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GRUPA JUNIJ 1970-1985

Ustanovni člani Grupe Junij

Od leve proti desni: Harald Draušbaher, Stane Jagodič, Milomir Jevtić
(skupini se je priključil ob njeni drugi razstavi), Viktor Gojkovič
in Enver Kaljanac
Fotomontaža: Stane Jagodič, 1971

Simbol Grupe Junij
Simbol Grupe Junij, natisnjen na naslovnici, je nastal leta 1973 in predstavlja nizko osvetljen narejen
izdelek (ready-made) električno vtičnico, ki na prvi
pogled spominja na korono sončnega mrka ali avro
krožnega reliefa. Zato ne čudi, da je pri delovanju
Grupe Junij najbolj izstopal fotomedij (igra svetlobe,
sence in teme). Funkcija sicer drobnega uporabnega
predmeta reliefne oblike z dvema okroglima odprtinama je zaradi specifične osvetlitve pridobila na monumentalni izraznosti, predstavlja pa izvor energije,
napetost, stik, iskrenje in svetlobo. V širšem smislu
gre za omrežje in povezovanje, kar v marsičem simbolizira mednarodno gibanje Grupe Junij, predvsem
v organizacijskem in duhovnem smislu. Kratek,
jedrnat manifest (natisnjen na strani 5) v kombinaciji
s pomenljivim simbolom in seveda s premišljeno
zastavljenimi katalogi je uspešno privabljal napredne
vizualne umetnike iz različnih koncev sveta. Okrog
200 ustvarjalcev iz približno tridesetih držav, od Tokya do New Yorka in Ria de Janiera do Tampereja na
Finskem. Med njimi so umetniki svetovnega slovesa:
Christo in Jeanne Claude, Emilio Vedova, Richard
Long, Roman Cieslewicz, Vjenceslav Richter, Ugo
Mulas, Arthur Tress, Lorenzo Merlo, Adolf Born,
Jugoslav Vlahović, Jiři Šalamoun. Preostali so navedeni na strani 13. Seveda je tudi prišlo do napetosti
in navzkrižij v majhni domači kulturniški sredini, kajti
mednarodno delovanje Grupe Junij je postopoma
začelo vznemirjati nekatere domače kritike, galeriste
in ustvarjalce, tako, da so se pričeli javni in podtalnih
napadi in končno še negiranje avantgardne usmeritve. V določenem smislu se je nato v slovenskem
kulturnem prostoru zgodil kratki stik in ”električni
mrkˮ, ki je trajal za Grupo Junij skoraj četrt stoletja.
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YU-piloti, od spodaj navzgor: Stane Jagodič, Enver Kaljanac
in Boštjan Putrih
Koncept-fotomontaža: Stane Jagodič, 1978
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Slikarski atelje na Akademiji likovnih umetnosti. Od leve:
Božidar Grabnar, Enver Kaljanac, Stane Jagodič in Harald Draušbaher
Foto: Peter Vernik,1969

Ob priložnosti razstave Junij Junija – Izbor fotografij
iz Mednarodne likovne zbirke Junij (2012) v Muzeju
za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana smo se na
sestanku Grupe KunstHaus odločili, da se z odprtimi
rokami poklonimo veličastnemu in neponovljivemu
ustvarjalnemu gibanju Grupe Junij (1970-1985) ter
njenim gostom, in sicer z izdajo izredne številke
našega fanzina KunstHaus. V intervjuju objavljenem
v *časniku Delu je v kratkih stavkih delovanje Grupe
Junij ocenil Dr. Aaron Scharf iz Anglije, svetovno
priznani umetnostni zgodovinar, likovni kritik in teoretik na področju kreativne fotografije.
“Prezgodnja zrelost Grupe Junij me zmeraj znova
osuplja. Edinstvena je! V celovitosti njenega dela
razpoznavam domišljijo, ki jo je sprostilo to čudovito
združenje kulturno različnih umetnikov, ki jih družijo
humor, ironija, igriva bujnost. Grupa Junij kot mednarodna tovarišija umetnikov se mi zdi ustvarjalno
telo, v katerem je celota občutno večja od posameznih delov. Je še kje kakšna taka skupina?
Izrazita uporaba fotografije te skupine se je pokazala tako silovito in različno kot še nikoli poprej, izjema
so morda nadrealisti. Skupina si zasluži, da bi bila
mednarodno bolj znana, kot je, in rečeno poetično
ploskam temu šopu zvezd, ki osvetljuje esteski svod
ustvarjanja.”
Našemu domačinu, pobudniku, ustanovnemu
članu ter gonilni sili Grupe Junij in hkrati snovalcu
Mednarodne likovne zbirke Junij, ‘artholiku’ Stanetu
Jagodiču, ki se je odzval povabilu za predstavitev
grupe v fanzinu, se najlepše zahvaljujemo.
Zagotovo je Stane Jagodič s soprogo Greto največji
zaslužnik, da je Grupa Junij vzpostavila tako široko
mrežo sodelavcev: ustvarjalcev, galeristov, kritikov,
novinarjev, prevajalcev, oblikovalcev in donatorjev.
V delovanje je bilo treba vložiti ogromno organizacijskih in duhovnih naporov, finančnih sredstev in to
na idealistični osnovi brez vsakršnega honorarja.
Ob tem je treba omeniti, da so tudi nekateri stalni
člani grupe za organizacijo dali svoj prispevek;
največ Jagodičev prijatelj Enver Kaljanac, sledijo
Tone Demšar, Harald Draušbaher, Boštjan Putrih,
Ratimir Pušelja; na kratek rok pa sta nudila pomoč
tudi Božidar Grabnar in Peter Vernik. Domači in
tuji sodelavci Grupe Junij, ki so na različne načine
prispevali k akcijam, so omenjeni na straneh 32-38
in 42-43.
Jagodič je tudi v svojem mladostnem kraju Šmarju
pri Jelšah osnoval ter vodil Slovenski trienale satire
in humorja Aritas-satirA (1995 – 2001) in sformiral

Ob razstavi Junij 1982 v Jakopičevi galeriji v Ljubljani. Od leve:
Tibor Somogyi-Varga, Stane Jagodič, Enver Kaljanac, Janez Lenassi,
Kazuo Kitajima in Mirsad Begić.
Foto: Tibor Somogyi-Varga

Na razstavi Junij 1977 - Hommage à Man Ray v Mestni galeriji
v Ljubljani. Od leve: Boštjan Putrih, Stane Jagodič in Enver Kaljanac.
Foto: Marijan Pal

fotografsko zbirko šmarskega fotokronista Slavka
Ciglenečkega (1994).
Ker fanzin KunstHaus izhaja v obliki tanke revije in
ne zajetnega kataloga, smo se odločili, da v publikaciji predstavimo najpomembnejša pisna gradiva
vezana na Grupo Junij, zbirko, ter najtesnejše
sodelavce skupine, kot jih je Jagodič v obdobju
1980 -1995 upodobil na fotomontažah, pri katerih je
uporabil za izhodišče simbol skupine. Reproducirana so najpomembnejša likovna dela članov grupe,
naslovnice katalogov, posnetki nekaterih razstav,
otvoritev in performansov. Slikovno gradivo je torej
pretežno vezano na stalne člane Grupe Junij.
Zaradi specifične vsebine smo pristali na večjo naklado, ki sta jo podprla donatorja: Tiskarna Grafika
Gracer iz Celja, katere direktor je Miran Gracer, in
oblikovalski studio Kabinet 01 iz Ljubljane, ki ga
vodi Jan Jagodič. Obema se za dragoceno pomoč
najlepše zahvaljujemo.
Nani Poljanec, urednik
*Veselje in bolečina v fotografiji, pogovor z Dr. Aaronom Scharfom
ob 150-letnici fotografije (Drago Medved, Delo-Sobotna priloga,
Ljubljana, 8. december, 1989)
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UVOD
Gruppe KunstHaus grüßt
Gruppe Junij
Anlässlich der Kunstausstellung »Junij Junija« –
Auswahl der Fotografien aus der Internationalen
Kunstsammlung Junij 2012 im Museum für Architektur und Design Ljubljana wurde auf der Sitzung der
Gruppe KunstHaus entschlossen, der Gruppe Junij
(1970-1985), dieser grandiosen und einmaligen
Schaffensbewegung und ihren Gästen die Ehre zu
erweisen und zwar mit der Sonderausgabe unseres
Fanzins KunstHaus. Dr.Aaron Scharf aus England,
weltbekannter Kunsthistoriker, Kunstkritiker und
Theoretiker auf dem Gebiet der Fotografie hat in der
slowenischen *Tageszeitung »Delo« ein Interview
über die Tätigkeit der Gruppe Junij gegeben.
»Diese Frühreife der Gruppe Junij fasziniert mich
immer wieder. Sie ist einzigartig! In der Ganzheit
ihrer Arbeit erkenne ich die Fantasie, die durch die
wunderbare Vereinigung von unterschiedlichen
Künstlern ausgelöst wurde. Das was sie verbindet
ist Humor, Ironie, spielerische Üppigkeit. Die Gruppe
Junij als internationale Vereinigung von Künstlern
stelle ich mir wie einen kreativen Körper vor, in dem
die Ganzheit wesentlich größer von den einzelnen Teilen ist. Gibt es noch anderswo eine solche
Gruppe? Noch nie zuvor ist die so ausgeprägt verwendete Fotografie zum Vorschein gekommen. Ausnahme sind vielleicht die Surrealisten. Die Gruppe
würde sich ein größeres internationales Renommee
verdienen, als sie es hat. Ich applaudiere im poetischen Sinne diesem Büschel von Sternen, die den
esthetischen Horizont der Kreativität beleuchten.«
Ein herzliches Dankeschön unserem Landsmann,
dem Initiator, dem Gründungsmitglied, dem Spiritusagens der Gruppe Junij und dem Gründer der
Internationalen Kunstsammlung Junij, dem »Artholiker« Stane Jagodič.
Sicherlich ist Stane Jagodič mit seiner Gattin Greta
am meisten dafür verdient, dass die Gruppe Junij
ein so breites Netz von Mitarbeitern hergestellt hat.
Hier meine ich Schöpfer, Galeristen, Kritiker, Journalisten, Übersetzer, Designer und Spender. Die
Tätigkeit der Gruppe verlangte enorme organisatorische und geistige Anstrengung, viele Finanzmittel und zwar ausschließlich auf der idealistischen
Basis, ohne irgendein Honorar. Dabei ist zu erwähnen, dass auch andere Mitglieder bei der Organisation ihren Beitrag geleistet haben, am meisten der
Freund von Jagodič, Enver Kaljanac, dann Tone
Demšar, Harald Draušbaher, Boštjan Putrih und Ratimir Pušelja. Auf Zeit waren mitdabei auch Božidar
Grabnar und Peter Vernik. Die In- und ausländischen
Mitarbeiter der Gruppe Junij, die irgendwie zu den

Boštjan Putrih: Senčni utrip, kombinirana tehnika, 1971

Aktionen beigetragen haben, sind auf Seite 28-32
und 36-37 erwähnt.
In seinem Heimatort Šmarje pri Jelšah hat Stane
Jagodič die Slowenische Triennale von Humor
und Satire Aritas-satirA (1995 – 2001) gegründet und geführt. Er hat auch die Foto-Sammlung
des Fotochronisten von Šmarje pri Jelšah Slavko
Ciglenečki zusammengestellt.
Da das Fanzin KunstHaus in der Form eines dünnen
Magazins und keiner umfangreichen Katalogen erscheint, haben wir uns entschlossen, in der Publikation nur die wichtigsten Materialien vorzustellen, die
an die Gruppe Junij und die Sammlung gebunden
sind, und die nächsten Mitarbeiter der Gruppe, die
Stane Jagodič im Zeitabschnitt 1989 – 1995 in den
Fotomontagen abgebildet hat. Reproduziert werden
die wichtigsten Kunstwerke der Gruppenmitglieder,
die Titelseiten der Kataloge, die Aufnahmen einiger
Ausstellungen, Eröffnungen und Performances. Das
Bildmaterial lehnt sich also größtenteils an die Dauermitglieder der Gruppe Junij.
Die Auflage haben zwei Spender unterstützt: Druckerei Grafika Gracer aus Celje mit dem Direktor
Miran Gracer und das Design-Studio Kabinet 01
aus Ljubljana, geführt von Jan Jagodič. Den beiden
bedanken wir uns vom ganzen Herzen für die kostbare Hilfe.
Nani Poljanec, Redakteur
*Freude und Schmerz in der Fotografie, Interview mit Dr.Aaron Scharf
zum 150. Jahrestag der Fotografie (Drago Medved, Delo, Samstagsausgabe, Ljubljana, 8. Dezember 1989)
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MANIFEST JUNIJ
Likovni duhovni tok Junij se nagiba v smeri:
NOVIH MEDIJEV • PODIRANJA MEJA MED LIKOVNIMI TEHNIKAMI IN RAZLIČNIMI
ZVRSTMI • POUDARJANJA NOVE SENZIBILNOSTI • NEKONVENCIONALNEGA
POSEGANJA V URBANI PROSTOR, KRAJINO • NOVEGA VREDNOTENJA OKOLJA,
GOLEGA ČLOVEŠKEGA TELESA • POGLABLJANJA V PSIHO SODOBNEGA ČLOVEKA DRUŽBE • PRODIRANJA V NEZNANE RAZSEŽNOSTI MAKRO IN MIKROKOZMOSA
Protestno angažirani del razstav izzveni kot KRIK proti ekološki krizi, deformaciji sodobnega
zasičenega urbanizma, alienaciji, potrošniški miselnosti, izničenju vrednot, birokratizmu,
reakcionarnim težnjam, grozeči militarizaciji, blokovski razdeljenosti sveta, imperializmu,
hegemonizmu, rasizmu, zlu.
Ideje so se uresničevale v smislu osveščanja in opozarjanja s prisotnostjo satire, humorja in
alternativnih oblikovnih rešitev. Poudarjeno je bilo zavzemanje za DUHOVNO PREROJENEGA,
SVOBODNEGA ČLOVEKA • KULTIVIRAN ŽIVLJENJSKI PROSTOR • RAVNOVESJE MED
NARAVO IN TEHNIKO • ZAVAROVANJE FLORE IN FAVNE • ZA ZAŠČITO VESOLJSKEGA
PROSTORA • ZA SENZIBILNO DOJEMANJE SVETA IN TEHNIČNIH POJAVOV
V HARMONIJI Z NARAVO
Prepletanje duhovnonazorskih in tehničnih usmeritev logično sledi iz življenja in sveta z vsemi
njunimi zakonitostmi: rojstvo-življenje-smrt / nostalgija-sodobna angažiranost- vizionarnost /
realno-nadrealno-abstraktno / mikro-človek-makro. Pogoste in značilne prvine likovnih duhovnih
rešitev stalnih članov Grupe Junij in njenih somišljenikov so: ekspresivnost, pestra transpozicija
realnega v nadrealne simbole in abstrahirane ali popolnoma abstraktne rešitve s poetičnimi
poudarki. Metamorfoza človeka v razponu: robot-lutka / senca-negativ / v znamenju rojevanja,
hrepenenja, lebdenja, utesnjenosti, deformacije, izginevanja, odmiranja, sledi. Pogosto so bile
ideje izvedene v sekvencah ali razgibanih prostorskih tridimenzionalnih rešitvah s poudarjeno
monumentalno simetrično kompozicijo in serializacijo, multipliciranjem likovnih elementov.
Za linearno razgibanost so poskrbele različne mrežaste, rastrske, nagubane prvine, najdene v
naravi ali avtorsko ustvarjene. Kletka, embalaža, konzerva, maska, veriga, vrv, rana, kri - so
elementi angažirane izpovednosti in sodobnega filozofskega razglabljanja o biti sveta in kozmosa.
Značilno je ustvarjanje napetosti med trdo in mehko formo, med živo in mrtvo materijo, med
gladko in deformirano površino. Pojavlja se skrivnostno odpiranje, kipenje, prekipevanje mase,
ki jo utesnjuje trd geometrijski sistem. Nizka osvetlitev od strani poudarja dramatičnost in
ekspresivnost s kontrastnim nastajanjem oblik in senc. Prisotni so tudi motivi z lastnim virom
svetlobe, z intenzivnostjo žarenja, kar ustvarja vzdušje svečanosti, duhovne razsvetlitve
(koncentrični krog, kvadrat, karo, elipsa).
Stalni člani Grupe Junij so se s svojimi rešitvami, nekateri tudi verbalno, zavzemali za trdne
umetnostne kriterije, ki zahtevajo uravnovešenje razuma in čustva, duhovnost, domišljijo, vizijo,
iskanje smisla človeškega obstoja.
Ritem, harmonija, usklajevanje po načelu naravne tektonike, rasti, dinamike, barvnih svetlobnih
zakonitosti, transponiranih skozi kreativno dejanje, so večne prvine umetniškega ustvarjanja.
Umetnost je grajena na celoviti sintezi: intelekta-čustva-duhovnosti / racionalnega-iracionalnega /
organskega-anorganskega in iz življenjske izkušnje, poglobljene filozofije.
Stane Jagodič, 1970-1978

DAS MANIFEST JUNIJ
Die bildnerisch-geistige Strömung Junij neigt sich in die Richtung:
DER NEUEN MEDIEN • DER ABSCHAFUNG DER GRENZEN ZWISCHEN DEN KUNSTTECHNIKEN UND VERSCHIEDENEN GATTUNGEN • DER HERVORHEBUNG DER NEUEN SENSIBILITÄT • DES UNKONVENTIONELLEN EINGREIFENS IN DEN URBANEN RAUM UND IN DIE
URBANE LANDSCHAFT • DER NEUEN UMWELTBEWERTUNG UND DES NACKTEN MENSCHENKÖRPERS • DER VERTIEFUNG IN DIE PSYCHE DES MODERNEN MENSCHEN • DES
EINDRINGENS IN UNBEKANNTE DIMENSIONEN VON MAKRO- UND MIKROKOSMOS
Der protest-engagierte Teil von Ausstellungen wirkt wie ein Schrei gegen die Öko-Krise, gegen
die Deformation des modernen gesättigten Urbanismus, gegen die Entfremdung, gegen die Konsummentalität, gegen das Zunichtemachen von Werten, gegen den Bürokratismus, gegen die
reaktionären Tendenzen, gegen die drohende Militarisierung, gegen die Blockverteilung der Welt,
gegen Imperialismus, Hegemonismus, Rassismus, gegen das Böse.
Die Ideen sind durch Bewußtseinsbildung und Warnungen, in der Anwesenheit von Satire, Humor
und durch alternative Formlösungen verwirklicht worden. Das Einsetzen für DEN GEISTIG NEUGEBORENEN, FREIEN MENSCHEN • FÜR EINEN KULTIVIERTEN LEBENSRAUM • FÜR EIN
GLEICHGEWICHT ZWISCHEN NATUR UND TECHNIK • FÜR DAS SCHÜTZEN VON FLORA
UND FAUNA • FÜR DAS SCHÜTZEN DES WELTRAUMS • FÜR DIE SENSIBLE AUFFASSUNG
DER WELT UND DER TECHNISCHEN ERSCHEINUNGEN IN DER HARMONIE MIT NATUR
wurde hervorgehoben.
Die Verflechtung von Weltanschauungs- und technischen Einstellungen folgt logisch dem Leben und der Welt mit all ihren Gesetzlichkeiten: Geburt-Leben-Tod / Nostalgie-moderne Engagiertheit-Vision / real-surreal-abstrakt / mikro-Mensch-makro. Die häufigen und charakteristischen
Elemente der künstlerisch-geistigen Lösungen der Dauermitglieder von Gruppe Junij und ihrer
Gleichgesinnten sind: Expressivität, eine abwechslungsreiche Transposition des Realen in die surrealen Symbole und abstrahierte oder vollkommen abstrakte Lösungen mit poetischen Tonen. Die
Metamorphose des Menschen im Rahmen: Roboter-Puppe / Schatten-negativ / im Zeichen des
Gebärens, der Sehnsucht, des Schwebens, der Bedrücktheit, der Deformation, des Schwindens,
des Absterbens, der Spuren. Oft wurden die Ideen in Sequenzen oder schwungvollen räumlich dreidimensionalen Lösungen mit betonter monumental - symmetrischer Komposition und Serialisation und durch das Multiplizieren der bildlichen Elemente ausgeführt. Für die lineare Bewegtheit
sorgten verschiedene in der Natur gefundene oder von den Autoren erfundene Netz-, Raster- und
Faltenelemente. Käfig, Verpackung, Konserve, Maske, Kette, Seil, Wunde, Blut – sind Elemente
der engagierten Aussagekraft und des modernen philosophischen Denkens über das Wesentliche in der Welt und im Kosmos. Charakteristisch ist die Herstellung von Spannung zwischen der
harten und weichen Form, zwischen der lebendigen und toten Materie, zwischen der glatten und
deformierten Oberfläche. Ein misteriöses Eröffnen, ein Aufwallen, ein Übrerlaufen der Masse, die
durch das harte geometrische System eingeengt wird. Durch die niedrige Beleuchtung von der
Seite und durch das kontrastierende Entstehen der Formen und Schatten wird das Dramatische
und das Expressive hervorgehoben. Auch die Motive mit eigener Lichtquelle und Glühintensität
sind vorhanden, was die Stimmung von Feierlichkeit und einer geistlichen Erleuchtung herbeischafft (konzentrischer Kreis, Quadrat, Karo, Ellipse).
Die Dauermitglieder der Gruppe Junij haben sich mit ihren Lösungen, einige auch verbal, für die
festen Kunstkriterien eingesetzt, die die Ausgewogenheit von Verstand und Gefühl, die Geistigkeit,
die Einbildungskraft, die Vision und das Suchen nach dem Sinn des menschlichen Daseins verlangen.
Der Rhytmus, die Harmonie, die Abstimmung nach dem Prinzip der Naturtektonik, des Wachstums, der Farb- und Lichtgesetzlichkeiten, die durch das kreative Handeln transponiert werden,
sind ewige Elemente des künstlerischen Schaffens. Die Kunst basiert auf der Ganzheitssynthese
von Intellekt-Gefühl-Geistigkeit / von der Synthese des Rationellen und Irrationellen / des Organischen und Anorganischen, vorwiegend hat sie aber ihren Ursprung in der Lebenserfahrung und
vertiefter Philosophie.
Stane Jagodič, 1970-1978
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GRUPA JUNIJ / 1969-1985

Z razstave Grupe Junij 1972, v ospredju asemblaž Staneta Jagodiča,
Mestna galerija, Ljubljana
Foto: Marijan Pal

Postavitev razstave Junij 1982 v Jakopičevi galeriji v Ljubljani.
V ospredju skulptura Toneta Demšarja in viseči bankovci avtorja
Jožeta Spacala.
Foto: Lado Jakša

Razstava Grupe Junij, Hommage à Marcel Duchamp, Moderna galerija,
Ljubljana, 1978 / V ospredju skulpturi Dušana Tršarja.
Foto: Moderna galerija

Nekaj besed o Grupi Junij, ki je bila osnovana leta 1969
v Gostišču Šestica v Ljubljani, katero so po končani
ljubljanski akademiji za likovno umetnost na pobudo
Staneta Jagodiča osnovali še Enver Kaljanac, Harald
Draušbaher in Viktor Gojkovič. Prav Gojkovič je grupo
poimenoval Junij, ker je ugotovil, da so bili vsi ustanovni
člani rojeni junija. Kaj hitro so pritegnili k sodelovanju
publicista Draga Medveda in se v Celju na začetku leta
1971 predstavili z neoekspresionistično, koloristično
zaznamovano razstavo figuralne in abstraktne usmeritve,
ki je pomenila izziv tako imenovani ljubljanski grafični šoli
in monotonemu akademizmu monokromatske barvitosti.
Ker se je Jagodič poleg slikarstva že od leta 1965 naprej samoiniciativno ukvarjal s karikaturo, fotomontažo,
objektmontažo, se je grupa po letu 1972 preusmerila v
nove medije in zvrsti. K sodelovanju je pritegnila avtorje
iz preostalih jugoslovanskih republik in nato še vrsto tujih
umetnikov, ki so bili gostje Grupe Junij. Sama skupina
je zaradi idejne transformacije doživela določen osip,
vendar se je število progresivnih gostov iz tujine iz leta
v leto povečevalo. Tako so lahko priredili velike razstave
s pomočjo Mestne Galerije (Božena Plevnik), Arhitekturnega muzeja Ljubljana (Peter Krečič, Stane Bernik) in
Moderne galerije v Ljubljani (Janez Sedej, Zoran Kržišnik),
ki so bile posvečene avantgardnim ustvarjalcem Manu
Rayu (1977), Marcelu Duchampu (1978) in Giorgiu de
Chiricu (1980). Slednja je imela tematsko izhodišče
‘Prisotnost metafizike’ in je nastajala v sodelovanju z
Lorenzom Merlojem, takratnim direktorjem Canon Gallery
v Amsterdamu. Razstave Grupe Junij so bile prenešene
tudi v druga slovenska mesta (Maribor, Kranj, Celje, Novo
mesto, Kamnik) in kraje takratne Jugoslavije (Zagreb,
Karlovac, Rovinj, Dubrovnik, Beograd, Novi Sad, Sarajevo, Skopje). V okrnjeni obliki so bile prenesene v tujino
(Celovec, Ronchi dei Legionari, Budimpešta, Istanbul,
Sao Paulo). Bile so pogosto pospremljene z literarnoglasbenimi večeri in performansi, katere je v glavnem
organiziral ali samo-stojno prirejal Stane Jagodič.

Plakat razstave Junij 1979, Dolenjski muzej, Novo Mesto, 1979 / oblikovanje: Jovo Grobovšek / motiv: Vlasta Zábranský
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Milomir Jevtić: Odkritje notranjosti, performans-fotografija, Študentsko
naselje v Rožni dolini, Ljubljana, 1975

Stane Jagodič: Metamorphozis Veneris, performans-fotografija,
sekvence I-XXXII, 1978 / kinetični objekt, 1969

Ratimir Pušelja: Dokument, izhodiščni motiv sekvenc I-IV, akril, 1977

Stane Jagodič: Scenografija predstave Pojte za menoj v Ljubljanski
operi, ob 100-letnici rojstva Otona Župančiča, Ljubljana, 1978
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Otvoritev razstave Junij 1978. Od leve: Marijan Brecelj, Darko Štrajn s
spremljevalko, Enver Kaljanac, Stane Jagodič in Zoran Kržišnik, direktor
Moderne galerije.
Foto: Marijan Pal

Enver Kaljanac ob zrcalni prizmi, v ateljeju v Študentskem naselju
v Ljubljani, 1974. Izhodiščni motiv: oljna slika na platnu
Foto: Marijan Pal

Otvoritev razstave Junij 1982 v Umetničkem paviljonu Cvijeta Zuzorić
v Beogradu, 1983. V ospredju asemblaž Ratimirja Pušelje.
Foto: Predrag Šidjanin

Televizijski nastop ob razstavi Junij 1978. Od leve: Enver Kaljanac,
Biljana Unkovska in Jože Spacal. Pogovor vodil Jože Hudeček.
Foto: Marijan Pal

Jože Spacal: Simfonija atoma, Cankarjeva cesta, Ljubljana. Postavljeno
v času razstave Junij 1980.

Člani Grupe Junij / z leve: Enver Kaljanac, Stane Jagodič in Boštjan
Putrih pred Mestno galerijo v Ljubljani ob razstavi Junij‚ 1977
Foto: Marijan Pal
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MEDNARODNA LIKOVNA
ZBIRKA JUNIJ
Podlaga za Mednarodno likovno zbirko Junij je bila
izhodiščno na skromnem grafičnem fondu, ki je
vseboval nekaj del, katera so Jagodiču poklonili umetniki za volontersko delo. Zaradi te prijazne geste se je
obrnil na sodelavce razstavljalce Grupe Junij z dopisom
oziroma prošnjo, ali so pripravljeni svoja dela darovati za
na novo ustanovljeno zbirko. Odziv je bil presenetljivo
dober, zato je imel snovalec projekta ogromno dela
z ustreznimi dopisi, formularji, carinskimi postopki,
zahvalami in hranjenjem del v svojem stanovanju na
takratnem naslovu Bijedičeva ulica 12. Z vsemogočno
vodjo carinske izpostave v Ljubljani so bile nepopisne
birokratske težave. Ko je neprijaznega uradnika, birokrata
zamenjala kultivirana ženska, je zadeva stekla gladko in
nadvse prijazno. Leta 1985, ko je bila zbirka zaokrožena,
je s sodelovanjem umetnostnega zgodovinarja dr. Leva
Menašeja bila prvič predstavljena v Likovnem razstavišču
Riharda Jakopiča, ki ga je vodil izredno napreden kustos
dr. Ivan Sedej. Ob tej priliki je izšel bogat katalog, ki ga je
delno sponzorirala Kulturna skupnost Slovenije in prek 40
delovnih organizacij, s katerimi sta pretežno komunicirala
zakonca Jagodič in deloma Harald Draušbaher. Razen
nekaj privoščljivih odzivov je bila razstava dokaj prijazno
sprejeta, nato pa je zbirka doživela pravo kalvarijo s
preseljevanjem v različna skladišča po vsej Ljubljani, kar
6 - krat. Leta 1988 je nanjo opozoril sodelavec grupe
Mirko Lovrić, avantgardni fotograf iz Beograda, ki je izbor
fotografij s pomočjo selektorja dr. Leva Menašeja popeljal na mednarodni bienale ‘Mois de la Photo à Paris 88’.
Postavljena je bila v Jugoslovanskem kulturnem centru.
Tekmovala je na natečaju ‘Aspekti kreativne evropske
fotografije 1968-1988’, to obdobje pa se približno ujema
z delovanjem Grupe Junij. Na tem bienalu je osvojila
najvišje priznanje, nagrado v višini 100.000 frankov
v konkurenci 35 pariških muzejev in galerij.
Predselekcijsko komisijo del za določeno tematiko so
opravili: Agnes de Gouvion Saint-Cyr, Alain Dister, JeanClaude Lemagny, Guy Mandery in Jean-Luc Monterosso
(komisar bienala ‘Mois de la Photo à Paris’). Predsednica
žirije za nagrado je bila svetovno znana filmska igralka
Charlotte Rampling (Velika Britanija) in člani: Maria Morris
Hambourg (USA), Jean-Christophe Averty, Claude Bedat
in Francois Boisrond (Francija).
Ker zbirka niti po tej prestižni nagradi ni dobila primernega depoja v ljubljanskih muzejih in galerijah, se je
znašla v skladišču Slovenijalesa skupaj s scenografijami
Slovenskega narodnega gledališča in se v času slovenske
osamosvojitvene vojne celo izgubila. K sreči se je vendarle ohranila zaradi poštenih najditeljev, ki so jo odkrili v
transportnem kontejnerju na dvorišču bivše bežigrajske
kasarne, in to v napol razsutem stanju. Med preseljevanjem je bilo nekaj eksponatov, ki niso bili v predalniku,

Katalog Mednarodna likovna zbirka Junij, 1985 / motiv na naslovnici:
Christo & Jeanne Claude, oblikovanje: Stane Jagodič, Miran Stopar

močno poškodovanih, celo uničenih, nekateri pa so
preprosto izginili. K sreči je bil pred tem iz pariškega nagradnega fonda nabavljen kovinski zaboj (predalnik), ki je
zaklenjeno zbirko fotografij, grafik, karikatur med ilegalnim preseljevanjem ohranil skoraj v celoti. Na koncu so v
zaklenjen zaboj vdrli, da so najditelji sploh videli, kaj se v
notranjosti skriva. Jagodiča so potem urgentno obvestili
o najdenenem gradivu.
Društvo Junij (1986-1987), ki je bilo ustanovljeno na
pobudo Ljubljanske kulturne skupnosti in bilo pod
vodstvom Dušana Kidriča, Jagodičevega šmarskega
rojaka, je najdeno zbirko začasno deponiralo na dveh
novih lokacijah. Leta 1996 pa sta dr. Peter Krečič (direktor muzeja) nekdanji tesen sodelavec Grupe Junij in dr.
Primož Lampič (kustos muzeja) zbirko prijazno sprejela
pod streho Arhitekturnega muzeja Ljubljana. In mučna
agonija se je končala.
Gmotno vrednost pariške nagrade v znesku 100.000
frankov vsekakor prekaša njena kulturna teža, kar potrjuje
tudi sporočilo francoskega ministra za kulturo Jacka
Langa: “Vse moje čestitke Jugoslovanskemu kulturnemu
centru za to nagrado, ki je bila podeljena kot priznanje za
izvrstno razstavo.”
Veliko pomembnost nagrade potrjuje tudi podatek, da v
Parizu vsaki dve leti prirejajo več sto fotografskih razstav,
zato francoska prestolnica slovi tudi kot eden izmed centrov svetovne fotografije.
Zoran Petrovič, Start, Zagreb, 1989

*Besedilo pretežno povzeto iz knjige ‘Orbis Artis’ Staneta Jagodiča, 2006
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Otvoritev Mednarodne likovne zbirke Junij v Jakopičevi galeriji
v Ljubljani, 1985. Od leve: dr. Ivan Sedej, dr. Lev Menaše (govornik);
v prvi vrsti sledijo: Ratimir Pušelja, Irena Zalar, Tone Demšar,
Mirko Lovrić s soprogo Vlasto in Drago Medved.

Tiskovna konferenca ob prvi predstavitvi Mednarodne likovne zbirke
Junij v Jakopičevi galeriji v Ljubljani, 1985. Od leve: dr. Ivan Sedej,
Drago Medved, Stane Jagodič in dr. Lev Menaše.

Tiskovna konferenca ob predstavitvi Mednarodne likovne zbirke Junij
v Jakopičevi galeriji v Ljubljani, 1985. Od leve: Franci Dimec, Goran
Malić, Zoran Kržišnik, Zdenko Vrdlovec in Marijan Zlobec.

Otvoritev razstave Grupe Junij, Hommage à Marcel Duchamp v Moderni
galeriji. Spredaj govornik dr. Peter Krečič in v prvi vrsti od leve proti
desni: Mitja Rotovnik, Marjan Rožič, Franc Šetinc, dr. Janez Milčinski
in Franček Križnik, Ljubljana, 1978

Foto: Moderna galerija

Foto: Moderna galerija
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Foto: Moderna galerija

Foto: Moderna Galerija

Vabilo Mednarodne likovne zbirke Junij / International Art Collection
Junij, 1985 / oblikovanje: Stane Jagodič

Sprehod po razstavi Junij 1980, Prisotnost metafizike - Hommage a
Giorgio de Chirico v Jakopičevi galeriji v Ljubljani. Od leve:
Peter Kosmač, razstavljalec; Lorenzo Merlo, direktor Galerije Cannon
v Amsterdamu, soorganizator razstave Junij 1980, in prevajalka
Metka Traven.
Foto: Marijan Pal

Otvoritev razstave Junij 1976. V ospredju od leve: Franc Šali, Neža
Maurer in Stane Jagodič. V ozadju od leve prepoznavni: Armando
Martini, Boštjan Putrih, Ljuba Šter s sinom in Slavko Tihec.
Foto: Moderna Galerija

Prva razstava Mednarodne likovne zbirke Junij, Razstavišče Riharda
Jakopiča, Ljubljana, 1985
Foto: Marijan Pal

Z razstave Mednarodne likovne zbirke Junij (na sredini predstavljena
avtorja: Christo & Jeanne Claude), Ljubljana, 1985
Foto: Marijan Pal
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Charlotte Rampling, predsednica žirije Mois de la Photo à Paris 1988,
in Mirko Lovrić

Jean-Claude Lemagny, kustos Biblioteque Nationale-Paris, oddelka
za fotografijo, eden od selektorjev razstav Moi de la photo à
Paris 1988 in z njim Mirko Lovrić, član Grupe Junij, na nagrajeni
razstavi v Jugoslovanskem kulturnem centru v Parizu.

Ob podelitvi najvišjega priznanja razstavi Grupe Junij v Mestni hiši
v Parizu. Od leve: Mirko Lovrić, Charlotte Rampling, dr. Lev Menaše
in Dušan Kidrič.

Filmska igralka Charlotte Rampling, predsednica žirije, si ogleduje
izbor fotografij iz Mednarodne likovne zbirke Junij.

Foto: 1988

Katalog Junij 1988, Selection de la photos de la Collection
Internationale Junij / motiv na naslovnici: Udo-Nils, oblikovanje:
Andrej Verbič, Stane Jagodič

Božidar Dolenc, Avtoportret, fotomontaža, 1984 / Fotomontaža je bila
objavljena v glavnem katalogu Mois de la Photo à Paris, 1988

Foto: 1989

Foto: Mirko Lovrić, 1988

Za pariško razstavo je likovni kritik dr Lev Menaše iz zbirke Junij
izbral naslednje avtorje:
Violeta Bubelyte, John Butler, Vitaly Butyrin, Pierre Cordier, Božidar
Dolenc, Joan Fontcuberta Villa, Enver Kaljanac, Peter Kocjančič,
Hawoli, Martin Hruška, Stane Jagodič, Peter Kosmač, Mirko Lovrić,
Goran Malić, Henk. J Meijer, Floris M. Neusüs, Nils-Udo, Marilena
Preda Sanc, Marijan Smerke, Annegret Soltau, Predrag Šidjanin, Viktor
Trublenkov, Christian Vogt, Elizza C. Wong, Peter Zhoř, Giovanni
Ziliani in Cveto Zlate.

Stran iz kataloga‚ Mois de la Photo à Paris, 1988
Avtor besedila: dr. Lev Menaše

Naslovnica glavnega kataloga‚ Mois de la Photo à Paris, 1988
Fotograf Mirko Lovrić (levo) in mednarodna žirija Mois de la Photo à
Paris 1988 v Jugoslovanskem kulturnem centru v Parizu

JUNIJ JUNIJA 2012

Christo & Jeanne Claude: Running Fence, Kalifornija, projekt-fotografija,
1972-76 / gosta in strokovna sodelavca Grupe Junij
Foto: Wolfgang Volz, 1976

Christo & Jeanne Claude sta zbirki Junij poklonila največje število
likovnih del.

Razstava Junij Junija, Izbor fotografij
iz Mednarodne likovne zbirke Junij,
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana 5. junij – 8. avgust 2012
Mednarodno likovno zbirko Junij je po prvi predstavitvi
leta 1985 v Likovnem razstavišču Rihard Jakopič spremljal hladen odnos slovenskih kulturnih ustanov, ki spominja na srhljivo zgodbo, vendar s srečnim izidom.
Po letu 1985 v Sloveniji ni bila več razstavljena, pač pa
zunaj: v Parizu (1988), od koder so jo prenesli v Sezanne
(Francija) in Beograd v Muzej Savremene umetnosti
(1989).
Zbirka vsebuje prek 1000 eksponatov 145 avtorjev iz okroglo 30 držav. Pudarjena je kreativna fotografija, satirična
risba-karikatura, fotografika ter konstruktivistične rešitve
v različnih tehnikah. Post festum so zbirki poklonili nekaj
del tudi naslednji avtorji, ki v večini na razstavah Junij
niso sodelovali: Domenique Delhaye (Francija), Antonio
Sassu – Grupo Sinestetico (Italija), Grupa Zvono (Bosna),
Sadao Sakai (Japonska), Dragan Nešić (Srbija), Jakov
Brdar ter Alojz Zorman-Fojž (Slovenija). Jagodič je zbirki
poklonil grafično mapo manjšega formata ‘Umoristi a
Marostica’ 1974, v kateri so signirani sitotiski naslednjih
avtorjev: Mario de Dona Eronda (Italija), Guido Clericetti (Italija), Osvaldo Cavandoli (Italija) Giuliano Rossetti (Italija), Zoran Jovanović (Srbija), Stane Jagodič
(Slovenija). Prav zanimiva bi bila razstava satirične risbe
(karikature), ki je vključena v zbirko, prav tako grafike, ki
imajo za izhodišče fotografijo (sitotisk, ofset, litografijo) in
konstruktivistične rešitve.
Idejo za razstavo Mednarodne likovne zbirke Junij (MLZJ)
v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) sta dala
umetnostna zgodovinarja Miha Colner, sodelavec Galerije
Photon in njen direktor, Dejan Sluga; v svoj program pa

jo je prijazno sprejel direktor MAO, arhitekt Matevž Čelik
in projekt predal kustosu umetnostnemu zgodovinarju
dr. Primožu Lampiču, ki ga je speljal do konca. Razstava
je bila vključena v program festivala Photonični trenutki
2012, Mesec fotografije, katerega vsako leto prireja
Galerija Photon in je predstavljena tudi v skupnem katalogu pod oznako Izpostavitev.
Štirje prireditelji razstave Junij Junija si zaslužijo priznanje,
ker so del zbirke po 25-tih letih prebudili iz spanja, čeprav
v premajhnem prostoru in z minimalnimi finančnimi
sredstvi. Fotografije so bile primerno okvirjene, zaradi pomanjkanja financ pa so morale izpasti nekatere sekvence,
triptihi in diptihi, kar je Grupa Junij z Jagodičem na čelu
na samem začetku sedemdesetih let sistematično uvajala
v slovenski prostor. Izbor fotografij sta opravila Primož
Lampič in Miha Colner, razstavo je postavil Primož
Lampič v sodelovanju z direktorjem Matevžem Čelikom.
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Performans Žrtvenik

Otvoritve se je udeležila množica obiskovalcev, ki se je ob
uvodnem dejanju, performansu Žrtvenik, globoko zamislila nad sodobno situacijo, zlobnim početjem militantnega
homo sapiensa. Povzetek iz besedila, ki je bil pred predstavo razdeljen med obiskovalce:
Žrtvenik dobrim bogovom in zlim demonom predstavljajo
obredi različnih ljudstev in religij od prazgodovine naprej, ki so jih izvajali na zelo okrutne načine. Gre za epsko
mitološke in resnične zgodbe davne preteklosti, ob čemer
se sprašujemo, kakšne žrtvenike-darovanja izvaja novodobni homo sapiens. Odgovor je na dlani, nikakor v imenu
boga, temveč v duhu pohlepnega kapitala, ki na različnih
predelih zemeljske oble povzroča okrutna militantna dejanja.
Za koncept kratke, vendar pomenljive predstave je poskrbel Stane Jagodič. Udaren, brezhibno prepričljiv recital je
izvedel Andraž Magajna, sicer napovedovalec na Radiu
Študent. Performans se je odvijal na dvorišču fužinskega
gradu pred vhodom na razstavišče na visoki aluminijasti
srebrni lestvi v obliki črke A s podaljškom, na katerem
je bil na vrhu fiksiran odlitek človeške lobanje. Na spodnjem, sprednjem kraku lestve na kovinskih prečkah so
bile zaporedno montirane medeninaste mesoreznice. Šlo
je za elemente, ki jih je Jagodič uporabil že na začetku
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Mesoreznice so
ponazarjale kruto nasilje vojaškega stroja, lobanja na vrhu
kompozicije pa posledico vojnega hudodelstva. Igralec se
je v kratki predstavi ob odsekanih taktih jeklenega bobna
postopoma dvigoval po lestvi navzgor, z mržnjo izrazil
Jagodičevo poemo Dnevnik zločinca in ko se je približal
lobanji, v militantnemem duhu zreticiral poemo Tank, ki
nima zgolj besedni, ampak tudi vizualni pomen (objavljeno v knjigi Art Paradox – Dobro jutro, gospod Orwell!,
S. J.). Ob spuščanju nastopajočega po asemblažu
navzdol se je ponovno oglasilo močno bobnanje po
kovinskem srebrnem sodu, katerega je izvajal Jagodič v
ritmu, ki je posnemalo drdranje oziroma bobnenje tanka.
Sod po eni strani predstavlja vojaški boben in po drugi kovinsko embalažo za gorivo, to je nafto, ki poganja vojaške

Performans Žrtvenik / Sacrificing altar, izveden na dvorišču fužinskega
gradu, Ljubljana, 2012 / avtor performansa: Stane Jagodič,
nastop: Andraž Magajna
Foto: Ivan Cimerman

Vlasta Zábranský: B, tuš, 1971

oklepnike ter po svetu povzroča nezadržen pohlep,
številne spore in srdite vojaške spopade, ki terjajo prelivanje krvi in ogromno človeških žrtev.
Po performansu je renomirani dramski igralec Niko Goršič
prisotnim osvežil spomin z glasnim branjem manifesta
Grupe Junij.
Sledil je nastop kustosa dr. Primoža Lampiča, ki je
predstavil razstavo in med drugim omenil, kar je natisnjeno tudi v katalogu: “Mednarodna likovna zbirka Junij
je plod dela zavzetih posameznikov v izjemnem trenutku, ko je bila mednarodna solidarnost med umetniki
še zelo prisotna, umetniški trg pa nekoliko omotičen od
konceptualističnih akcij. Danes bi bila izpeljava tovrstnega
projekta bistveno težja, morda celo nemogoča.”
O razstavi je izšel tanjši katalog majhnega formata,
katerega je v smislu računalniške obdelave in oblikovanja sponzoriral studio Kabinet 01. V njem so našteti
vsi nastopajoči razstavljalci in nekateri predstavljeni
tudi z reprodukcijami. Poleg uvodnika avtorja Primoža
Lampiča je natisnjeno tudi besedilo pobudnika razstave,
kustosa Miha Colnerja, iz katerega je povzet naslednji
citat: “… v času politične polarizacije sveta, razdelitve na
Vzhod in Zahod, je bila neuvrščena Jugoslavija eno redkih
potencialnih medsebojnih stičišč ideološko neobremenjenih umetnikov. V tem pogledu je v Ljubljani oral ledino
Ljubljanski grafični bienale, a pojavile so se tudi različne
samonikle pobude … Grupa Junij je nedvomno pomenila
pomemben mejnik zunanjega, institucionalnega predstavljanja na podlagi skrajne samoiniciativnosti … Njihova dela
so se navezovala na duh časa 70-tih in zgodnjih 80-tih
let ter na tematike, kot so ekologija, globalna demografija
in z njo povezani stranski učinki pospešene urbanizacije,
odtujenosti, militantnosti, represije državnih aparatov ter
naraščajočega potrošništva …” Miha Colner je ob koncu
manifestacije pripravil tudi skrbno vodstvo po razstavi.
Enako umetnostna zgodovinarka Barbara Sterle Vurnik,
kustosinja v Škofjeloškem muzeju, ki je svojo diplomsko
nalogo že leta 1999 posvetila Grupi Junij.
Po otvoritvi je na fužinskem dvorišču sledilo prijetno
druženje, na katerem so bili tudi trije ustanovni člani
Grupe Junij: Draušbaher, Jagodič, Kaljanac, nekateri
razstavljalci ter številni gostje iz Ljubljane in od drugod.
Zanimivo je, da so v pogovoru likovno izobraženi obiskovalci dajali podobne izjave: “Na razstavi predstavljene
fotokreacije v duhovnem in tehničnem smislu delujejo, kot
da so kreirane danes in bodo za mladi rod aktualne tudi
v prihodnosti.”
Res je, po uspešnem sodelovanju dveh uveljavljenih
likovnih inštitucij je del zbirke Junij ponovno zagledal beli
dan in mladi rod obiskovalcev razstave seznanil z dokaj
oddaljeno mednarodno ustvarjalno aktivnostjo.
Nani Poljanec

18

Otvoritev razstave Junij Junija, MAO, Ljubljana, 2012 / z leve: Dejan
Sluga, galerist, Primož Lampič, kustos in Stane Jagodič
Foto: Ivan Cimerman

Otvoritev razstave Junij Junija / Izbor fotografij iz Mednarodne
likovne zbirke Junij, MAO, Ljubljana, 2012 / z leve: Stane Jagodič,
Enver Kaljanac in Harald Draušbaher (ustanovni člani Grupe Junij)
Foto: Ivan Cimerman

Katalog Junij Junija, izbor fotografij iz Mednarodne likovne zbirke Junij,
Ljubljana, 2012 / avtorja motiva na naslovnici: Christian Vogt in Virgilijus
Šonta, izsek motivov / oblikovanje: Kabinet 01

Otvoritev razstave Junij Junija 2012 / z leve: Niko Goršič, gledališki
igralec in kustos dr. Primož Lampič
Foto: Ivan Cimerman

Katalog Fotonični trenutki, Mesec fotografije 2012, Galerija Photon
Ljubljana / razstava Junij Junija v katalogu predstavljena v poglavju
Izpostavitev / oblikovanje: Jure Legac

Otvoritev razstave Junj Junija 2012 / MAO, dvorišče fužinskega gradu
Foto: Ivan Cimerman
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Odmevi na historično razstavo in
razmišljanje o trenutnem stanju
likovne umetnosti

Po zaključku manifestacije sem Staneta Jagodiča
povprašal, kakšen je bil medijski odziv na junijsko
razstavo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in
je odgovoril:
Nekaterim likovnim inštitucijam, kritikom, ustvarjalcem in
urednikom Grupa Junij še danes pomeni trn v peti zaradi
njene idealistične organiziranosti, angažirane usmeritve,
samoniklosti, vsestranske idejne vplivnosti in mednarodne prodornosti. Zaradi tega dejstva Izbor fotografij
iz Mednarodne likovne zbirke Junij, predstavljen v Muzeju
za arhitekturo in oblikovanje, ni dosegel strokovnega
odziva. Informativno je bilo precej poročil o razstavi,
pretežno na spletnih straneh in celo v informativnem programu RTV Slovenija (Boštjan Jurečič), v tiskanih medijih
pa nismo zasledili nobene konstruktivne predstavitve ali
strokovne ocene. Slovenska kulturna scena je izrazito
klanovsko zaznamovana, privoščljiva, kar odseva podalpsko strankarsko politično sceno. Sicer tudi v zgodovini poznamo Petkovškovo, Groharjevo in Černigojevo
zgodbo, če spomin vežem zgolj na likovno umetnost.
Je pa tudi res, da zbirko Junij v celoti ali segmentih ni
enostavno ovrednotiti; predvsem na področju kreativne,
fantazijske fotografije in likovne satire. Ob vsesplošni
duhovni krizi smo žal priča odsotnosti strokovnih kriterijev, predvsem na področju vizualne umetnosti. Kritiki, ki
znajo kaj konstruktivnega napisati, pa nimajo možnosti,
da bi bila njihova analiza, ocena objavljena v medijih.
In kaj se danes favorizira in časti?
Danes je največja pozornost namenjena neokonceptualizmu, ki se je pretežno idejno izčrpal, zato zasledujemo
idejno šibke navdihe in idejno šibke rešitve. Performansi,
hepeningi v obliki politične provokacije, emancipacije,
seksualnosti, mazohizma, samomučenja so ponavljajoči
in nedomiselni. Največji izpovedno-vizualni domet
dosegajo video posnetki, tistih avtorjev, ki imajo za seboj
likovno, gledališko izobrazbo in njihovi filmi vsebujejo
idejno-duhovni naboj.
Obožuje in časti se tudi hladni reizem, divji grafiti,
odvratne tetovaže, nasilni pirsingi, kar je realno mogoče
označiti s terminom pop kičeraj.
Precejšen del sodobnega pop arta odraža vplive nezrele,
nepoduhovljene likovne ustvarjalnosti sicer razvpitih in
hudo skomercializiranih avtorjev, ki so zasnovali slike
in tridimenzionalne objekte na izhodiščih Walta Disneya, cirkusantske barvitosti. Na primer: R. Lichenstein
(njegov strip – vinjeta je bila prodana za 42, 6 milijonov
dolarjev). Nedojemljiv paradoks! Sledijo: J. Rosenquist,
T.Wesselmann, W. Gaul in sodobniki: J. Koons, Murakami itd. Koonsovo močno povečano viseče srce v
kičasti bleščavosti silvestrskega videza, v estetskem in
izpovednem smislu ne presega škofjeloškega medenjaka
srčaste oblike, vendar ga častijo in dosega astronomsko ceno. Ti mednarodno razvpiti ‘tingl-tangl’ vizualni
trendi za čuda pritegujejo mnoge likovne kritike, kustose,
galeriste, trgovce z ‘umetninami’ in posledično ured-

nike, ki bednim izdelkom posvečajo obsežne publikcije
ter obširne časopisne ali revialne strani, kar je seveda
namenjeno naivnemu in brezdušnemu občestvu. Je pa
jasno, da sta za politiko pop art, hiperrealizem, socrealizem in abstrakcija najprimernejši usmeritvi, medtem ko
angažirana umetnost (figuralika) oblastnike izziva, provocira, odbija in je zato pogosto podtalno ali javno ovirana,
zatirana. Na primer slovenski trienale Aritas-satirA je bil
na perfidne in surove načine onemogočen, prekinjen,
čeprav so njegove reference segale v tujino. K sreči so
podobno kot pri Grupi Junij ostali zajetni katalogi, ki dokumentirajo multimedialno satirično in humorno ustvarjanje več generacij slovenskih in tudi tujih ustvarjalcev.
Toda pop art je dal tudi imenitne avtorje?
Nedvomno, če omenim naslednje: Rauschenberga,
Warhola, Oldenburga, Indiano, Hamiltona, Jonsa, Donaldsona, Kleina, Hansona, Spoerrija, Armana, Christa
(zgodnja dela), Hockneya, Cezarja, Pistoleta, … Sicer pa
stilna opredelitev pop (pok, pokanje, popularen) pomeni
izredno dolgo oznako in zajema celo vrsto historičnih
usmeritev: dado (Duchamp, Ray), surrealizem (Dali, Seligmann, Kienholz), nekatere kubistične rešitve (Schwitters,
Picasso), nato hiperrealizem, konceptualno ustvarjanje
in reizem. Stilne oznake modernizma, kot so: kubizem, futurizem, konstruktivizem, op art in hiperrealizem vendarle
predstavljajo najbolj zaokrožene in prepoznavno vizualne
celote. Je pa res, da so se cenjeni avtorji modernizma pri
svojem ustvarjanju posluževali različnih stilnih smeri in
tehničnih inovacij. Za primer vzemimo samo Picassa, ki
mu lahko pripišemo precej slogovnih vplivov od starega
Egipta naprej. Je pa vselej dosledno opravil vizualno sintezo in v stvaritve vdihnil svoj lastni duhovni pečat.
Ugotovitve o stilnih inovacijah in vplivih najbrž veljajo
tudi za Grupo Junij in za tvoje ustvarjanje?
Drži, zato sem nekatere razstave Grupe Junij posvetil
trem vplivnim avantgardnim umetnikom: Manu Rayu,
Duchampu in de Chiricu. Obžalujem pa, da nisem kakšno
posvetil Muybridgeju in našemu Avgustu Černigoju.
Nedvomno smo se junijci in naši številni gostje učili pri
svetovnih avantgardistih in se inspirirali tudi pri likovnih
klasikih vseh preteklih obdobij, vendar v smislu idejne
sinteze in iskanja novih tehničnih pristopov dosegli tudi
novosti v duhovnem in formalnem smislu.
Omenil si konceptualizem, ali gre pri označitvi ‘koncept art’ sploh za smiselni umetnostnozgodovinski
termin?
Tudi slikar, grafik ali kipar ima svoj koncept ustvarjanja,
v glavi ali na papirju, pravzaprav je vsakršno ustvarjanje
od gradbeništva do mehanike, od pekarije do frizerije
podvrženo bolj ali manj zahtevnemu konceptu, vendar
se je termin ‘konceptualna umetnost’ na področju vizualnega oziroma multimedijskega ustvarjanja močno uveljavil. Koncept, da! Kaj pa umetniška vizualizacija ideje?
Tudi ustvarjalca Christa in Jeanne Claude uvrščajo v ta
umetnostnozgodovinski predal, vendar je zanju značilno,
da sta dosledno ustvarjala po načelu: koncept-akcijaprepoznavna vizualizacija, skladna po vseh umetnostnih
kriterijih in resnično primerna za prezentacijo v likovni
galeriji. Christo je tudi odličen risar, zato lahko njegove

risarsko-verbalne koncepte (načrte) doživljamo kot umetnost. Idejno in vizulno izstopajo tudi naslednji konceptualisti: R. Smithons, M. Heizer, J. Beus, H. Nitsch, A. Rainer,
M. Vollmar, U. Nils, R. Long, R. Weh …

Milomir Jevtić: Vibracija tekočin, pleksi cev-kovina-tekočina in električna
energija, 1974

Tvoje mnenje o povezanosti med znanostjo, umetnostjo in tehnologijo?
Neokonceptualizem, ki je v zadnjih treh desetletjih
okupiral večino galerij po vsem svetu, vsebuje že prej
omenjene nihilistične težnje, po drugi strani pa se loteva
problematike vezane na družbenosocialne probleme,
ekologijo, biologijo in fizikalnoraziskovalno področje.
Redko dosega vizualno dorečene motive; temveč verbalne analize, pospremljene z raznimi tabelami, zemljevidi
in se pretežno promovira v likovnih galerijah. Amatersko
ukvarjanje s fizikalnoraziskovalno znanostjo, prezentirano
s pomočjo kustosev, težko tekmuje s skupinsko profesionalno tehnološko znanostjo, v smislu funkcionalnosti,
kajti gigantski znanstveni laboratoriji, inštituti zahtevajo
ogromna sredstva in drago raziskovalno tehnologijo,
česar si posameznik ne more privoščiti. Ko robustne mobilne konstrukcije avtorja Jeana Tinguelyja, ki so nastajale
v 60-tih letih dvajsetega stoletja in so vključene v umetnostne galerije, primerjamo z obliko, barvitostjo in mehanizmi parne lokomotive iz 18. stoletja, hitro ugotovimo,
da prvinsko vizualno lepoto izžareva parni stroj. Bolje, da
mobilnih konstrukcij omenjenega umetnika ne primerjamo z računalniško opremljenim, robotiziranim in odlično
oblikovanim vesoljskim plovilom.
Eden redkih likovnih umetnikov, slikarjev in risarjev v
zgodovini, ki je bil tudi vrhunski tehnoznanstvenik, je
vsestranski genij Leonardo da Vinci.
Je pa res, da so modernistični slikarji, kiparji in grafiki
imeli močan vpliv na samo oblikovanje in barvitost strojev
ter drugih uporabnih izdelkov, vse tja do oblikovanja
arhitekture, krajine, scenografije in mode. Šlo je za kom-

plementaren odnos med tehniko in umetnostjo.
Največji vpliv na industrijo je imel zgodovinski kostruktivizem (še ročno oblikovan) in kasnejše opartistične
ter računalniške umetniške rešitve. Kot zanimiv primer
je smiselno omeniti zagrebško razstavo Tendencije 4,
Zagreb 1968-1969 ali slovenske neokonstruktiviste, h
katerim v bistvu spadajo tudi nekateri stalni člani Grupe
Junij, ki so se občasno ali redno ukvarjali z različnimi
konstruktivističnimi prijemi. Omenjena pionirska
umetniška stremljenja pa sta kibernetika in avtomatika
s svojo mehansko razvejanostjo, brezhibno industrijsko
izdelavo in s pomočjo dizajnerjev postopoma prehiteli.
Marcel Duchamp je že v času tehnološke revolucije s
svojimi gotovimi izdeleki (ready- made) zastavil nove
estetske kriterije. Industrijskega simetričnega produkta
pisoarja z naslovom Fontana (ready-made) 1917 ni upodobil, narisal, naslikal, kiparsko zmodeliral ali fotografiral,
temveč ga na razstavi predstavil kot končni izdelek s
tekočega traku. Nadgradil ga je z duhovitim naslovom,
podpisal s psevdonimom R Mutt, v smislu paradoksa,
provokacije, kar je v koservativnih strokovnih krogih in pri
neukemu občinstvu izzvalo zgražanje ter protest. Razstavo so morali zapreti, objekt se je izgubil, mogoče je bil
nasilno uničen a k sreči fotodokumentiran.
Tudi mene zanima odvržen ali kupljen gotov izdelek
(ready-made), vendar nikdar samo v njegovi prvinski
obliki, temveč kombiniran z drugimi izdelanimi objekti,
elementi in figuraliko, človeško ter živalsko; najdeno v
naravi (okostje) ali iz serijske ponudbe (odlitki v različnih
materialih). V bistvu gre za podoben postopek kot pri
fotomontaži in je v obeh primerih pretežno zasnovan na
paradoksalno-poetičnem izhodišču.
Sodoben likovni umetnik torej nima sposobnosti niti
možnosti, da bi dal kašen večji prispevek znanosti,
tehniki v smislu mobilnosti, fukcionalnosti?
Ne izključujem možnosti, da je v prihodnosti na obzorju
kakšen genij Leonardovega kova, ki bo vrhunski umetnik in znanstvenik hkrati. Profesionalni znanstvenik pa
lahko tudi v sodobni multimedijski likovni umetnosti dobi
kakšno inspiracijo.
Tvoje ustvarjanje je od nekdaj povezano z znanostjo
in tehniko, leta 1999 si imel celo pregledno razstavo
z naslovom ‘Tehnicos Poeticus’?
Res je, vendar nisem v vlogi znanstvenika, tehnika,
temveč pretežno v vlogi vizualnega umetnika. Predvsem
kot opazovalec, občudovalec in pogosto kot kritik tistih
znanstvenotehničnih dosežkov civilizacije, ki ogrožajo
človeka, naravo in ozračje. Mikroskop, teleskop, fotoaparat, filmska kamera, rentgen, laser in druge elektronske naprave, ki so plod kolektivnega uma, so mi
pomagale širiti intelektualno in duhovno obzorje. Že
konec šestdesetih let prejšnjega stoletja se nisem več
sprijaznil zgolj s pogledom prostega očesa, ampak s
pomočje tehnike začel odkrivati novo motiviko, osvajati interne strukture človeka, flore, favne, geologije
in neskončne pojavnosti vesolja. Poleg povedanega
me pozneje ni zanimala zgolj zunanja podoba-forma
kibernetično-računalniških mehanizmov, temveč notranji
ustroj objektov, tako sem zavržene aparature začel razdirati, lastnoročno secirati in razkrivati neverjetno razvejane
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Stane Jagodič: Pasion, montaža, 1983

strukture, podobne človeški, živalski in rastlinski interni
anatomiji. Skrivnostno pojavnost sem na različne načine
skozi poetično kombinatoriko (razkriti mehanizmi + figuralika) pripeljal do kolaža, objektmontaže in asemblaža,
pri katerem sem vedno skrbel za primerno kompozicijo,
skladno barvitost in idejno sporočilo, v smislu nadrealizma, znanstvene fantastike ali angažirane satire (x-ray art,
kiber-konstruktivizem, spraygram, magična projekcija).
So imeli preostali stalni člani Grupe Junij podobna
ustvarjalna stremljenjenja?
Predvsem kipar Milomir Jevtić s svojimi pnevmomobili, vibracijo tekočin in statično gumo, pri čemer si je
pomagal z idustrijskimi izdelki, katere je kombiniral v nove
celote mobilne narave. Tudi Boštjana Putriha je pritegovala tehnika, s poudarkom na kibernetiki, astronomiji, vendar ne v duhu ‘ready made’, ampak kiparskega pristopa,
v smislu neokonstruktivizma in pozneje figuralike, v stilu
znanstvene fantastike (galvaniziran aluminij, luminokinet).
Fotograf Mirko Lovrić (član grupe je postal post festum) je
s pomočjo zrcalne krogle in različnih zrcaljenj na fotografijah uprizarjal opartistično-kiberernetične strukture in
na ta način dosegal znanstvenotehnične motive (gigantografija, performiran papir). Na relaciji človek-znanosttehnika so grajeni tudi motivi slikarja Ratimira Pušelje,
izraženi s klasično slikarsko tehniko, na izhodišču fotografije, ali v obliki asemblaža, kjer je človek postavljen v
razpon moderne urbanizacije, mehanizacije in razgibanega vesolja. Slikar Enver Kaljanac si je pretežno pomagal z
zrcalno prizmo in fotomontažo ter idejno izrazil angažiran
odnos do tehnološkega napredka človeštva. Podobno
utesnjenost vezano na urbanizacijo, tehnizacijo, vendar
v klasičnih likovnih tehnikah, sta v svojih idejnih rešitvah
izkazovala kipar Tone Demšar, karikaturist, grafik Vlasta
Zábranský, slikar, karikaturist Jure Cihlař in slikar Harald
Draušbaher v oblikovalsko grafičnih rešitvah.
In na koncu še eno vprašanje. Grupa Junij oziroma
nekateri njeni člani ste se zavzemeli za modernejše
tehnične pristope, s poudarkom na fotomediju. Kaj
meniš o klasičnem slikarskem, risarskem, grafičnem
in kiparskem postopku? Bo preživel ali bo pretežno
izginil?
Tehnološko odkritje fotografije, filma in končno
računalniške tehnologije je klasične zvrsti in tehnike
postopoma začelo spodrivati iz večstoletnega kreativnega piedestala, vendar slikarska neposredna ročna
poteza ne bo nikdar izumrla. Tudi nekateri stalni člani
Grupe Junij so vztrajali pri klasičnih tehnikah: Jure Cihlař,
Božidar Grabnar, Vlasta Zábranský, Alan Sundberg, Viktor
Gojkovič, Kazuo Kitajima, dočim sta Harald Draušbaher
in Peter Vernik sčasoma prešla tudi na fotomedij. Meni
je poleg novejših tehničnih pristopov vseskozi veliko
pomenila perorisba (tuš), s katero sem izražal satiričnohumorno obarvane ideje. Risba v obliki karikature je tudi v
zbirki Junij udejanjena z ročno potezo, svinčnikom, peresom, čopičem ter klasično grafiko. Likovna tehnika sama
po sebi ni dovolj, temveč je pomemben duhovni naboj
umetnine kot celote, v smislu zrele ideje, primernega
komponiranja različnih elementov, uravnotežene kompozicije in skladne barvitosti.
Nani Poljanec, urednik, muzealec in ustvarjalec
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Mirko Lovrić: Iz cikla del, grajenih na trakovih numeričnih nizov,
fotografija, 1973
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Mirko Lovrić: Iz cikla del, grajenih na likovnih elementih grafik M. Š.
fotografija, 1972

Stane Jagodič: Moč energije, sekvence I-V, projekt-fotografija, 1972
Prvo sekvenco predstavlja črn kvadrat.

Mirko Lovrić: iz sekvenc I -VI Kozmični avtoportret, fotografija, 1985

Enver Kaljanac, Začetek ali konec, fotomontaža, 1975

Stane Jagodič: Sončni mrk, x-ray art, 1972
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Milomir Jevtić: Prodor 8, pleksi steklo-poliester-guma, 1975
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Enver Kaljanac: Figura, sekvenca I, zrcalna projekcija-fotografija, 1978

Enver Kaljanac: Figura, sekvenca II., zrcalna projekcija-fotografija, 1978

Enver Kaljanac: fotomontaža , 1979

Milomir Jevtić: Performans s pnevmomobili pred Mladinsko knjigo
na takratni Titovi cesti v Ljubljani, 1972. Jagodičev eksponat, živo
pobarvana omara z antikulturnim manifestom, je le delno zajeta
v fotomotivu. Milomir Jevtić stoji desno, Stane Jagodič sedi.
Foto: Marijan Pal

Ratimir Pušelja: Bio-psiho-fenomenološki objekt, instalacija v Mestni
Galeriji, Ljubljana / les, platno in akrilni motivi, 1977

Boštjan Putrih: Iz cikla Senčni utrip, jedkana in polirana kovina, 1974

Boštjan Putrih: Senčni utrip, pobarvan les, kovina, 1971
Ratimir Pušelja: Dokument II, akril, 1974

Ratimir Pušelja: Motiv iz serije Dokumenti, akril, 1981
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Peter Vernik: Maska, sitotisk, 1975
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Tone Demšar: Avtoportret, žgana glina, 1984

Tone Demšar: Walkman, žgana glina, 1983

Viktor Gojkovič: Objekt I, kamen-kovina, 1975

Viktor Gojkovič: Kapitel I, kamen, 1971

Kazuo Kitajima: Monument, granit, 1975

Harald Draušbaher: osnutek za plakat, fotografija, 1983

Harald Draušbaher: Osnutek za gledališki plakat,
kombinirana tehnika, 1983
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Božidar Grabnar: Pogovor s ptico, jubokolor, 1976
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Božidar Grabnar: Družinski portret, jubokolor, 1976

Vlasta Zábranský: kombinirana tehnika, 1977

Stane Jagodič: Konec diktature, tuš, 1975

Jure Cihlař: Horizont, akril, 1978

Jure Cihlař: Plaža, akril, 1978

Jure Cihlař: Delavska stanovanja, kombinirana tehnika, okrog leta 1970

Peter Vernik: Metamorfoza, sitotisk, 1976
Alan Sundberg: kolorirana risba, 1974

Alan Sundberg: kolorirana risba, 1974

Eminentni gostje na razstavah
Grupe Junij iz tujine
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Ostali so navedeni na strani 13

Richard Long: Krog, projekt-fotografija, 1972

Christo & Jeanne Claude: Ovita zgradba, New York,
projekt-fotografija, 1968

Roman Cieslewicz: Zoom proti onesnaženju očesa, sitotisk, 1969

Udo-Nils: Gnezdo, koncept-fotografija, 1978

Christian Vogt: Iz serije Miza, koncept-fotografija, 1984
Lorenzo Merlo, fotografija, 1973

Arthur Tress: Senca, fotografija, 1978

Joan Fontcuberta: Zakaj tega ne rečeš!, fotomontaža, 1974

Floris M. Neusüss: S figuro do forme, koncept-fotografija, 1977

Fotomontaže I-XXXVII: Stane Jagodič, 1980-1988

Stalni člani, gostje razstav in ostali strokovni sodelavci Grupe Junij
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Enver Kaljanac (Bosna), slikar, ustanovni član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Harald Draušbaher (Slovenija), slikar, ustanovni član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Tone Demšar (Slovenija), kipar, član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Stane Jagodič (Slovenija), slikar, pobudnik in ustanovni član Grupe Junij
Fotomontaža, 1982

Boštjan Putrih (Slovenija), kipar, član Grupe Junij

Viktor Gojkovič (Slovenija), kipar, restavrator, ustanovni član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Vlasta Zábranský (Čehoslovaška), karikaturist, član Grupe Junij

Fotomontaža, 1987

Fotomontaža, 1987

Alenka Rems, kustosinja, in dr. Peter Krečič, likovni kritik, galerist
(Slovenija)

Dolores Kocjančič (Slovenija), prevajalka

Fotomontaža, 1985

Fotomontaža, 1980
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Lorenzo Merlo (Italija), fotograf, galerist
Fotomontaža, 1980

Jože Spacal (Slovenija), slikar, scenograf
Fotomontaža, 1985

Joan Fontcuberta (Španija), fotograf
Fotomontaža, 1980

Ratimir Pušelja (Črna gora), slikar, profesor, član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Milomir Jevtić (Srbija), kipar, član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Lev Menaše (Slovenija), likovni kritik, profesor
Fotomontaža, 1985

Mirko Lovrić (Srbija), fotograf, član Grupe Junij
Fotomontaža, 1988

Christo Javachev, ZDA, slikar, multimedijski ustvarjalec
Fotomontaža, 1987

Božidar Grabnar (Slovenija), slikar, član Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Stane Bernik (Slovenija), likovni kritik, urednik
Fotomontaža, 1985

Roman Cieslewicz (Poljska - Francija), grafični oblikovalec
Fotomontaža, 1985

Christo & Jeanne Claude, ZDA, multimedijska ustvarjalca
Fotomontaža, 1995
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Jure Cihlař (Slovenija), slikar, karikaturist
Fotomontaža, 1987

Nils-Udo (Nemčija), multimedijski ustvarjalec
Fotomontaža, 1987

Igor Gedrih (Slovenija), slavist, kritik
Fotomontaža, 1987

Janez Mesesnel (Slovenija), kustos, likovni kritik

Floris M. Neusüss (Nemčija), fotograf, profesor

Greta Jagodič (Slovenija), krajinska oblikovalka

Fotomontaža, 1987

Fotomontaža, 1987

Fotomontaža, 1987

Kazuo Kitajima (Japonska), kipar
Fotomontaža, 1987

Alan Sundberg (ZDA), slikar
Fotomontaža, 1987

Drago Medved (Slovenija), novinar, likovni kritik
Miran Stopar (Slovenija), oblikovalec
Fotomontaža, 1985

Josip Škunca (Hrvaška), likovni kritik, novinar
Fotomontaža, 1985

Peter Vernik (Slovenija), slikar, oblikovalec
Fotomontaža, 1987

Fotomontaža, 1980
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Nekaj citatov in povzetkov mnenj iz objavljenih kritik
o dejavnosti Grupe Junij 1971-1997
Kljub temu, da predstavniki skupine Junij izhajajo iz istega okolja, ga upodabljajo, nakazujejo in podoživljajo vsak po svoje.
Štirje individualisti, štirje različni svetovi, vendar so združeni v eni sami komponenti: notranjem gibanju,
pridodani trpkosti, razpadanju in slikoviti členjenosti.
Drago Medved, katalog Junij, Celje, 1971
Vendar je včasih pomemben nov človek, nov rod, da prejšnjega obogati za to spoznanje.
Janez Mesesnel, katalog Junij, Ljubljana, 1972
Razveseljivo enotna iskateljska volja in ustvarjalna zagnanost.
Zoran Kržišnik, katalog Junij, Ljubljana, 1974
Družba nasprotuje umetniški nestrpnosti med različnimi smermi v umetnosti, klanskemu zapiranju in klikarskemu obnašanju,
ker to ne prispeva k razvoju kulture in umetnosti.
Franci Šali, Prosvetni delavec, Ljubljana, 1974
Poleg mladostne svežine je za skupino značilna predvsem zavzeta angažiranost, ki se pri večini avtorjev izraža
v satiričnih, ironičnih ali ostro kritičnih stališčih – likovno duhovito in izvirno izpeljanih.
Meta Gaberšek Prosenc, Večer, Maribor, 1976

Matjaž Vipotnik (Slovenija), slikar, grafični oblikovalec
Fotomontaža, 1985

Marijan Pal (Slovenija), fotograf, fotodokumentarist Grupe Junij
Fotomontaža, 1987

Sodobna likovna umetnost ne nosi več pokrajinskih niti nacionalnih oznak, temveč postaja v polnem pomenu svetovna.
Cene Avguštin, Gorenjski Glas, Kranj, 1976
Njihov namen lahko strnemo v ugotovitev, da nas učijo gledati drugače.
Ivan Sedej, Komunist, Ljubljana, 1977
Iz izkušenj, ki sem si jih nabiral s svojim precej angažiranim strokovnim in družbenopolitičnim delom, ugotavljam, da je tudi
letošnja velika razstava skupine Junij učinkovit poskus, kako premagati model zbirokratiziranega, sprivatiziranega,
skomercializiranega, zmonopoliziranega, se pravi z enega samega središča uravnavanega likovnega življenja.
Stane Bernik, katalog Junij, Ljubljana, 1978
Skupina Junij nas s svojo razstavo sili predvsem k preverjanju lastnih izkušenj, njihov nastop preizkuša tudi nekatere konkretne
konvencije likovnega življenja in življenje likovne umetnine, s katerimi se srečujemo tu in danes.
Peter Krečič, katalog Junij, Ljubljana, 1978
Spodbuden pojav!
Aleksander Bassin, Sinteza, Ljubljana, 1978
Te vrste umetnost se zdi docela žurnalistična. Na misel mi je prišel izraz ‘Blitz Kunst’.
Damjan Ovsec, Mladina, Ljubljana, 1978

Ivan Sedej (Slovenija), likovni kritik, galerist
Fotomontaža, 1985

Metka Traven (Slovenija), prevajalka
Fotomontaža, 1985

Kljub nekaterim njegovim kritičnim pripombam se je uredništvo odločilo, da predstavi delo te skupine, tokrat ne s kritično
refleksijo, temveč s predstavitvijo nekaterih del. Prepričani smo namreč, da je v izredno obsežnem konceptu pač moč odkriti
mnogo detajlov, ki so vredni ogleda in premisleka.
Uredništvo Mladine, Ljubljana, 1978
Smelo začrtana pot, ki si jo je zastavilo jedro skupine Junij, dobiva torej razsežnosti, katere si je ob začetku njihovega delovanja
le malokdo predstavljal.
Iztok Premrov, katalog Junij, Ljubljana, 1978
Razstave skupine Junij, vključno s to, pomenijo konico umetnostnih dogajanj v našem prostoru in okolju.
dr. Muhamed Karamehmedović, katalog Junij, Ljubljana, 1978
Če k temu dodamo še visoko kvaliteto njihovega likovno estetskega, moralno političnega in filozofsko idejnega angažmaja,
postane pojem uspeha grupe popolnoma jasen, tako doma in v tujini.
Sonja Abadžieva-Dimitrova, katalog Junij, Ljubljana, 1978
Mlade likovnike je morda rešilo prav to, da so vseskozi delovali samostojno in neodvisno, tako v organizacijskem kot
v ideološkem pogledu. Za njimi ni stal nikoli ‘apologet’, ki bi jih zapeljeval v slepo ulico ali da bi mu služili kot orodje za
uresničevanje privatnih ambicij, kot se je to zgodilo vrsti naših likovnih skupin.
Franc Zalar, Dnevnik, Ljubljana, 1978

Franc Zalar (Slovenija), likovni kritik
Fotomontaža, 1985

Charlotte Rampling (Anglija), filmska igralka
Fotomontaža, 1988

Ustvarjalnost je vrnila zaupanje, želeno dostojanstveno življenje, ni pa vsilila omejitev.
Josip Škunca, Katalog Junij, Ljubljana, 1978
Če povzamem: Zanimiva razstava, ki provocira, nas prisili k razmišljanju in naposled ne pusti hladnih.
Vladimir Maleković, Vjesnik, Zagreb, 1978

Razstavo junijcev je treba pojmovati kot izziv umetnosti klasični (moderni) bodisi privajenosti in ustaljenemu okusu
obiskovalcem galerij in muzejev.
Igor Gedrih, Prosvetni delavec, Ljubljana, 1978
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Tisti, ki so iskreni (in teh je večina glede na eksponate na tej razstavi) nudijo pravo doživetje avantgarde, zato ne verjamem,
da takšni izberejo avantgardo samo zato, da bi bili ‘avantgardni’.
H. Batinić, Sarajevske novine, Sarajevo, 1978
Pojav del eksperimentalne ali agresivne avantgarde, vendar ne lene, zaspane, omrtvičene, vedno izziva določeno reakcijo
pri gledalcih, katerih reagiranje se kaže v razponu popolnega negiranja do absolutnega sprejemanja in upravičenosti.
Nihad Agić, Oslobodjenje, Sarajevo,1978
Dodal bi še en pojav, ki pri nas že dolgo traja in katerega uboštvo se je tako rekoč razgalilo prav pred to razstavo.
Mladen Kolobarić, Oslobodjenje, Sarajevo, 1978
Svoj vtis o razstavi bi začel s vprašanjem: kaj je cilj razstave, na kateri je posamezno originalno delo sicer preseženo,
a se kar hitro izgubi v množici fotografskih reprodukcij?
Ljubomir Perčinlić, Oslobodjenje, Sarajevo 1978
Meni se zdi zanimivo, da ta razstava ni ostala zvesta mediju, ampak je poskušala razbiti medijske okvire.
Braco Dimitrijević, Oslobodjenje, Sarajevo, 1978
Skupina Junij si vprašanja zastavlja, problematizira in aktualizira in v tem krogu je njena dejavnost izredno vitalna, vsekakor bolj,
kot so vitalne manifestacije z apriorno omejitvijo, celo samozadostnostjo in vsevednostjo.
Marijan Zlobec, Teleks, Ljubljana, 1978
Začudenje, razdvojenost, posmeh in prezir, pa tudi neprikrito odobravanje in zadovoljstvo je razbrati z obrazov Novomeščanov
po ogledu najnovejše likovne razstave v Dolenjski galeriji.
I. Z., Dolenjski list, Novo mesto, 1979
Likovna himna kozmopolitizmu.
Igor Šaranović, Pobjeda, Titograd, 1980
Avantgardizem kot vsakodnevna delovna perspektiva: In Grupa Junij je avantgardna, ker sentimentalno ne objokuje preteklosti,
ampak počne celo nasprotno: s človeško usmerjeno dejavnostjo prebija klasične limite umetniškega medija, pogosto
sveže in učinkovito.
Kosta Vasiljković, Komunist, Beograd, 1980
Nova avantura forme
Milan Damjanović, NIN, Beograd, 1980

Plesalka Jasna Knez je popestrila mnogo razstav Grupe Junij, z mini
predstavami (performansi) angažirane ali znanstveno fantastične
narave, katere je vse idejno zasnoval in režiral Stane Jagodič.
Utrinek z njenega nastopa Panta rhei, ki je bil izveden na otvoritvi
razstave Grupe Junij, 1982 v Ljubljani in nato v Beogradu, 1983.

Stane Jagodič: Popkovina atomske dobe, asemblaž,
Likovno razstavišče Rihard Jakopič, 1982
Foto: Marijan Pal

Foto: Marijan Pal

Naj povzamem, Grupa Junij teži k nekakšni absolutni avantgardni totalnosti, pri čemer vnaprej jemlje v zakup vse morebitne
pripombe in celo tveganje v smislu heterogenosti.
Zoran Markuš, Borba, Beograd, 1980

Na mizi pred nami je nekaj debelih katalogov Junij. Ti so neke vrste biblija te grupe fenomenološkega imidža, sredstvo za širjenja
njene ‘religije’.
Gojko Berić, Oslobodženje, Sarajevo, 1983

Vedno isti, a drugačni.
Mirjana Vlajić, Novosti, Beograd, 1980

Celo največji nasprotniki mnenja o fotografiji kot umetnosti (čeprav svojih stališč ne zmorejo argumentirano podkrepiti), ne morejo
negirati moči, ki jo fotografija dosega …
Zlatko Teodosievski, Kulturen život, Skopje, 1983

Grupa Junij, Razstava je po obsegu pomembna kot največji presek ustvarjalnosti naše, evropske in svetovne aktualne avantgarde.
Djordje Kadijević, NIN, Beograd, 1981
V imenu mladosti in nekonvencionalnosti, v imenu nekakšnega kozmopolitizma in na prezrte vidike sodobne umetniške prakse
nam torej Grupa Junij ponuja svojevrstno ‘intelektualno naivo’ …
Brane Kovič, Teleks, Ljubljana, 1982
Na izviren način nas opozarja, da je sodobna civilizacija usodno razpeta med upanjem in strahom, med vzponi in travmami.
Franc Šetinc, Komunist, Ljubljana, 1982
V duhu provokacije in umetniškega eksperimenta.
Vladimir Veličkovski, Nova Makedonija, Skopje, 1982
Njeno poreklo je vsekakor v sintetiziranju likovnega izraza, kar dosega z uporabo novih medijev, sodobnih tehničnih
sredstev-fotografije in njenih neizčrpnih možnosti. To pa poraja tezo, da Junij afirmira novo ikonografijo.
Ladislav Barišić, Ekran, Skopje, 1982
Brez jasne likovne koncepcije.
Paskal Gilevski, Večer, Skopje, 1982

Urno so se zatekli po politični in ekonomski blagoslov v okrilje institucij, zagotovili so si primerno propagandno maširenijo
in si za svoje krhke, hitro pokvarljive izdelke priskrbeli privlačno embalažo (obsežne kataloge), …
Toda ta famozna ‘mednarodna zbirka’ ni nič več kot kopica fotografij, z dodatkom nekaj grafičnih listov, risb, slik in objektov, …
Samozvana avantgarda se s tem dokončno razkrinka: njena edina avtentična aspiracija je postati del establishmenta.
Brane Kovič, Mladina, Ljubljana 1985
Nahujskati hoče tisti tisti del občinstva, ki neposredno ne pozna okoliščin, v katerih se je Grupa Junij pojavila, niti ne more vedeti
za neštete ovire, ki jih je morala premagati v svojem prizadevanju, da bi v Sloveniji uveljavila alteternativne tipe umetnosti.
To uveljavljanje je potekalo na vseh nivojih; politični je bil samo eden od njih, razlog zanj pa je bilo prepričanje Grupe Junij, da
se politiki morajo zanimati za napredno umetnost in jo podpirati. Vsaj delno je to tudi dosegla, sadove teh prizadevanj pa danes
uživajo mnogi.
Lev Menaše, Mladina, Ljubljana, 1985
Od trenutka, ko sem se začel družiti s člani te skupine, sem spremenil svoj odnos do fotografije. Tedaj sem dojel, da ta medij nudi
veliko več možnosti umetniškega izražanja, kot smo ga pod vplivom tradicije uporabljali doslej. Oni so ta novi izraz vdihnili ne le
samo fotografiji, temveč tudi karikaturi in grafiki. Menim, da je Grupa Junij za moderno fotografijo na našem prostoru naredila več
kot vsi muzealci in galeristi.
Goran Malić, Borba, Beograd, 1988

Z likovnimi nastopi je razširila slovenske razglede zlasti po specifičnih likovnih zvrsteh, ki jih je želela narediti za enakopravne s
klasičnimi; na umetnostni ravni je posebej opozorila na slovensko likovno satiro, v kateri s fotomontažami, izhajajočimi iz dediščine
zgodovinskih avantgard, zlasti dadaizma, najbolj izstopa prav njen utemeljitej Jagodič, ki se je s karikaturo svetovno uveljavil.
dr. Milček Komelj, Slovenska kronika 1941-1995, Ljubljana, 1997
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O razstavah in drugih aktivnostih Grupe Junij so poročali tudi tuji časopisi in revije (našteti zgolj naslovi publikacij):
Il Piccolo (Trst); Progresso Fotografico (Milano); Bollaffi Arte (Torino); The Globe and Mail (Toronto); Alte und moderne Kunst; Die
Presse (Dunaj); Volkszeitung, Kleine Zeitung; Kärtner Tageszeitung (Celovec); Nueva Lente, El Correro Catalan, Flash Foto (Madrid);
L‘union (Sezanne), Československa fotografie (Praga); Kunstkroniek (Amsterdam); Kathimerini (Atene); Sanat Dergisi, Chumhuriet,
Milliyet, Hurrijet Gosteri (Istanbul); Süddeutsche Zeitung (München); The Japan Artists Association News (Tokyo), Elet es Irodalom
(Budimpešta); Design Journal (Seul); Caderno (Estado de Sao Paulo).
Kritiška mnenja o delovanju, razstavah Grupe Junij in o Mednarodni likovni zbirki Junij so prispevali renomirani likovni kritiki iz
Slovenije, nekdanje Jugoslavije in tujine.

Zgoščeni faktografski podatki delovanja Grupe Junij, Društva
Junij in Mednardne likovne zbirke Junij (1969 – 2012)
USTANOVNI ČLANI GRUPE JUNIJ (1969)
Harald Draušbaher, Viktor Gojkovič (dal pobudo za ime grupe), Stane Jagodič (pobudnik grupe, zbirke ter glavni organizator
celotnega delovanja) in Enver Kaljanac. Ustanovni člani Grupe Junij so vsi rojeni v mesecu junij, zato naziv Grupa Junij.
DRUGI STALNI ČLANI GRUPE JUNIJ
Jure Cihlař, Tone Demšar, Božo Grabnar, Mile Jevtić (Srbija), Kazuo Kitajima (Japonska), Mirko Lovrić (postal stalni član post
festum) (Srbija), Ratimir Pušelja (Črna gora), Boštjan Putrih, Alan Sundberg (USA), Peter Vernik, Vlasta Zábranský (Čehoslovaška)
MANIFEST IN SIMBOL GRUPE JUNIJ
Stane Jagodič
NAJTESNEJŠI STROKOVNI SODELAVCI GRUPE JUNIJ
Greta Jagodič, Drago Medved, dr. Janez Mesesnel, dr. Stane Bernik, dr. Peter Krečič, Alenka Rems, dr. Lev Menaše, dr. Ivan Sedej,
Meta Gabršek - Prosenc, Marijan Pal, Josip Škunca in iz tujine Lorenzo Merlo ter Myrice Merlo.
SLOVENSKI GALERISTI, KI SO GOSTILI RAZSTAVE GRUPE JUNIJ
Božena Plevnik, dr. Zoran Kržišnik, dr. Ivan Sedej (Ljubljana), dr. Cene Avguštin, Franc Zalar (Kranj), Marlen Premšak, Jože Marolt
(Celje), Meta Gabršek-Prosenc (Maribor) in Jovo Grobovšek (Novo mesto)
GALERISTI IZ DRUGIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK, KI SO GOSTILI RAZSTAVE GRUPE JUNIJ
Josip Škunca (Zagreb, Karlovac), Anton Pauletič (Rovinj), Antun Karaman (Dubrovnik), Fuad Hadžihalilović (Sarajevo), Gordana
Djordžević, Sreto Bošnjak, Momčilo Pavlović, (Beograd), Sonja Abadžieva-Dimitrova, Slobodanka Parlić-Barišić (Skopje),
Ljiljana Bjelica, Slobodan S. Sanader (Novi Sad), Zoran Gavrić (Beograd)
PRIREDITELJI RAZSTAV GRUPE JUNIJ V TUJINI
Edi Vižintin, Mario Furlan (Ronchi dei Legionari), Ernest Hildebrand, Marjana Kunčič (Celovec), Ban Andras, Luka Bartos
(Budapest), Mehmed Güleryuz (Istanbul), Daisy Peccinini (Sao Paulo), Petar Živadinović (Pariz), Jorge Galaz (Sezanne)
SLOVENSKI KUSTOSI, LIKOVNI KRITIKI, PUBLICISTI, FUNKCIONARJI, KI SO POLEG NAJOŽJIH SODELAVCEV
IN GALERISTOV IZKAZALI NAKLONJENOST DELOVANJU GRUPE JUNIJ
Matija Murko, Mojca Arh, Dragica Trobec-Zadnik, Franc Zalar, dr. Mirko Juteršek, Igor Gedrih, Jože Hudeček, Stojan Kerbler,
Iztok Premrov, Aleksander Bassin, Sandi Sitar, Marijan Zlobec, Milan Dekleva, Niko Goršič, Jože Horvat, Marjan Kunej, Peter Kuhar,
Iztok Tory, Branko Sosič, Tea Dominko, Franc Šetinc, Franci Šali, Mitja Rotovnik, Ivan Atelšek, Marjan Rožič, dr. Janez Milčinski,
Ivo Ivačič, Vlajko Krivokapić in drugi
LIKOVNI KRITIKI, PUBLICISTI IZ DRUGIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK, KI SO POLEG GALERISTOV IZKAZALI
NAKLONJENOST DELOVANJU GRUPE JUNIJ
Vladimir Maleković, Vlado Zagorac (Zagreb), Mirjana Živković, Djordže Kadijević, Zoran Markuš, Goran Malić, Milan Damjanović,
Jugoslav Vlahović, Mirjana Vlajić, Dušan Džokić, Kosta Vasiljković (Beograd), dr. Muhamed Karamehmedović, Nihad Agić,
Mladen Kolobarić, H.Batinić, Gojko Berić (Sarajevo), Vladimir Veličkovski (Skopje), Igor Šaranović, Olga Perović (Titograd) in drugi
TUJI GALERISTI, LIKOVNI KRITIKI IN UMETNIKI, KI SO STROKOVNO SODELOVALI PRI NAJPOMEMBNEJŠIH RAZSTAVAH,
KATALOGIH GRUPE JUNIJ IN MEDNARODNE LIKOVNE ZBIRKE JUNIJ
Lorenzo Merlo, Myrice Merlo (Amsterdam), Alberto Piovani (Milano), Christo & Jeanne Claude, Steve Heller (New York), Roman
Cieslewicz (Paris), Joan Fontcuberta (Barcelona), Floris M. Neusüs (Kassel), Udo-Nils (Chiemsee), Sue Davies (London),
Ban Andras (Budapest), Doris Schmidt (Munchen), Božena Stoklosa (Varszawa), Atanas Sutkus (Vilnius) in drugi

Katalog Junij 1980 / Prisotnost metafizike / oblikovanje:
Stane Jagodič, Miran Stopar / naslovnica: Matjaž Vipotnik

Katalog Junij 1982 / grafično oblikovanje: Stane Jagodič, Miran Stopar
naslovnica: Udo-Nils

PERFOMANSI IN SCENOGRAFIJE STALNIH ČLANOV GRUPE JUNIJ
Stane Jagodič, Milomir Jevtić / najpomebnejša izvajalka performansov: plesalka Jasna Knez
LITERARNO GLASBENE IN PLESNE PRIREDITVE NA RAZSTAVAH JUNIJ
Sodelovali so pomembni slovenski literati: Ivo Cimerman, Vladimir Gajšek, Niko Grafenauer, Marko Kravos, Zlatka Krašovec,
Tone Kuntner, Neža Maurer, Svetlana Makarovič, Drago Medved, Gregor Strniša, Franc Šali, Veno Taufer, Ciril Zlobec in plesalke:
Jasna Knez, Silva Ross, Tanja Zgonc, Jagoda Slaneva-Hadžimanov ter Aleksander Hadžimanov / glasbeniki: Lado Jakša,
Trio Lorenz, Vila in Dika Smailović, Slobodan Valentinčič, Andrej Žibert in drugi.
OBLIKOVALCI KATALOGOV, PLAKATOV, VABIL IN TRIDIMENZIONALNIH OBJEKTOV POSTAVLJENIH NA PROSTEM
Harald Draušbaher, Matjaž Vipotnik, Ranko Novak, Roman Cieslewicz, Stane Jagodič, Drago Medved, Jože Spacal,
Enver Kaljanac, Božidar Grabnar, Peter Vernik, Jovo Grobovšek, Miran Stopar in Andrej Verbič
FOTOGRAFIJE ZA TISK IN DOKUMENTACIJO RAZSTAV JUNIJ
Marijan Pal, Foto Moderna Galerija, Božidar Dolenc, Tone Stojko, Wolfgang Volz
PREVAJALCI BESEDIL IN MEDNARODNEGA DOPISOVANJA GRUPE JUNIJ
Dolores Kocjančič, Metka Traven, Vladka Starešinič-Pance, Greta Jagodič, Ditka Kokol-Pestotnik, Mia Peklenik, Susan Pechey,
Dušan Gabrovšek, Marjan Golobič
DRUŠTVO JUNIJ (1986)
dr. Lev Menaše, Dušan Kidrič, Stane Jagodič, Tone Demšar, Enver Kaljanac, Ratimir Pušelja, Boštjan Putrih, Dragica
Trobec-Zadnik, Jože in Vika Šauta, Aleksandra Kraigher, Marjana Kobe, Mojca Cejan, Miran Krklec in Vlado Arambašić
DONACIJO MEDNARODNE LIKOVNE ZBIRKE JUNIJ STA LETA 1996 V ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA SPREJELA
dr. Peter Krečič in dr. Primož Lampič
POSTOPNO ODKRIVANJE IN ANALIZIRANJE DOKAJ POZABLJENE, ZAMOLČANE DEJAVNOSTI GRUPE JUNIJ PO LETU
1996
Milček Komelj, Primož Lampič, Barbara Vurnik, Miha Colner, Dejan Sluga, Tomaž Čelik, Tone Levstek, Sandi Jurkovič, Jože Volfand,
Alenka Domjan, Bilka Demšar, Luka Markež, Nadja Zgonik, Vesna Krmelj, Vesna Teržan, Alenka Pirman, Mojca Puncer, Tatjana
Pregl Kobe, Ida Hiršenfelder, Mario Berdič, Vojko Urbančič, dr. Milan Dolgan, Darinka Kladnik, Branko Stamejčič, Sarival Sosič
in Brane Jeranko.
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