Alfonso’dan hediye bir 
komplike saat olan Leroy, General MacArthur’a 
ait olan tarihî Reverso ve son olarak da 
1974’ten bu yana en iyi saat müzayedecisi olan 
Antiquorum’un becerilerinin bir bileşimi olan 
ve Tiffany & Co. tarafından satışa sunulan 2499 
numaralı Patek Philippe modeli var.

Günümüzde bir cep saatinin değerini 
belirleyen nedir? Tarihi diyebilir miyiz?
Bir cep saatinin değerini farklı etkenler belirler; 
bunlardan biri saatin tarihi ve menşeidir. Cep 
saatleri 16. yüzyılın sonlarına doğru, 1550’lerde 
Almanya, Nuremberg bölgesinde ortaya 
çıkıyor. O dönemden bu yana tarz ve moda 
anlayışına göre farklı trendlerde üretilebiliyorlar. 
Bazıları Osmanlı İmparatorluğu gibi spesifik 
pazarlar için üretiliyor. Bildiğiniz gibi, 17. 
yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu 
padişahlarının ilk saatçilerinden biri İsveçli ünlü 
filozof Jean-Jacques Rousseau’nun babası Isaac 
Rousseau’ydu. Koleksiyonerlerin bugünlerde en 
çok peşinden koştuğu hanedanlık saatleri tabii ki 
bunlar.

Lüks modelleri normal olanlardan nasıl ayırt 
ediyorsunuz?
Lüks saat pazarı her şeyden önce geleneğe 
dayalıdır; bir tür uzun ömürlülük katar parçaya. 
Çoğu saat tasarımcısı marka 100 yaşını aşmıştır; 
hatta bazıları daha da eskidir. Bu da tarih ve 
babalardan kalan miras olgularıyla yakından 
ilişkili bir imaj oluşturuyor. Şunun da altını 
çizmek gerek: Lüks dünyasında öyle bir zaman 
boyutu var ki müşteri bir saat taktığında başka 
bir dünyaya adım atmış oluyor ve yaşlı ve genç 
nesiller arasında bir köprü rolü oynuyor.

Kendi koleksiyonunuz var mı?
Benim koleksiyonum zaman olgusuyla alakalı; 
bu konuyla ilgili her şeyi topluyorum; heykeller, 
tablolar, hatta ender kitaplar ve fotoğraflar… 
Bir de babamdan ve büyükbabamdan miras 
kalanların da aralarında bulunduğu yargıç 
tokmağı koleksiyonum var. 1930’lardan bu 
yana ailemdeki müzayedecilerin dâhil olduğu bir 
gelenek bu.

How do you differentiate luxury models from regular 

ones? 

the luxury watch market relies on tradition more than 
anything else, it brings in a dimension of longevity; 
most watchmakers are more than one hundred years 
old, some even more, it really conveys a strong image 
that is closely linked to history and the patrimonial 
aspect. It is important to note that in the luxury world, 
there is this dimension of time across the ages that 
really brings the customer into another world where he 
is the link between older and younger generations.

Do you have your own collection?

my collection is related to the subject of time; I collect 
everything connected with this subject, like sculptures 
or paintings, even rare books and photographs; 
also I have a collection of gavels, including the ones 
inherited from my father and grandfather; there has 
been a tradition of auctioneers in my family since 1930.


