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ÚVOD

Akademická malířka Jarmila Lorencová je umělkyně, jejíž dílo je natolik pestré a obsáhlé, že 
si bezvýhradně zasluhuje knižní zpracování, tedy vydání její velké biografie. 

Doba na vydání takové knihy je nyní nanejvýš vhodná, neboť se paní Jarmila s konečnou 
platností rozhodla, že vzhledem ke svému věku přestane malovat. Dospěla k tomu po zralé úvaze  
a s konečnou platností na začátku tohoto roku.

Naše dvacetiletá spolupráce v oblasti umění mi dovoluje odpovědně říci, že její obrazy znám 
více než kdokoliv jiný, a stejně tak mohu vyslovit názor, že rozsah její celoživotní tvůrčí činnosti 
je natolik bohatý a hodnotný, že již tímto si o vydání knihy říká sám. 

Práce na této biografii byla nesmírně náročná, ale povznášející. Sbírání materiálů, fotografová-
ní, třídění fotografií, psaní a sazba knihy mě naplňovaly, každý den jsem v jejím díle nacházel něco 
nového, nové pocity i vjemy, přestože to byly často obrazy, se kterými jsem v minulosti už mno-
hokrát pracoval. Jarmila Lorencová díky své schopnosti nechat se inspirovat tou největší hloubkou 
duše člověka, přináší ostatním poselství o tom, že vše, co člověk na své životní pouti potkává, a to 
včetně toho nedobrého, lze proměňovat a transformovat na hodnoty plné něhy a světla.

Doufám, že i vy, kterým se dostane kniha do rukou, v ní najdete radost a potěšení. Věřím také, 
že její obrazy – byť jsou jen na fotografiích – budou na ostatní pozitivně vyzařovat tak, jako to 
cítím já sám. Určitě to je i z důvodu, že sama umělkyně je úžasně pozitivní člověk, ochotná kdyko-
liv a komukoliv pomoci a od které jsem nikdy neslyšel křivého slova. Vždy se snažila na druhém 
člověku najít jen to dobré. A tato její pozitivita se v jejích obrazech chtě nechtě musela odrazit.

V knize je na Jarmilino přání málo textu, u spousty obrazů a hlavně tapiserií, které jsou ucho-
vány jen na fotografiích, se už nedá dohledat název, rozměr, a stejně tak se rok vzniku občas jen 
odhadoval. Věřím, že to však není na škodu a že nám to i náročnější čtenáři odpustí.

Antonín Červený, květen 2018
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Jarmila Lorencová

 STUDIA

Jarmila se narodila 9. října 1936 v Pohořelicích u Brna jako jediné dítě v rodině Čermákových, 
po válce se její matka podruhé vdala a Jarmila přijala příjmení po nevlastním otci Geyerová. Od 
prvního okamžiku, kdy udržela tužku v ruce, věděla, že jednou bude malířkou. Kreslila všude, kde 
to šlo – nejdříve křídou po chodníku, pak ve školních sešitech, a už na měšťance jí předpovídal 
učitel kreslení velkou budoucnost.

Jenže následující roky se z pohledu umění vyví-
jely jinak. Za střední školu si Jarmila vybrala Peda-
gogické gymnázium ve Znojmě, kde si profesor 
tělocviku všiml jejího sportovního nadání. Jarmila 
začala s atletikou, kde od samého začátku všechny 
převyšovala svou pílí, nasazením a touhou vyhrá-
vat. Její hlavní disciplínou byl běh (od 200 m až po 
několikakilometrové přespolní běhy), kde vyhrála 
většinu závodů, kterých se zúčastnila. Nejdříve ve 
Znojmě, pak v Brně a poté i po celé republice. Je-
jím sportovním vrcholem bylo vítězství v roce 1954 
na Memoriálu Evžena Rošického v Praze v běhu na 
200 m. Tehdy ještě jako sedmnáctiletá dorostenka 
porazila československou reprezentantku v atletice, 
o šest let starší Olgu Modrachovou. Nechybělo tedy 
mnoho a Jarmila se mohla o pár let později zapsat 
do českých dějin jako slavná sportovkyně.

Stejně tak se mohla Jarmila stát úspěšnou zpě-
vačkou – díky svému absolutnímu hudebnímu slu-
chu pro ni nebyl problém zazpívat jakoukoliv píseň. 
Jednou zpívala na koncertě jako záskok ve jazzové 

kapele a už ji odtud nechtěli pustit. Kdoví jak by skončila, kdyby se zpěvu věnovala naplno.
Svůj hudební sluch využila alespoň tak, že hovořila několika světovými jazyky (rusky, německy 

a anglicky) s tak dokonalou výslovností, že ani rodilí mluvčí nebyli schopni poznat, že je cizinka.
V osudu ale měla vše naplánované jinak – skončila střední škola, jejím přáním bylo po maturitě 

přihlásit se na AVU, ale rodiče byli jiného názoru. Na jejich přání pokračovala ve svém pedagogic-
kém vzdělávání a nastoupila na Pedagogickou fakultu v Brně, kde alespoň jeden ze studovaných 
předmětů byla výtvarná výchova.

V prvním ročníku potkala svého o šest let staršího budoucího manžela Vítězslava Lorence, 
kterého si po roce známosti vzala a odstěhovala se s ním do Prahy, kde její muž dostal jako čer-
stvý inženýr umístěnku. Pedagogické vzdělání si tedy Jarmila dokončila už jako vdaná paní na 
Univerzitě Karlově v Praze.

Po státnicích začala Jarmila učit na gymnáziu v Praze a vše nasvědčovalo, že malování pro ni 
bude jen koníčkem, na nějž však stejně nezbývá žádný čas. 
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Studia

Nejstarší zachovaný obraz J. Loren-
cové - Svatý kopeček u Mikulova 
v zimě
olejomalba, 35 x 46 cm, 1957

Po několika letech, v roce 1962, byl její manžel na 
základě výborné znalosti angličtiny vybrán v podniku 
Centrotex, aby odjel na Nový Zéland a stal se zástup-
cem pro nákup vlny pro Československo. Taková 
nabídka se neodmítá, a rodina, s již malým synem, 
neváhala a na Nový Zéland vycestovala

Svatební fotografie z roku 1956

Vlevo Jarmila v Pohořelicích v r. 1940


