
V.N.

půvo bnó, šorm o n tní, vždyc ky miló, energickó, živ elnó, experime n ŤujícÍ,

hledojící, přemýšlející, citlivó, empotickó.,. to všechno mi letí hlovou, móm-li

říct něco o věře Novókové.

Není jedinou mimořódnou ženou poněkud zostíněnou viditelnějším mužem; o

stejně joko Bělu Kolóřovou, Věru Jonouškovou, Vlosiu Prochotickou či Evu

Kmentovou jsem ji ,,objevilo" ažv souvislosti s dílem jejího muže. Ale že to byl

objevl l po několiko měsících koždodenního setkóvóní s jejími díly jsem dnes o

denně překvopovóno novými informocemi v jejích obrozech o kresbóch o

dnes o denně jsem konfrontovóno okouzlenými nóvštěvníky z celého světo,

kteří jí vepisují do nóvštěvní knihy dojemné vzkazy...

Pochózí z dobré rodiny, prožilo vólku, lósku, hodně rodostí, ole i velké bolesti o

trópení. Ne, že by o tom někdy mluvilo, ole když s ní jste, posklódóie si ten

udivující osud somi.

Když jsme u ní v oteliéru, ole i domo, prohlížely o vybíroly dílo pro výstovu, nic jí

nebylo zotěžko - sundoŤ ze zdí, přinést, odnést, pověsit, vytóhnouŤ, rozložíL..,

povídolo o koždém díle, o koždé skice i podesóŤ let sioré, joko by ji dodělolo

včero; vždycky vědělo, co se kolem ve společnosti, v rodině, próvě dělo, když

to či ono molovolo, kreslilo...

Je velkorysó. Dovolilo nóm vytohot o prohlížet kde co. Když jsme pok přUeli

'bolit o noklódot, bylo s nómi celé tři dny od róno do večero o pok jsme šli no

pivo, s údivem jsem hledělo no její bohémskou strónku, no svobodu o rodost,

kteró zní vyzořovolo. Už v sedm róno ole kontrolovolo, zdo šofér neměl golíže

s porkovóním u jejího oteliéru, kde musel zůstoi odpočívoi do čiyř do róno,

zdo dorozil v pořódku o neměl cestou problémy

V.N. mó zo sebou neuvěřitelné roky, vrcholy i pódy, zažila vstřícnost osudu i

jeho nesprovedlnost, ole zůstóvó velkorysó o výsostně lidskó.

Hono Jirmusovó LozorowiŤz


