Jubileum a výstava díla výrazného umělce z našeho kraje Jiřího Juna
V Karlovarském kraji máme mnoho zajímavých a inspirativních lidí, na které můžeme být
právem hrdí. Jedním z nich je výtvarník Jiří Jun, který patří k nejvýraznějším
výtvarníkům našeho kraje a který začátkem roku oslavil 80. narozeniny. Galerie umění v
Karlových Varech v Becherově vile připravuje u této příležitosti průřezovou výstavu díla
tohoto chodovského výtvarníka. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. února
2022 od 17 hodin. Expozice nese název „Neustálé hledání“ a velmi se na ni těším. Budou
se vystavovat nejen jeho aktuální díla tvořená specifickou technikou, která mám asi
nejraději, ale i období starší včetně toho, kdy se věnoval například kreslenému humoru.
Pan Jiří Jun je kromě svého nadání také velmi milý člověk pevných zásad, se kterým je
díky jeho životnímu elánu a pohledu na svět radost mluvit. I proto nezbývá při
návštěvách u něho doma a v ateliéru dostatek prostoru na důkladnější prohlídku jeho
děl, pokaždé si totiž hodně povídáme, o životě, o politice, vždy mě něčím novým
překvapí a hodně se nasmějeme. Těším se, že na výstavě budu mít podstatně více času a
klidu na jeho dílo. Každá grafika Jiřího Juna má totiž svůj příběh a energii. Chce to klid a
čas nechat je na sebe působit. Takže pokud máte rádi výtvarné umění a chcete si dopřát
skvělý umělecký zážitek, tak výstavu perokreseb Jiřího Juna rozhodně doporučuji. Během
své umělecké činnosti vystavoval ve 12 zemích, například ve Francii, Itálii, Norsku,
Polsku, Německu či USA. Jeho díla jsou mimo jiné ve sbírkách pražského Musea Kampa,
pro které je zakoupila paní Meda Mládková.
Pan Jiří Jun se narodil se ve Světlé nad Sázavou a do Chodova, kde žije dodnes, se
přistěhoval v roce 1969. Jak sám říká, Chodov mu přirostl k srdci a stal se mu domovem.
Po základní škole krátce pracoval jako malíř porcelánu v Okrouhlici, kde se seznámil s
malířem Janem Zrzavým, který ho velmi ovlivnil a radil mu jak kreslit. Poté se dostal na
střední uměleckoprůmyslovou školu, kde byl jedním z nejlepších studentů. Na vysokou
školu se ale kvůli rodinnému původu hlásit nemohl. Odmítl podepsat Antichartu a v roce
1989 se aktivně zapojoval do dění v Karlových Varech a angažoval se v Občanském fóru.
V letech 1969 až 2000 pracoval jako výtvarník Sokolovské uhelné.
Panu Jiřímu Junovi moc přeji, aby stále nacházel dostatek inspirace pro svoji tvorbu a
také dostatek sil pro vše, co má rád. Přeji mu pevné zdraví a dobrou náladu. Zkrátka vše
nejlepší do dalších let!
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