ZAMYŠLENÍ NAD OBRAZY MALÍŘKY JARMILY LORENCOVÉ
Možná, že už všechno bylo namalováno, jak to tvrdil Picasso, ale asi se nebudu příliš mýlit, když řeknu, že pokaždé, podle poněkud jiného vzorce a podle trochu jiného programu. Kresby Jarmily Lorencové to dokládají. Pokud mne
paměť nešálí, Jarmila byla jako studentka neposedná. Její plachý pohled vyvolával v mnohých z nás snění a touhu po
chlapských činech. Vím, že byla až vášnivě pracovitá, posedle pracovitá, tvořivá a ráda překvapovala – myslím, že i sebe
samu. To, že se stala uznávanou malířkou, ji možná zaskočilo, ale nás, kteří jsme se v její blízkosti zaobírali jinými myšlenkami a na to šli zcela rozdílnými životními cestami, to myslím neudivilo. Byli jsme si zejména v hodinách kreslení až
příliš dobře vědomi, že Jarmila byla obdařena vzácným darem, který ji dovoluje v okamžicích tvořivého křesání zhodnocovat známý svět barev jiným způsobem, a tím prolamovat kódy, podle nichž my ostatní, neobdarovaní, vidíme, slyšíme a představujeme si okolní svět.
Při pohledu na Jarmiliny obrazy s údivem vnímám prostor zachycený tu v rozlehlé jihomoravské krajině zvlněné
holými pahorky, přepažené strohou oblohou a oblévané vodami umělých jezer, tu zase sevřený v přírodním detailu. Třebaže tu o dramatické situace není nouze, je to prostor plný ticha, obdivu a lidské pokory.
Jarmila je silná osobnost, vyhledává a nepřetržitě vytváří pro sebe prostor, v němž svobodně vyjadřuje vnitřní
pocity a myšlenky, přitom hledá a nachází sama sebe. Jaro, léto, podzim a zima – onen věčný koloběh přírody prožívá
Jarmila přímo hravě. Zejména jaro a léto jiskří a žhne z jejich květin, někdy vázaných do kytic, jindy jen z květenství
podávaného jakoby na dlani s tajným sdělením, že příroda je tu stále, plná vůně, nabízející nám spíše spolupráci než boj
o život a že tu naši nesnášenlivost vůči ní bere jen jako epizodickou událost. Něco jiného jsou větvičky, úžasně křehké,
jaké můžeme vidět třeba na našich modřínech nebo na japonských obrazech.
O Jarmile Lorencové se říká, že je malířkou snů a skutečnosti. Souhlasím spíše se sněním než snem a tu skutečnost bych rád nahradil třeba skutečností jejího vnitřního světa. Jarmila oživuje svým viděním světa naši vnitřní paměť,
v níž je vepsáno, trvale vepsáno – to zdůrazňuji – umělecké cítění, založené na emocích. Umělecké cítění patří mezi
několik znaků a projevu lidské jedinečnosti v biosféře. Je tak důležité jako třeba náš úderový krok, zpěv nebo špetka, bez
které se neobejdeme, když chceme třeba osolit polévku nebo namalovat několik tahů štětcem. Neposilovat funkci těchto
znaků a projevů v nás samotných znamená vzdát se budoucnosti. Některé akvarely, oleje či tempery Jarmily Lorencové
vyvolávají radost a chtění, učí otvírat oči, učí vidět. Jiné k tomu všemu ještě podněcují fantazii, a tím přímo vyzývají
k snování příběhů a k hlasitým promluvám. Před některými obrazy však ztichneme a přivíráme oči. Ty poslední, hlavně
oleje, nabádají k pokoře a meditaci.
Vracím se ještě na začátek. Protivenství vůči myšlence, že už všechno bylo namalováno, mě stále drží. Vidím
Jarmilu pod žhnoucím sluncem, kdekoli na naší Zemi, skryta pod kloboukem rozměrů úctyhodných, s paletou a štětcem
v neklidných rukou a také odhodlaným pohledem sršícím ze stále ještě dívčích očí, jak se připravuje se k barevnému
doteku s plátnem. Kde tak učiní, vyraší něco radostně lidského. Zas jinak, zas nově.
RNDr. profesor Jan Beneš, CSc., spolužák

Motto:
Práce, již vykonává umění, je touž prací, k níž směřuje
veškerý život země.
Je to pokračování tvůrčího díla, které položilo hvězdy –
jako základní kameny své stavby a obraznost – jako most mezi
světy viditelnými a neviditelnými.
Otakar Březina

Vyznání:
Celý lidský osud se dá zachytit v obrazech, zákmit
myšlenky, pocity či výjevy ze sna. Cítím obraz jako obrovské
vnitřní drama – spojení vnějšího a vnitřního světa člověka.
Originalita nespočívá v tom, namalovat něco, co ještě nikdo
nenamaloval, ale vyjádřit svými obrazy to, co cítím právě já,
mé myšlenky, sny a lásku k lidem a přírodě ukryté hluboko
v mém nitru. Vnitřní napětí, dramatičnost v liniích, někdy
i nefigurativní autorské vyjádření nutí k většímu přemýšlení.
Přála bych si, aby v mých obrazech zůstaly nálady
okamžiků, které, ztvárněny mými tahy štětcem, učí pochopit životní okamžiky zdánlivě nepochopitelné, ukryté hluboko v nás.

JARMILA L ORENCOVÁ
Narozena v Brně, kde v současné době působí, zabývá se malbou a kresbami. Studia: Pedag. gymn. 1952–55, UK Praha 1955–58,
Academy of Fine Arts, Wellington, Nový Zéland, prof. Nielson – malba, 1963–68. Ocenění v zahraničí: Cena Academy of Fine Arts
1967, Nový Zéland, Cena Gallery Marble Arch, Londýn 1973. Účast na společných výstavách: V letech 1968–98 účast na 37 kolektivních výstavách doma a 26 výstavách v zahraničí.

Samostatné výstavy:
1967 – Wellington, 1971 – Londýn – Galerie Marble Arch •1972 – Londýn – Galerie Petit Heals •1978 – Havířov – Galerie Dílo
•1979 – Brno – Galerie Dílo •1980 – Brno – Galerie Dílo •1981 – Brno – Malá gal. Čs. spisovatele •1982 – Olomouc – Galerie
Dílo •1983 – Gottwaldov – Galerie Dílo •1984 – Galerie Dílo •1985 – Brno – Galerie Dílo •1986 – Brno – Foeyr Janáčkova divadla
•1987 – Galerie Dílo •1988 – Ostrava – Galerie Dílo •1989 – Brno – Galerie Dílo •1989 – Jülich, NSR – Galerie Asta •1990 –
Vev. Bitýška – Malá Galerie •1990 – Vídeň – Galerie Mahlerstrasse •1991 – Brno – Galerie „D“ •1992 – Přerov – Galerie Dílo
•1993 – Pulkau, Rakousko •1994 – Olomouc – Galerie Patro •1994 – Foyer Janáčkova divadla •1994 – Uherské Hradiště – Galerie „G“ •1995 – Brno – Galerie „G“ •1995 – Brno – Galerie „D“ •1996 – Brno – Foyer Janáčkova divadla •1996 – Brno – Galerie Parnas •1997 – Brno – Malá královopolská galerie •1997 – Mistellbach, Rakousko – Gal. Point •1997 – Brno – Galerie „K“
•1998 – Znojmo – Galerie Pegas •1998 – Letovice – Kulturní středisko •1998 – Uherské Hradiště – Galerie „D“ •1998 – Brno –
Galerie Mathias •1999 – Olomouc – Galerie Bohéma •1999 – Brno – Galerie „i“ •2000 – Tábor – Gal. „U dobrého pastýře“ •2000 –
Znojmo – Galerie Aquamarin •2001 – Brno – Galerie Unica •2001 – Pohořelice u Brna – Výstavní síň •2001 – Slavkov u Brna –
Galerie zámku •2002 – Brno – Galerie Moser •2002 – Brno – Foyer Janáčkova divadla •2003 – Blansko – Muzeum na zámku
•2003 – Brno – Gal. Arne – Dům pánů z Lipé •2003 – Brno – Vesna, 2004 – Přerov – Galerie centrum •2004 – Vsetín – Galerie
J+H •2004 – Hodonín – Galerie originálů •2004 – Blatnice – Národní výbor •2004 – Brno – Galerie „i“ •2005 – Břeclav – Synagoga •2005 – Zlín – Galerie Atelier •2006 – Malhostovice •2006 – Mikulov – Galerie Kraugartner •2006 – Rájec Jestřebí – Galerie Kruh •2006 – Brno – město uprostřed Evropy •2007 – Rájec Jestřebí – Galerie Kruh •2007 – Březina – Galerie Skleněnka
•2007 – Brno – galerie „i“ •2008 – Rájec Jestření – zámek.

Přehled realizací v architektonickém začlenění:
1969 – Tapiserie AP – Rotunda BVV – 400×600cm •1973 – Tapiserie AP – pro expozici Trenčín – město módy •1975 – Tapiserie AP –
Obřadní síň MNV Pohořelice, 600×210 cm, 250×110 cm, (2 ks) •1976 – Tapiserie AP – Interiéry n.p. Seliko Olomouc, 600×200 cm
•1977 – Tapiserie AP – Restaurace hotelu Morava Pohořelice •1977 – Tapiserie AP – Obřadní síň Račice–Pístovice •1978 – Koláže – Osvětová beseda Ostrava, 70×80 cm (12 ks) •1979 – Tapiserie AP – Grand Hotel Jindřichův Hradec, 910×220 cm (Série Tap.),
Sluneční proměny – 140×70 cm (Série Tap.) •1980 – Tapiserie AP – Restaurace Třeboň, 200×100 cm (2 ks) •1980 – Tapiserie AP –
Obřadní síň MNV Bílovice, 240×200 cm •1981 – Tapiserie AP – Spořitelna Žďár n. Sázavou, 450×250 cm •1982 – Tapiserie AP –
Karlštejn u Svratouchu, 150×180 cm •1982 – Tapiserie AP – Rekreační středisko Hodonín – Černovice, 200×300 cm •1983 – Tapiserie AP – Rekreační středisko Bohosudov u Teplic, 340×130 cm •1984 – Tapiserie AP – Obřadní síň MNV Slavičín, 400×175 cm (6 ks)
• 1985 – Tapiserie AP – Rapid Brno, zasedací síň, 160×120 cm •1987 – Tapiserie AP – MNV Dolní Věstonice, 120×190 cm •1987 –
Tapiserie AP – Zasedací síň Fatra Napajedla, 200×180 cm (2 ks) •1988 – Tapiserie AP – Sportovní hala Pardubice, 200×180 cm (2 ks)
•1989 – Tapiserie AP – Fruta Brno, Interiér, 188×118 cm •1989 – Tapiserie AP – Rehabilitační středisko Mikulov, 60 m2 •1990 –
Obrazy – oleje – Nemocnice Bohunice, Brno •1991 – Tapiserie AP, obrazy – Hotel Panorama, Čéškovice •1992 – Tapiserie AP –
Banka Ostrava •1993 – Obrazy – oleje – Zasedací síň SKZÚZ Brno •1994 – Obraz – olej – Nemocnice Brno, 250×160 cm •1996 –
Obraz – olej – Komerční banka, Brno.

Spektrum, 80×70 cm – olej

Na březích bloudívám v neklidu a někdy v těch modrých očích vody vidím svůj vlastní stesk i radost.

Kouzlo hladiny, 80×70 cm – olej

V hliněných dlaních země je nabráno vody jež našla svůj přístav dřív než se dostala k moři.

Prolínání času, 80×70 cm – olej

Břeh nadějí, 50×55 cm – olej

Jedinečnost okamžiku, 55×55 cm – olej

Zátoka, 50×55 cm – olej

Tajemství pramenů, 90×80 cm – olej

Doteky moře, 110×90 cm – olej

Otvírání studánek, 80×70 cm – olej

Modré pastorále, 80×70 cm – olej

Meditace, 80×70 cm – olej

Čas snění
55×50 cm – olej

Imaginární krajina
55×50 cm – olej

První sníh, 90×80 cm – olej

Kouzlo dálek
90×70 cm – olej

Kvetoucí hladina
55×50 cm – olej

Jedinečnost okamžiku, 50×55 cm – olejová tempera

Ke hvězdám, 55×50 cm – olej

Náruč podzimu, 55×50 cm – olej

Křižovatky osudu I, 55×50 cm – olej

Křižovatky osudu II, 55×50 – olej

Zimní zamyšlení, 80×70 cm – olej

Hra světla a stínů, 80×70 cm – olej

Křehký svět květů, 80×70 cm – olej

Sonet o podzimu, 55×50 cm – olej

Tanec květů, 80×70 cm – olej

Krajina domova I - III, 13×30 cm – akvarel

JARO
Trávy, 60×60 cm – tempera

LÉTO
Letní kytice, 40×60 cm – tempera

PODZIM
Náruč podzimu, 40×60 cm – akvarel

ZIMA
Zimní romance, 40×60 cm – komb. techn.

Ohlédnutí
20×60 cm – akvarel

Vzpomínka, 40×60 cm – akvarel

Milostná píseň, 40×60 cm – akvarel

Ave Maria, 40×60 cm – akvarel

V zrcadle hladiny I, 40×30 cm – akvarel

Jitro u jezera, 45×25 cm – tempera

V zrcadle hladiny II, 40×30 cm – akvarel

Soumrak u jezera, 45×25 cm – tempera

Zrcadlení, 40×80 cm – olej

REFLECTIONS OVER JARMILA LORENCOVA’S PAINTINGS

GEDANKENGÄNGE ÜBER DIE GEMÄLDE VON JARMILA LORENCOVÁ

"Everything has been painted", Picasso claimed. It may as well be
true. I do hope I am not wrong if I extend it by saying - yes, but it has
always been based on a different paradigm and different programme.
Jarmila Lorencova’s drawings and paintings only prove this. If I remember it right, Jarmila was a vivid student. Her shy look arose in most of
us a manly desire to help her. She always worked passionately. She was
obsessively hard working and creative. She liked to surprise - not just
others, but her herself. The fact she became a renowned painter surprised rather her than us that knew her. In the drawing classes, we were
more than aware that Jarmila was gifted with a special talent which
allowed her to evaluate a well-known world of colours in a very different
and original way. She managed to break through established codes
through which the rest of us - untalented ones - view, hear and imagine
the outside world.
Looking at Jarmila’s paintings, I perceive an amazing space captured either in a vast Moravian countryside with gently rolling hills surrounded by waters of man-made lakes. Other times I can see a closed-up
detail. Although the space depicted by Jarmila may be dramatic, it is full
of silence, admiration and humility.
Being a strong personality, Jarmila continues to search for space
that would allow her to express freely her innermost feelings and ideas.
Doing that she always re-discovers herself. Spring, summer, autumn and
winter - Jarmila lives through this endless circle in a playful way. Spring
and summer are particularly sparkling. You can feel the sun from her
bunches of flowers. Other times, you can see a single flower in a close-up
giving off a secret message. The omnipresent Nature, full of scents,
offering people rather cooperation than fight. In other drawings or
paintings, you may find amazingly fragile little twigs. It makes no difference whether they are part of a Moravian larch or exotic Japanese flora.
Jarmila Lorencova is considered a dream and reality painter. I tend
to agree with dreaming rather than a dream, though. Similarly, I would
replace the reality with her innermost world reality. Jarmila livens up
our inner memory which registers - I would say for ever - our artistic feelings based on emotions. It is exactly the feel for the arts that makes
human beings so special in the entire biosphere. It is as important as
human pace, singing or a pinch that enables us not only to salt a soup
but also to paint a few strokes of the brush. If we did not cultivate these
abilities, our future - as a human kind - would be endangered. Some of
Jarmila’s water colours, oil paintings or distempers teach us to open our
eyes and actually see things. Others, on top of all that, instigate our fantasy. They call us to dream and create our own stories. In front of other
paintings we become silent and close our eyes. The last mentioned
encourage us to humility and meditation.
Let me return right at the beginning. Contradicting Picasso’s idea everything has been painted - stayed with me. I can see Jarmila under
a glowing sun anywhere on the Earth, sheltered by a large brimmed hat,
holding a palette and brush in her disquieting hands. Her resolute look
in the girl’s eyes, prepared to contact the canvass. Anywhere she does
this, something human always springs up. Something new and different
again.
dr Jan Benes, Associated Professor and Classmate

Vielleicht ist schon alles gemalt worden, so wie Picasso behauptet hat. Doch werde ich
mich wohl nicht allzusehr irren, wenn ich sage, daß es immer nach einem etwas anderen Muster
und einem anderen Programm gewesen ist. Die Zeichnungen von Jarmila Lorencová beweisen
dies. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, war Jarmila eine ruhelose Studentin, ihr
schüchterner Blick hat in vielen von uns Träumereien und die Sehnsucht nach männlichen
Taten ausgelöst. Ich weiß, daß sie geradezu leidenschaftlich arbeitsam, besessen arbeitsam,
schöpferisch gewesen ist und daß sie gern überrascht hat - ich denke, auch sich selbst. Daß sie
zu einer anerkannten Malerin geworden ist, hat sie selbst womöglich getroffen, uns aber, die wir
uns in ihrer Nähe mit anderen Gedanken befaßten und dann ganz unterschiedliche Lebenswege
gegangen sind, hat es glaube ich nicht verwundert. Wir waren uns vor allem im Zeichenunterricht nur allzu gut bewußt, daß Jarmila mit einer seltenen Gabe gesegnet war, die ihr in den
Momenten des schöpferischen Funkenschlagens erlaubt, die bekannte Welt der Farben auf eine
andere Art wahrzunehmen und damit die Kodes zu durchbrechen, nach denen wir, die nicht
Gesegneten, sehen, hören und uns die umgebende Welt vorstellen.
Beim Blick auf die Bilder von Jarmila nehme ich mit Staunen den Raum wahr, der hier in
einer weitläufigen, durch kahle Hügel gewellten, durch den schroffen Himmel umgrenzten, von
den Wassern künstlicher Seen umfluteten, anderswo wieder im natürlichen Detail eingeschlossenen mährischen Landschaft festgehalten ist. Obwohl es hier an dramatischen Situationen
nicht mangelt, ist es ein Raum voll Ruhe, Bewunderung und menschlicher Demut.
Weil sie eine starke Persönlichkeit ist, sucht und schafft sie unablässig einen Raum für
sich, in dem sie ihre inneren Gefühle und Gedanken frei äußert und sich dabei selbst sucht und
findet. Frühling, Sommer, Herbst und Winter - diesen ewigen Kreislauf der Natur durchlebt
Jarmila geradezu spielerisch. Insbesondere Frühling und Sommer sprühen und glühen aus ihren
einmal in Sträuße gebundenen Blumen, ein andermal nur aus einem Blütenstand, der geradezu
in der Hand gereicht wird mit der geheimen Mitteilung, daß die Natur noch immer da ist und
uns, voll von Düften, mehr die Zusammenarbeit als einen Kampf ums Leben anbietet und daß
sie unsere Unverträglichkeit ihr gegenüber nur als einen episodischen Vorfall versteht. Etwas
anderes sind die kleinen Zweige, einzigartig zart, so wie wir sie etwa an unseren Lärchenbäumen oder auf japanischen Bildern sehen können.
Von Jarmila Lorencová wird gesagt, daß sie eine Malerin der Träume und der Wirklichkeit
sei. Für mich sind es eher Träumerei und die Wirklichkeit ihrer inneren Welt. Jarmila belebt
durch ihre Sicht der Welt unser inneres Gedächtnis wieder, in dem - dauerhaft, wie ich betonen
möchte - ein auf Emotionen basierendes künstlerisches Gefühl festgehalten ist. Das künstlerische Gefühl gehört zu den wenigen Merkmalen und Zeichen der Einzigartigkeit des Menschen
in der Biosphäre. Es ist ebenso wichtig wie vielleicht unser Marschschritt, unser Gesang oder
das Feingefühl, das wir benötigen, wenn wir etwa unsere Suppe salzen oder aber auch mit dem
Pinsel ein paar Striche malen wollen. Die Funktion dieser Merkmale und Zeichen in uns selbst
nicht zu stärken, heißt, die Zukunft aufzugeben. Manche Aquarelle, Öl- oder Temperamalereien
von Jarmila Lorencová lösen Freude und Wollen aus, lehren die Augen zu öffnen, lehren zu
sehen. Andere regen darüber hinaus die Phantasie an und fordern damit direkt zum Träumen
von Geschichten und zu lauten Ansprachen auf. Vor einigen Bildern bleiben wir jedoch still und
schlagen die Augen nieder. Diese letztgenannten, vor allem Ölbilder, halten uns an zur Demut
und Meditation.
Ich kehre nochmals zum Anfang zurück. Die Auflehnung gegen den Gedanken, daß alles
schon gemalt worden sein, hält mich noch immer fest. Ich sehe Jarmila unter der brennenden
Sonne, irgendwo auf unserer Erde, versteckt unter einem Hut von ehrfurchterregenden
Abmessungen, mit Palette und Pinsel in den unruhigen Händen und mit entschlossenem Blick
in ihren noch immer mädchenhaften Augen, wie sie sich auf die farbige Berührung mit der
Leinwand vorbereitet. Wo es zu dieser Berührung kommt, sprießt etwas freudig Menschliches
hervor. Wieder anders, wieder neu.
RNDr. Prof. Jan Beneš, CSc, ein Kommilitone
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