květa monhartová
hra o čtverce

Mužský akt, 2018
acryl, 105 x 85 cm

V prostředí ultrakonzervativní Plzně neměla autorka snadnou pozici. Po nadějném rozletu na sklonku 60. let, kdy
s přáteli zakládá skupinu Den 69, se v normalizačním období 70. a 80. let její tvorba (tak jako mnoha jiných) ocitá na okraji
oﬁciálního uměleckého dění a vystavuje jen sporadicky, např. s přítekyní sochařkou Mirkou Novou v kulturním domě Luna v Plzni
v roce 1976. Podařila se jí ještě samostatná výstava v legendárním "Makráči" — Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze
v roce 1981, naplno se může realizovat ale až po roce 1989, kdy se stává členkou skupiny P 89, založené známou trojicí plzeňských
malířů K. Frauknecht, M. Tázler a J. Patera. Stává se kmenovou autorkou Galerie města Plzně, vystavuje v Česku i v zahraničí, její
díla jsou zařazována do veřejných sbírek. Soustředěně pracuje na velkých cyklech obrazů a kreseb, vycházejí jí katalogy
a básnické sbírky. Do jejích obrazů a kreseb vstupují nejen lidé ale i zvířata a věci, nastává neukončený proces antropomorﬁzace
či humanizace – jak ukazuje její obsáhlý cyklus Humanizace sídliště (stejnojmenná výstava v Galerii Jiřího Trnky v Plzni v roce
2002 a ÚMCH v Praze v roce 2003), ve kterém zpracovala svoji zkušenost obyvatelky panelového sídliště. Oživené předměty její
"panelstory" – lavičky, prolézačky apod. mají svoji obdobu i v básních, např. v pásmu Židle, které samostatně vyšlo v roce 2003.
Pro oba projevy – malířský i básnický – je charakteristické hyperbolické zacházení s výrazovými prostředky, smysl pro absurditu
a speciﬁcký humor, ale zároveň se uplatňuje i hlubší, ﬁlozofující vhled do každodenní banality, dotýkají se tragikomické podstaty
lidských osudů. To platí i o autorčiných solitérních dílech starších i novějších, např. Pokora (1993), Mužné rozpomínání (1998)
nebo Život za branou (2001).
Další cykly, polyptychy a samostatné obrazy pracují s širokým záběrem témat, jimž dominují motivy ﬁgur nebo jejich
částí (torza) se zdůrazněnou tělesností a citlivostí. Fyzická stránka lidství – bolest a smrt, kontrastuje s možnými přesahy
do oblasti duševní a duchovní. Originální cyklus diptychů z první dekády nového tisíciletí uplatňuje v propojování dvou stejných
nebo podobných formátů princip zrcadlení, ne však s mechanickým opakováním ﬁgurálního motivu, ale jeho obměnami
a proměnami, které nutí diváka hledat konotace i rozdíly v zneklidňujících souvislostech. Velký terč (2005) tak vytváří
ze zrcadlící se břišní krajiny ženského těla se středobodem pupku skutečný kruhový terč, Citlivá místa (2006) spojují body
vertikálně řazené od hlavy k trupu lineární paprskovou strukturou k souhrnému verbálnímu označení po stranách zrcadlového
odrazu, diptych V tísni (2006) nás v dráždivé eroticky laděné červené a růžové tónině konfrontuje s vyčítavým pohledem oka
tváře uprostřed, zatímco jiný diptych Proč (2006) se dvěmi modrými torzy na oranžovém podkladě představuje jen dva neurčité
plošné znaky stejně lakonické jako název díla. Autorčino pojetí lidských postav je nelíbivé, nesentimentální, někdy až živočišně
kruté, zachází s nimi obdobně jako s motivy zvířat, zejména psů – Červený pes (2003), Pouštní psi (2003), kteří tvoří další,
rozšířený rejstřík jejího bestiáře.
Poslední obrazy a kresby Květy Monhartové se vyznačují kresebnou uvolněností a vystupňovanou barevností. Kreslí
a maluje na staré rolety nebo menší čtvercové formáty, které skládá do šachovnicových polí — z diptychů se stávají quadriptychy.
Obrací se do minulosti, zajímají ji antické tragedie (Caligula), shakespearovská dramata (Romeo a Julie), svět divadla – balet,
opera, činohra i nové divadelní formy, zejména ty, které překračují tradiční žánry. Také ona ve svých polyptyších nerespektuje
tradiční stylovou jednotu a v duchu postmoderní svobody přechází od realistické kresby k zobecňujícímu symbolu a znaku,
porušuje měřítka reálné perspektivy, celek nahrazuje zvětšeným detailem atd. Používá prudké kontrasty komplementárních
barev, stékání barvy, lineární kresbu kombinuje s plošným barevným členěním. Názvy polyptychů odkazují ke konkrétním
divadelním kusům – Krvavá svatba (2017) k baletu na motivy hry F. G. Lorcy, Spartakus (2016) k hudbě A. Chačaturjana, Úklady
a láska k dramatu F. Schillera a další. Divadlo je pro ni jen prvotní inspirací, neilustruje, hledá adekvátní výrazové prostředky
k vyjádření silného obsahu. Opakovaně jí bylo umožněno prezentovat tyto obrazy v divadelním prostředí Nového divadla
J. K. Tyla v Plzni. To, že se autorka se může představit i v Museu Kampa v Praze v roce svého životního jubilea, je zaslouženou
satisfakcí jejího dosavadního uměleckého usilování.

Kveta Mohartova was not in a strong position in the ultraconservative town Plzen. In the late sixtieths, after her auspicious start, she and her friends set up a group “Day 69”. She was allowed to open an exhibition only occasionally during two
decades of “normalizing” the society. One of them was opened in the cultural centre Luna in Plzen 1976 where we could also
watch Mirka Nova’s sculptural works. Her last exhibition of that period took place in “Mrakac” — The Institute of Macromolecular
Chemistry Prague in 1981. Just after the 1989 revolution, she joined the new group of artists in Plzen established by K. Frauknecht,
M. Tazler and J. Patera. It has been called “P 89”. Very soon she became a regular artist and since she presents her work not only
in the Gallery of Plzen but also abroad. We can ﬁnd her paintings in public collections.
She concentrates on series of paintings and drawings, her catalogues and also poetry have been published. The heroes
of her works are human ﬁgures, animals and objects, too. We can watch the endless process of humanization – e.g. in the cycles
“Humanism of the Housing Estate” /the same name of the exhibition in the J.Trnka Gallery Plzen in 2002, later in the UMCH
Prague, 2003/. The animated objects of her “panelstory” – benches, climbing forms for children etc. appear in the paintings and
also in the author’s poems. Her means of expression are very speciﬁc and hyperbolic, her sense of absurdity and humor are very
unusual. At the same time we can feel the author’s deep and philosophical insight into everyday banality of tragicomic individual
fates. That is true of the artist’s separate paintings from her early period up now – e.g. “Humility” /1993/, “The Manly Reminiscences” /1998/ or “Life on the Other Side of the Gate” /2001/.
Subjects of her other series of painting, polyptychs, and separate paintings are abound in topics. Most of them are
ﬁgures or their fragments. The physical parts of ﬁgures, their pain and death pass to the spiritual sphere. Another series of
dyptychs created in the ﬁrst decade of this century use the principal of reﬂection – not only copying the topics but changing and
transforming them. The viewer is then pushed to comparing both parts. “The Large Target” /2005/ changes the reﬂection of a
woman’s abdomen and its centre to a real circle of a target. “The Sensitive Spots” /2006/ link the points from the head to the
body vertically and their verbal marks drawn on the sides of the reﬂected part. “In Trouble” /2006/ — watching the titillating red
and pink shades we feel to be confronted with the reproached look of the eye in the centre. “Why” /2006/ shows two blue torsos
on the orange ground - two indeﬁnable signs looking as laconic as the title. The painter’s interpretation of human ﬁgures is not
sleek or sentimental, sometimes it seems to look even cruel. We can perceive the same with various animals, particularly with
dogs – see “The Red Dog” /2003/, “The Desert Dogs” /2003/. They form another author’s animal register.
The newest paintings and drawings of Kveta Monhartova distinguish from the others by their mellowness in lines and
intensive mosaic of colours. She uses old blinds for her work or smaller quadrates putting them later together and so dyptychs
are changed in quadriptychs. Her topics recur to the past times and the author presents her interest in tragedies of the ancient
world /Caligula/, in Shakespeare’s drama /Romeo and Juliet/. It is evident that she likes theatre -ballet, opera, drama and also
the “new theatre” that oversteps the traditional genre. She does not respect traditional style unity in her polyptychs, merges
realistic drawing into generalization of symbols, breaks perspective and the integral whole has been replaced by an enlarged
detail etc. – typical for postmodernist feeling of artists’ free creation. We can see intense contrasts of complementing colours,
their ﬂowing down the pictures, combination of lines and coloured areas. The titles of Kveta Monhartova’s polyptychs refer to
theatre plays – “The Bloody Marriage” /2017/- ballet based on F.G.Lorca’s drama, “Spartacus” /2016/ — ballet on A.Chacaturjan’s
music, “The Intrigues and Love”- drama by Schiller, and others. These paintings are not any illustrations of the plays but adequate
expressions of the strong subject matter. The author could exhibit these paintings repeatedly in the lobby of the New Theatre
J. K. Tyla in Plzen. Her exhibition in the Museum Kampa in Prague is a well deserved satisfaction – just in her jubilee year.
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Samostatné výstavy /pouze vybrané/:
1981 Praha, Ústav makromulekulární chemie
1994 Praha, Divadlo komedie
1997 Písek, s L. Monhartem, Prácheňské muzeum
2002 Plzeň, Humanizace sídliště, Galerie Jiří Trnky
2003 Praha, Ústav makromolekulární chemie, Humanizace sídliště
2003 Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce, Setkávání
2005 Plzeň, Galerie města Plzně, /s Miroslavou Novou a Kateřinou Slípkovou/ Triáda
2006 Domažlice, Galerie bratří Špillarů, Monology /s M. Novou/
2007 Plzeň, Západočeská galerie, Labyrint oka a ráj těla
2009 Plzeň, Český rozhlas, Místo času
2010 Česká Bříza, Galerie Sam 83, s Jiřím Surůvkou, Proč soutěží město piva s městem uhlí
2012 Plzeň, hotel U PRAMENŮ, Něžné hry
2012 Plzeň, Český rozhlas, DE DUOBUS VOCIBUS /Pro dva hlasy/
2012 Planá, Galerie ve věži, Květa Monhartová
2013 Plzeň, Galerie Jiřího Trnky, Dotkni se mých kruhů
2014 Chotěšov, klášter, Dotkni se mých kruhů
2015 Plzeň, Český rozhlas s Helenou Zelenkovou Ottovou, Synergie
2015 Plzeň, Totem, Obrazy
2016 Rokycany, Galerie pod brankou s Liborem Monhartem
2018 Praha, Museum Kampa, Neurčitost příběhu

Skupinové výstavy:
Připližně 60 výstav — Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo, Bulharsko, Dánsko, Španělsko,
Francie, Rumunsko, Chorvatsko

Vlastní ilustrované básnické sbírky
Květa Monhartová: Přesedni na můj vůz, IMAGO ET VERBUM, Plzeň 2008
Květa Monhartová: Vernisáž, Edice Ulita, vydalo Pro libris, Plzeň 2011
Květa Monhartová: Dotkni se mých kruhů, vydala Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
Květa Monhartová: Kovové podpadky, vydala NAVA, s. r. o. 2018

Zastoupení ve sbírkách:
Veřejné a soukromé sbírky v ČR a zahraničí
monhartova.wixsite.com/monhartova

Krvavá svatba /quadriptych/, 2016
acryl, 140 x 140 cm

Caligula /quadriptych/, 2016
acryl, 140 x 140 cm

Spartacus /quadriptych/, 2017
acryl, 140 x 140 cm

Meﬁsto /quadriptych/, 2017
acryl, 140 x 140 cm

Romeo a Julie /quadriptych/, 2017
acryl, 140 x 140 cm

Úklady a láska /quadriptych/, 2017
acryl, 140 x 140 cm

Vojcek /quadriptych/, 2016
acryl, 150 x 150 cm

Hra o trůny /quadriptych/, 2018
acryl, 140 x 140 cm

Míjení /quadriptych/, 2016
acryl, 140 x 140 cm

Král, 2017
acryl, 70 x 70 cm

Královna, 2017
acryl, 70 x 70 cm

Zamyšlený král, 2017
acryl, 70 x 70 cm

Královna bez koruny, 2018
acryl, 70 x 70 cm

Královská snídaně I., 2016
acryl, 105 x 100 cm

Královská snídaně II., 2016
acryl, 110 x 95 cm

Pozdrav, 2018
acryl, 110 x 85 cm
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