
„Co chcete slyšet?
Co Vám mám říci?
Vždyť jsem jenom 
nástrojem myšlenky.“

Jiří Jun 

„Kolikrát bylo vše nakresleno,
kolikrát bude vše nakresleno,
ale je tu ještě ta chvíle dočasnosti,
to uchopitelné nyní, poznamenané čistou plochy papíru.“
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„Umění tu není proto, aby vkusně zdobilo prázdnou stěnu nad 
fialovým gaučem obývacího pokoje.“

„Umění je především sdělením o časoprostoru ve kterém se dočasně 
pohybujeme, s onou touhou dotknout se toho co nás přesahuje.“
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Pan Jiří Jun a náš tým:
Kateřina Krejnická, Zuzana Ficenecová, 

Anežka Ritschelová, Bára Barošová



10. 1. 1942
Světlá nad Sázavou
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Minulost rodiny ovlivňuje její budoucnost.
„Mému otci sebrali obchod a moje sestra Věra, která 

byla výtvarnice v roce 1948 emigrovala.“



A ono to šlo …
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„Vono to 
pude.“



SUPŠ v Uherském Hradišti 1958 – 1962(grafika)
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„V roce 1962 jsem byl  v posledním 
ročníku, když mi ředitel jen tak 

mezi řečí na chodbě řekl, abych se 
nehlásil na vysokou školu.“
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„V roce 1967 jsem přišel do Třebíče a tam jsem se 
seznámil s moji velkou láskou se Zdenou…a vzájemně 

jsme se objevili.“
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Při pobytu v Třebíči v období normalizace 
bývaly útěchou procházky se ženou do tamější 

židovské čtvrtě a k bazilice sv. Prokopa.
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„Bojíš se?“ 
„Bojim, ale 
podepíšu.“

1989
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V roce 1989 
byli umělci 
první, kteří v 
Karlových 
Varech 
podepsali 
podporu 
studentům a 
veřejně nechali 
promítat 
události z 
Národní třídy 
v Praze.
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Ocenění
1998
2000
2001
2004
2006
2010
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Jsem dopis kraje……

Každá čára, každá skica, každá sebemenší 
realizace je částí onoho dopisu. A že ten dopis bude 
jednou dopsán až skončí naše existence
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