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Přehled rtalizací v aÍchitektonickém začlenění

'l'969 -Tapiserie AP _ Rudý květ _ Rotunda BVV - 400x600 cm
1973 - Tapiserie AP - pro expozici Trenčín - město módy
1975 -Tapiserie AP - obřadní síň MNV Pohořelice

600x210.cm, 250x110 cm (2 ks)
1976 -Tapiserie AP _ Interiéry n.p. Seliko olomouc 600Ž00 cm
7977 -Tapiserie AP - Restaurace hotelu Morava Pohořelice
1977 -Tapiserie AP - obřadní síň Račice - Pístovice
1978 -KoláŽe - Mír dětským hrám, osvětová beseda ostrava

70x80 cm (12 ks)
1979 -Tapiserie AP - Grand HotelJindřichův Hradec

V zrcadle hladin - 910v220 cm (Serie Tap.)
Sluneční proměny - 140x70 cm (Serie Tap')

1980 - Tapiserie AP - Restaurace Třeboň - 200x100 cm (2 ks)
L980 - Tapiserie AP - obřadní síň MNV Bílovice - 240x200 cm
1981 - Tapiserie AP - Spořitelna Žďar nadSázavou

Přepážková hala _ 450x250 cm
Zasedací síň - tripých - 330x250 cm

1982 - Tapiserie AP - Školici středisko Karlštejn u Svratouchu
150x180 cm

1982 - Tapiserie AP - Rekreační středisko Hodonín - Čemovice
200x300 cm

1983 - Tapiserie AP - Rekreační středisko Bohosudov u Teplic
SymÍonie podzimu - 340x130 cm

1984 - Tapiserie AP - obřadní síň MNV Slavičín u Gottwaldova
Ve jménu života, radosti - 400x175 cm (6 ks)

1985 - Tapiserie AP - Rapid Bmo, zasedací síň - 160x120cm
1987 - Tapiserie AP - MNv Do]ní Věstonice' Čas - 120x190 cm
1987 -Tapiserie AP _ Zasedací síň Fatra Napajedla - 200x180 cm (2 ks)
1988 - Tapiserie AP - Sportovní haia Pardubice - 200x180 cm (2 ks)
1989 - Tapiserie AP - Fruta Bmo - Interier - 188x118 cm
1989 _ Tapiserie AP - Rehabilitační středisko Mikulov na Mor - 60 m2
1990 -Obrazy - oieje - Nemocnice Brno - Bohunice
1991 - Tapiserie AP, obrazy - Hote] Panorama Čéskovice - interier

ocenění v zahraničí:
Cena Academy of Fine Arts1967, New Zealand,
Cena Gallery Marble Arch - London Bridge - London

ocenění v české republice:
Karlovy Vary soutěž o nejlepší akvarel II. cena rok 1978
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famrila Lorenová

Narozena v Brně, kde v současné době působí, zabýváse malbou, kresbou a tapiserií artProtis.

Studia
Pedagog. gymnázium 1952-1955, KU 1955-1958
1,9& - 7968 Academy of Fine Arts, New Zealand - Wellington
prof. Nielson - malba

Samostatné ýstavy:
7967 -Wellington
1977 -Londýn -(Galerie Marble Arch)
7972 - Londýn - (CJalerie Petit l-leals)
"1978 -tt'avířov - (calerie Dílo)
1'979 -Bmo - (Galerie Dílo)
1980 - Bmcr - ((Jalcrie Dílr)
1981 - Bmo - (Malá galerie Českoslc-rvenského spimvatele)
1982 - olomouc - (Galerie Dílr-r)
1983 - Gotlwaldov - ((.ialerie Díb)
1984 - Bmr: - (C-ialerie Díkl)
1985 - Pardubice - (CJalerie Díkr)
198ó - Bmo - (Janáčkr.rvcl divadlo)
'l'987 -Bmo - (CJalerie Dílo)
1988 - ostrava - (CJalerie t)ílt-r)

1'989 -Bmo - (Calerie díkr)
1989 - Jůlich NSI( - (CJalerie Asta)
1990 - Veverská BitýŠka - (Malá galerie při knih<lvně)
1990 - Ósterreichisch _ Tschechoslowakische - (CJesellschaft Gallerie Mahlerstrasse)
1991 - Bmo - (C-ialerie D)
\992-Přerulv - (Cialerie Díl<.r)

7993 -Bmo - (Kultumí středisko I(ubín)

Účast na výstavách:
v letech t9ó-8-1983 účast na 35 kcllektivních ýstavách doma a 24 sprllečných ýstavách v zahraničí.
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Iarmila Lorencová

Má ráda předjďí a podzim, barevnou paletq vyhýbající se šedivé barvě. Třpý kopď a mlhy v údolí.
První sníh, čisý, průzračný vzduch. Do sedmnácti let proávala přírodní vjemy na jižní Moravě,
prochodila neďíslněkrát Pálavu s prvními krokusy, túaváčky, petrklíči, zachytila na sítnici oka
pohledy do roviny se stuhami Dyje, na jafu nespoutaně rozvodněné.
Mírou toulky je dálka. Dálka kterou kdysi vnímala z kopců kolem Mikulova, byla ohraničena - ''kam

oko dohlédno''. Po sfudiích přišly dálky vzdálenější, exotičtější, průzračností se povýšily k míře téměř
absolutní. Místo se jmenovalo Wellingtory země Noý Zéland. odborné školení v malbě absolvovala
na Academy of fine Arts u profesora D. R' Neilsona. Novozélandská příroda hýřila barvami a šest let
ve Wellingtonu se zúrďilo ýtvarným cítěním, v němŽ barva, barevné odstíny, kontrasý a zvláště
čistota ovzduší se staly konstantor:" erbovním znamením tvorby Jarmily Lorencové - ať už se jedná o
akvarelynebo tapiserie art-protis,tvorbuvo|nou nebo užitorr, práce rozměrné, nebo miniatury, pečlivě
adjr.rstované s akcentem na milou důvěrnost míst.

Po Novém Zélandu přišel Londýn, ýstavy v gplerii Petit, Heals. obrazy jsou příjímány, mají odezvu.
Brzy po návratu do vlasti se autorka zařazuje k těm ýtvarnicím, pro které se ateliér art - Protisu stává
druhým domovem. objevuje postupně všechny možnosti této ávěsné textílie, hlavně možnost
''malovat vlnou'', střídat náměý figrrrativní s nefigurativními ''zateplit'' strohý prostor i vnést nobles_
nost dg velých interiérů pro veřejnost i do intimních bytoých prostorů.
Ateliér Jarmily Lorencové je střídmý pronazýe vku'mďířskou profesionaliír,není zde patrna

ádná snaha ''oslrrit exotikou navštívených míst'' _ ''dechem'' ateliéru je sorrstředěnost na kraiinr1 na
její podání v té formě, která je srozumitelná a pfuce není stroze popisná. Zaměfuní na dálku - za kterou
jsou další dálky, sorrstředěnost na to, co postupně mizí, neboťproměny krajiny civilizačními faktory
předstihují lidský věk.
Z obťazi a obrázků na stěnách i ulofuných kolem zdí vyářuje wěá rukopis, gesta bez rozpaků'

váhavosti. Co chce autorka z krajiny zachytit, to zachytí co chce pominout, pomine. Krajiny isou citlivé,
nejsou však sentimentální. Nechybějí na nich donrinanty, ale vždy jsou to dominaný prosté bez
bombastičnosti. Dominuie na nich ťráva - symbol věčného pfutrvávání, životnosti, neústupnosti a
vitaliý.
Jarmila Lorencová má své nejbliŽší výtvamé plány zaměfuny na mizející Brno, na ý jeho scenérie,

které brzy pohltí nová zástavbn,, akvarely jako dokument toho, co za dvacet let bude jenom historií.
Dďší tématickou oblastí jsou hudební náměý; z krajin sluší se připomenout i cyklus polí, barevně
sladěné imprese toho, co je v krajině navíc, co do ní vloží tvůrce sým citem i zkufuňostí. Cyklus
polí je námětem na němŽ autorka právě pracuje.
Zkatalogi, úvodním proslovům k výstavám, kteých bylo vedle samostatných celá řada kolektiv_

ních v desítkách evropskýchi ámořských zemích vywítá" fu 'tvurčí aktivita bměnské malířky nemá
ámlk. Narůstá i počet realizaci,vzrikJých ve spolupráci s architekturou, v seznamu míst, kde jsou
umístěny rozměrné art - protisy. Horské chaý i obřadní síně jsou vyzdobeny výtvarnými díly
trvalé hodnoty. Takto pojaý celek tvorby Jarmily Lorencové je výrazem jejÍ schopnosti zpřítom-
ňovat vnímateli pozitivní emotivní hodnoý světa a života, esteticky obohacovat jeho životní
prostředí. Proto získala své oprávěné postavéní v kontextu výtvarné kultury jihomoravského
kraje.

PhDr.F. BRÚSTL



famrila Lorenc

Sie liebt den Vorfrůhling und den Herbst, diese dem Grau sich entziehende Farbpalette; das Funkeln
der Berge und die Nebelschwaden der Táler; den ersten Schnee; die reine, kristallklare Luft. In ifuen
ersten siebzehn Lebensjahren hinterliessen tief empfrrndene Eindrůcke der Nahrr Síidmiihrens blei_
bende Wurzeln in ihrer Seele. Unzáhlige male durchwanderte sie die kalksteingeprágten Polauer
Berge mit ihren Krokussery Adonisróschen, Himmelsch]tisseln und fing in ihren Blicken die sich
dahinziehende/ vom glitzernden Band der Thaya durchzogene Ebene ein.

Das Weite ist das Mass der Wanderung, der Hunger das der Sáttigung, der Tat pht das Spiel voran.
Die Weite, die die Kůnstlerin einst von den Hůgeln Nikolsburp herab als Miidchen empfand, konnte
sie mit ihrem Blick umfanpn. Nach den Studien im Heimatland erschlossen sich ifuem Blick
entferntere, exotischer€ und in ihrer Klarheit uniibertroffene Horizonte in Wellingtonauf Neuseelan4
wo sie bei Prof. D. R. Nelson an der Academy of fine Arts eine auspzeichnete Ausbildung erfuhr.
Die Natur Neuseelands schwelgte in Farben und die dort verbrachten sechs jahre liessen in der
Mďerin einen bildenden Sinn erwachsery in dem Farben und Farbschattierunge& Kontraste und
insbesondere die Klarheit der Luft zur Konstante des Schaffurs von Jarmila Lorenc wurden - sowohl
Aquarelle, Tapiserien Art-protis rrnd freie fthópfunpo als auch anpwandte Kunst betreffend
Miniafuren ebenso wie g;ross dimensionierte Arbeiten, alles sorgÍiiltig adjrrstiert auf liebevoll vertraut
mit dem Dargestellten
Nach Neuseeland kam londory Ausstellungen in den Gallerien Petit und Heals und eine warme

Reaktion des Publikums auf die landschďtsbilder. Nach der Rtickkehr in die Heimat fand sie in der
Technik des Art_protis mit ihren vielfáltigen Móglichkeiten ein zweites Zuhause, wo rnan Figuratives
und Nicht-figuratives abwechselrn rrnd kargen Raum mit Wárme ausfiillen kanry um so óffuntlichen
wie auch bewohnten Raum vornehm und angenehn zu gestalten.

Die Werke von farmila Lorenc zeichnen sich durch dezenten C'eschmack und Professionalitát aus
und sind fiei von Bestrebungpn, durch Exotik zu beindrucken. Die Landschaften sind begreifbar und
doch nicht unpercónlich beschreibend. Das Erlebnis der Weite und neuer Weiten dahinter, die
Konzentrierung auf allmáhlich Vergehendes und sich Verándemdes lassen angenehme Interieure
entstehen.
Die Bilder und Miniaturen strahlen eine frische, nicht zaudemde Handschrift aus. Nur was die

Ktirrstlerin von der Landschďt festhalten will, hált sie íest. Die landschďten sind voller Gefiih.l, aber
nicht sentimentď. Dominanten feh]en nicht, aber sie sind schlicht und frei von Bombastischem. Gras,
ďs Symbol der Vitalitiit und Kontinuiťát des Lebens, gibt den landschaften eine besondere Wirkung.
Die náchsten Ziele des fthaffors von Jarmila Lorenc betreffen die verphendery durch die neuzeit_

liche Bautátigkeit bedrohten Szenerien von Brtinn, als Dokument dessery was bald noch C'eschich_
te sein wird. Einen weiteren Themenkreis der Kiinstlerin bilden musikalische Motive. Gepnwiirtig
arbeitet die Kůnstlerin an einem Zyklus von Bildern mit farblich abgestimmten Impressionen von
Áckern rrnd Feldern in der l'andschaft.
Aus den Katalogen und EinÍiihrungen zu dutzenden Arrsstellungen in Europa und Úbersee ist

erkennbar, dass die schópferische Aktivitiit dieser Brtinner Malerin sich ohne Unterbrechungen
entwickelt. Ihre Kunstwerke in Art_protis verleihen Interieuren in zahlreichen Gebáudery Festhallerr"
Reprásentationsráumen und auch privaten Bauten bleibenden Wert.

Das Schaffen der Malerin ist ein Arrsdruck des Bestrebers, clas Schóne und das Wertvolle am Leben
dem Betrachter zu vermitteln. In der bildenden Kurst Sůdmáhrens ist der hohe Stellenwert des
Schaffens von |armila Lorenc unanpfochten.

PhDr.E. BRÚsTL
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Bluďlšte naděli - Úaplserle ap _ (36 x 3G crn|
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Chvlle návrallů - Úaplser|e ap _ (l/o x l lo ďn|



Hra paprsfri l. - taplserle ap - (36 x 3O cml

Hra pallrsrů ll. _ Íaplser|e ap (36 x 3o orn)


