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oldřicb MIKULÁŠEK
Co ČLovĚK MÁ

Co člověk má?
Snad kraj s řekou'
jeŽ v dálku uplývá?
Snad obrázek mladičké lásky v srdci svém?
Snad stesk a žal co srdce věrně sevřou"ti?
Co člověk má?
Jen osud snad
S osudem světa sepjatý'
A navždy tak je s lidmi spjat
paŽí, hlavou, srdcem, rty
každým svým dechem, ba i snem
vším, co je v něm, co člověk má
vášnivým celým Životem,
že se jak růŽe červená _
tím srdcem rozvoněn a vziat|.

Touto básní se mi vždy vybaví obtazy akademické malířky Jarmily Loren-
cové. Brněnská rodačka vystudovala u profesora J. Nielsona malbu na Aca-
demy of Fine Arts ve Wellingtonu na Novém ZéIartdě'

Magnetické pole obrazů Jarmily Lorencové má podivuhodnou přitaŽlivou
sílu. Z vrcholů je vidět daleko - na horské štíty i hluboké soutěsky.

Ve svých pracech vytváří mnoho jedinečného a osobitého. Rychle se
Zmocňuje myšlenky, tozvíjí ji' tříbí. Vědomí historické kontinuity je pro ni
jakousi kotvou v neustále se měnícím světě. V jejich plátnech se vyznačuje
neutuchající duchaplnost, odvaha a vynalézavost. Připomeňme její cykly
''Nálady krajiny'', ,,Klauni'', ,,Hřbitovy'', ,,Květiny'', ,'Koncerty'' - pracované
akvarelem, olejem či temperou' Vyvolávají radost, učí otevírat oči a vidět.
Příroda ji neslouží ke strohé fotografické reflexi reality, ale ke kontemplaci,
k výtvorům, které provokují ke spoluúčasti v htedání nových záchvěvů ko-
lem nás. Né nadarmo řekl o malířce básník Jaromír Tomeček '..Jarmila Lo_
rencová je královnou barevné harmonie ...

Tato výstiŽná a citlivá slova se podle mého plně vztahují i na práce Jar-
mily Lorencové, která v sobě spojuje plastičnost, barevnost a myšlenku.

Znákompoziční umění, jeŽ události pomíjející v čase i prostoru slučuje do
dokonalé jednoty. Má smysl pro lidská drama. Především však ukazuje širo-
kými tahy štětce a barvy, někdy i bez kontur, laskavější tvář přírody své
země.

Čiověk, který má potřebu jiným lidem yzkázat nějaké poselství' je plachý
irozpačltý, ale i sebevědomý. Je to dobré znamení i malířky Jarmily Loren-
cové, která nikdy nepřestala experimentovat, její obrazy mají čerstvost vrypu
do olověné desky i znaménko otevřené dlaně, ze které 1ze vyčíst zřetelný
osud člověka, kterému ta ruka patří. Je to dlaň paní Jarmily' Její umění se tak
přičlenilo k velkému proudu našeho i světového umění.

PhDr. Jiří Stehlík



.j

tu#'{ .

*:1o t -*on,F*

l.i* '-''*á 'o*

F. ffi"'



Jartnila LoRENCovÁ
t

Narozena v Brně, kde v současné době působí, zabývá se malbou a kresbou. '
Studia:Academy of Fine Arts, New Zealand, Wellington 1963-1968, prof. Nielson - malba

Ocenění v České repub|ice:
Karlovy Vary, soutěŽ o nejlepší akvarel, II. cena, rok 1978

ocenění v zahraničÍ:
Cena Academy of Fine Arts 1967, New Zealand
Cena Gallery Marble Arch - London Bridge - London
Účast na výstavách:
V letech I968-t994 účast na 37 kolektivních výstavách doma a 25 společných výsta-
vách v zahraničí.

Samostatné výstavy:
1967 - Wellington 1990 _ Rakousko - Vídeň - (Gallerie
1971 - Londýn - (Galerie Marble Arch) Mahlerstrasse)
1912 - Londýn - (Galerie Petit Heals) 1991 - Brno - (Galerie ,,D")
1978 - Havířov - (Galerie Dílo) 7992 - PÍerov - (Galerie Dílo)
1979 - Brno - (Galerie Dílo) 1993 - Brno - (Kulturní středisko Rubín)
1980 - Brno - (Galerie Dílo) 1993 _ Rakousko - Pulkau
1981 - Brno - (Malá galerie Českoslo-

venského spisovatele)
1982 - olomouc - (Galerie Dílo)
1983 - Gottwaldov - (Galerie Dílo)
1984 - Brno - Galerie Dí1o)
1985 - Pardubice - (Galerie Dílo)

1994 - Olomouc - (Galerie Patro)
1994 - Brno - (Foyer Janáčkovo divadlo)
1994 - Uherské Hradiště - (Galerie 

',G'')1995 - Brno - (Galerie ,,D")
1997 - Brno - (Malá galerie ,,K'')
1997 - Austria - Mistelbach - (Galerie

1986 - Brno - (Foyer Janáčkova divadla) ,'POINT")
i987 'Brno - (Galerie Dílo) 1998 - Brno - (Galerie 

',M'')1987 - Francie - Paříž (Techn. gal.) 1998 - olomouc - (Galerie ,,D'')
1988 - Ostrava (Ga1erie Dílo) 1998 - Znojmo - (Galerie ,,PEGAS'')
1989 - Brno - (Galerie DíIo) 1998 - Brno (Galerie M - Mathias)
1989 _ Jiilich NSR - (Galerie Asta) 1999 _ Uherské tlradiště - (Galerie ,,D")
1990 - Veverská Bitýška _ (Malá ga1erie

při knihovně)

Casto si u Svých obrázů kladu otáz-
ku, v čem spatřuii smysl Života?

A zodpovím ji slovy LeoŠe JanáČka.
protoŽe lépe to sama vyjádřit neu-
mím, a protoŽe jsem se bezděčně sna-
Žila podle těch slov žít a tvoÍit:

,'Svým cílem chci být sváZána s dneš-
kem. Z vlastního nitra růst, přesvěd-
čení se nezÍkat, neplahočit se zanzná-
ním' ale vždy svou hřivnou přispívat,
aby vzkvétalo to pole, jeŽ nám sou-
zeno."

Jarmila LORENCoVÁ

Adresa: Atelier - Vychodilova'16,
616 00 Brno, 1'

Tel.: 05/ 41 21 35 83
05/ 75 58 03
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