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JARMILA LORENCOVA
malířka snů a skutečnosti
V současnédobě dosahuje akademická malířka Jarmila Lorencová sých
hrirčíchvrcholů spojených s r,yhraněným osobiým malířs\im rukopisem a tak
lze hodnotit jeji, již rozsahově rozměmé dílo z hlediska kfiterií dějin umění.
Navíc pak také stanovit priorityjejí stávající tvorby.
Jméno této renomované umělk1mě, absolventky Akademie krásných umění
ve Wellingtonu na Novém Zélandě se častěji objeluje v souvislosti s výstavním

životem nejen v Českérepublice, ale současně rovným dílem v řadě státu
Ewopy, stejně jako i Austrálie a jiných zemí světa.
Tvůrčímetodou krajinomalby jsou specifika určitékrajiny, pojaté v horizontálních pásmech a zvláštnostechjejí geologické struktury a okamžiý hnirčí
odraz v duši malířky a jejím duchovním životě. Základnim malířským posfupem je snaha o ,,zvěčnění" genia loci rrrčitéhoregionu krajiny pohoto\.ým štětcem přímo v plenéru'

ZWajirry pak vybírá její typické znaky a dominanty, které v souladu vztahu krajiny s oblohou jsou narativním ryjádřením, posláním krajiny v lidském
životě.
Utlumené barvy akvarelů, sépií,kreseb tuší,temper a dalšíchtlŽiých malířských technik mají v řadě obrazů i zašifrovaný původ malířské tvorby vjejím magickém poslání.
Malířka Jarmila Lorencová je také autorkou řady monumentálních děl olejů a tapiserií. Barvou a tvary vyprávi příběhy o 1idské radosti, naději
a obecně srozumitelnými symboly slunce, měsíce, červeně i snivé běloby dokumentuje jejich praktické wužití.Řada těch rozněrově monumentálních prací zdobí většinou veřejné prostory obřadních síní,vědeckých ústavů,nemocnic,
bank či restaurací.
Atelier Jarmily Lorencové je střídmý, prozranlje vkus, malířskou profesionalitu. Není zďe Žádttá snaha ,,oslnit exotikou navštívených míst" _
',dechem"
atelieruje soustředěnost na krajinu, najejí podání v té formě, kteráje srozumitelná a přece není stroze popisná.

Nikoliv na okraji malířské fvorby Jarmily Lorencové je i její vý*arný

itinerář z cest po místech Dálného ýchodu, Austrálie, ostrovů Tahiti a kouzelného koloritu exotických krajin. Jsou to nejen záběry krajlníÍské,studie botanické, avšak umělecky náročnéfrgurální sfudie etnických skupin pro nás exo_
tických národů a národností' Ty pak bývají často nosnou páteří ýstav Jarmily
Lorencové v mezinárodním kontextu.
Celkově lze dnes již počtem rozsáhlé a kvalitatirrrrě lyrovnané dílo malířky Jarmily Lorencové začlenit do souvislého Íetězeni českého wýtvamého
umění, kde má již své trvalé místo.
PhDr. A. B. Král' CSc.
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lríarozena v Brnč, kde v současné době pusobí, zabyvá se mďbou a kresbami.
sfudia: Pedag. gymn. 1952-55, UK Praha 1955-58' Academy of Fine Arts, Wellington' Nový Zé|and, prof. Nielson
- malba" 1963 - 68.
ocenění v zahraničí:Cena Academy of Fine Arts 1967, Nový Zéland, Cena Gallery Marble Arch, Lond;fn l973
Účast na jiných výstavách: V letech 19ó8 - 98 účastna 37 kolektivních ýstavách doma a 26 společných výstavách

v zahraniči.

Samostatné qfstavy:
1967 - Wellington
1971 _ Londýn Galerie Marble

Arch

1972 _ Londýn _ Galerie Petit Heals

1978 Havířov _ Galerie Dílo

1979 _ Bmo _ Galerie Dílo
1980 _
Galerie Dílo
1981 _ Bmo _ Malá gal. Čs. spisovatele

Bmo

1982 olomouc _ Galerie Dílo
1983 Gottwaldov _ Galerie Dílo
1984
1985
1986
1987
1988

_ Galerie Dílo
- Bmo _ Galerie Dílo
_ Bmo Foeyr Janáčkova divadla
-

_
_
1989 _
1989 _
1990 _

Galerie Dílo

ostrava Galerie Dílo

Bmo _ Galerie Dílo
Jůlich' NSR _ Ga1erie Asta
Vev' Biýška _ Malá Galerie
1990 Vídeň _ Galerie Mahlerstrasse
I99I Brno - Galerie ,,D"
1992 _PÍerov Galerie Dí1o
1993 - Puikau, Rakousko

1994 - Olomouc - Galerie Patro
1994 _ Foyer Janáčkova divadla
1994 Uherské Hradiště _ Ga1erie ,,G"
1995 - Bmo - Galerie ,,G"
1995 - Bmo - Galerie ,,D"
1996 _ Bmo - FoyeÍ Janáčkova divadla

1996 Bmo - Galerie Pamas
1997 _ Bmo'Malá královopolská galerie
199'7 Mistellbach, Rakousko - Gal. Point
1997 - Bmo Galerie ,,K"
1998 - Znojmo Galerie Pegas
1998 _ Letovice Kultumí středisko

1998 _ Uherské Hradiště _ Galerie ,,D"
1998 - Bmo - Galerie Mathias
1999 _ olomouc Galerie Bohéma
1999 - Bmo - Galerie ,,i"
2000 Tábor_ Gal. ,,U dobrého pastýŤe"

- Znojmo - Galerie Aquamarin
- Brno Galerie Unica
- Pohořelice u Bma _ Výstar'ní síň
2001 Slavkov u Brna - Galerie zámku
2002 -Bmo - Galerie Moser
2000
2001
2001

2002
2003

Bmo _ Foýer Janáčkova divadla
Blansko _ Muzeum nazárrku

2003 - Bmo _ Gal. Ame - Dům pánů z Lipé
2004 _ Přerov _ Galerie centrum
2004 _ Vsetín _ Galerie J + H
2004 _ Hodonín Galerie originálů
2004 - Blatnice _ Národní výbor

Přehled rea,lizací v architektonickém začlenění:
1969 - Tapiserie
1973 _ Tapiserie

AP - Rotunda BW 400x600cm
AP - pro expozici Trenčín - město módy

Tapiserie AP obřadní síň MNV Pohořelice,
600x210 cm,250x110 cm, (2 ks)
1976 _ Tapiserie AP _ Interiér n'p. Seliko olomouc' 600x200 cm
1977 _ Tapiserie AP Restaurace hotelu Morava Pohořelice
1977 _ Tapiserie AP _ obřadní síň Račice-Pístovice
19'78 Koláže _ osvětová beseda ostrava, 70x80 cm (12 ks)
1979 _ Tapiserie AP _ Grand Hotel Jindřichův Hradec,
910x220 cm (Série Tap.)
Sluneční proměny _ 140x70 cm (Série Tap.)
1980 - Tapiserie AP Restaurace Třeboň,200x100 cm (2 ks)
1980 Tapiserie AP _ obřadní síň MNV Bílovice,
240x200 cm
1981 _ Tapiserie AP _ Spořitelna Žďát n. Sázavou,
450x250 cm
1982 _ Tapiserie AP _ Karlštejn u Svratouchu, 150x 1 80 cm
1982 Tapiserie AP _ Rekeačnístředisko Hodonín - Čemovice, 200x300 cm
1983 Tapiserie AP Rekreační středisko Bohosudov u Teplic,
340x130 cm
1984 _ Tapiserie AP _ obřadní síň MNV Slaviěín,
400x175 cm (6 ks)
1985 _ Tapiserie AP _ Rapid Bmo, zasedaci síň, 160x120 cm
1987 _ Tapiserie AP _ MNV Dolní Věstonice, 120x 190 cm
1987 _ Tapiserie AP Zasedací síň Fatra Napajedla

1975

-

200x180 cm (2 ks)
1988 Tapiserie AP _ Sportovní hala Pardubice
200x180 cm (2 ks)
1989 _ Tapiserie AP Fruta Bmo, Interiér' 188x 118 cm
1989 _ Tapiserie AP _ Rehabilitaění sťedisko Mikulov, 60m2
1990 - Obrazy - oleje - Nemocnice Bohunice, Bmo
1991 _ Tapiserie AP' obrazy _ Hotel Panorama, Čéškovice
1992 - Tapiserie AP - Banka Ostrava
1993 _ obrazy _ oleje _ Zasedací síň SKZÚZ Bmo
1994 - Obraz - olej - Nemocnice Bmo, 250x 160 cm
1996 _ obraz _ olej _ Komerčníbanka, Bmo
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JARMILA LoRENCovÁ

Malerin der Tráume und Wirklichkeit

Dream and Reality Painter

In dieser Zeit enaicht die akademische Malerin Jamila Lorencová
ihren schópferischen Hóhepunkt, die mit einer persónlichen, ausgcprágten malerischen Hmdschrift verbmden sind, deshalb kam ibr
umfmgreiches Werk bereits aus dem Gesichtspunkt der Kriterien der
Kmstgeschichte beufieilt werden. Duúber hinaus kómen ebenfalls

Recently, Jamila Lorencova - the academic painter, has reached her
creative top tfuough her personal and minterchangeable ,,handmiting.'.
Therefore, it is possible to assess heÍ extensive works also from the
history of arls point of view.
The name of this renowned artist, graduate oí Fine Ar1s Academy in
Wellington (I.lew Zealand) appetrs more and more lrequently not only
in conjunction with her exhibitions in the Czech Republic but also in
nmerous comtries in Europe, Australia and othď parts of the world.
Her landscape tecblique comes out of specific landscapes rendered
horizontally, reflecting their particular geological structÚe' The lmdscapes also captue their imediate reflection in the soul of the artist and
her spiritual life. Her elementary painting procedue aims to captue
,,genius loci" of a cerlain landscape with an instmt stroke of a brush.
Lorencova selects typical signs and dominants of the landscape
respecting relation between landscape and sky. This is how she delivers
a message of landscape and its place in human life.
Subdued colous oť her water colours' sepia, Indian ink drawings,
distemper paintings and other techniques ae often coded in magical and
mysterious messages.
Jamila Lorencova is also an author of numerous monmental works
oils md tapestries. Through coloufs and shapes she nanates stories oí
human joy and hope using generally understmdable slmbols such as
Sm or Moon' Her colous ranging írom fire red to dreamy white. Mmy
of these monumental works cm be found in ceremonial halls, scientific
institutes, hospitals, barks or restaurmts.
Lorencova's studio is very modest showing painter's good taste md
profesionalism. There is no need to impress a newcomer with exoticrsm
of visited places. Her studio shows concentration on lmdscape in such
a fom which is mderstandable and not yet strictly descriptive.
However, her painter's and traveller's itinerary does not stand aside
oí her works. ln her studio you may lrnd lmdscapes of such remote

Prioriťáten ibres Kunstschaffens festgestellt werden.

DeÍ Name dieser renommierten Kúnstlerin, Absolventin der
Akademie der Schónen Kůnste in Wellington auí Neuseeland erscheint
des Ófteren im Zusamenhang mit Ausstellungen nicht nu in der
Tschechischen Republik, sondem gleíchzeitig in einer ganzen Reihe von
euopáischen Staaten sowie in Australien md anderen Lándem der Welt.
Die schÓpferische Methode in der Landschaftsmalerei sind die
Eiuigartigkeit der bestimmten Landschaft, die in horizontalen Zůgen
md Sonderheiten ihrer geologischen Struktur aufgefasst ist, und die
momentme schópferische Wiederspiegelung in der Seele der Malerin
sowie in ihrem geistigen Leben. Die grundlegende malerische
Vorgehensweise besteht in der Bestrebung einer,,Verewigung" von
Genius Loci einer bestimten Region, Landschaft mit einem bereitstehenden Pinsel diÍekt im P]einaiÍ_
Aus der Landschaft greift sie dann ihre typischen Merkmale md
Dominanten heraus, die im Einklang der Beziehung zwischen
Lmdschaft md Himmel eine erzáhlende Erklárung, eine Sendung der
Landschaft im menschlichen Leben darstellen.
Abgedámpfte Farben von Aquarellen, Sepiaarbeiten, Tuschzeichnmgen, Temperamalerein md anderen vemendeten malerischen
Techniken haben in einer Reihe der Bilder einen verschlússelten
Ursprung der malerischen Schiipfung in ihrer magischen Sendmg.
Malerin Jamila Lorencová ist ebenfalls Autorin einer Reihe von
monumentalen Werken Ólgemálden und Tapisserien. Durch Fom md
Farbe erzáhlt sie Geschichten ůber menschliche Freude, Hof&rmg, und
duch allgemein verstándliche S}mbole von Some, Mond, rot und
ver1ráumten weis dokumentier1 sie ibre pralíische Nutnng. Viele dieser

dimensional monumentalen Werke dekorieren meistens óffentliche
Ráume der Zeremoniesále, Wissenschaftsinstitute, Krankenháuser,
Barken oder Restaurants.
Das Atelier von Jmila Lorencová ist bescheiden, spricht ůber
Geschmack, malerische Professionalitát. Es gibt hier keine Bestrebung
,,durch die Exotik der besuchten Orte n blenden" ,das Atmen" ihres
Ateliers ist die Kouentration auf die Lmdschaft, auf ihre Dmbietung in
so einer Fom, die verstándlich und trotz dem nicht sheng beschreibend

places such as Far East, Australia, Tahiti Islands md other magical
places in the world. It is not only landscape shots and botmical studies
but also artistically demanding ťrguative studies of Vtrious ethnic
groups, exotic nations and nationalities. These often constitute a backbone of Lorencova's exhibitions in the international context.
Generally speaking, Lorencova's well-balanced works both in

terms

of quantity and qualiý - can be easily implemented

in

a continuous chain of the Czech fine arts history. Her place is trulr
unmistakable.
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Keineswegs am Rande des malerischen Schaffens von Jamila
Lorencová steht ibre bildende Kollektion aus den Reisen nach Femost,
Australien, Tahiti und in zauberhafte exotische Liinder Es geht nicht nu
um landschaftliche Bilder, botanische Studien, sondem auch um
mspruchsvolle figurale Studien ethrischer Gruppen der fiir uns exotischen Vólker und Vólkerschaften. Diese sind des tifteren tragend bei
Ausstellungen von Jamila Lorencová im intemationalen Kontext.
Dm bereits umfangreicbe md qualitativ ausgeglichene Werk der
Ma1erin Jamila Lorencová kam heutntage als ein festes Kettenglied
der tschechischen bildenden Kunst eingegliedert werden.
PhDr. A. B. Kral- CSc

PhDr A. B. Kml. CSc

Kouzelný svět magnóliÍ
olej, 70 x 80 cm
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Květy léta
olej, 70 x 80 cm

Prchavé symboly snění
olej,70 x 80 cm

Spektrum I, II

olej, 80 x 110 cm
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Tajemství noci
akvarel, 50 x 50 cm

n

Léto nekončí
akvarel, 50 x 50 cm

j

Hledání pramenů
akvarel, 50 x 60 cm

Rozmarné léto
akvarel, 40 x 60 cm

Slunečníkvěty
akvarel, 40 x 60 cm

Smysl návratů
akvarel, 50 x 60 cm

Prolínání času
olej, 70 x 80 cm

akvarel, 40 x 60 cm

Desatero lučníchkvětů
tempera, 40 x 60 cm

Hladina
akvarel, 80 x 80 cm

Podzimní nálada
akvarel, 60 x 40 cm

Léto u jezera
akvarel, 60 x 25 cm

