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ABSTRAKT 
 

Disertační práce Mezi obrazem a slovem  Život a dílo Viktora Pivovarova se zabývá životem a 

tvorbou jedné z hlavních osobností ruského neoficiálního umění. Viktor Pivovarov je 

považován za jednoho ze zakladatelů moskevské konceptuální školy. Od roku 1982 žije a 

tvoří v Praze. Jeho díla se nacházejí ve významných světových sbírkách, například v Tate 

Gallery v Londýně, v Centre Georges Pompidou v Paříži, v Treťjakovské galerii v Moskvě, 

V Ruském muzeu v Petrohradu nebo v Národní galerii v Praze.  

Disertační práce je rozdělena na tři bloky: 1. Život, doba, kontexty, 2. Tvorba, 3. 

Kalendárium. První blok se věnuje biografii umělce, dobovému kontextu, tzv. ruskému 

neoficiálnímu umění padesátých až sedmdesátých let a působení Viktora Pivovarova na 

české kulturní scéně. Druhý blok je věnován analýze vybraných děl, celkové charakteristice 

tvorby a jejímu zařazení jak do ruského, tak i českého a západního umění. Kalendárium se 

soustředí na důležitá data v životě a tvorbě umělce a na zásadní politické a kulturní události.   
 

Klíčová slova: Viktor Pivovarov, moskevská konceptuální škola, ruské neoficiální umění, 

Lianozovská škola, Škola Sretěnského bulváru 

 

ABSTRACT 
The thesis Between Picture and Word,The Life and Work of Viktor Pivovarov explores the life and art 
of one of the leading personalities of Russian unofficial art. Viktor Pivovarov is considered one of the 
founders of The Moscow Conceptual School. He has been living and working in Prague, Czech 
Republic since 1982. His works are represented in major world collections, e.g. in The Tate Gallery in 
London, Centre Georges Pompidou in Paris, in The Tretyakov State Gallery in Moscow, The Russian 
Museum in Saint Petersburg and The National Gallery in Prague.  
The thesis is divided into three parts: 1) Life, time, contexts, 2) Work and 3) Timeline. The first part 
covers the artist’s biography, the period context and the so-called unofficial Russian art of the 1950s-
70s. It also deals with his influence on the Czech cultural scene. The second part analyzes selected 
works by Pivovarov and tries to present an overall characterization of his art. It also attempts to 
place his work in the Russian, Czech and the West art contexts. The third part, the timeline, focuses 
on the important dates in Pivovarov’s life and work and on crucial political and cultural events. 
Keywords: Viktor Pivovarov, Moscow conceptual school, Russian unofficial art, Lianozov school, 

School of Sreten boulevard 

 
 
 



 5 

OBSAH 
ACH! (Úvodem) 

 
1. ŽIVOT, DOBA, KONTEXTY 

1. 1 DENÍK VÝROSTKA (Rodina, dětství a studium) 
  1. 1. 1 Babička a dědeček z matčiny strany 

1. 1. 2 Strýc Abram a teta Elizaveta 
1. 1. 3 Maminka Sofia Borisovna, narození a rané dětství  
1. 1. 4 Základní a střední škola 
1. 1. 5 Vysoká škola 

 
1. 2 MOSKEVSKÝ VEČÍREK (Od konce vysoké školy do roku 1982) 

1. 2. 1 Ilustrace 

1. 2. 2 Ira 

1. 2. 3 První ateliér 

1. 2. 4 První cesta do zahraničí 

1. 2. 5 Přechod k volné tvorbě 

1. 2. 6 Důležitá setkání z „jiného světa“ 

1. 2. 7 Milena 

 
1. 3 ÚČINKUJÍCÍ OSOBY (Umělecké prostředí Moskvy padesátých až 

sedmdesátých let) 

1. 3. 1 Ruské neoficiální umění padesátých a šedesátých let 

1. 3. 1. 1 Lianozovská škola 

 
1. 3. 2 Ruské neoficiální umění sedmdesátých let 

1. 3. 2. 1 Buldozerová výstava 

1. 3. 2. 2 První povolené výstavy neoficiálního umění 

1. 3. 2. 3 Emigrace neoficiálních umělců na Západ a jejich přijetí 

1. 3. 2. 4 Umělecké proudy 

1. 3. 2. 5 Moskevská konceptuální škola 

1. 3. 2. 6 Aukce Sotheby‘s 



 6 

 
1. 4 ZAMILOVANÝ AGENT (Viktor Pivovarov v Praze) 

1. 4. 1 Nový začátek 

1. 4. 2 Aktivity Viktora Pivovarova v rámci české umělecké společnosti 

1. 4. 3 Pražské ateliéry 

1. 4. 4 Ilustrace 

1. 4. 5 Výstavy v Čechách 

1. 4. 6 Výstavy na Západě 

1. 4. 7 Výstavy v Rusku 

 
2. TVORBA 

2. 1 ROZJÍMÁNÍ U OKNA (Zrod osobní poetiky a estetiky) 
2. 1. 1 Raná díla z let 19701972 

 
2. 2 KONKLUZE (Album – nová umělecká forma) 

2. 2. 1 Vznik alba 
2. 2. 2 Propojení slova a obrazu 
2. 2. 3 Album jako syntetická forma 

 
2. 3 PROJEKTY PRO OSAMĚLÉHO ČLOVĚKA (Existenciální obsahy v tvorbě 

Viktora Pivovarova) 
2. 3. 1 Schodiště míčků  
2. 3. 2 Slzy  

2. 3. 3 Tvář  
2. 3. 4 Projekty pro osamělého člověka  
2. 3. 5 Konkluze  

2. 3. 6 Erós  

2. 3. 7 Sad  
2. 3. 8 Plot  

2. 3. 9 Sedm rozhovorů  
2. 3. 10 Mikrohomus  

2. 3. 11 Sakralyzátory  
2. 3. 12 Mamlejev a Hypermamlejev  
2. 3. 13 Špatná nálada  
2. 3. 14 Jestli  
2. 3. 15 Neztracené iluze  
2. 3. 16 Kabinet doktora Freuda  
2. 3. 17 Zbloudilý Dante  



 7 

2. 3. 18 Sútra strachů a pochybností  

 
2. 4 BYT Č. 22 (Vzpomínky na dětství) 

2. 4. 1 Obrazy z let 1983–1987 
2. 4. 2 Deník výrostka  
2. 4. 3 Byt č. 22  

 
2. 5 ZAJÍČEK ULETĚL (Reflexe „estetiky dětského světa“) 

2. 5. 1 Čas růže (Время розы) 
2. 5. 2 Obrazy z let 1990–1992 
2. 5. 3 Nebeský Chelm (Небесный хелом) 

 
2. 6 MOSKVA, MOSKVA! („Moskevský mýtus“ v díle Viktora Pivovarova) 

2. 6. 1 Album Účinikující osoby  
2. 6. 2 Album Kabakov a Pivovarov  
2. 6. 3 Tělo moskevského neoficiálního umění 60–70. let  

2. 6. 4 Věnování  

2. 6. 5 Album Cholin a Sapgir jásající  

2. 6. 7 Jedlíci citronů  
2. 6. 8 Filozofové aneb Ruské noci  

2. 6. 9 Moskva, Moskva!  

 
2. 7 ZAHRADY MNICHA RABINOVIČE (Metafyzika v dílech Viktora 

Pivovarova) 
2. 7. 1 Eidosy  
2. 7. 2 Album Žlutý  
2. 7. 3 Obvody kruhu  
2. 7. 4 Zahrady mnicha Rabinoviče  
2. 7. 5 Duše medúzy aneb Láska k filozofii  

 
2. 8 NEJSME VIDĚT, ALE JSME TADY (Mystifikace v díle Viktora 

Pivovarova) 
2. 8. 1 Pokušení svatého Antonína  
2. 8. 2 Neomezené možnosti malby  
2. 8. 3 Nejsme vidět, ale jsme tady  
2. 8. 4 Agent v Norsku  
2. 8. 5 Svědectví současníků  
2. 8. 6 Můj přítel M. G.  
2. 8. 7 Lišky a svátky  

 
2. 9 CHOHOTY A CHOBOTY (Humor, groteska a erotika v díle Viktora 

Pivovarova) 
2. 9. 1 Chochoty a choboty, Krasavci  
2. 9. 2 Lidské příliš Lidské  



 8 

2. 9. 3 Nikdo z vás nezná Cholina 
2. 9. 4 Nikolaj Nikolajevič 

 
2. 10 ZTRACENÉ KLÍČE (Viktor Pivovarov a staří mistři) 

2. 10. 1 Zátiší  
2. 10. 2 Děti bohů  
2. 10. 3 Ztracené klíče  

 
NECHÁVAT UZLÍČKY V NEBI (Závěrem)  
 

3. KALENDÁRIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

ACH!  
Úvodem 

 
A zůstalo jen nějaké slovo, které se vznášelo nad vodami. 

 
Věta z Pivovarovova zatím posledního alba Zmizeli kombinuje slova Genesis 1,1–2 (Na 
počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. 
Ale nad vodami se vznášel duch Boží) a Janova evangelia 1,1 (Na počátku bylo Slovo, to Slovo 
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh). V Pivovarovově podání se poté, co vše zmizelo, nad vodami 
vznáší slovo „Ach!“ (obr. 1). Nejedná se tedy o počátek světa jako v bibli, ale naopak o jeho 
konec. To, co zůstane, až vše skončí, je povzdech, vzdech, který může být jak smutný, tak 
blažený, a také vzpomínky: na verandu, čaj, okno, kukačku, obtisk rtů na sklenici s vínem, 
něžnost. A s tím vším se v tvorbě Viktora Pivovarova setkáváme, s melancholií, úzkostí, 
strachem, ale i s blažeností, radostí a hravostí. Se vzpomínkami na dětství, maminku, 
Moskvu, přátele, pití čaje i vodky. A něžnost? O tu jde především.  
 
Ráda bych na tomto místě osvětlila svou poněkud netradiční pozici autorky, která je dcerou 
umělce a zároveň historičkou umění. Tato pozice s sebou přináší své výhody i nevýhody. 
Výhodou je nepochybně přístup k osobním vzpomínkám autora, k archivu, k veškerému 
biografickému materiálu, znalost díla a umělce či osobní prožitek jeho děl. Ten ale může být 
rovněž nevýhodou. Otázkou totiž zůstává, zda jsem jako dcera schopná určitého odstupu od 
díla a osobnosti svého otce. Upřímně musím odpovědět, že tato situace se neustále vyvíjí a 
mění. Na začátku své práce jsem dlouho zvažovala, jaké oslovení pro svého otce, kterému 
navíc z nějakého nepochopitelného důvodu od dětství říkám „Víťo“, použít. Tatínek či otec 
mimo jiné z výše zmíněného důvodu jednoznačně nepřipadal v úvahu. Další variantou byla 
neutrální zkratka V. P. Nakonec jsem se rozhodla pro poněkud odtažité oslovení Viktor 
Pivovarov, které ale demonstruje i proměnu mé pozice během práce. Čím více jsem do 
problematiky moskevského konceptualismu pronikala, čím více jsem se o Viktoru 
Pivovarovovi dozvídala, tím větší odstup od jeho díla jsem získávala. Nutno ale podotknout, 
že úplný odstup od díla svého otce nikdy nezískám a ani získat nechci. Ano, můj pohled bude 
vždy určitým způsobem specifický, bude osobně zabarvený, tomu se nelze vyhnout a nechci 
to skrývat.  
 
Neobjektivnost mě vůbec neleká z toho prostého důvodu, že žádná neexistuje. Naopak, když 
má člověk někoho rád, umožňuje mu to pohlížet na předmět intenzivněji, což pokládám za 

synonymum pravdivosti. Čím nadnesenější, tím pravdivější.1 
 
Disertační práce je první syntetickou monografií, jež zpracovává život a dílo Viktora 
Pivovarova.2 Jelikož jako dcera umělce mám ojedinělou možnost vycházet z přímých 
pramenů, rozhodla jsem se aplikovat především biografickou metodu, i z toho důvodu, že 
tvorba Viktora Pivovarova je s jeho biografií úzce propojena. Ve své práci neustále reflektuje 

                                                      
1 Pivovarov, Viktor. Malíř pozorující kentaura pozorujícího rybku. Ateliér, 5 (25), 9. 12. 1993, s. 2.  
2 Disertační práce bude v přepracované podobě vydána pod názvem Ach! Život a dílo Viktora Pivovarova 
v nakladatelství Arbor vitae. Monografie i retrospektivní výstava Viktora Pivovarova Moskevská gotika 
v Národní galerii, jejíž externí kurátorkou byla autorka textu, jsou důsledkem několikaleté práce na disertační 
práci.  
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životní události, prostředí, vzpomínky na dětství či blízké osoby. Vedle biografické metody 
používám rovněž ikonografickou analýzu, kterou pro interpretaci tvorby umělce považuji za 
nejpříhodnější. Pivovarov byl již v době studií ohromen díly starých mistrů, a ve své tvorbě 
neustále pracuje s odkazy na tento „zaniklý“ svět plný symbolů. Sám umělec s těmito odkazy 
často nepracuje vědomě, ale po dokončení díla je ikonografické analýze otevřen. Z těchto 
důvodů se domnívám, že biografická metoda kombinovaná s ikonografickou, případně i 
ikonologickou analýzou je tím nejvhodnějším interpretačním nástrojem pro pochopení 
Pivovarovovy tvorby. Výběrově bude aplikována i formální a materiálová analýza.  
Umělcovo dílo bude potřeba rovněž zasadit do patřičných filosofických rámců. V případě 
Pivovarova se bude jednat především o platónskou a existencialistickou filosofii. A bude 
třeba zdůraznit, že prostředí, které umělce formovalo má svá specifika, se kterými souvisí i 
netradiční přijímání těchto filosofických podnětů. 
Problematika místa a času bude dalším klíčovým momentem celé práce. Stejně jako 
v případě filosofických podnětů, tak i v případě impulsů uměleckých, sehrálo prostředí a čas 
jejich přijetí velice důležitou roli. Za železnou oponu se informace o západní filosofii i 
současných uměleckých trendech dostávaly útržkovitě, umělci je přijímali často poněkud 
chaoticky a důležitou roli sehrála i neznalost cizích jazyků. Proto nemůžeme neoficiální 
umění, které v Moskvě v padesátých letech vzniklo, vnímat jako derivát západního umění a 
aplikovat na něj vertikální uměleckohistorický přístup.3 Je potřeba ho vnímat jako specifickou 
originální tvorbu ovlivněnou jak letmými prosakujícími podněty ze Západu, tak především 
domácí nesmírně bohatou kulturní tradicí, výtvarnou, filosofickou, a literární.  
 
Disertační práce je rozdělena na tři části: Život, doba, kontexty; Tvorba; Kalendárium, které 
jsou dále členěny na jednotlivé kapitoly pojmenované podle autorových děl. První část se 
kromě životního příběhu umělce věnuje také neoficiálnímu uměleckému prostředí Moskvy 
v padesátých až sedmdesátých letech, tedy prostředí, které Viktora Pivovarova zásadním 
způsobem zformovalo, a rovněž české neoficiální scéně osmdesátých let, ve které se autor 
ocitl po svém přestěhování do Prahy v roce 1982. V této části práce bych se ráda pokusila 
odpovědět na otázky typu: V čem je moskevské konceptuální umění odlišné od západního a 
jak bylo na Západě přijato?4 V čem je tvorba Viktora Pivovarova specifická, proč se ocitl po 
přestěhování do Prahy v určité umělecké izolaci či jaká byla jeho role v českém uměleckém 
prostředí?  
 
Druhá část Tvorba je věnována především analýze konkrétních děl a stanovení základních 
diskurzních okruhů. V díle Viktora Pivovarova nacházíme řadu obsahových linií, které se 
překrývají, prolínají, slévají. Nicméně několik základních myšlenkových diskurzů je možné 
v jeho tvorbě jasně vymezit: existenciální diskurz, diskurz dětství, diskurz genia loci Moskvy, 
metafyzický diskurz, mystifikační, humorné a groteskní práce, díla pracující s odkazy na staré 

                                                      
3 Termín „vertikální uměleckohistorický přístup“ používáme ve smyslu kritiky Piotra Piotrowského, tedy ve 
smyslu existence západního kánonu dějin umění, západního dominantního centra veškerého uměleckého dění. 
(Piotrowski, Piotr. On the Spatial Turn, or Horizontal Art History – Prostorový obrat aneb Horizontální dějiny 
umění. Umění, 5, 2008, s. 378–383. Piotrowski, Piotr. „Rámování“ střední Evropy. Umělec, roč. 3, č. 4, 1999, s. 
3435.  
4 Problematikou nazírání Západu na „jiné“ umění, tedy i na umění východního bloku, se obšírně zabývá 
například Igor Zabel nebo Piotr Piotrowski: Zabel, Igor. My a ti „jiní“. In: Ševčík, Jiří – Morganová, Pavlína – 
Nekvindová, Terezie – Svatošová, Dagmar (eds.). České umění 1980–2010. Praha: Vědecko-výzkumné 
pracoviště AVU, 2011, s. 303–312. Piotrowski 2008, s. 378–383.  
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mistry. Těmto myšlenkovým okruhům budou věnovány jednotlivé kapitoly ve druhém oddílu 
disertační práce.  
 
Třetí část Kalendárium je sestavena se zřetelem na důležité osobní události v životě a tvorbě 
umělce i důležité politické a kulturní události doby.  
 
 
Dosud vyšla pouze jedna kniha věnovaná Viktoru Pivovarovovi, jejíž autorkou je Jekatěrina 
Lazareva.5 Publikace vyšla v edici Noví klasikové (Новые классики), je určena široké 
veřejnosti, tudíž se jedná spíše o seznámení s tvorbou Viktora Pivovarova, nikoliv o hlubší 
analýzu jeho děl.  
Artguide Editions ve spolupráci s Muzeem Magma6 vydaly obsáhlý obrazový dvoudílný 
katalog děl Viktora Pivovarova s předmluvou Pavla Pepperštejna.7 V současnosti se 
připravuje třetí díl. 
Umělec vydal několik vlastních knih. Především se jedná o autobiografickou knihu 
Zamilovaný agent, která jako zatím jediná umělcova publikace vyšla v českém překladu 
v roce 2018 v nakladatelství Torst,8 dále pak knihu Серые тетради (Šedé sešity),9 jež 
obsahuje autorské texty, vzpomínky a také zápisky myšáka Filimona, který ze své nory 
komentuje dění v umělcově ateliéru. Kniha О любви слова и изображения (O lásce slova a 
zobrazení)10 zachycuje především teoretické úvahy Viktora Pivovarova a v publikaci Ах и ох 
(Ach a Och) lze najít jak autorské básně, literární texty, tak umělecké projekty.11 Vzájemná 
korespondence Viktora Pivovarova a filosofky Olgy Serebrjané byla vydána pod názvem 
Утка стоящая на одной ноге на берегу философии (Kachnička stojící na jedné noze na 
břehu filosofie).12  
 
Ostatní literatura o umělci je soustředěna do článků, katalogových textů či zmínek 
v souborných publikacích o moskevském konceptualismu. Viktoru Pivovarovovi se dostalo 
větší či menší pozornosti od všech významných ruských kritiků a historiků umění. Je zmíněn 
v zásadní publikaci o ruském neoficiálním umění od Jekatěriny Bobrinské s názvem Чужие? 
Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции (Cizí? Neoficiální umění: mýty, 
strategie, koncepce)13 i ve velké souborné publikaci sestavené Jekatěrinou Ďogaťovou a 

                                                      
5 Лазарева, Екатерина. Виктор Пивоваров. Москва: Бреус, 2017.  
6 Muzeum Magma představuje sbírku Vjačeslava Kantora (sběratel a předseda Evropského židovského 

kongresu), která se zaměřuje na umělce židovského původu. V Kantorově kolekci je v současnosti okolo 
čtyřiceti Pivovarovových děl.  
7 Виктор Пивоваров – Viktor Pivovarov. Moskva: Artguide Editions – Музей Магма, 2014. 
8 Pivovarov, Viktor. Zamilovaný agent. Praha: Torst, 2018, překlad Jan Machonin. V ruštině vyšlo poprvé: 
Пивоваров, Виктор. Влюблённый агент. Москва: Новое литературное обозрение, 2001. Druhé rozšířené 
vydání: Пивоваров, Виктор. Влюблённый агент. Москва: Garage – Artguide Editions, 2016. V angličtině bylo 
publikováno v překladu Andrewa Bromfielda: Pivovarov, Viktor. The Agent in Love. Moscow: Garage – Artguide, 
2019.  
9 První vydání: Пивоваров, Виктор. Серые тетради. Москва: Новое литературное обозрение, 2002. Druhé 
vydání: Пивоваров, Виктор. Серые тетради. Москва: Garage – Artguide Editions, 2017.  
10 Пивоваров, Виктор. О любви слова и изображения. Москва: Новое литературное обозрение, 2004.  
11 Пивоваров, Виктор. Ах и ох. Вологда: Библиотека Московского концептуализма Германа Титова, 2010.  
12 Пивоваров, Виктор – Серебряная, Ольга. Утка стоящая на одной ноге на берегу философии. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2014.  
13 Бобринская, Екатерина. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. Москва: 
Бреус, 2013, s. 420–425, 431–432, 463–465.  
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Vadimem Zacharovem Московский концептуализм (Moskevský konceptualismus).14 
Obzvlášť cenná je pozornost Michaila Allenova, profesora Moskevské státní univerzity15, 
zakladatele školy moderní interpretace uměleckého díla a učitele několika generací ruských 
kritiků, který do katalogu moskevské výstavy Они (Oni) napsal rozsáhlý text, ve kterém 
analyzuje řadu umělcových děl, především pak obraz Dlouhá dlouhá ruka.16 Za zmínku zcela 
jistě rovněž stojí statě Mileny Orlové a Dorothee Bienertové v katalozích moskevských výstav 
Едоки лимонов (Jedlíci citronů) a Шаги механика (Kroky mechanika).17  
 
Z anglických publikací, ve kterých je Viktor Pivovarov uveden, lze zmínit například souborné 
katalogy sbírek Nortona Dodge (New Art from the Soviet Union, Moscow Conceptualism in 
Context a The Ransom of Russian Art)18, Petera Ludwiga v Cáchách (Noncorform, Russian and 
Soviet Art 1958–1995),19 Vjačeslava Kantora (Magma Museum of Avant-Garde Mastery)20 
nebo sbírku Kollektsia.21 Z dalších publikací můžeme jmenovat Frozen Dreams, 
Contemporary Art from Russian22 nebo knihu Matthewa Jesse Jacksona The experimental 
group: Ilya Kabakov, Moscow conceptualism, Soviet avant-gardes.23  
Pivovarovovy práce jsou zastoupeny například také v německy psaných publikacích 
redigovaných Borisem Groysem: Die Totale Aufklärung: Moskauer Konzeptkunst 1960–
199024 a Zeitgenössische Kunst aus Moskau, Von der Neo-Avantgarde zum Post-Stalinismus25 
nebo v souborné knize o moskevské nové avantgardě Erica Peschlera.26 V časopise 
Kunstforum vyšla v roce 1996 stať Ermena Reinharda.27  

                                                      
14 Дёготь, Екатерина – Захаров, Вадим. Московский концептуализм. Москва: Издательство WAM, 2005, s. 
270–283.  
15 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, též Lomonosovova univerzita. 
16 Алленов, Михаил. Длинные-длинные семь разговоров сентиментального путешественника окрест 
„Длинной-длинной руки“ Виктора Пивоварова. In: Пивоваров, Виктор. Они. Москва: Московской музей 
современного искусства, 2011, s. 741. 
17 Орлова, Милена. Возвышенный Пивоваров. In: Пивоваров, Виктор. Едоки лимонов. Москва: XL Галерея, 
2006, s. 7–28. Бинерт, Доротеа [Bienert, Dorothee]. Детское как художественная парадигма или почему 
между ушами зайца застрял самолет. In: Пивоваров, Виктор. Шаги механика. Москва: Государственная 
Третьяковская галерея, 2004, s. 15–21.  
18 Dodge, Norton – Hilton, Alison. New Art from the Soviet Union. Washington: Acropolis Books, 1977, s. 45–46, 
102–103. Rosenfeld, Alla (ed.). Moscow conceptualism in Context. Munich – Berlin – London – New York: 
Prestel – Zimmerli Art Museum at Rutgers University, 2011, s. 194–201, 249. McPhee, John. The Ransom of 
Russian Art. New York: Farrar Straus Giroux, 1994, s. 108.  
19 Thiemann, Barbara M. (ed.). Noncorform, Russian and Soviet Art 1958–1995, The Ludwig Collection. Munich – 
Berlin – London – New York: Peter und Ludwig Stiftung, 2007, s. 353–355.  
20 Глоцер, Вацлав (ред.). Magma – Museum of Avant-Garde Mastery / Магма – Музей искусства 
авангарда. Москва: Магма, 2013, s. 274–287.  
21 Chapuis, Nathalie (ed.). Kollektsia. Paris: Éditions Xavier Barral – Éditions du Centre Pompidou, 2017, s. 102.  
22 Amirsadeghi, Hossein (ed.). Frozen Dreams, Contemporary Art from Russian. London: Thames & Hudson, 
2011, s. 208–209.  
23 Jackson, Matthew Jesse. The experimental group: Ilya Kabakov, Moscow conceptualism, Soviet avant-gardes. 
Chicago – London: University of Chicago Press, 2010. 
24 Groys, Boris – Hollein, Max – Junco, Manuel Fontán del (eds.). Die Totale Aufklärung Moskauer Konzeptkunst 
1960–1990. Frankfurt: Schirn Kunsthalle – Fundacíon Juan March – Hatje Cantz, 2008, s. 132–141.  
25 Groys, Boris. Zeitgenössische Kunst aus Moskau, Von der Neo-Avantgarde zum Post-Stalinismus. München: 
Klinkhardt & Biermann, 1991.  
26 Peschler, Eric (Hrsg.). Künstler in Moskau: Die neue Avantgarde. Schaffhausen: Edition Stemmle, 1988, s. 
125–129.  
27 Ermen, Reinhard. Viktor Piwowarow: Die Bilder musse gemacht werden. Kunstforum, 132, 1996, s. 254–262. 
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Z českých statí bych ráda akcentovala úvodní text Jaromíra Zeminy k výstavě Kresby a 
akvarely28 a Jiřího Valocha k výstavě Obraz a text v brněnském Domě umění.29 
 
Pokud bychom tedy mohli dosavadní literaturu o umělci shrnout, zatím nejobsáhlejší 
interpretaci Pivovarovovy tvorby učinil autor sám. Hlubší analýzou jeho děl se dále zabývali 
Michail Allenov, Dorothee Bienertová, Milena Orlová, umělcův syn Pavel Pepperštejn, Ermen 
Reinhard, Jiří Valoch a Jaromír Zemina. Jejich postřehy, výklady a názory budou v rámci 
disertační práci na patřičných místech zmiňovány a reflektovány.  
 
Že bych se ráno probudil a řekl: Mně je tak dobře! – tak to nebývá. Naopak, často se mi chce 

někam utéct, schovat se. Ale nemůžu, nějaká palice mě mlátí po hlavě a já musím vstát a 
začít něco dělat. Jinak bych se musel pověsit. A to je jako droga. Dostal jsi dávku a můžeš žít. 

Je to stav musení – ty musíš něco dělat (pro koho musím? Proč? Co mám dělat?) – jako 
nemoc. Ale potom najednou, když je práce hotová, naprosto nečekaně zjišťuji: ne, to jsi 

nemohl tak dobře vymyslet, to jsi nemohl tak přesně udělat, to znamená, že tudy proletěla 
Múza! Jak sis jí, ty idiote, mohl nevšimnout? A tehdy děkuji všem bohům, kteří existují, že mě 

nenechali být a vytáhli mě z bláta zoufalství a slabosti.30 
 
  

                                                      
28 Zemina, Jaromír. Projev na vernisáži výstavy „Kresby a akvarely“. Samizdat, 1984. 
29 Valoch, Jiří. Úvodní text. In: Pivovarov, Viktor. Obraz a text. Brno: Dům umění města Brna, 1990, s. 1–20.  
30 Viktor Pivovarov, převzato z rozhovoru: Зигмунд, Елена. Стеклянные и совершенные (интервью с 
Виктором Пивоваровым). Итоги, 6, 7. 2. 2011. 
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ŽIVOT, DOBA, 
KONTEXTY 

 

DENÍK VÝROSTKA 
Rodina, dětství a studium 

  
 
Abychom mohli napsat všemi očekávanou úvodní větu, že Viktor Dmitrijevič Pivovarov se 
narodil 14. ledna 1937 v Moskvě, musíme si hned na začátku vyjasnit několik problémů 
ohledně jména umělce, jelikož jak křestní jméno, tak příjmení vznikly vlastně 
nedorozuměním. A abychom tyto nejasnosti rozpletli, musíme se podívat trochu více ze 
široka na umělcovu rodinu.  
 
 

Babička a dědeček z matčiny strany 
Matka Viktora Pivovarova Sofia (Soňa) Borisovna Pivovarova (1900–1995) se původně zřejmě 
jmenovala Sára Boruchovna Kotljarskaja a narodila se na Ukrajině v městě Vasilkov pod Běloj 
Cerkvoj asi třicet kilometrů od Kyjeva. V době Sofiina dětství město tvořily převážně 
jednopatrové domky drobných řemeslníků rozeseté kolem nevyasfaltovaných cest a byly zde 
hlavně továrny na zpracování kůže. Sofia se ve svých vzpomínkách zmiňuje, že největší 
zábavu představoval místní rybník, kde se v létě koupalo a v zimě bruslilo. Duchovním 
centrem města pak byla hojně navštěvovaná synagoga.31 Rodina Kotljarských byla sice 
židovského původu, ale synagogu nenavštěvovala, židovské svátky se ale u nich doma slavily.  
Otec Sofie Borisovny Boris (Boruch) Kotljarskij byl zaměstnán jako účetní v továrně na výrobu 
petroleje. Jeho plat činil patnáct rublů měsíčně, což znamenalo, že rodina žila ve velké bídě, 
peníze stačily pouze na naprosto nezbytné potřeby. Boris Kotljarskij byl gramotný, a jak 
vzpomíná Sofia, každý den četl noviny, které nahlas předčítal i dětem. Vždy chodil čistě 
oblečený v kravatě a kalhoty si každý večer skládal pod polštář, aby se mu tímto způsobem 
vyžehlily.32 K dětem se však takto noblesně nechoval, ze vzpomínek jeho syna Abrama 
vyplývá, že měl velmi prchlivou povahu a své děti bil.33  
Divokou otcovu povahu kompenzovala milující starostlivá matka, jejíž křestní jméno, 
bohužel, neznáme. Víme jen její rodné příjmení – Manělevičová. Matka se starala o 
domácnost a celou rodinu. Vařila a pekla domácí chléb, jelikož ve Vasilkově chyběla pekárna.  

                                                      
31 Пивоварова, София Борисовна. Воспоминания моей жизни. Nepublikováno, nedatováno, archiv NFVP, 
inv. č. 165. Vzpomínky na svůj život napsala Sofia na radu Viktora Pivovarova v době, kdy trpěla depresemi. 
32 Tamtéž. 
33 Котлярский, Абрам. Воспоминания Котлярского-дяди Абраши. Nepublikováno, archiv NFVP, inv. č. 166. 
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Manželé Kotljarští měli šest dětí. Více si řekneme jen o Abramovi, Elizavetě a Sofii. Abram 
Borisovič neboli „ďaďa Abraša“ sehrál důležitou roli v životě umělce, nahrazoval mu 
nepřítomného otce. Elizaveta, nejmladší ze sourozenců, se stala známou insitní umělkyní, 
Sofia Borisovna byla umělcovou matkou, nejdůležitější osobou v jeho životě. Několik slov 
o jiných členech rodiny si však říct musíme, protože se týkají tragických rodinných událostí a 
ty se zapisují do paměti potomků, i když nebyli jejich svědky. Grigorij a Michail zemřeli velmi 
mladí. Michail poslední rok první světové války na frontě, kam si dobrovolně odešel léčit své 
zlomené srdce, a Grigorij během občanské války ve Vasilkově v roce 1919. Ve stejný den byl 
na vasilkovském náměstí zastřelen také otec Boris.  
 
 

Strýc Abram a teta Elizaveta 
Abram (Abraša) zanechal vzpomínky na své revolucionářské mládí, které byly určeny pro 
Muzeum revolučního hnutí ve Vasilkově, a z tohoto důvodu jsou tendenčně zabarvené, je 
tedy nutné brát je s určitou rezervou.34 Abram pracoval jako zámečník a klempíř dvanáct 
hodin denně, a když se unavený vracel domů, potkával se zde s učitelem svých mladších 
sester, jistým Serchem, který mu nosil noviny Pravda a zasvěcoval ho do marxistických idejí, 
pro které se Abraša nadchl. Začal se aktivně podílet na „osvětě“ mladých vasilkovských 
řemeslníků distribucí zmíněného periodika, do něhož zaslal i několik vlastních příspěvků o 
pracující mládeži ve Vasilkově. V červenci 1914 však došlo k zátahu na vasilkovské bolševiky, 
Serch a Abram byli zatčeni, byt Kotljarských obrácen vzhůru nohama, protože se v něm 
nacházela zakázaná literatura. Abram byl vyslýchán, vyhrožovali mu zastřelením, ale protože 
nikoho neudal a k ničemu se nepřiznal, byl propuštěn a s ním i učitel Serch. Tak začala 
revolucionářská kariéra „ďadi Abraši“, jak ho později oslovoval jeho synovec Viktor. Abram 
byl velmi aktivní revolucionář v rámci městečka Vasilkov a zažil ještě jednu razii, už v době 
občanské války, 5. dubna 1919, kdy byl zastřelen jeho bratr Grigorij i otec Boris. Abram 
uprchl do Kyjeva. Zde ve své revoluční činnosti pokračoval a stal se vůdčí osobností 
kyjevského komsomolu. Byl několikrát přepaden, jednou se musel dokonce skrývat 
v zamčeném domě po dobu šesti dní jen o kousku chleba a polovicí vědra vody, skoro 
zemřel. Po „osvobození“ Kyjeva Rudou armádou měl možnost – stejně jako ostatní aktivní 
revolucionáři – vstoupit do komunistické strany a zahájit stranickou kariéru. Nikdy ale do 
partaje nevstoupil, již tehdy zřejmě cítil podezření. Slibná kariéra se tak nekonala, ale na 
druhou stranu si díky tomuto rozhodnutí zachránil život, o který by s velkou 
pravděpodobností přišel v rámci velké stalinské vnitrostranické čistky, během které byli 
zlikvidováni všichni „staří“ revolucionáři.  
V roce 1920 odjel Abram do Moskvy, našel si byt, totiž jednu místnost v komunálním bytě v 
Novokuzněcké ulici ve čtvrti Zamoskvorečije, kam za ním postupně přijel zbytek přeživší 
rodiny – maminka a sestry Jevgenije, Sofia a Elizaveta, a všichni společně bydleli v jednom 
pokoji. Když maminka a Jevgenije zemřely a Sofia se přestěhovala do jiného komunálního 
bytu, rozdělili si Abram a Elizaveta pokoj přepážkou.  
Abramův život se dostal do ohrožení ještě jednou. Za druhé světové války byl na frontě 
raněn. Převáželi ho spolu s jinými, většinou také raněnými vojáky, vlakem, který však náhle 
zastavil uprostřed lesa a všichni byli z vagonů vyhozeni do sněhu. Každý si musel vyhrabat 
svou ledovou zemljanku, v níž pomalu umrzal a umíral hlady. Abrama zachránilo, že se 

                                                      
34 Tamtéž. 
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přihlásil, když se konal mezi vojáky nábor stavebních dělníků. Na frontu se nicméně ještě 
vrátil a bojoval zde až do konce druhé světové války.  
„Ďaďa Abraša“ byl pro dospívajícího Viktora velmi důležitý, nahrazoval mu chybějícího otce. 
To on ho vzal poprvé do Puškinova muzea a otevřel mu tak dveře do světa umění. A otevíral 
mu i jiné obzory. Zajímal se o řeckou mytologii, a ačkoli byl zarputilý ateista, i o bibli, a 
především o historii křesťanství. „Ďaďa Abraša“ se objeví několikrát na Viktorových obrazech 
a existují dva rané kreslené portréty tohoto oblíbeného umělcova strýce.  
 
Nejmladší ze sourozenců Elizaveta (Líza) Kotljarskaja se rovněž nesmazatelně vryla do 
umělcovy paměti. Sofia Borisovna na ni vzpomínala jako na chytrou, schopnou a veselou 
dívku, kterou měli v rodině daleko raději než ji.35 Sama se totiž považovala za málo zábavnou, 
dokonce depresivní. Podle slov Viktora však byla teta Líza spíš nevzdělaná a hašteřivá. Lízino 
manželství bylo nešťastné, a co se týká jejího zaměstnání, bylo náhodné jako u většiny lidí 
v tehdejší době. Pracovala v jídelnách a restauracích uprostřed nekonečných ženských 
hádek.36 Ale v důchodu začala Líza na popud svého synovce malovat a stala se insitní 
umělkyní.  
 
 

Maminka Sofia Borisovna, narození a rané dětství  
Naprosto zásadní postavou pro Viktora Pivovarova jako jedináčka vyrůstajícího bez otce byla 
pochopitelně jeho maminka Sofia Borisovna, v pořadí páté dítě v rodině Kotljarských. Sofia 
přijela do Moskvy z rodného Vasilkova v roce 1921 společně se svou nejstarší sestrou 
Jevgenijí a se svou matkou. A jelikož byl po revoluci a občanské válce na úřadech 
neuvěřitelný zmatek, dostala Sofia po příjezdu občanský průkaz, ve kterém nebyl jediný 
správný údaj. Ani rok narození ani jméno. Sáru Kotljarskou zapsali jako Sofii Pivovarovou, 
jelikož přijela se svou sestrou, která měla za muže jistého Ilka Pivovara (jedná se o ukrajinské 
jméno), který byl zavražděn za občanské války. A tak obě sestry uvedli pod stejným jménem, 
které navíc poruštili a zapsali s ruskou koncovkou. A tak vzniklo umělcovo výjimečné jméno. 
Tímto způsobem je v rodině ústně tradován mýtus o vzniku jména Pivovarov. Je ale klidně 
možné, že celé přejmenování vyšlo z iniciativy Sofie Borisovny, která si ve strachu 
před židovským pogromem změnila své příliš židovsky znějící jméno Sára Kotljarskaja zcela 
dobrovolně.  
Sofia zpočátku v Moskvě pracovala v Institutu východních národů, kde bylo její náplní práce 
otevírat a zavírat dveře posluchárny. Po vystřídání ještě několika zaměstnání nakonec 
pracovala až do svého důchodu v továrně na obuv Pařížská komuna, kde připravovala kůže 
na boty. Tuto továrnu zobrazil Viktor Pivovarov na obraze z cyklu Moskva, Moskva! Továrna 
na boty (obr. 2). S obuvnickým závodem je spjat i autorův první umělecký úspěch. Když mu 
bylo deset let, namaloval pro tento podnik nástěnku, která měla údajně neuvěřitelný úspěch 
a za kterou získal i odměnu.37 
 
A za jakých okolností přišel na svět Viktor Pivovarov? Zde by bylo namístě představit si 
umělcova otce. Ale toto představení bude, bohužel, velice krátké, jelikož o této záhadné 

                                                      
35 Пивоварова, nedatováno. 
36 Пивоваров, Виктор. Феномен тети Лизы. Nepublikováno, nedatováno, archiv NFVP, inv. č. 122. 
37 Яковлев, Андрей. Виктор Пивоваров о политик-арте, снах и смерти. The Village, 15. 11. 2018. Dostupné 
[on-line]: https://www.the-village.ru/weekend/interview/329559-pivovarov?comment_id=18840709 [cit. 16. 
1. 2021].  

https://www.the-village.ru/weekend/interview/329559-pivovarov?comment_id=18840709
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postavě nevíme téměř nic. Jmenoval se Dmitrij Ivanovič Sutormin a Sofia Borisovna se s ním 
seznámila na jakýchsi stranických kurzech. Když mu Sofia oznámila, že čeká dítě, trval na 
interrupci, což Sofia odmítla. Pohádali se a tím vše skončilo.38 Viktor se se svým otcem nikdy 
v životě nesetkal. Sofia o něm celý život zarytě mlčela a Viktor si musel celé dětství vystačit 
s informací, že jeho otec zmizel za války. Dvakrát se ale přece jen pokusil svůj původ odhalit. 
První příhoda je neuvěřitelně kuriózní. Jako přibližně desetiletý chlapec se Viktor rozhodl 
napsat dopis Lavrentiji Pavloviči Berijovi, aby mu pomohl jeho ztraceného otce nalézt. Beriju 
si vybral z toho důvodu, že nosil skřipec, a tudíž se mu zdál dostatečně důvěryhodný. Berija 
naštěstí neodpověděl. Druhá příhoda se odehrála, když bylo Viktorovi třináct let. V zásuvce 
stolu našel papírek (snad se jednalo o složenku), na kterém bylo uvedeno celé jméno a 
adresa jeho otce. Viktor se na adresu bez vědomí své matky vypravil společně se 
svým kamarádem. Otec ale nebyl doma, otevřela jim jakási protivná žena a vyhnala je. 
Viktorův kamarád příhodu prozradil učitelce, která pochopila, že je nutné okamžitě jednat, a 
vše oznámila Sofii. Ta dostala strach, že ztratí svého jediného milovaného syna a donutila 
malého Víťu přísahat, že se už nikdy v životě nepokusí otce vyhledat.  
Zajímavým způsobem popisuje Pivovarovovu rodinu umělec Vladimir Jankilevskij, který 
použil Viktora Pivovarova jako předobraz pro postavu Luky do své knihy: Usměvavý a něžný 
vyrůstal v bídě, v pětimetrovém bytě v komunálce u Paveleckého nádraží s postarší malinkou 
vystrašenou židovskou mámou, která se podobala ptáčkovi a která pracovala v obuvnické 
továrně. Vše si odříkala, jen aby se postarala o syna a umožnila mu vzdělání. Otce si 
nepamatoval, opustil rodinu hned po jeho narození. Jako by v Lukovi nebylo z táty nic, Luka 
byl absolutní kopií mámy.39 
 
Ale vraťme se zpátky k narození Viktora Pivovarova a konečnému rozuzlení příběhu jeho 
jména. Jak získal své příjmení Pivovarov, jsme již objasnili, ale zůstává zde problém 
s křestním jménem. Sofia chlapce pojmenovala Vitalij, zřejmě se ale domnívala, že se jedná o 
stejné jméno jako Viktor, jelikož mu od narození říkala Víťo, stejně jako všichni ostatní.40 
Pivovarov si jméno Viktor v dospělosti zvolil jako svůj pseudonym a používá ho při všech 
příležitostech kromě úředních dokumentů.  
Sofia po porodu vážně onemocněla a musela být hospitalizována. Jakmile se uzdravila, 
nastoupila do práce a o miminko se starala chůva Njura, která s rodinou žila tři roky. Šlo o 
chudou venkovskou dívku, která své služby poskytovala pouze za střechu nad hlavou a 
trochu jídla.41 Dům č. 1/7, ve kterém se Viktor Pivovarov narodil a žil do svých třiceti let 
(kromě čtyřletého pobytu v evakuaci), se nacházel v ulici Lužnikovskaja (dnes Bachrušina) 
v moskevské čtvrti Zamoskvorečije. Dům tvořily tzv. komunální byty typické pro stalinskou a 
postalinskou éru. Pivovarovovi žili v bytě č. 22, který byl rozdělen na čtyři pokoje. Záchod, 
umyvadlo (koupelna v bytě nebyla) a kuchyně byly společné pro všechny rodiny. Sofia žila 
s Viktorem v pokoji o rozloze přibližně 8,5 m2. Tento maličký, skromně zařízený pokoj se pro 
Viktora Pivovarova stal velice důležitým útočištěm, jakýmsi uzavřeným světem, ve kterém se 
cítil v bezpečí. Umělec ho popsal následovně: Byl to velice malý pokoj, v kterém bylo jen 
několik věcí – pohovka, postel, jednoduchý stůl, a hlavně okno. A tento malý uzamčený 

                                                      
38 Пивоварова, nedatováno. 
39 Янкилевский, Владимир. И две фигуры… Москва: Новое литературное обозрение, 2003 (text byl napsán 
v roce 1968), s. 11–12.  
40 Oslovení Víťa je v Rusku používáno pro Viktora, nikoli pro Vitalije, který je zkracován jako Vitalik.  
41 Пивоварова, nedatováno. 
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prostor a toto okno, to je popis metafyzického prostoru, který mě zformoval a který se pak 
stal mnou samým, žil ve mně jako vnitřní vědomí a zformoval vše, co jsem dělal.42  
Viktor Pivovarov bude zmíněný pokoj se stolem, oknem a pohovkou ve své tvorbě neustále 
používat pro vyjádření svého vnitřního světa. Bytu č. 22 je pak zasvěcen celý cyklus obrazů 
(obr. 167173).  
 
Během druhé světové války byly matky-samoživitelky evakuovány. Sofia byla se čtyřletým 
chlapcem převezena do Tatarstánu, do malé vesničky ležící tři dny cesty na saních od 
železniční stanice, odříznuté od elektřiny i rádia. Zde žili téměř čtyři roky. Sofia pracovala na 
poli, mlátila obilí a rozvážela jako nejdůvěryhodnější osoba chléb po okolních vesnicích 
vzdálených mnohdy až patnáct kilometrů. Cesta vedla přes lesy a vůně čerstvě upečeného 
chleba často přilákala divoká zvířata. Viktorovi se navždy vryla vzpomínka, jak se na 
zasněžené lesní cestě objevila liška a dlouho běžela za jejich saněmi. Obraz zimy, zasněžené 
pláně a zrzavé lišky běžící po sněhu se objeví v celé řadě Pivovarovových obrazů a kreseb. 
Do období tatarské evakuace klade Viktor Pivovarov svůj vůbec první umělecký počin. 
Přibližně v pěti letech našel staré kousky látek, které vypral v kaluži, navlékl je na dřevěný 
špalíček a vyrobil si panenku, aby mu nebylo smutno.43  
Viktor Pivovarov chápal vytvoření své první hračky skutečně symbolicky. O tom svědčí i 
zařazení tohoto okamžiku do autobiografického filmového scénáře s názvem Стал 
художником как я (Stal se umělcem jako já), kde najdeme tento úryvek: Mimo záběr hlas 
matky: „Nechtěl letadla a námořníky jako jiní chlapci, ale kupodivu panenku. Ale ani 
panenky, ani jiné hračky nebyly, a tak si panenku vyrobil sám, krmil ji a ukládal.“44  
Samotu a strach, které Víťa cítil v evakuaci, dokládají další jeho drobné vzpomínky. K 
traumatizujícím prožitkům patřilo odvezení jeho milovaného beránka coby potravy pro 
vojáky na frontě nebo úraz chlapce, který se při strkanici udeřil hlavou o stůl, a Víťa se 
domníval, že ho zabil. I neúmyslné rozlití kaše z bandasky bylo pro osamělého chlapce 
tragickým zážitkem, který se mu vryl na celý život. 
Na konci roku 1944 se Sofia s Viktorem, který se během evakuace naučil mluvit plynně 
tatarsky, vrátila do Moskvy, kde se jí podařilo získat znovu pokoj v bytě č. 22. Zde žili až do 
Viktorových dvanácti let, kdy se přestěhovali do jiného bytu ve stejném domě.  
 
Ale jaká vlastně byla jedna z hlavních postav Pivovarovových obrazů Sofia Borisovna a jaké to 
bylo vyrůstat bez otce? Sofia byla drobná, nesmírně úzkostlivá a vystrašená žena, jejíž celý 
život se koncentroval na jediného syna, kterého bezmezně milovala.  
Stejně jako láskyplnost a něžnost předala Sofia svému synovi do života také onen strach a 
úzkost, které bude Viktor Pivovarov promítat i do své tvorby.  
Erich Fromm k této problematice napsal: Láska matky k životu je stejně nakažlivá jako její 
úzkost. Obojí má na celou osobnost dítěte hluboký vliv.45 
Viktor měl na svou maminku nesmírně silnou vazbu, která byla samozřejmě umocněna tím, 
že v rodině chyběl otec. Podle většiny psychoanalytiků je pro zdravý vývoj chlapce nutné 
silnou vazbu na matku postupně nahradit připoutáním k otci.46 Pokud se tak nestane, hrozí 

                                                      
42 Тиронс, Улдис. Маша мыла раму (беседа с Виктором Пивоваровым). Rigas laiks, лето, 2013, s. 85.  
43 Pivovarov 2018, s. 14.  
44 Пивоваров, Виктор. Стал художником как я. Пастор, 6, 1997, s. 62. Jedná se o scénář k filmu, který nebyl 
nikdy zamýšlen jako podklad ke skutečnému natočení. Forma scénáře je zde použita jako literární žánr.  
45 Fromm, Erich. Umění milovat. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona, 1999, s. 48.  
46 Tamtéž, s. 22. Corneau, Guy. Chybějící otec, chybující syn. Praha: Portál, 2012, s. 53. 
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chlapci v dospělosti různé neurózy a problémy s uchopením mužské role. Pečující roli matky 
hledají pak u svých partnerek.47 Jako umělcova dcera mohu potvrdit, že Viktor Pivovarov 
v rodině nezastával klasickou úlohu otce a muže. Ale stejně jako Sofia vše kompenzoval onou 
láskyplností a něhou.  
Je nutné ovšem podotknout, že vyrůstat bez otce byla v době umělcova dětství naprosto 
běžná záležitost. Otcové většinou zahynuli na frontě nebo ve stalinských koncentračních 
táborech. Bez otce vyrůstala většina Pivovarovových přátel, jako Ilja Kabakov, Erik Bulatov 
nebo Eduard Štejnberg, jehož otec, významný ruský básník, byl poslán do gulagu. U všech 
těchto umělců zaujímá matka velmi důležité postavení jak v životě, tak v jejich tvorbě. 
Například matka Ilji Kabakova pracovala jako účetní v mateřské škole a její náplní práce bylo 
vytvářet různé seznamy položek – prostěradel, matrací, lžiček, dek atd. Ilja Kabakov pak ve 
své tvorbě s fenoménem seznamů pracuje velice často. Jako příklad můžeme uvést díla 
Ovoce nebo Nedělní večer.  
Viktor Pivovarov absenci otců v rodinách navíc interpretuje ještě jedním způsobem: Byl totiž 
společný otec, jen jeden jediný, Stalin.48 Stalin nahrazoval v sovětském Rusku otce, ale také 
Boha. V rozhovoru Mileny Slavické s Viktorem Pivovarovem otisknutém v umělcově 
autobiografické knize Zamilovaný agent přirovnala Slavická autorovo hledání otce právě 
k hledání Boha. Tím, že Viktor Pivovarov přísahal své mamince, že se už nikdy nepokusí 
vyhledat otce, se vlastně zařekl, že již nikdy nebude hledat Boha.49 Nevím, zda se dá 
konstatovat, že Viktor Pivovarov Boha nehledá, ale každopádně nikdy nenáležel k žádné 
církvi ani k náboženskému hnutí. V jeho tvorbě nicméně myšlenky nejrůznějších 
náboženských směrů – židovské, pravoslavné, křesťanské, buddhistické, taoistické ad. – 
nacházíme.  
 
 

Základní a střední škola 
Základní škola číslo 519, kterou Viktor Pivovarov navštěvoval od svých sedmi do čtrnácti let 
v ulici Osipenko, byla pro něj utrpením. Nejenže se musel vyrovnávat s ponižováním a 
hrubým fyzickým zacházením učitelů, ale i s antisemitskými postoji svých spolužáků.  
V průběhu základní školy se v mysli Viktora Pivovarova odehrál důležitý zvrat, ke kterému 
došlo díky jeho bratranci Jurovi (synovi Abrama). Jednou, když jsem byl u Jury na návštěvě, 
tak mě zavedl ke skříni. Aby mě oslnil, prudce otevřel dvířka a já na zadní straně dveří uviděl 
přitlučený kousek kartonu, na kterém bylo olejovými barvami namalováno zátiší – zelená 
stolní lampa a pod ní dvě knížky. Byl jsem unešený. Samozřejmě, že jsem už předtím viděl 
obrazy v těžkých bronzových rámech. Strýc mě vodil do Puškinova muzea. Ale bylo mi jasné, 
že tyto obrazy namalovaly nějaké vyšší bytosti, že pro obyčejného člověka, jako jsem já, je to 
nedostupné. A teď najednou můj bratranec, ještě k tomu o rok mladší než já, a jak se mi 
zdálo ještě tupější než já, vytvořil takovéto kouzlo. Něco ve mně se převrátilo, objevila se 
nějaká jiskra naděje, že i já můžu zkusit zobrazit předměty, lidi, pokoje a stromy.50 
 
Přechod na střední odbornou školu ve čtrnácti letech byl pro umělce vysvobozením. Jak ale 
probíhal výběr střední školy a přijímací řízení?  

                                                      
47 Fromm 1999, s. 48. 
48 Dušková, Ludmila. Ničeho jsem se nedotýkal a kompot jsem nepil [rozhovor s Viktorem Pivovarovem]. 
Revolver Revue, 22, 1993, s. 167.  
49 Pivovarov 2018, s. 217–218.  
50 Пивоваров 1997a, s. 64.  
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Když mi bylo čtrnáct let, maminka a můj strýc, který nám hodně pomáhal, se rozhodli, že 
nebudu pokračovat na střední škole, ale že půjdu na nějakou odbornou školu. A protože 
všechny moje sešity byly pokreslené čmáranicemi, maminka a strýček si říkali, že mám asi 
nějaké nadání. Měl jsem taky takové hliněné destičky, do kterých jsem rýpal různé obrázky, 
například siluetu Bolšogo těatra – no, absolutní kraviny, maminka vzala šáteček a do něj 
svázala destičky a odnesla ten uzlíček přímo na Akademii výtvarných umění v Moskvě. 
Dovedete si představit, jak se tam asi podivili a smáli, ale mamince poradili, aby se obrátila 
na nějakou nižší výtvarnou školu. Našli jsme tu nejnižší – Školu uměleckých řemesel. Na tu 
jsem na základě uzlíčku s destičkami také nepostoupil. Strýc tam ale zašel a poprosil je, aby 
mě vzali alespoň na zkoušku. A tak jsem byl přijat a začal jsem dělat velmi rychle pokroky. Byl 
jsem tam naprosto šťastný. Základní škola, ze které jsem přišel, byla variantou koncentráku, 
kde učitelé žáky mlátili a ponižovali. A najednou jsem se ocitl ve škole, kde bylo úplně jiné 
prostředí, spolužáci byli převážně dospělí lidé, tak kolem třiceti let, a já jsem byl úplný 
benjamínek […] A co víc, ve třídě byla děvčata! Z toho jsem se mohl úplně zbláznit. Když jsem 
vedle nějaké dívky seděl, dělal jsem strašné vylomeniny. Nesmíte zapomenout, že za Stalina 
byly všechny školy oddělené, kluci a holky chodili zvlášť. A najednou tohle! Do té školy jsem 
nastoupil roku 1951 a Stalin zemřel v roce 1953.51  
Střední odborná škola, do které Viktor Pivovarov postoupil díky přímluvě strýce Abrama, se 
jmenovala Kalininova umělecko-průmyslová škola52. Viktor byl přijat na studijní obor 
tkalcovství. Zpočátku byl tkalcovskými stavy uchvácen, zvláště pak tkaným portrétem Stalina, 
který studentům ukazoval starý mistr Mitrofan Ivanovič. Po roce ale pochopil, že ho to táhne 
jiným směrem – směrem k malířství. Na obor malby se ale kvůli administrativním důvodům 
nedalo přestoupit, a tak skončil v sochařském oddělení umělecké řezby do kamene. Během 
pěti let, co zde studoval, si vůči sochařství, zřejmě kvůli učitelům, vypěstoval averzi, která mu 
v zásadě vydržela celý život.53 Na učitele kreslení měl ale štěstí. Jurij Georgijevič Sedov nebyl 
praktikujícím umělcem ani nijak výjimečným pedagogem, ale miloval umění a touto láskou 
dokázal své studenty nakazit. Ačkoli vyučoval běžnou akademickou kresbu, naučil své 
studenty nejen ovládat proporce, objemy a prostor, ale vidět svět kolem sebe skrze celé 
evropské umění. Viktor navštěvoval navíc i jeho večerní kurzy, a tak trávil ve škole prakticky 
celý den, domů chodil jen spát.54 Kromě kurzů kreslení ve škole byl Viktor nadšený 
z Treťjakovské galerie, kterou navštěvoval skoro denně, vystavené obrazy byl schopný 
vyjmenovat i se zavázanýma očima. Další láskou se staly knihovny a knihkupectví, kde 
objevoval reprodukce starých mistrů. Stejně jako averze k sochařství, tak i láska k muzeím a 
dílům staré evropské malby mu zůstala na celý život.  
Všechny výše zmíněné umělecké zájmy by možná Viktora Pivovarova minuly, nebýt jeho 
spolužáka Vladimira Vasiljeva (Volodi). Viktor měl totiž na začátku studia zájmy zcela jiné. 
V jejich centru stála děvčata, před kterými se neustále předváděl, a Voloďa byl tím, kdo mu 
otevřel oči. Když se s ním poprvé v roce 1951 setkal, vynadal mu, že ze sebe dělá šaška, běhá 
za každou sukní místo toho, aby každou minutu svého života věnoval malování a studiu 
umění. Toto setkání otřáslo Pivovarovovým vědomím.55  

                                                      
51 Jirkalová, Karolína – Skřivánek, Jan. Český Пивоваров, s Viktorem Pivovarovem o životě mezi Moskvou a 
Prahou. Art and antiques, leden 2007, s. 38.  
52 Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина, dnes jako Колледж 
прикладного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова součástí Moskevské státní akademie S. G. Stroganova 
(Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова).  
53 Pivovarov 2018, s. 17.  
54 Tamtéž, s. 18.  
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Voloďa pocházel z velmi chudé rodiny. Jeho otec zahynul v prvních dnech války a matka pak 
musela chodit po žebrotě. Voloďa měl kvůli nedostatečné stravě podlomené zdraví, které 
mu nezachránil ani pobyt u moře v Oděse. Zemřel ve dvaceti šesti letech na leukemii. V 
Kalininově škole studoval pouze jeden rok, ale Viktor si vzpomínku na něj uchoval na celý 
život. Jelikož Voloďovi nebyl dopřán čas, aby se stal umělcem, vzal tuto odpovědnost 
Pivovarov na sebe. Rozhodl se stát umělcem i za něj.56  
Voloďa Vasiljev psal Viktorovi z Oděsy dopisy, ve kterých mu dával mnoho uměleckých rad, 
některé z nich byly velice cenné a ovlivnily umělcovu budoucí tvorbu. Jako například 
následující rada ohledně vnímání prostých jednoduchých předmětů, kterou Viktor Pivovarov 
zcela jistě zohlednil při práci na svých zátiších (obr. 256 a 257).  
Jestli chceš skutečně vystihnout podstatu kresby nebo malby, tady je má rada – vezmi si ty 
nejprostší předměty, například skleničku, kalamář, dlaň ruky, ne to je možná až příliš, jen 
jeden prst a ptej se sám sebe – co to je? Je třeba kreslit a myslet zároveň, vnímat vše, co 
kreslíš, chápat to rozumem, trpělivě a soustředěně až nakonec vytvoříš iluzi toho prstu na 
papíře s každou jeho rýhou. Vždyť pro tyto malé předměty platí stejné zákony zobrazení jako 
pro velké složité věci, jen je na nich snazší poznat přírodu.57  
 
Viktor Pivovarov ve své autobiografické knize Zamilovaný agent popsal své první obrázky, 
které vytvořil na střední škole, a jaké neuvěřitelné štěstí a zázračné momenty při kreslení 
prožíval. První obrázek, který Viktor Pivovarov na střední škole vytvořil, představoval 
podzimní list (obr. 3).58 Druhým obrázkem bylo Zátiší s krabičkou sirek (obr. 4), na kterém se 
objevují motivy jako krabička zápalek, hrneček nebo špulka s nití, které s Viktorem 
Pivovarovem budou putovat do jeho další tvorby a budou ho v zásadě provázet po celý život. 
Ostatně stejně jako žánr zátiší, ke kterému se bude opakovaně vracet. Krabička zápalek pak 
hraje zásadní roli v albu Mikrohomus (obr. 119), kde se hlavní postava skrze ni dostává do 
jiného světa. Umělcovu zálibu v tomto předmětu můžeme interpretovat jako touhu ukrýt se 
před světem. Být v bezpečí, ale přitom mít možnost pozorovat okolní svět z pootevřené 
krabičky. V podobném významu se v jeho tvorbě objevuje také motiv rybky ve sklenici  
(obr. 147 a 170).  
V roce 1954 dostal Viktor nabídku uspořádat výstavu svých kreseb, většinou portrétů jeho 
maminky, na chodbě školy. Kreseb měl mnoho, ale chyběly mu rámečky, a tak naprosto 
neprozřetelně sundal ze stěny několik portrétů Stalina, zahodil je za skříň a do uvolněných 
rámečků umístil své kresby. Ačkoli byl Stalin již rok po smrti, hrozilo celé rodině za tento 
přestupek velké nebezpečí, ale kupodivu se nic nestalo. Jen před ním všichni nějakou dobu 
klopili zrak.59  
K výměně názorů na umění ale v postalinském Rusku nedošlo tak rychle jako k výměně 
portrétů na chodbě školy. Teprve v druhé polovině padesátých let začalo docházet 
k drobnému povytahování železné opony. A tak byl závěr středoškolského studia Viktora 
Pivovarova ovlivněn několika zásadními zahraničními výstavami. V roce 1955 proběhla 
v Moskvě výstava belgického umění. Chyběl René Magritte i Paul Delvaux, ale za to zde byl, i 
když velmi skromně, zastoupen James Ensor, který na Viktora Pivovarova udělal nesmírný 
dojem. Zcela zásadní pak byla výstava Pabla Picassa zahájená v roce 1956 Iljou Erenburgem. 

                                                      
56 Tamtéž, s. 16.  
57 Пивоваров, Виктор. Серые тетради, Жизнь как вдохновение, письма Володи Васильева 1952–1955, 
Письмо 4, 8. 10. 1952. Nepublikovaný strojopis, 1996, s. 16–17.  
58 Pivovarov 2018, s. 12.  
59 Pivovarov 2018, s. 20–21.  
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Vystaveny byly především Picassovy rané práce z kolekce ruských sběratelů Ščukina a 
Morozova. Výstava měla neuvěřitelný úspěch, vernisáže se zúčastnilo kolem tří tisíc lidí, a 
fronty do expozice se stály i v noci.60 Picassova výstava, která byla ve stejném roce 
představena rovněž v Leningradě (dnes Petrohrad), znamenala pro mnohé umělce závan 
svobody, nejenom v politickém smyslu, ale především v uměleckém. I Viktor Pivovarov tento 
závan ucítil a pod vlivem zmíněných výstav se začal osvobozovat od „správné malby“, tajně 
doma zkoušel malovat expresivnějším způsobem, osvobozoval barvu od stínů a maloval 
čistými barvami.61 V době, kdy bylo běžné, že studenta například vyloučili ze školy jen proto, 
že maloval na obrazy modré stíny, jak vzpomíná Kabakov, musely být tyto pokusy skutečně 
utajené.62  
 
Na střední škole, kterou ukončil s vyznamenáním v roce 1957, se Viktor Pivovarov poznal 
také se svou první ženou. Vyprávění o ní bude podobně krátké jako o jeho otci. Jmenovala se 
Ludmila Blochina, poznali se v sochařském ateliéru a jejich manželství trvalo pouhé tři 
měsíce. Viktor o jejich vztahu mlčí podobně zarytě jako jeho maminka o Dmitriji Sutarminovi.  
 
 

Vysoká škola 
V roce 1957 se Viktor Pivovarov pokoušel složit zkoušky na Surikovovu výtvarnou akademii, 
nejprestižnější uměleckou školu v Moskvě, ale jeho práce již vykazovaly „onen nový závan“ a 
to se profesorům nelíbilo. Přihlásil se tedy na Polygrafický institut na obor ilustrace a knižní 
grafika. Přijímací řízení vedl mladý pedagog Elij Michajlovič Beljutin, který „nový závan“ ucítil 
také, a jako umělecký novátor ho dokázal naopak ocenit. Viktor Pivovarov ho popsal jako 
hrdého sebevědomého muže, který na první lekci pronesl silným hlasem: Přátelé! Všechno, 
co vás dlouhé roky doteď učili, zapomeňte. Všechno je to odpad. Naučím vás být současnými 
umělci!63  
Na letní prázdniny objednal Beljutin obrovský parník na Volze, což byla v době sovětského 
režimu takřka nemožná věc. Dvě stovky jeho žáků pak na tomto parníku pluly, pod jeho 
vedením malovaly skici a plnily různá jeho zadání.64 Beljutin byl charismatickou osobností, 
své žáky naprosto pohltil. Viktor Pivovarov toto nebezpečí brzy pocítil a vzal nohy na ramena. 
Pochopil, že Beljutin není schopný přijmout jakýkoli jiný názor. Tato vlastnost se zřejmě 
projevila i ve vztahu k děkanovi školy Andreji Dmitrijeviči Gončarovovi, který ho na základě 
jejich vzájemného sporu po roce ze školy vyhodil. Profesoru Gončarovovi byl Viktor 
sympatický. Dokonce mu sehnal první uměleckou zakázku. Do jistého sovětského filmu bylo 
potřeba namalovat obraz expresionistického malíře. Viktor úkol splnil a za výplatu, o které se 
mu ani nesnilo, si po vystání nekonečné fronty pořídil svůj první oblek, klobouk a boty. 
 
Daleko více než profesoři ale Viktora Pivovarova během studií na vysoké škole ovlivnili 
umělci 20. století, které do té doby neznal. V knihovně zahraniční literatury objevil práce 
Marca Chagalla, Joana Miróa, Vasilije Kandinského, Paula Kleea, Salvadora Dalího nebo 
Reného Magritta. Seznámil se také s ruskou avantgardou. Nadšeně ukazoval své objevy svým 
spolužákům Nikolaji Popovovi a Vladimiru Jankilevskému. Zajímal se rovněž o staré umění. 

                                                      
60 Долинина, Кира. Пикассо остановился в Москве. Коммерсанть, 6, 19. 2. 2010, s. 28.  
61 Pivovarov 2018, s. 24.  
62 Кабаков, Илья. Тексты. Вологда: Библиотекa Московского Концептуализма, 2010, s. 62.  
63 Пивоваров – Серебряная 2014, s. 257–258.  
64 Tamtéž, s. 258.  
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Objevil tvorbu Hieronyma Bosche, kterému zcela propadl. Bosch pro něj představoval 
způsob, jak skloubit dvě důležité cesty – moderní obsah a klasickou formu. Způsob, který se 
stal pro budoucí tvorbu Viktora Pivovarova, jenž bude neustále oscilovat mezi moderním 
přístupem a láskou ke starým mistrům, zcela zásadní. Pod vlivem Bosche namaloval několik 
malých obrazů: Svatý Šebestián, Ostrůvek, nedokončený obraz Hostina a Autoportrét 
s nahou dívkou na pohovce obklopenou zvířaty a ptáky.  
V době studia polygrafické školy objevil Viktor Pivovarov také grafiky Vladimira Favorského a 
především jeho uměleckou filosofii. Navštěvoval jeho přednášku o teorii prostoru listu 
papíru, teorii písmene, grafické linky a skvrny, o vztahu černé a bílé.65 Tyto teorie Viktor 
Pivovarov uplatnil především v žánru alba. 
Již během studií si Viktor Pivovarov začal hledat práci v nakladatelstvích. První pokusy byly 
neúspěšné, všude před ním zavírali dveře. Zkoušel se probojovat do nakladatelství Dětskij 
mir66. Zde ho upozornili, že je nutné, aby se ilustrace týkaly pracovní tematiky, a tak kreslil 
medvědy, jak řežou dřevo, ježky, jak tahají vodu, zajíce, jak žehlí prádlo, ale marně.  
Ke zvratu došlo v roce 1961, kdy se Viktor Pivovarov setkal s hlavním uměleckým redaktorem 
nakladatelství Znanije67 Jurijem Alexandrovičem Noljevem-Soboljevem, mladým 
intelektuálem, který hledal nové tváře. Viktor mu jich dodal hned několik: Vladimira 
Jankilevského, Rubena Varšamova, Kolju Popova a Sevu Osvera. Nakladatelství vydávalo 
většinou tenké populárně naučné knížečky, pro které bylo potřeba namalovat obálku.68 
Podstatné ale bylo, že Soboljev se znal s mnoha umělci a pro Pivovarova představoval most 
do světa neoficiálních umělců.  
Získat práci v nakladatelství nebylo vůbec jednoduché, a pokud měl autor to štěstí, jeho 
tvorba podléhala ostré cenzuře. Cenzorům vadily abstraktní nebo expresivní tendence, a 
hlavně jakýkoli náznak pochmurné nálady. Vše muselo být pozitivní a radostné. Dokonce i 
barvy nesměly být tmavé.69 
 
Vysokou školu ukončil Viktor Pivovarov v roce 1962. Jako diplomovou práci si zvolil 
perokresebné ilustrace ke středověkým rytířským románům Dívka na mule a Okasen a 
Nikoleta (obr. 5), a završil tak svůj zájem o staré umění, který se ještě více prohloubil poté, co 
se mu podařilo proniknout do oddělení rukopisných knih Leninovy knihovny. Zde si mohl 
prohlédnout originální iluminované rukopisy ze 14.–16. století. Stejně jako láska ke starému 
umění i obdiv k umění knihy ho bude provázet po celý život.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
65 Uvedené teorie vyšly v publikaci: Фаворский, Владимир Андреевич. Об искусстве, о книге, о гравюре. 
Москва: Издательство „Книга“, 1986.  
66 Детский мир, Dětský svět – později Malyš. 
67 Знание, Vědění. 
68 První ilustrovanou knihou Viktora Pivovarova pro nakladatelství Znanije byla publikace Клады заветные 
(Tajemné poklady) Alexandra Lebeděva. 
69 Плунгян, Надя. Виктор Пивоваров – Мой герой несет супремы, словно реальные доски. Colta.ru, 14. 1. 
2019. Dostupné [on-line]: https://www.colta.ru/articles/art/20221-viktor-pivovarov-moy-geroy-neset-
supremy-slovno-realnye-doski [cit. 16. 1. 2021]. 
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MOSKEVSKÝ VEČÍREK 
Od konce vysoké školy do roku 1982 

 
Ilustrace 
V prvních letech po studiu pokračoval Viktor Pivovarov především v ilustrátorské činnosti. 
Nejzásadnější ilustrace vznikly pro nakladatelství Dětskaja litěratura,70 pro které umělec 
pracoval od roku 1964. Mezi knižní chef-d’œuvre dnes již patří jeho ilustrace k romantické 
pohádce začátku 19. století Černá slepička Antonije Pogorelského (obr. 6),71 k Andersenově 
pohádkovému příběhu Ole Zavřiočka,72 který vyšel samostatně, a k dalším Andersenovým 
pohádkám (obr. 7).73 V dětství pro něj byly ilustrované knihy i filmové pohádky naprosto 
nedostupné, a tak naprosto zásadní roli hrál poslech zmíněných příběhů skrze rádio. Dětská 
fantazie nezatížená vizuálními vjemy mohla během poslechu pracovat naplno. Jak Andersen, 
tak Pogorelskij udělali na malého chlapce nesmírný dojem. Příběh Ole Zavřiočka, příběh o 
slasti, byl pro umělce možná nejdůležitější erotickou iniciací.74 Později se při ilustrování 
inspiroval především tvorbou Hieronyma Bosche a výsledkem jsou dnes už kultovní ilustrace 
oceněné například i Lvem Rubinštejnem: Pamatuji si, jak mi někdo v 60. letech ukázal 
dětskou knížku, asi Ole Zavřiočka s ilustracemi, které mě ohromily. „Nevíš, kdo je ten 
Pivovarov?“ zeptali se mě. „Nemám ponětí,“ odpověděl jsem, „ale moc bych ho chtěl 
poznat.“ Později jsem ho poznal. Poznal a navždy se do něj zamiloval.75 
Příběh Pogorelského Černé slepičky byl v mnohém pro Viktora Pivovarova symbolický. 
Pojednává o dvou paralelních světech: světu viděném a světu tajném, sakrálním, 
neviditelném, přičemž tento druhý, mnohem krásnější rajský svět se nenachází někde 
nahoře, na oblacích, jak by se dalo očekávat, ale v podzemí (stejně jako svět 
undergroundových umělců). Přístupný je pouze skrze pokoj stařenek-Holanďanek – ten 
představuje jakási iniciační vrata, kterými musí hlavní hrdina projít. Poté, co je existence 
podzemního světa vyzrazena, musí podzemní národ svůj svět opustit podobně jako většina 
undergroundových umělců emigrujících na Západ.  
Dětská kniha v tehdejším Sovětském svazu nebyla zdaleka určena pouze dětem. 
Představovala určitý ventil, ostrůvek fantazie a svobody v jinak přísné sovětské kultuře, a 
stala se tak sběratelským artiklem pro mnohé dospělé. Podobně se k obratu k dětskému 
světu vyjádřil i filosof Michail Jampolskij: V situaci, kdy se kultura ideologizuje nebo podbízí 
trhu, je obrat k dětství formou protestu a formou reflexe nad bolestmi „dospělé kultury“ s její 
nesnesitelnou vážností, patetičností anebo komerčností.76 
Viktor Pivovarov vešel svými ilustracemi do povědomí skutečně široké veřejnosti a dodnes je 
často vnímán mezi širším publikem především jako dětský ilustrátor.  
Co se týká inspiračních zdrojů ilustrátorské praxe, tak kromě Bosche můžeme zmínit 
především českou ilustrátorskou školu, kterou Viktor Pivovarov znal díky knihkupectví v 

                                                      
70 Детская литература, Dětská literatura. 
71 Погорелский, Антоний. Черная курица или подземные жители. Москва: Детская литература, 1973.  
72 Андерсен, Ганс-Христиан [Andersen, Hans Christian]. Оле-Лукойе. Москва: Детская литература, 1969.  
73 Андерсен, Ганс-Христиан [Andersen, Hans Christian]. Сказки. Москва: Детская литература, 1977.  
74 Pivovarov 2018, s. 52.  
75 Рубинштейн, Лев. Влюбленный агент. Еженедельный журнал, 1, 2001, s. 77.  
76 Ямпольский, Михаил. Мир как игра. Сolta.ru, 18. 9. 2018. Dostupné [on-line]: https://www.colta.ru/ [cit. 
16. 1. 2021].  
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Tverské ulici specializovaném na knihy zemí národní demokracie.77 Byl zde velký výběr 
publikací za skromné ceny a Viktor Pivovarov se tak zde mohl seznámit například s tvorbou 
Jiřího Trnky nebo Cyrila Boudy, které obdivoval. Vazba na české literární prostředí se 
projevila i při výběru knížek. Pivovarovova druhá ilustrovaná kniha Домовой мостильщика 
Гоуски, рассказы чешских писателей (Skřítek dlaždiče Housky) z roku 1964 byla sborníkem 
povídek různých českých spisovatelů jako například Ivana Klímy, Josefa Škvoreckého nebo 
Bohumila Hrabala.78 A tím vazba na českou literární tvorbu pro děti nekončí. Viktor 
Pivovarov snil o ilustrování Alenky v říši divů, ale na tu se „stála fronta“, a zakázku nakonec 
získal Gennadij Kalinovskij. Pivovarov ale objevil v již zmíněném Knihkupectví národní 
demokracie Nezvalovu knihu Anička skřítek a slaměný Hubert (obr. 8), a aniž by si ji dokázal 
z češtiny přeložit, pochopil, že se jedná o českou verzi Alenky v říši divů. Obrátil se na přítele 
básníka, spisovatele a překladatele Asara Eppela, který knihu na Viktorovo přání přeložil, a 
společně ji pak nabídli nakladatelství Dětskaja litěratura.79 A tak díky Viktoru Pivovarovovi 
spatřil světlo světa ruský překlad Nezvalovy knihy.80  
 
Viktor Pivovarov nebyl ale jen ilustrátorem dětských knih. Ilustroval rovněž několik knih 
Dostojevského jako Uražení a ponížení (1964),81 Zápisky z mrtvého domu (1965), Běsi (1969) 
(obr. 9) a povídku Sen směšného člověka (1970)82 (obr. 10) nebo Whitmanova Stébla trávy 
(1968)83 či Baudelairovy Květy zla (1972)84 (obr. 11). Je zajímavé, že ačkoli Viktor Pivovarov 
vytvořil mnoho ilustrací právě k Dostojevskému, který byl mimochodem sovětskou mocí 
vnímán jako nebezpečný autor, domnívá se,85 že tento klasik ruské literatury by vůbec 
ilustrován být neměl. Dostojevskij podle něj ve svých knihách zobrazuje především život duše 
člověka, nikoli viděné předměty, s kterými pracuje ilustrátor. Ilustrace k Dostojevskému pojal 
Pivovarov pouze v černobílých odstínech, které jsou za prvé méně předmětné a za druhé 
daleko tajemnější, což koresponduje s atmosférou Dostojevského prózy, v které se velice 
často objevují motivy snu, noci, smrákání a mlhavosti.  
 
Ilustrátorská praxe měla zásadní vliv na další umělcovu tvorbu. Při práci na ilustracích autor 
nevytváří nikdy samostatnou kresbu, ale sérii kreseb, a právě série kreseb se stanou 
základem pro novou uměleckou formu alba, jejímž otcem se Viktor Pivovarov spolu s Iljou 
Kabakovem stal. Pivovarov bude ostatně v sériích pracovat i v rámci obrazové tvorby. Práce 
s ilustrací představuje rovněž práci s textem a jsou to právě obrazy s textem, které se stanou 
tak charakteristickými pro ruské konceptuální umění.  
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Ira 
V prvních letech po studiu navázal Viktor Pivovarov řadu zásadních přátelství – s Iljou 
Kabakovem, básníky Igorem Cholinem, Genrichem Sapgirem a Ovsejem Drizem nebo Vikou 
Močalovovou (budoucí ženou Ilji Kabakova). Svou budoucí druhou ženu Irinu Michajlovnu 
Šimesovou poznal Viktor Pivovarov v dubnu 1963 na vernisáži. Telefonní číslo si poznamenal 
na program Vivaldiho koncertu. Za několik dní jí zavolal a pozval ji na výlet do Vladimiru a 
Suzdali.  
Celé ty dva nekonečně šťastné dny jsme se bez ustání smáli. Ira je vysoká a krásná. Právě 
dostudovala Institut textilní tvorby. Zabývá se pantomimou, což je neuvěřitelně módní a 
originální, pracuje jako kostýmní návrhářka v Mosfilmu a sní o tom, že bude psát básně a 
pohádky pro děti.86  
Irině se její sen splnil. Stala se slavnou autorkou básní a knížek pro děti,87 jejichž korunním 
ilustrátorem byl Viktor Pivovarov, s kterým uzavřela v roce 1964 manželství.  
První léta společného života Iriny a Viktora byla velice šťastná a bezstarostná. Novomanželé 
zpočátku žili v bytě u strýce Abrama, pak si koupili družstevní byt na kraji Moskvy. Jezdili na 
dovolené, žili bohatý společenský život, navázali mnoho známostí a spolupracovali na 
dětských knížkách. První společná knížka vznikla pro nakladatelství Malyš a jmenovala se 
Всех угостила (Všechny pohostila).88 Další společné knížky následovaly: Паучок и лунный 
свет (Pavouček a měsíční světlo),89 (obr. 12) Тихое и звонкое (Tiché a zvonivé),90 (obr. 13) 
Тик и Так (Tik a tak),91 (obr. 14) Жила-была совака (Žil byl pes)92 (obr. 15) a Два очень 
смелых кролика (Dva velmi odvážní králíci)93. Irina pak začala psát poezii i pro dospělé. 
Texty jako Слова (Slova, 1968), Яблоко (Jablko, 1970) a Разговоры и миниатюры 
(Rozhovory a miniatury, 1973) ale nemohly být oficiálně vydány, a tak vyšly pouze 
v samizdatu a ilustracemi je opět doprovodil Viktor Pivovarov.94 Spolupráce s Irou na 
poetických knihách byla pro Viktora nesmírně obohacující. Ira se s ním o básních často radila, 
a Viktor tedy mohl proniknout do kuchyně, ve které se básně „vaří“. Tyto „kuchařské 
zkušenosti“ pak uplatnil ve své vlastní tvorbě, která neustále osciluje mezi slovem a 
zobrazením. 
 
Devětadvacátého května 1966 se manželům Pivovarovovým narodil syn Pavel (Paška), 
kterého Ira pojmenovala po svém milovaném bratrovi.95  
Pavel vyrůstal obklopen mimořádnou láskou a uměním. A tak není divu, že velice brzy začal 
sám tvořit. Viktor Pivovarov vzpomíná: Mezi námi nebyl vztah učitele a žáka. Nic jsem ho 
neučil. On prostě žil a maloval vedle mě. To byla jeho škola. Učitel většinou stojí výš než jeho 

                                                      
86 Pivovarov 2018, s. 39. 
87 V českém překladu od Iriny Pivovarovové vyšly knihy Trojka minus aneb Stalo se v páté A (Praha: Albatros, 
1984) a Hlava plná nápadů (Praha: Albatros, 1985). 
88 Пивоварова, Ирина. Всех угостила. Москва: Малыш, 1965.  
89 Пивоварова, Ирина. Паучок и лунный свет. Москва: Малыш, 1965.  
90 Пивоварова, Ирина. Тихое и звонкое. Москва: Детская литература, 1967.  
91 Пивоварова, Ирина. Тик и Так. Москва: Малыш, 1968.  
92 Пивоварова, Ирина. Жила-была совака. Москва: Детская литература, 1973. 
93 Пивоварова, Ирина. Два очень смелых кролика. Москва: Советская Россия, 1975. 
94 V současnosti se v Moskvě připravuje vydání těchto textů. V roce 2018 vyšla v moskevském nakladatelství 
Artguide prozaická autobiografická kniha Iriny Pivovarovové Круглое окно (Kulaté okno – Пивоварова 2018).  
95 Медник, Марьяна. А жизни нет конца, Памяти Иры Пивоваровой. Nepublikováno, nedatováno, archiv 
NFVP, inv. č. 127. 
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žák, předává mu svoje vědění, zkušenosti, tajemství. A u nás šlo o společný život a dýchání 
stejného vzduchu – uměleckého a literárního. Četli jsme společně, společně jsme chodili po 
výstavách.96  
Pavel si už jako dítě vymyslel umělecký pseudonym Pepperštejn, pod kterým se proslavil jako 
jeden z hlavních představitelů třetí generace moskevských konceptualistů a rovněž jako 
spisovatel.97 
 
Manželské štěstí, bohužel, netrvalo dlouho. Ira začala trpět vážnou poruchou spánku, která 
změnila její povahu a vedla k vážným partnerským problémům, které skončily v roce 1974 
rozvodem. Exmanželům se ale podařilo získat dva byty ve stejném domě ve čtvrti Rečnoj 
vokzal, takže osmiletý Paška se mohl mezi oběma rodiči svobodně pohybovat.  
Život Iriny Pivovarovové skončil předčasně. Ve čtyřiceti sedmi letech (9. srpna 1986) podlehla 
po dlouhém boji rakovině plic.  
 
 

První ateliér 
Než budeme pokračovat v umělcových dalších životních osudech, musíme popsat důležité, až 
posvátné místo, které s jeho tvorbou úzce souvisí – první ateliér. V roce 1967 seznámil Ilja 
Kabakov Viktora s Davidem Grigorjevičem Koganem, který se zaměřoval na výstavbu 
uměleckých ateliérů.98 Koganovi se podařilo Viktorovi sehnat suterén v domě číslo třináct v 
ulici Bohdana Chmelnického. Na dvoře domu stál bufet, kde bylo možné si koupit oběd. 
V tomto bufetu se roku 1951 odehrál důležitý rozhovor mezi Viktorem Pivovarovem a 
Voloďou Vasiljevem, o kterém jsme se již zmínili a který umělci změnil zásadním způsobem 
pohled na život a tvorbu. Místo ateliéru bylo tedy symbolické. Sestával ze dvou pokojů, 
kuchyně a průchozí místnosti. Ateliér ve sklepě měla celá řada dalších neoficiálních umělců. 
Pojem ruský underground je tedy možné brát doslovně. Umělci skutečně tvořili pod zemí.  
Pivovarov bude na svůj první ateliér neustále vzpomínat, na stůl, lampičku i gauč, ale na 
rozdíl od pokoje svého dětství ho nikdy nebude malovat. Vysvětlil to následovně: Neustále 
maluji svůj dětský pokoj. A ateliér nikdy. Jenom v albu Sad je na několika kresbách. Nemůžu 
ho kreslit. Ne proto, že bych byl sentimentální a že by mě vzpomínky bolely. Zkrátka existuje 
něco, co se nedá zobrazit. Nebo to neumím.99  
 
 

První cesta do zahraničí 
Ve stejném roce jako získal svůj první ateliér, podnikl Viktor Pivovarov i svou první cestu do 
zahraničí. A osud si s ním zahrál zajímavou hru. Aniž by tušil, kam ho jednoho dne vítr 

                                                      
96 Коробейникова, Ксения. Художник Виктор Пивоваров, кроме музеев, я ни к чему не приспособлен 
[разговор]. MK.ru, 23. 6. 2017. Dostupné [on-line]: https://www.mk.ru/culture/2017/06/23/khudozhnik-
viktor-pivovarov-krome-muzeev-ya-ni-k-chemu-ne-prisposoblen.html [cit. 16. 1. 2021].  
97 V roce 1987 spoluzaložil konceptuální skupinu Inspekce Medicínská hermeneutika (Инспекция 
Медицинская герменевтика) s umělci Jurijem Lejdermanem, Sergejem Anufrijevem a Vladimirem Fedorovem. 
Jako spisovatel se nejvíce proslavil románem napsaným společně se Sergejem Anufrijevem Мифогенная 
любовь каст (Mytogenní láska kast), který vyšel v roce 1999 v Moskvě v nakladatelství Ad Marginem 
(Ануфриев – Пепперштейн 1999), druhý díl roku 2002 (Ануфриев – Пепперштейн 2002). Do českého jazyka 
byla přeložena Pepperštejnova kniha Pražská noc, která vyšla v roce 2011 v Praze v nakladatelství Plus 
v překladu Libora Dvořáka (Pepperštejn 2011). 
98 David Kogan postavil ateliér Kabakovovi, Bulatovovi, Vasiljevovi i Jankilevskému.  
99 Pivovarov 2018, s. 49.  
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zavane, jeho první cesta směřovala do Československa, kam přijel na pozvání slovenského 
grafika a ilustrátora Albína Brunovského. Během dvou týdnů navštívil Bratislavu a Prahu. 
Cesta na vysněný „Západ“, i když do země východního bloku, pro něj představovala 
nezapomenutelný zážitek.  
Na začátku sedmdesátých let se Pivovarovovi přátelé dělili na „polonofily“ a „čechofily“. 
Viktor patřil k těm druhým, objednával si časopis Výtvarné umění a měl slušný přehled o dění 
na české umělecké scéně. Ateliéry neoficiálních umělců při své první návštěvě 
Československa nenavštívil, ale setkal se zde s několika ilustrátory: Michaelem Rombergem, 
kterého znal díky jeho ruskému původu, Evou Bednářovou a Miloslavem Jágrem. Po svém 
návratu do Moskvy napsal Pivovarov o zmíněných českých ilustrátorech článek do časopisu 
Dětskaja litěratura.100  
I z těchto důvodů prožíval Viktor Pivovarov okupaci Československa velmi intenzivně. Již 22. 
srpna svolal do svého ateliéru přátele. Přišli Igor Cholin, Genrich Sapgir, Vladimir Jankilevskij 
a další, hovořilo se o demonstraci na Rudém náměstí a o tom, jak protestovat. Jankilevskij 
diskusi uzavřel slovy: Je to akt občanské statečnosti, ale stejná odvaha, a přitom každodenní, 
je malovat naše obrazy.101 Tím debata skončila. Viktor Pivovarov vytvořil jako reakci na 
okupaci Československa karton Karneval exkrementů a sérii monotypů Lebky (obr. 16).  
 
 

Přechod k volné tvorbě 
Ve svých třiatřiceti letech, tedy v relativně pozdním věku, se Viktor Pivovarov obrátil od 
ilustrací k volné tvorbě a našel svůj osobitý výtvarný jazyk. Ilustrace mu přestaly stačit. 
Pochopil, že se musí osvobodit od „cizího textu“ a hledat svůj vlastní.102 V Domě tvorby 
nedaleko Moskvy na břehu jezera Seněž vytvořil technikou nitroemailu svá zásadní díla jako 
Dlouhá dlouhá ruka (obr. 78), Rozjímání u okna (obr. 82), Metafyzická kompozice (obr. 257), 
dále pak Projekty pro osamělého člověka (obr. 92103), cyklus obrazů Sedm rozhovorů (obr. 
109115) a začal pracovat v žánru alba. Vznikla alba jako Slzy (obr. 90), Tvář (obr. 91), 
Konkluze (obr. 104), Erós (obr. 105), Sad (obr. 106) ad.  
 
 

Důležitá setkání z „jiného světa“ 
V první polovině sedmdesátých let poznal Viktor Pivovarov řadu důležitých osobností. 
V limuzíně a drahém obleku s taškou plnou lahůdek k němu zavítal švýcarský diplomat Alfred 
Holl, milovník hudby, alkoholu, poezie a všeho krásného. Není proto divu, že si s Viktorem 
padli do oka, stali se přáteli a navštěvovali se i poté, co Alfred odjel jako velvyslanec do 
Kolína nad Rýnem a Viktor do Prahy. Nezůstalo ale jen u přátelských setkání, Alfred Holl si 
zamiloval i Viktorovu tvorbu a odvezl si do Německa řadu jeho děl. Jednalo se převážně o 
kresby, čtyři akvarely z roku 1971: Bláznivá Markéta, Modrý rám, Fotbal a klobása, 
Procházka v černých brýlích, Něžné atrakce a především o album Erós, které bylo po Hollově 
smrti vydraženo v aukční síni Sotheby’s.  

                                                      
100 Пивоваров, Виктор. Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую. Детская литература, 5, 
1967.  
101 Pivovarov 2018, s. 50.  
102 Лебедева, Юлия. Я – оптимистический пессимист, художник Виктор Пивоваров рассказал о кризисе 
искусства, лимонах и лисах [интервью]. Артхроника, 3, 2007. Dostupné [on-line]: 
https://stengazeta.net/?p=10007684 [cit. 16. 1. 2021]. 
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Alfred Holl upozornil na existenci neoficiální moskevské kultury švýcarského ministra 
zahraničí a sběratele umění Paula Jollese, který si ve svém nabitém oficiálním programu 
vyhradil na návštěvu ateliéru Viktora Pivovarova pouze pět minut, a i to stačilo, aby jejich 
vztah přerostl v přátelství.103 Paul Jolles na Pivovarova nezapomněl a v osmdesátých letech 
ho navštívil v Praze s celou svou rodinou. Jako poděkování za materiální i psychickou 
podporu daroval Viktor Paulovi svá dvě alba Plot a Kabakov a Pivovarov. 
Blízkým Viktorovým přítelem se stal rovněž americký novinář, dopisovatel deníku 
Washington Post Robert Kaiser a jeho žena Hana. Kaiserovi strávili v Moskvě tři roky, a když 
v roce 1974 odjížděli zpět do Spojených států amerických, Viktor jim na rozloučenou 
namaloval obraz Na shledanou, Roberte, na shledanou, Hano. A ke shledání skutečně došlo, 
nejprve v Praze v roce 1984, kde je při procházkách městem na každém kroku sledovala tajná 
policie, a pak roku 1991 ve Washingtonu, kde Robert Kaiser zařídil umělci výstavu 
v experimentální galerii Washington Project for the Art. 
 
S „největším kufrem“ ale z Moskvy odjel americký sběratel umění Norton Dodge, který do 
své sbírky umístěné dnes v Zimmerli Art Museu při Rutgers University v New Jersey získal 
Pivovarovova zásadní díla: Projekty pro osamělého člověka, alba Schodiště míčků, Slzy, Tvář a 
Sakralyzátory.  
 
 

Milena 
V roce 1978 přijela do Moskvy česká historička umění Milena Slavická. V kapse měla pro 
policii jen těžko čitelným písmem (dévanágarí) napsaný seznam neoficiálních umělců a 
několik „zakázaných“ adres, které získala přes Marcelu Pánkovou od Jindřicha 
Chalupeckého.104 Její první kroky vedly do bytu Eduarda Štejnberga, kde se 8. června 
v kuchyni setkala se svým budoucím mužem Viktorem Pivovarovem. Pro něj to byla láska na 
první pohled a celý následující týden, kdy Milena navštěvovala ateliéry moskevských 
neoficiálních umělců, ji nespustil z očí. Po týdnu Milena odjela do Petrohradu a vypadalo to, 
že se již nikdy neuvidí. Viktor ale spontánně koupil lístek na noční vlak a v sedm hodin ráno 
už klepal na dveře pokoje v hotelu Evropa. Otevřela mu rozespalá, rozcuchaná Milena a 
Viktor ji ještě mezi dveřmi, aniž by si sundal kabát, požádal o ruku. Odpovědi se to ráno 
nedočkal, ale ten týden v Petrohradě strávili společně. Jako vzpomínku na jejich červnové 
setkání namaloval Viktor Pivovarov cyklus šesti abstraktních obrazů Červen-červen (obr. 17), 
který je koncipován jako intimní poetický deník. 
Celé tři následující roky si Milena s Viktorem psali a telefonovali. Dvakrát se setkali, jednou 
v Moskvě a podruhé v roce 1979 v Praze. Milena v této době bydlela (bez vědomí úřadů) se 
svou dcerou Magdalenou v uvolněném bytě Františka Janoucha v Průběžné ulici v pražských 
Strašnicích.105 Viktor tentokrát vnímal Prahu daleko intenzivněji než při své první návštěvě. 
Do středoevropské metropole se zamiloval, do její magie, krásy, harmoničnosti, do jejích 

                                                      
103 Paul Jolles napsal o svém pobytu v Moskvě knihu vzpomínek: Jolles, Paul R. Memento aus Moskau, 
Begegnungen mit inoffiziellen Künstlern 1978–1997. Köln: Wienand Verlag, 1997. 
104 Jindřich Chalupecký přijížděl do Moskvy v letech 1965–1977 a v roce 1972 navštívil i ateliér Viktora 
Pivovarova. Jindřichu Chalupeckému a jeho návštěvám v Moskvě se budeme více věnovat v kapitole Účinkující 
osoby. Tématem vztahů mezi Prahou a Moskvou v sedmdesátých letech se ve své knize obšírně zabývá Klara 
Kempová-Welchová viz: Kemp-Welch, Klara. Networking the Bloc, Experimental Art in Eastern Europe 1965–
1981. Cambridge, MA: The MIT Press, 2018, s. 369–406. 
105 František Janouch, jaderný fyzik, disident, zakladatel Charty 77, profesor Královské švédské akademie věd. 
V roce 1975 mu československé úřady odebraly státní občanství a zakázaly návrat do vlasti.  
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lidských rozměrů. Poetiku města objevoval také skrze fotografie Josefa Sudka. Později v 
jednom interview zavzpomínal: Nejenomže je Praha krásná, ale zřejmě existovala už dřív 
v nějakých mých snech, podvědomých představách. Když jsem ilustroval Andersenovy 
pohádky, byl jsem si jist, že kreslím jenom svět svých představ, a najednou vidím, že existuje 
v reálu.106 Skutečnou Prahu ale nikdy nenamaloval. Proč? Jeho výmluva zní: […] Praha je tak 
dokonalá, že je to zbytečné.107 
 
Na 3. ledna 1981 byla v Moskvě naplánována svatba. V noci se ale Viktor Pivovarov zhroutil a 
musela být přivolána záchranná služba. V korespondenci s Olgou Serebrjanou napsal: Na 
pozadí tohoto absolutního štěstí – překrásná milovaná žena, nadcházející svatba, blízký 
přátelský kruh – jako hrom z čistého nebe, podpásovka! Zákeřně, v noci, když jsi nejvíce 
bezbranný, lavina strachu, naprostý zoufalý pocit umírání. Taková lavina, že se v ní nedají 
rozebrat jednotlivé části. Nemůžu říct, jestli tam například byl pocit, že mizíš a svět tu zůstává 
bez tebe. Iracionální bezdůvodný chaos smrti! […] Od této chvíle se mnou bude strach 
neustále. Žije schovaný a někdy dělá dojem, že tu není a potom se náhle objeví a začne mě 
dusit.108  
Ráno po probdělé noci se vše zrušilo, obřad, přátelé i pohoštění nachystané v ateliéru. Viktor 
se ale nakonec vzchopil a přece jen v Paláci svateb109 navlékl Mileně snubní prstýnek, 
dosvědčil jim to Ilja a Vika Kabakovovi a pohoštění ve svém bytě spontánně nachystali 
manželé Gorochovští.  
Zbývalo vyřídit všechny potřebné papíry k přestěhování a vývozu obrazů. Viktor Pivovarov 
musel získat povolení od speciální komise Treťjakovské galerie, že díla, která se chystá vyvézt 
ze Sovětského svazu v kontejnerech vlakem, nemají žádnou uměleckou hodnotu. 
 

Jak jsem dokázal opustit Moskvu? 
Kde se ve mně při mé pasivitě a naprosto nepraktické infantilitě vzaly síly chodit tři roky po 

státních úřadech a vybojovat všechna povolení? 
Svádím to celé na Eróta. 

Za všechno může on. Já s tím nemám nic společného.110 
 
 

 
 
 
 

 

                                                      
106 Dušková 1993, s. 176–185.  
107 Jirkalová – Skřivánek 2007, s. 44.  
108 Пивоваров – Серебряная 2014, s. 145.  
109 Svatební palác v centru staré Moskvy (Дворец бракосочетания № 1, „Gribojedovský“) leží u stanice metra 
Красные ворота v ulici Малый Харитоньевский переулок a dodnes provádí státní registraci manželství, a to i 
cizích státních příslušníků. 
110 Pivovarov 2018, s. 131.  
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ÚČINKUJÍCÍ OSOBY 
Umělecké prostředí Moskvy padesátých až sedmdesátých let 

 
Tvorbu Viktora Pivovarova pochopíme důkladněji, pokud ji zařadíme do kontextu doby a 
prostředí, ve kterém vznikala. Pro Pivovarova bylo navíc prostředí, které ho obklopovalo, 
naprosto zásadní. Ve svých dílech se neustále navrací jak k atmosféře Moskvy padesátých až 
sedmdesátých let, tak především k „účinkujícím osobám“, které v jeho životě sehrály 
důležitou roli.  
 

Ruské neoficiální111 umění padesátých a šedesátých let 
Začneme trochu ze široka rokem 1925, kdy oficiálně skončily všechny avantgardní směry. Od 
roku 1930 se veškeré umění dostalo striktně pod politickou kontrolu a stalo se prostředkem 
propagandy komunistického režimu. V roce 1932 byl založen Moskevský svaz umělců 
(Московский Союз художников, MOSCH) a socialistický realismus se stal jediným 
povoleným uměleckým směrem. Všechny ostatní směry byly označeny za formalismus a byly 
násilně potlačeny. Ruské umění se izolovalo od západního uměleckého dění.  
Takzvané neoficiální umění, které nás bude především zajímat, se začalo formovat až po 
Stalinově smrti roku 1953.112 Po smrti Stalina se také začali vracet z gulagu političtí vězni, 
mezi nimiž byla celá řada básníků a umělců jako Julo Sooster, Lev Kropivnickij nebo Boris 
Svěšnikov. V roce 1956 se konal XX. sjezd KSSS, na kterém byl veřejně odsouzen kult 
osobnosti Stalina a kterým začalo období chruščovovského „tání“ (oттепель),113 jehož 
symbolem se stal mezinárodní festival mládeže a studentů konaný v roce 1957 v Moskvě. 
Festivalu se zúčastnilo 34 000 lidí ze 131 států světa. Dva roky poté se další výraznou událostí 
stala Americká národní výstava v parku Sokolniki, kterou navštívily tři miliony lidí. Výstavě 
vévodil pavilon se zlatou kupolí navržený slavným Richardem Buckminsterem Fullerem a 
k vidění zde kromě amerických spotřebních výrobků, jako byly automobily, pepsi cola, 
oblečení a počítače, byla i abstraktní díla Jacksona Pollocka nebo Marka Rothka, která se 
stala pro ruské publikum naprostým zjevením. Na americkou výstavu navázala v roce 1961 
Francouzská národní výstava konaná rovněž v parku Sokolniki, na které byla vystavena 
například díla Jeana Dubuffeta. Období tohoto nepatrného kulturního uvolnění bylo 
ukončeno výstavou v Manéži o rok později. Na výstavě byla představena jak díla oficiálních, 
tak i neoficiálních umělců. Expozici navštívil Nikita Sergejevič Chruščov, který byl díly 
neoficiálních umělců, jako byli například Vladimir Vejsberg nebo Vladimir Jankilevskij, tak 
zděšen, že neváhal použít i vulgární nadávky. Umělci pochopili, že ono „tání“ nebude tak 
prudké, jak se zdálo. S nástupem Leonida Iljiče Brežněva v roce 1964 se proces „tání“ zastavil 
úplně a řada umělců byla perzekvována (roku 1964 byl básník Josif Brodskij odsouzen k pěti 

                                                      
111 Je možné použít řadu termínů. Termín „neoficiální“ se vztahuje především k politické diskriminaci. Termín 
„nonkonformní“ pak vyjadřuje opozici vůči normám dané společnosti. Pojem „underground“ je používán ve 
spojitosti s osobami pronásledovanými či perzekvovanými režimem. Jekatěrina Bobrinskaja ve své knize o 
ruském neoficiálním umění (Бобринская 2013, s. 23–24) používá termín „podzemní kultura“, který nemusí být 
vnímán jen jako překlad anglického termínu, ale může rovněž odkazovdítat na Dostojevského prózu Zápisky 
z podzemí z roku 1864.  
112 Neoficiální kultura existovala v Rusku i ve třicátých a čtyřicátých letech, ale šlo většinou o ojedinělé případy.  
113 Název vychází ze stejnojmenné povídky Ilji Erenburga, která vyšla poprvé v roce 1954.  
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letům nucených prací, v roce 1966 byli spisovatelé Andrej Siňavskij a Julij Daniel odsouzeni za 
publikování svých děl v zahraničí).  
 
Odtržení od mainstreamové společnosti, pocity odcizení, nepřijetí tohoto světa, strachu, 
samoty se v druhé polovině 20. století staly uměleckým programem, který nejvíce rozvinula 
především v polovině padesátých let tzv. beat generation v Americe. V téže době se 
v sovětském „podzemí“ začalo formovat nové bohémské společenství podobné tomu 
západnímu. Západní a východní umělce spojovala touha po úniku (Jack Kerouac Na cestě) a 
hledání jiného světa často pomocí experimentů s alkoholem, narkotiky nebo různými 
ezoterickými praktikami. Na rozdíl od západních nonkonformních bohémů se ale sovětští 
umělci ocitli v izolaci nedobrovolně, násilně, a tudíž byla jejich výpověď daleko více 
poznamenána strachem, úzkostí z okolního světa. Hrdinou sovětské neoficiální kultury 
padesátých a šedesátých let se stal osamělý ztracený neukotvený člověk, který se ocitl na 
okraji společnosti.114 Západní intelektuálové pak byli na rozdíl od těch východních ovlivněni 
marxistickými myšlenkami, které sovětští neoficiální umělci žijící v komunistickém teroru 
z pochopitelných důvodů neobdivovali. Jestliže byly na Západě idealizovány levicové názory, 
na Východě docházelo k idealizaci celého západního světa, který byl vnímán jako jakýsi ráj 
svobody, a nikoli jako kulturně-sociální realita.  
 
Ruští neoficiální umělci vycházeli z několika zdrojů. Zásadní vliv měla již zmíněná Americká 
národní výstava, díky níž za železnou oponu proklouzly práce amerických abstraktních 
expresionistů. V době „tání“ se někteří umělci také snažili obnovit komunistickým režimem 
násilně přervanou posloupnost s ruskou výtvarnou a literární avantgardou desátých a 
dvacátých let. Důležitým prostředníkem se stal malíř Robert Rafailovič Falk jako přímý 
účastník první avantgardy. Falk spoluzakládal slavnou avantgardní skupinu Kárový spodek 
(Бубновый валет), jejímiž členy byli například Kazimir Malevič, Michail Larionov nebo 
Natalie Gončarovová, a přednášel na avantgardní výtvarné škole Vchutemas. V době, kdy 
byla veškerá díla ruské avantgardy pečlivě ukryta v depozitářích, byl Falkův ateliér jediným 
místem (kromě několika děl v Muzeu Vladimira Majakovského), kde se umělci mohli s ruskou 
avantgardou seznámit. Takto Falkovu důležitost popsal Viktor Pivovarov: Vliv Falka byl 
obrovský. Ačkoliv prakticky nevystavoval, jeho vliv byl všudypřítomný. Přitom oficiální umění 
ovlivňoval možná ještě víc než umění neoficiální. Tento vliv je možné srovnat s vlivem 
Pasternaka na současnu poezii. A ačkoliv málokdo viděl Falkovy obrazy, jen jeho přítomnost, 
jeho bytí v Moskvě byla důležitým faktem.115 Důležitost Falka zdůraznil také Erik Bulatov: 
Francouzské umění a vlastně celou francouzskou kulturu jsem pochopil díky Falkovi. Ale 
možná ještě důležitější bylo, že se pro mě Falk stal vzorem, co se týká chování umělce 
v sociálním prostoru. Neměl možnost vystavovat své práce, žil v naprosté izolaci.116  
Není proto divu, že se Robert Rafailovič Falk stal předlohou jedné z hlavních postav povídky 
Ilji Erenburga Оттепель (Tání), která vyšla v roce 1954 a která dala jméno jedné etapě 
sovětských dějin.  
Zásadní vliv na neoficiální moskevské umění měl také filosof, pedagog a umělec Vladimir 
Andrejevič Favorskij, který se zabýval teorií prostoru listu papíru a obrazu či symbolikou 

                                                      
114 V šedesátých letech začaly do ruského prostředí pronikat existenciální myšlenky. Více o tom v kapitole 
Projekty pro osamělého člověka. 
115 Пивоваров 2004a, s. 8.  
116 Булатов, Эрик. Живу дальше. Москва: Артист. Режиссëр. Театр, 2009, s. 12.  
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černé a bílé barvy.117 Černou barvu definoval Favorskij jako zlo, bílou jako dobro. Vytvořil tak 
osobitou formu umělecké etiky, umělecké odpovědnosti, kdy se umělec každým přiblížením 
k obrazu dotýká dobra a zla a musí se s touto problematikou nějakým způsobem vyrovnat. 
Favorskij měl vliv především na Erika Bulatova a Olega Vasiljeva. Bulatov na Favorského 
vzpomíná následovně: Byl schopný objasnit naprosto všechno o každém z velkých umělců 
jakékoliv epochy. Vše bylo najednou prosté a jasné. Jako by byl v jejich kůži […] Domnívám se, 
že každá Favorského úvaha byla skutečným uměleckým dílem, ne v přeneseném smyslu slova, 
ale v přesném […] To, co zásadně obrátilo moji duši, byl vztah Favorského k obrazu. Jeho 
přístup se stal centrálním bodem, osnovou veškeré mojí samostatné práce.118  
 
V rámci ruského neoficiálního umění padesátých a šedesátých let najdeme mnoho různých 
proudů.  
Mezi výrazné postavy neoficiálního umění padesátých a šedesátých let patřili Vasilij Sitnikov 
a Boris Svěšnikov, kteří ve své tvorbě reflektovali své osobní zkušenosti (pocity samoty a 
izolace) z pobytů v psychiatrické léčebně a v gulagu. Cyklus kreseb Vasilije Sitnikova z let 
1942 a 1943 představuje různé epizody ze života obyvatel psychiatrické léčebny v Kazani, 
kde byl umělec internován (obr. 281).  
Boris Svěšnikov ve svých Kresbách z lágru vytvořených v letech 1947–1954 (obr. 18), kdy zde 
byl uvězněn na osm let jako údajný člen teroristické skupiny chystající útok na Stalina 
(mimochodem ve stejném táboře byl uvězněn rovněž otec Eduarda Štejnberga), představuje 
„lágr“ jako něco tragického a magického zároveň. V rozhovoru z roku 1992 Boris Svěšnikov 
zdůraznil, že všechny jeho práce jsou zasvěcené smrti.119 Ve Svěšnikovově výpovědi tak 
představuje „lágr“ jakousi hranici mezi životem a smrtí.  
Tématem smrti se zabýval i další představitel neoficiálního umění Alexandr Arefjev, který 
v padesátých letech patřil k okruhu umělců sdružených kolem leningradského básníka 
Roalda Mandelštama. Ve svých kriminálních scénách plných násilí a strachu se vyrovnává 
s osobní zkušeností z blokády Leningradu (obr. 282).  
Jako metafyzický realismus označila Jekatěrina Bobrinskaja tvorbu umělců Južinského 

kroužku (Южинский či Мамлеевский кружок), jenž získal název podle ulice, ve které žil 
básník Jurij Mamlejev. Umělci jako Vladimir Pjatnickij (obr. 19) nebo Anatolij Zverev, kteří 
navštěvovali v letech 1958–1968 Mamlejevův byt, se zajímali o hermetismus, okultismus, 
mystiku a různé duchovní praktiky. Umění pro ně bylo prostředkem, jak vniknout do lidského 
podvědomí.  
S metafyzickou malbou souvisí také zátiší Dmitrije Krasnopevceva, na nichž jakoby 
zkamenělé předměty působí mlčenlivě, tajemně a navozují dojem bezčasí (obr. 283). 
Zátiším se věnovali rovněž Michail Roginskij (obr. 20) a Boris Tureckij, jejichž tvorbu bychom 
mohli označit jako existenciální realismus úzce související se sovětskými reáliemi. 
 
V neoficiálním umění padesátých a šedesátých let najdeme rovněž zástupce 
expresionistických tendencí, ať již figurativních, jako v případě Oskara Rabina a Vladimira 
Jakovleva (obr. 21), nebo abstraktních, jako u Lydie Mastěrkovové a Vladimira Němuchina 
(obr. 22). Geometrickou abstrakci zastupuje dílo Jurije Zlotnikova.  
 

                                                      
117 Фаворский 1986. 
118 Булатов 2009, s. 185–189.  
119 Převzato z: Бобринская 2013, s. 150.  
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O surrealistických tendencích můžeme mluvit v souvislosti s dílem estonského umělce July 
Soostera (obr. 23), který byl v roce 1956 propuštěn z gulagu a usadil se v Moskvě.  
Rozmanitost uměleckých tendencí pak dokládá rovněž založení kinetické skupiny Pohyb 
(Движение) Lvem Nusbergem v roce 1962 (obr. 298). Skupina navazovala na avantgardní 
konstruktivistické tendence a kromě Nusberga byli jejími členy například Francesco Infante a 
Věčeslav Kolejčuk. 
 
Ze sochařů můžeme zmínit Ernsta Něizvěstného, autora náhrobku Nikity Chruščova, který 
podobně jako někteří literáti (Jevgenij Jevtušenko, Andrej Vozněsenskij, Bella 
Achmadulinová) představoval jakousi polooficiální kulturu.  
 
 

Lianozovská škola 
V souvislosti s Viktorem Pivovarovem nás ale bude nejvíce zajímat skupina neoficiálních 
básníků a malířů, která získala název lianozovská škola. Název, který paradoxně poprvé 
použily sovětské orgány státní moci, když v roce 1963 vyloučily Jevgenije Kropivnického ze 
Svazu výtvarných umělců za „formalismus“, odkazuje na osadu Lianozovo, která byla na 
konci 19. století pojmenována podle arménského ropného magnáta a vývozce ruského 
černého kaviáru Georgije Martynoviče Lianozova. Osada, kterou v současnosti pohltila 
rostoucí moskevská metropole, se nacházela nedaleko za městem na savjolovské železniční 
trati vedoucí na sever. Příběh skupiny začal ale ještě o několik stanic dál na vlakové zastávce 
Dolgoprudnaja ve vsi Vinogradovo, kde ještě před druhou světovou válkou žil výtvarník a 
básník Jevgenij Kropivnickij se svou manželkou, rovněž umělkyní, Olgou Potapovovou, synem 
Lvem Kropivnickým a dcerou Valentinou Kropivnickou. Žili zde v tzv. barácích, přízemních či 
jednopatrových domech postavených narychlo z prken připomínajících baráky v 
koncentračních táborech nebo ubytovny pro stavební dělníky. Domy byly rozděleny podle 
počtu rodin na několik místností, každá rodina pak obývala jen jednu místnost, kuchyně a 
záchod byly společné pro všechny rodiny. Tyto „baráky“ se objeví na řadě obrazů Oskara 
Rabina a Жители барака (Obyvatelé baráků) je název jedné ze stěžejních básnických sbírek 
Igora Cholina.120  
Jevgenij Kropivnickij v roce 1911 dostudoval obor kresby na Stroganovově umělecko-
průmyslovém učilišti. Následně pracoval jako scénograf, rekvizitář a maskér v různých 
divadlech, vyučoval výtvarnou výchovu a zároveň studoval historii na Univerzitě Šaňavského 
v Moskvě. Během občanské války poznal ve Vologodské oblasti svou budoucí ženu, malířku 
Olgu Potapovovou, se kterou se v roce 1923 vrátil do Moskvy. Živil se pak hlavně jako učitel 
kreslení a později i literatury v moskevských Domech pionýrů, kde se ve čtyřicátých letech 
seznámil s dalšími důležitými členy budoucí lianozovské skupiny Genrichem Sapgirem a 
Oskarem Rabinem, kteří začali navštěvovat jeho byt ve Vinogradovu. Za života Jevgenije 
Kropivnického (zemřel roku 1979) neproběhla v Sovětském svazu jediná jeho výstava obrazů 
a nebyla vydána jediná kniha jeho veršů.121 Tvořil čistě pro své vlastní potěšení a radost 
svých blízkých přátel, což dávalo jeho tvorbě mimořádnou svobodu.  

                                                      
120 Česky bylo publikováno v překladu Tomáše Vůjtka pod názvem Baráková lyrika v rámci knihy: Cholin, Igor. 
Nikdo z vás nezná Cholina. Olomouc: Aleš Prstek, 2012.  
121 Pouze ve Francii vyšla v roce 1977 sbírka jeho básní pod názvem Печально улыбнуться (Smutně se 
pousmát) v nakladatelství Tretja volna (Третья волна, Třetí vlna), kterou sestavil Alexander Glezer. Básně 
lianozovské školy pro antologii Zloději všedních okamžiků do češtiny přeložili a uspořádali Alena a Jan 
Machoninovi, vydalo nakladatelství Arbor vitae v roce 2015 (Machoninová – Machonin 2015).  
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Po skončení druhé světové války si Oskar Rabin vzal za ženu dceru Jevgenije Kropivnického 
Valentinu a společně se přestěhovali do osady Lianozovo do baráku č. 2. Jejich 
devatenáctimetrová místnost schovaná na okraji Moskvy před pozorností státní bezpečnosti 
se od této chvíle stala centrem neoficiálního moskevského umění, kam přijížděli básníci jako 
již zmíněný Genrich Sapgir, dále Igor Cholin, Vsjevolod Někrasov, Jan Satunovskij a malíři 
Vladimir Němuchin, Lidia Mastěrkovová či Nikolaj Věčtomov. V roce 1956 se do Lianozova 
vrátil také syn Jevgenije Kropivnického Lev, který byl v roce 1946 zatčen a obviněn z přípravy 
atentátu na Stalina a poslán na osm let do stalinských věznic. Dva následující roky strávil ve 
vyhnanství, kde začal malovat abstraktní obrazy. Jak poznamenala Jekatěrina Bobrinskaja: 
Bez nadsázky je možné říct, že v bytě Oskara Rabina pobývala v šedesátých letech téměř celá 
podzemní Moskva.122 
 
V případě lianozovské školy nemůžeme mluvit o jednotném uměleckém stylu. Umělci 
oscilovali mezi surrealistickými, expresionistickými, kubistickými i abstraktními projevy. 
Jednotícím prvkem byl odpor k oficiální sovětské kultuře a pocit vyhoštěnosti na okraji 
společnosti. Podobně jako američtí beatnici se umělci lianozovské školy vyrovnávali ve své 
tvorbě s depresivními pocity a s alkoholismem. Drsné sociální prostředí, v kterém žili, líčili 
bez sentimentu, v nevlídném zdevastovaném předměstí se snažili najít specifickou krásu. 
 
Oskar Rabin je právem považován za jednoho z nejvýraznějších členů lianozovské školy. 
Podobně jako ostatní členové skupiny neměl ukončené umělecké vzdělání. Ze Surikovova 
institutu ho vyloučili v roce 1949 za „formalismus“. Rabinova tvorba vychází 
z expresionistických tendencí. Podobně jako evropští pováleční informelní malíři používal 
výraznou černou obrysovou linku a temné barvy, do kterých pro zesílení plastického účinku 
přidával písek. Podobné jsou i tíživá atmosféra a depresivní nálada, jež ještě zesiluje ve 
většině obrazů absence lidských postav. Co ale tvorbu Oskara Rabina odlišuje od většiny 
podobných poválečných tendencí je vkládání textů do obrazu, a to především textů 
z různých vývěsek nebo etiket jako například na obraze Stoličnaja z roku 1964 (obr. 24). 
Oskar Rabin přiznal, že velký vliv na něj v této době měly reprodukce popartových děl, s 
kterými se seznámil díky katalogům výstav přivezených cizinci: V mých prvních obrazech se 
mi líbilo nalepovat (nebo imitovat) skutečné etikety, papírové bankovky, fotografie… Ale jen 
díky pop-artu mě napadlo namalovat tyto předměty na celý obraz.123  
 
Propojení textu a zobrazení se stalo jedním z klíčových témat ruských konceptuálních umělců 
v sedmdesátých letech stejně jako práce s estetikou vývěsek. Již z tohoto důvodu bychom 
mohli Oskara Rabina právem považovat za jednoho z hlavních předchůdců ruského 
konceptualismu, ale je tu navíc ještě jeden důležitý moment. Rabin ve své tvorbě pracoval 
také s estetikou odpadků. Vývěsky, etikety, peníze nebo noviny jsou v jeho obrazech použity 
jako smetí, odpad. Jekatěrina Bobrinskaja v této souvislosti zdůraznila: V uměleckém světě 
Rabina získává smetí poprvé v neoficiálním umění samostatný, symbolický význam. Historie 
tzv. estetiky odpadků konceptualistů sedmdesátých a osmdesátých let začíná v tvorbě 
Rabina.124 Jako příklad konceptuálního zpracování tohoto tématu můžeme například uvést 
Kabakovovu instalaci Bedna se smetím z roku 1986 (obr. 55).  

                                                      
122 Бобринская 2013, s. 101.  
123 Рабин, Оскар. Наша жизнь полна событиями. In: Кизевальтер, Георгий. Эти странные семидесятые, 
или потеря невинности. Москва: Новое литературное обозрeние, 2010, s. 235.  
124 Бобринская 2013, s. 114. 
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Žil s námi Sapgir 
A už jsme bez Sapgira 

Prodána 
Je do bazaru 

Lyra 
I Rabin s námi byl 

A není už 
Odešel 
Nadaný 

Muž 
A Kropivnický Lev 

Zmizel taky 
V zemi ho žere červ 
Nebo je v hlubinách 

Za oblaky 
I Cholin 

Už jde tam 
Kam 

Každý vchází sám125 
 
Cholin a Sapgir 
Básníkům Igoru Cholinovi a Genrichu Sapgirovi se budeme věnovat více než jiným členům 
lianozovské školy nikoli jen proto, že byli blízkými přáteli Viktora Pivovarova (ilustroval jejich 
básnické sbírky a věnoval jim řadu svých děl), ale protože spolu sdíleli podobné poetické 
vidění světa.  
 
Genrich Veniaminovič Sapgir se narodil v roce 1928 v altajském Bijsku v rodině moskevského 
inženýra. Rodina se záhy vrátila do Moskvy, kde se usadila. Ještě před válkou navštěvoval 
Sapgir v Domě pionýrů literární kroužek, který vedl básník Arsenij Alexejevič Alving 
(překladatel Baudelaira). Za války byl pak spolu se svou matkou evakuován do Alexandrova 
ležícího asi sto kilometrů od Moskvy. Sapgirovi se ale po Moskvě tak stýskalo, že se v roce 
1944 vydal ve svých šestnácti letech sám pěšky do hlavního města. Na cestu dostal bochník 
chleba a zasněženou krajinou došel až do Zagorsku, odkud jezdily již příměstské vlaky, a 
ačkoli byl vjezd do města přísně střežen, Sapgirovi se podařilo proklouznout. Zpočátku žil u 
své nevlastní sestry, která ho ale brzy přestala živit. Jeho kroky vedly opět do Domu pionýrů, 
kde literární kroužek mezitím po smrti Alvinga převzal Jevgenij Kropivnickij, který se 
nadějného žáka svého kolegy rád ujal. V letech 1948–1952 vykonával Sapgir vojenskou 
službu na Urale, kde ve výkopu obehnaném ostnatým drátem pomáhal stavět tajnou 
atomovou elektrárnu. Po návratu se vrátil k rodině Kropivnických.  
Oficiálního vydání se v době trvání Sovětského svazu dočkala pouze Sapgirova tvorba pro 
děti. Viktor Pivovarov svými ilustracemi doprovodil pět dětských knih svého blízkého přítele. 

                                                      
125 Báseň Igora Cholina. Citováno v překladu Tomáše Vůjtka z: Cholin 2012, s. 39.  
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V roce 1967 knihu Леса-чудеса (Kouzla lesa),126 roku 1971 Про Фому и про Ерему (Pro 
Fomu a pro Jerjomu),127 o dva roky později knihu Красный шар (Červený balonek) (obr. 
25),128 v roce 1978 Карманный комарик (Kapesní komárek)129 a roku 1989 Полосатые 
стихи (Pruhované básně) (obr. 26)130. Všechny knihy vyšly v nakladatelství Dětskaja 
litěratura.  
Vydány byly také Sapgirovy překlady židovského básníka Ovseje Drize, přičemž Viktor 
Pivovarov poznamenal, že Sapgir vlastně vytvořil ruského Drize.131 Driz totiž psal v jidiš, a 
nikdo tak v zásadě netuší, jak zní jeho básně v originále. Známý je jen „sapgirovský Driz“. Driz 
navíc někdy jen náměty nahazoval a výsledné básně dotvářel Sapgir sám. Podobným 
způsobem Genrich také dopisoval jakoby nedodělané Puškinovy básně. Tento cyklus vyšel 
pod názvem Черновики Пушкина (Puškinovy šmíráky).132 Podle Sapgirových scénářů byla 
natočena celá řada animovaných filmů jako například Паровозик из Ромашкова 
(Lokomotiva z Romaškova).  
Rozmanitost Sapgirovy tvorby dokládá i jeho účast na výstavě neoficiálního umění v pavilonu 
Včelovodstvo v roce 1975, kde se poprvé představil i jako konceptuální umělec. Své sonety 
Тело (Tělo) a Дух (Duch) napsal červenou fixou na zadní stranu svých košil, které zde vystavil. 
V roce 1978 tyto sonety spolu s dalšími vydal v Paříži Alexander Glezer pod názvem Сонеты 
на рубашках (Sonety na košilích).133 Za konceptuální projekt je možné považovat také jeho 
báseň Море в раковине (Moře v mušli), která sestává pouze z nádechů a výdechů, a tudíž je 
možné ji prezentovat v jakékoli zemi, nepotřebuje překlad. Viktor Pivovarov o tvorbě svého 
přítele napsal: Vedle čistě emocionálních básní u něj najdeme básně intelektuální, vedle 
politické satiry oduševnělou lyriku. Sapgir dokáže naprosto strohými prostředky vytvořit efekt 
té nejvyšší lyriky. Básně Sapgira učí jak milovat život.134 A veselý, dobrosrdečný Sapgir život 
skutečně miloval. Rád se dobře najedl a napil. Miloval ženy, umění a své přátele, které rád 
navštěvoval i hostil.  
 
Nerozlučným Sapgirovým přítelem byl Igor Sergejevič Cholin, který se narodil v roce 1920 
v městečku Vojkovskaja u Moskvy. Jeho otec byl důstojníkem carské armády, který po 
občanské válce zemřel na tyfus. Vdova nebyla schopná uživit děti, a tak devítiletý Cholin 
skončil v dětském domově. Vystřídal jich několik, ale z každého utekl, a tak nedokončil ani 
základní vzdělání, nedochodil ani jednu třídu. Číst se naučil sám. Poté, co se rok toulal jako 
bezprizorní dítě, se ho ve čtrnácti letech ujala jeho již plnoletá sestra. V ukrajinském 
Charkově absolvoval Cholin armádní učiliště, kde se naučil hrát na trubku. Až do roku 1937, 
kdy z armády odešel, působil ve vojenském dechovém orchestru. Pracoval pak tři roky 
v elektrárně v Novosibirsku a v roce 1940 narukoval znovu do armády. Na frontě byl dvakrát 
raněn a dvakrát vyznamenán. S Rudou armádou došel v hodnosti kapitána až do Prahy. Na 
konci čtyřicátých let byl v táboře u stanice Dolgoprudnaja vězněn za rvačku. Po odpykání 
trestu zůstal v táboře jako hlídač. Aby zahnal nudu, začal na strážní věži na radu jednoho 
vězně psát verše. S psaním rostla chuť i na čtení, a tak zabloudil do místní knihovny. Když si u 

                                                      
126 Сапгир, Генрих. Леса-чудеса. Москва: Детская литература, 1967.  
127 Сапгир, Генрих. Про Фому и про Ерему. Москва: Детская литература, 1971.  
128 Сапгир 1973.  
129 Сапгир, Генрих. Карманный комарик. Москва: Детская литература, 1978.  
130 Kniha vyšla až v roce 1991: Сапгир, Генрих. Полосатые стихи. Москва: Детская литература, 1991.  
131 Пивоваров, Виктор. Его голос. Nepublikováno, archiv NFVP, inv. č. 76. 
132 Сапгир, Генрих. Черновики Пушкина. Москва: Рабитет, 1992.  
133 Košile se sonety jsou dnes součástí sbírek Treťjakovské státní galerie v Moskvě. 
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knihovnice Olgy Potapovové v roce 1949 vyžádal sbírku básní Alexandra Bloka, okamžitě ho 
pozvala domů a seznámila ho se svým manželem Jevgenijem Kropivnickým. A tak se Cholin 
ocitl přímo ve středu rodící se lianozovské školy.  
Stejně jako Kropivnickij a Sapgir ani Cholin nemohl oficiálně publikovat své básně. Vydělával 
si jako hasič, číšník nebo jako šikovný obchodník se starožitnostmi a džínsy ze Západu, a 
stejně jako Sapgir psal poezii pro děti, která vycházela v sovětských čítankách. Jeho slavná 
sbírka Жители барака (Obyvatelé baráků), kterou Cholin napsal v polovině šedesátých let, 
vyšla poprvé až v roce 1989 s ilustracemi Viktora Pivovarova (obr. 27). Šlo o vůbec první 
vydání Cholina v Sovětském svazu.135  
Viktor Pivovarov ilustroval na Cholinovo přání i jeho druhou knihu Воинрид (Voinrid)  
(obr. 28), kterou vydal nakladatel Nitočkin v roce 1990 jako bibliofilské vydání.136  
V roce 1993 Viktor Pivovarov ručně přepsal a svými kresbami a kolážemi doprovodil 
Cholinovu sbírku básní Сексуальная истома (Sexuální toužení) a roku 2001 podobným 
způsobem vytvořil rukopisnou knížku Моча и говно (Moč a hovno) (obr. 29), kterou v roce 
2011 vydalo jako bibliofilii Státní centrum současného umění v Moskvě.137 I čeští čtenáři se 
Cholina dočkali. V roce 2012 vyšel v Olomouci český překlad Cholinových básní pod názvem 
Nikdo z vás nezná Cholina s Pivovarovovými ilustracemi.138 
Cholinovy verše ukazují nesmyslnost a absurditu života obyvatel lianozovských „baráků“. 
Podobně jako Charms si vybírá nepatrné každodenní události, které se ani nestihnou 
rozvinout v nějaký smysluplný příběh. Vzpomeňme v této souvislosti také Pivovarovův cyklus 
Byt č. 22. Pokud ale u Pivovarova cítíme velkou empatii k obyvatelům komunálních bytů, 
umocněnou samozřejmě tím, že se jedná o osobní vzpomínky z dětství, Cholin představuje 
život v barácích více sarkasticky. Důstojnost člověka zde neznamená nic, a jak poznamenal 
Miroslav Olšovský: Cholinovi hrdinové nesmyslně žijí i umírají.139 
 

Umřela v baráku v sedmačtyřiceti. 
Neměla děti. 

Pracovala na pánské toaletě. 
Proč vlastně byla na světě?140 

 
Podle Pavla Pepperštejna je Cholin prvním ruským básníkem, který nazval hovno hovnem, 
moč močí a čůráka čůrákem, a to bez touhy jakkoli šokovat. Jeho básně přirovnal k úderu 
palice zenového mistra, který v lidech může probudit uvolňující blažený smích.141 Pavel 
Pepperštejn byl Cholinem fascinován natolik, že jeho rysy získali dva magičtí učitelé Cholenyj 

                                                      
135 Холин, Игор. Жители барака. Москва: Петит, 1989. V českém překladu rovněž s ilustracemi Viktora 
Pivovarova vyšlo v rámci knihy Cholin 2012 pod názvem Baráková lyrika.  
136 Холин, Игорь. Воинрид. Москва: Ниточкин, 1993.  
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138 Cholin 2012. Více o těchto ilustracích v kapitole Chochoty a choboty.  
139 Olšovský, Miroslav. Cholinova němá groteska. In: Cholin, Igor. Nikdo z vás nezná Cholina. Olomouc: Aleš 
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a Bessmertnyj v kultovním románu Мифогенная любовь каст (Mytogenní láska kast), 
který napsal společně se Sergejem Anufrijevem.142 
 
Lianozovská škola měla zásadní vliv na další vývoj ruského neoficiálního umění. Viktor 
Pivovarov přiznal, že když poprvé díky Cholinovi navštívil Kropivnické v Dolgoprudném, 
nedokázal ještě jejich význam správně docenit: Byl jsem tehdy v zajetí řady předsudků o tom, 
jak musí vypadat současné umění, co je dobře a co špatně. Obrázky Kropivnických mi 
připadaly ubohé svou diletantskou zaostalou provinčností. Skutečně takové byly, jenom jsem 
se na to měl dívat s opačným znaménkem. Tehdy jsem toho nebyl schopen. Ale to setkání ve 
mně zůstalo velmi hluboko. Čím více jsem se oprošťoval od uměleckých stereotypů, tím více 
jsem si cenil Kropivnických, tím více jsem byl vděčný Cholinovi, že nás tam vytáhl a že jsem se 
mohl dotknout pramene, ze kterého vyrostla moskevská škola – jak malířská, tak básnická.143 
 
 

Ruské neoficiální umění sedmdesátých let 
Začátek sedmdesátých let byl spjat s formováním disidentského hnutí, které bylo režimem 
tvrdě potlačeno. Demonstrativní ukázkou politické moci bylo vypovězení Alexandra 
Solženicyna ze Sovětského svazu v roce 1974. Neoficiální výtvarní umělci sice rovněž 
vytvářeli pro režim nepřijatelná díla, ale neriskovali tolik jako disidenti. Mnoho umělců sice 
absolvovalo výslech v Ljubljance (moskevská budova KGB), ale nikdo z nich nebyl za 
Chruščova a Brežněva vězněn. Tlak vyšší moci byl ale každopádně zásadní a každý umělec ho 
vnímal jiným způsobem. Pro Igora Makareviče bylo například velice obtížné soustředěně 
pracovat uprostřed této bitvy mezi umělci a KGB.144 Na druhou stranu teror a tvrdá cenzura 
vyvolávaly u umělců odpor, a tím také tvůrčí energii.  
 
 

Buldozerová výstava 
Ke střetu dvou zmíněných světů – neoficiálních umělců a vyšší státní moci došlo v roce 1974 
na Buldozerové výstavě (Бульдозерная выставка), která se stala skutečným mezníkem pro 
ruské neoficiální umění. Dosud skryté „podzemní“ umění se ukázalo světu. 
Výstavu zorganizovali Vladimir Němuchin a Oskar Rabin. Akci předcházela svatba Rabinova 
syna, na kterou se sjelo mnoho západních vyslanců a diplomatů. Následovaly výslech, 
hrozby, uliční provokace. Napětí rostlo a Oskar Rabin začal jednat. Inspirován polskými 
neoficiálními umělci se rozhodl uspořádat výstavu pod širým nebem na volném prostranství 
na rohu ulice Ostrovitjanova ve čtvrti Beljajevo. Výstavě předcházelo rozeslání pozvánek 
západním novinářům a diplomatům a získání povolení ze strany MOSCH. Patnáctého září 
dorazili umělci se svými díly na místo činu, kde na ně začalo agresivně dorážet asi pět mužů. 
Umělci na Rabinův povel začali vybalovat v dešti své práce a v tu chvíli se objevily první 
buldozery, které do nich začaly najíždět. Strhla se rvačka, díla byla naházena na hromadu a 
zničena. K dovršení zkázy se přidaly kropicí vozy, které vše zalily špinavou vodou. Oskar 
Rabin, Jevgenij Ruchin a Naděžda Elskaja byli zadrženi. Hned po skončení akce se v bytě 
Oskara Rabina a Alexandera Glezera konala setkání s přibližně dvaceti západními novináři a 
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diplomaty, kteří byli svědky akce. Svět za železnou oponou se dozvěděl, jak je v Rusku 
zacházeno s umělci a ruské státní orgány se s tím musely nějakým způsobem vypořádat.  
 
 

 
 
První povolené výstavy neoficiálního umění 
Následovalo několik důležitých již povolených výstav. V září 1974 byla zorganizována druhá 
výstava pod širým nebem. Vladimir Němuchin situaci popsal následovně: A teď se již zapojil 
Úřad kultury města Moskvy se všemi svými úředníky. Začali nám nabízet nějakou louku se 
záchody a kafem, „aby si lidi mohli odpočinout“, a Oskar na to všechno tvrdě odpověděl: „Ne, 
sami si vybereme místo […] Myslí si, že budou kočky a my myšky! Ale dnes my budeme 
kočkami a oni myškami!“145  
Výstava se konala v parku v Izmajlovu, trvala pouhé dvě hodiny, opodál hlídkovala čtyři auta 
s vojáky, a přesto je považována za první necenzurovanou výstavu ruského undergroundu. 
Na dvě hodiny se poprvé v Sovětském svazu veřejně předvedlo alternativní umění a přilákalo 
tisíce lidí. Umělcům bylo řečeno, že mohou přinést cokoli, kromě děl s církevní a 
pornografickou tematikou.  
Další výstava se konala v únoru 1975 na výstavišti VDNCH v pavilonu Včelovodstvo a 
zúčastnilo se jí devatenáct neoficiálních umělců. Vyvrcholením této nové výstavní činnosti se 
stala třetí a největší výstava konaná v září téhož roku rovněž na výstavišti VDNCH, ale 
tentokrát v Domě kultury. Vystaveno bylo kolem pěti set děl od přibližně sto padesáti 
umělců. Jedinou podmínkou účasti bylo trvalé bydliště v Moskvě. Na první pohled se mohlo 
zdát, že si umělci skutečně vydobyli svobodu, ale vše bylo jen relativní. Večer před vernisáží 
přišla cenzurní komise a zabavila třicet osm děl, umělci na znamení protestu sundali všechna 
svá díla a následovalo vyjednávání, které skončilo kompromisem. Z výstavy bylo odstraněno 
šestnáct nevyhovujících děl jako například slavná instalace skupiny Hnízdo (Гнездо)  
(obr. 30), která údajně nevyhovovala protipožárním předpisům. Tyto zákulisní neshody nic 
nezměnily na obrovském zájmu veřejnosti, lidé stáli na výstavu několikahodinové fronty od 
brzkého rána. Umělecký underground byl vypuštěn na povrch a široká veřejnost měla 
možnost se s tímto velkým dosud skrytým podzemním světem seznámit. Neoficiální umění 
bylo částečně legalizováno. 
Zmíněných výstav se zdaleka neúčastnili všichni neoficiální umělci. Jejich důvody k neúčasti 
byly různé. Většinou ale souvisely s nechutí jakkoli se společensky angažovat a pocitem, že 
vystavující umělci nekorespondují s jejich uměleckými názory. Ilja Kabakov se ve své knize 
Записки о неофициальной жизни в Москве (Zápisky z neoficiálního života v Moskvě) 
přiznal k obyčejnému lidskému strachu, který ho od účasti na Buldozerové výstavě odradil: 
Pamatuji si ten panický strach, který mě zachvátil, když jsem seděl vedle Oskara Rabina na 
pohovce a on mi to nabídl.146 Kabakov měl navíc dojem, že politickou situaci není možné 
změnit nějakou hrdinnou akcí. Pocit beznaděje popsal následovně: Sovětská vlast se nejevila 
jako sociální jev, ale klimatický. Proto prát se s touto situací by vypadalo stejně jako ráno vyjít 
na balkon a prát se s černou tmou, která visí nad městem, máchat hadrem a chtít, aby 
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zmizela. Existovalo přesvědčení, že sovětská moc je tu napořád, stejně jako déšť nebo vítr. 
Tak vzniklo přesvědčení, že je třeba vykopat si noru, hluboko se zahrabat a prostě nějak 
v tomto klimatu přežít.147 Zpětně pak přiznal, že se v tomto postoji mýlil.148  
Viktor Pivovarov v Zamilovaném agentovi poznamenal, že si Oskara Rabina a Vladimira 
Němuchina velmi vážil, ale byla mu cizí kolektivní euforie a sociální entuziamus, které tyto 
akce doprovázely. A ještě více mu vadilo, že velká část děl, která byla na těchto výstavách 
prezentována, nebyla nic jiného než kýč s aspiracemi na jakousi duchovnost. Nechtěl být 
uměleckým disidentem, stejně jako nechtěl mít nic společného s žádnými oficiálními 
strukturami.149 Viktor Pivovarov se zkrátka držel výroku svého blízkého přítele Genricha 
Sapgira: My nejsme disidenti, my jsme bohéma.150 
Podobně vnímal výstavu v Izmajlovu i Vitalij Komar, který se účastnil i Buldozerové výstavy: 
Zklamání přišlo, když jsem viděl, že se nejedná o alternativu. Prostě místo pracujících a 
kolchoznic začali ti samí autoři malovat temné anděly hledící za odplouvajícími labutěmi. Byl 
to takový surrealistický kýč.151 
Erik Bulatov svou neúčast na zmíněných aktivitách vysvětlil rovněž nechutí se jakkoli 
společensky angažovat: Pro mě stála otázka vždy následovně: buď společenská aktivita, nebo 
umělecká tvorba. Domníval jsem se, že to, co dělám, musí samo o sobě vyjadřovat moji 
pozici: vše, co si myslím. Proto jsem nehrál tyto hry.152 Navíc se necítil hoden účastnit se 
výstavy v pavilonu Včelovodstvo, kterou si tak tvrdě vydobyli umělci Buldozerové výstavy. 
Nechtěl obsazovat jejich místa.153 
Nutno podotknout, že pro některé umělce byl důvodem, proč nefigurovat na prvních 
výstavách, také strach ze ztráty těžce vydobytých pracovních příležitostí (byť by se jednalo o 
ilustraci dětské knížky nebo kresbu v časopise). Vladimir Němuchin popsal, jak k výstavě 
v pavilonu Včelovodstvo přizvali Ilju Kabakova a vyhradili mu samostatnou stěnu. Kabakov 
nejdřív souhlasil, ale nakonec účast odřekl. Údajně ho navštívili úředníci z MOSCH a 
vyhrožovali mu: „Máš ateliér? Máš práci? Vše je dobré? A ty chceš, o tohle přijít? Chceš, aby 
ses měl špatně? Tak běž…“154 
Viktor Pivovarov přiznal, že i pro něj byl jedním z důvodů k odmítnutí účasti na výstavě 
v pavilonu Včelovodstvo strach ze ztráty práce pro nakladatelství a alespoň nějakého jistého 
příjmu. Rabin a Němuchin tehdy přišli do jeho ateliéru a nabídli jemu, Kabakovovi, 
Štejnbergovi, Bulatovovi a Jankilevskému vystavovat. Nabídku přijali pouze Štejnberg a 
Jankilevskij. Zpětně Viktor Pivovarov své rozhodnutí považuje za nesprávné. Tehdy akci 
vnímal jako uměleckou záležitost, ale později si uvědomil, že šlo především o morální akt, na 
kterém chybět neměl.155  
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Z dnešní perspektivy se na problematiku účasti či neúčasti na výše zmíněných akcích 
můžeme dívat několika způsoby. Z hlediska formování neoficiální scény byla umělecká kvalita 
děl skutečně irelevantní, a bylo tedy důležité se těchto akcí zúčastnit. Ale řada umělců (a to 
se týká například i českých neoficiálních umělců) kromě toho, že necítila uměleckou 
spřízněnost s účastníky protestních akcí a měla zcela lidský strach z možných postihů, 
vnímala jakékoli zapojování se do politiky jako vstup do jakési sféry zla. Politika pro ně byla 
něčím, s čím nechtěli mít nic společného.  
Vyústěním zmíněných výstav bylo založení sekce malířství v rámci Gorkomu grafiků 
(Московский Горком художников-графиков), který do této doby sdružoval umělce 
pracující v oblasti knižní a reklamní grafiky. Členství v Gorkomu zajišťovalo umělcům 
podobné výhody jako členství v MOSCH, a stejně jako MOSCH byl i Gorkom kontrolován KGB. 
Neoficiálním umělcům, kteří se stali členy Gorkomu, bylo umožněno pravidelně vystavovat 
v sále v Maloj Gruzinskoj. Do Gorkomu vstoupila celá řada umělců jako Vladimir Němuchin, 
který se velice aktivně podílel na chodu tohoto sdružení, Jelena Jelagina, Igor Makarevič, 
Vitalij Komar, Alexandr Melamid, Eduard Štejnberg (ten byl členem ještě před rokem 1975) 
aj. Řada umělců ale s touto polosvobodou zásadně nesouhlasila (jako například Oskar Rabin) 
a začala organizovat „bytové“ výstavy. Na jaře roku 1976 se uskutečnilo v Moskvě souběžně 
sedm „bytových“ výstav. Největší z nich se konala v ateliéru Leonida Sokova, probíhala celý 
týden a stály se na ni fronty. Vystavovali zde například Rimma Gerlovina a Valerij Gerlovin, 
Sergej Šablavin, Ivan Čujkov nebo Igor Šelkovskij. Tyto aktivity nezůstaly bez odezvy státní 
moci. „Neposlušní“ umělci byli povoláni do armády, zbaveni pracovních příležitostí, bylo jim 
vyhrožováno po telefonu nebo byli „náhodně“ napadeni na ulici.156 O umělecké svobodě se 
skutečně ještě zdaleka mluvit nedalo. Margarita a Viktor Tupicinovi dokonce vyslovili názor, 
že Buldozerová výstava byla zčásti vyvolána shora. Donutili „podzemní“ umělce vyjít ven, aby 
je následně mohli zahnat do Gorkomu a mít je pod kontrolou.157 Sovětská vláda věděla, že již 
od konce padesátých let existuje napojení na západní umělecký svět. Neoficiální umělci 
tvořili tzv. umění do kufru,158 tedy díla, která se vešla západním diplomatům do zavazadla a 
mohla být snadno převezena přes hranice. A s touto problematikou se musela sovětská 
státní moc nějakým způsobem vyrovnat.  
 
 

Emigrace neoficiálních umělců na Západ a jejich přijetí 
Někteří umělci na další vyrovnávání účtů se sovětskou mocí již čekat nechtěli. 
V sedmdesátých letech došlo k velké vlně emigrací na Západ. Možnosti byly pouze dvě, 
prokázat příbuzné v Izraeli, to byl nejčastější způsob, nebo vyjet na pozvání nějaké kulturní 
instituce, to byl způsob ojedinělý. Všichni umělci toto zásadní rozhodnutí pečlivě zvažovali, 
nikdo nevěděl, zda ještě někdy uvidí svou zemi, rodinu a přátele. Navíc odtrhnout se od 
rodného jazyka, se kterým většina umělců ve své tvorbě pracovala, nebylo vůbec snadné. 
Vlnu odstartoval odjezd Michaila Grobmana v roce 1971 do Izraele a další umělci ho 
následovali. V roce 1975 emigroval Alexander Glezer do Paříže a Alexandr Kosolapov do USA. 
Rok poté Lev Nusberg do Německa a Igor Šelkovskij přes Švýcarsko do Paříže, kde mu první 
rok pomáhaly přežít humanitární organizace. Roku 1977 se k odjezdu rozhodli i Komar 
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s Melamidem, zpočátku do Izraele a následně do USA. Jejich úspěšná výstava v Galerii 
Ronalda Feldmana v New Yorku pro ně znamenala potvrzení, že je o ně v Americe zájem: 
Měli jsme zpáteční lístky, ale Feldman nám v jednom z našich rozhovorů řekl, že jestli se 
chceme stát součástí zdejšího kulturního života, musíme zůstat. A tak jsme zůstali.159  
 „Nepohodlného“ Oskara Rabina se sovětská vláda zbavila sama. V lednu 1978 odjel na 
povolenou návštěvu do Paříže, kde mu na příkaz Brežněva následně zabavili pas a zbavili ho 
sovětského občanství.160 Největší kulminace odjezdů se odehrála v roce 1979, kdy emigrovali 
do USA Leonid Sokov, a rovněž Rimma Gerlovina či Valerij Gerlovin.  
Emigrační vlna znamenala pro umělce, kteří v Sovětském svazu zůstali, kontakt se západním 
světem. Jejich pohled na „vysněný Západ“ se tím zkorigoval. Umělci, kteří emigrovali, zůstali 
většinou i v novém prostředí věrní své dosavadní tvorbě, a dokonce se jejich vazba na ruské 
prostředí někdy i prohloubila. Jak poznamenal Ilja Kabakov, onen ponížený status, který 
ruský umělec na Západě získal, ho s jeho rodnou vlastí spojil jako nikdy dříve.161 
Emigrace sedmdesátých let každopádně odstartovala pokus o začlenění ruských umělců do 
západního uměleckého kontextu, přičemž tento proces nebyl vůbec jednoduchý a otázkou 
zůstává, zda se vůbec podařil. Jelena Jelagina konstatovala, že pokud ses nacházel na vnějším 
území a byl jsi považován za disidenta, a navíc za spisovatele nebo umělce, tak jsi byl pro 
Západ zajímavý. Ale jen, co ses na Západě ocitl, zájem brzy ochladl.162  
Od sedmdesátých let se začaly práce ruských neoficiálních umělců objevovat v západních 
galeriích a v soukromých sbírkách, konaly se výstavy v Paříži, Londýně, Itálii, Německu. Na 
tomto místě je třeba upozornit na výstavy a odborné články o ruských neoficiálních umělcích 
v Československu v šedesátých letech. Čeští historici umění Jindřich Chalupecký, Dušan 
Konečný, Jiří Padrta a Miroslav Lamač několikrát navštívili moskevské umělce.163 Publikovali 
řadu článků o ruském neoficiálním umění v českých a slovenských odborných časopisech,164 
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Jindřich Chalupecký také v zahraničním tisku.165 V Galerii bratří Čapků v Praze se v roce 1966 
konala výstava Vladimira Jankilevského a Ernsta Něizvěstného, která byla jednou z prvních 
zahraničních výstav neoficiálních ruských umělců vůbec. Tyto aktivity českých historiků 
umění představovaly jednu z prvních reflexí a informací o ruském neoficiálním umění. 
V sedmdesátých letech se ale jakékoli zmínky o ruském neoficiálním umění staly 
nebezpečné. Zájem českých historiků umění však ochladl i z jiných důvodů.166 Vytrval pouze 
Jindřich Chalupecký.167 Od konce sedmdesátých let pak v zájmu o ruské neoficiální umění 
pokračovala Milena Slavická a od devadesátých let rovněž Tomáš Glanc.  
Umělci svá díla většinou sběratelům darovali z vděčnosti, že se jejich práce dostanou do 
svobodného světa, a zde se s nimi často obchodovalo bez vědomí autorů.168 Jedním z prvních 
sběratelů ruské avantgardy desátých a dvacátých let, ale i neoficiálního poválečného umění, 
byl George Costakis, který svou sbírku poprvé vystavil v roce 1977 v Düsseldorfu.169 V roce 
1975 emigroval ze Sovětského svazu Alexander Glezer, převezl na Západ velkou část své 
sbírky ruského neoficiálního umění a otevřel u Paříže v Montgeronu Muzeum současného 
ruského umění. Kolekce Alexandera Glezera byla postupně představena v několika 
evropských státech a na dlouhá léta se stala pro Západ zdrojem informací o sovětské 
neoficiální kultuře. V roce 1976 se v Galerii Feldmana v New Yorku konala již zmíněná 
výstava Komara a Melamida a o rok později v rámci „benátského bienále disidentů“ byla 
představena tvorba devadesáti devíti neoficiálních umělců z východní Evropy a Sovětského 
svazu.170  
Vladimir Jankilevskij poznamenal, že výběr umělců byl velice často zcela náhodný, podle 
toho, který ateliér sběratel zrovna navštívil. Proto nebyly publikace ani výstavy konané na 
Západě úplné, ale přitom vytvářely dojem, že se jedná o kompletní obraz moskevské 
neoficiální scény a nic jiného neexistuje.171 Viktor Pivovarov například v této době neměl 
kontakty na sběratele, a jeho díla tudíž nebyla představena na žádné z dosud zmíněných 
výstav (kromě fotokopií děl na benátském bienále v roce 1977), a ani se nestala součástí 
žádné z dosud zmíněných sbírek. Viktora Pivovarova si povšiml až již zmíněný americký 
sběratel Norton Dodge. 
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171 Янкилевский, Владимир. Из 1960-х в 1970-е. In: Кизевальтер, Георгий. Эти странные семидесятые, 
или потеря невинности. Москва: Новое литературное обозрeние, 2010, s. 365.  
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Naprosto stěžejní roli ve zviditelnění ruského neoficiálního umění v západním světě sehrál 
časopis A – JA (А – Я),172 který založil Igor Šelkovskij v roce 1977 v Paříži. Umělec Ivan Čujkov 
význam časopisu popsal následovně: Ten časopis se stal velice důležitým pro umělce 
sedmdesátých let […]. Igor Šelkovskij udělal pro ruské neoficiální umění obrovskou, 
nedocenitelnou věc. Pro nás to byl vchod do mezinárodní arény. Potom mi mnozí kurátoři a 
galeristé říkali, že se poprvé dozvěděli o tom, že je u nás nějaké umění, právě z tohoto 
časopisu.173 Jednalo se o vůbec první časopis v ruštině (rovněž v angličtině a francouzštině) o 
současném ruském umění. A – JA představilo západnímu světu jiné ruské neoficiální umění, 
než na Západ vyvezl Alexander Glezer. Umělci předchozího desetiletí už byli na Západě 
etablovaní a vznikal dojem, že takto vypadá úplná ruská neoficiální umělecká scéna. Nový 
časopis se soustředil především na umění sedmdesátých let a první číslo zahájila dnes již 
legendární stať Borise Groyse o moskevském „romantickém“ konceptualismu.174 Po vydání 
prvního čísla v Paříži byla řada umělců předvolána v Moskvě k výslechu, ale žádné výrazné 
postihy se nekonaly. Od druhého čísla se nicméně na titulním listu vždy pro jistotu objevila 
ochranná poznámka: „Materiály autorů žijících v SSSR se tisknou bez jejich vědomí.“ Ve 
skutečnosti to ale bylo přesně naopak. Iniciativa většinou vycházela od umělců. Stať Viktora 
Pivovarova zahrnující jeho myšlenky o umělecké tvorbě a o koncepci „otevřeného obrazu“ 
spolu s reprodukcemi jeho děl byla otištěna v předposledním šestém čísle časopisu.175 
Západní svět přijal A – JA velmi kladně. Statě o tomto časopise se objevily v nejprestižnějším 
tisku jako New York Times, Libération, Neue Zürcher Zeitung a v uměleckých časopisech 
počínaje americkým Artforem a konče francouzským Canalem. Nehledě na nevelký náklad tří 
tisíc exemplářů (pro západní časopisy byl běžný náklad tři- až pětkrát větší) se časopis A – JA 
objevil na stolech ředitelů muzeí současného umění, kritiků a sběratelů.  
Začalo docházet i ke spolupráci mezi ruskými a západními umělci. Jako příklad můžeme uvést 
spolupráci Komara a Melamida s Andym Warholem, který se účastnil jejich projektu Души 
(Duše) v roce 1978 (obr. 31). Komar s Melamidem, podobně jako Čičikov v Mrtvých duších, 
skupovali „duše“ západních osobností a následně je v Moskvě dražili. Andy Warhol jim svou 
„duši“ poskytl za 0 dolarů, Norton Dodge ji prodal za 70 centů. Komar a Melamid se 
projektem snažili na jedné straně upozornit na kapitalistickou společnost, ve které je možné 
obchodovat naprosto se vším, a na druhé straně ironicky zpochybňovali kult „výjimečné 
umělecké duše“.  
Druhým příkladem spolupráce, která přímo reaguje na problematiku přijetí ruských umělců 
západním světem, je série Questions: New York Moscow, Moscow New York (Otázky: New 
York Moscow, Moscow New York) z roku 1976 (obr. 32). Mezi Komarem s Melamidem a 
Douglasem Davisem je umístěna černá čára, jakoby bariéra, které se týkají různé otázky: „Co 
je to za čáru? Proč tam je? Co se nachází za ní?“ Ruští umělci se ptají anglicky, Davis naopak 
rusky. Čára je nakonec zničena, bariéra mezi východním a západním světem je symbolicky 
zrušena.  
 

                                                      
172 Název časopisu odkazuje k prvnímu a poslednímu písmenu ruské abecedy.  
173 Чуйков, Иван. Наверное, мы были и диссидентами. In: Кизевальтер, Георгий. Эти странные 
семидесятые, или потеря невинности. Москва: Новое литературное обозрeние, 2010, s. 308.  
174 Гройс, Борис – Groys, Boris. Московский романтический концептуализм – Moscow romantic 
conceptualism. A – Я, 1, 1979, s. 3–11. 
175 Пивоваров, Виктор – Pivovarov Viktor. А – Я, 6, 1984, s. 18–23. V roce 1984 navštívil Viktor Pivovarov Igora 
Šelkovského v Paříži. V Moskvě se neznali, ale v Paříži se velmi spřátelili a Igor pak Viktorovi posílal téměř každý 
měsíc z Paříže knihy zakázaných spisovatelů a filosofů.  
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I přes veškeré zmíněné snahy zůstávalo ruské neoficiální umění v sedmdesátých letech v 
rámci západního kontextu něčím marginálním, sice zajímavým, ale vnímaným spíše jako cosi 
exotického, jako produkt z nějakého cizího vzdáleného světa. Ilja Kabakov dokonce mluví o 
čistě koloniálním zájmu západních velmocí, které se na ruské umělce dívaly jako na „nějaké 
talenty z Afriky“.176 Důležitý byl prvek disidentství, konfrontace s režimem, ale umění bylo 
odsouváno stranou. Kabakov napsal: Na začátku pro nás ty výstavy měly ten význam, že jsme 
jako jiní umělci doufali, že se o nás budou zajímat. Sedíce ve sklepě, vytváříme něco, o co se 
bude svobodný svět zajímat. […] Ale spíše jsme se přesvědčili, že ty výstavy nic neznamenají. 
Tím spíše, že, jak jsme se později dozvěděli, probíhají na naprosto bezvýznamných místech.177 
 
 

Umělecké proudy 
Jak ale vypadalo neoficiální umění, které začalo vznikat v sedmdesátých letech? A v čem se 
lišilo od umění padesátých a šedesátých let? Na začátku sedmdesátých let se ruské 
neoficiální umění začalo měnit. Zmizela tragičnost, emotivnost, pocit beznaděje, uzavřenost 
vůči okolnímu světu. Někteří umělci vystoupili ze svých „úkrytů“ a začali se zajímat o okolní 
svět.  
Snad ještě více než v šedesátých letech se ruské neoficiální umění rozvětvilo do různých stylů 
a tendencí, které se navzájem překrývaly, tudíž není jednoduché a ani žádoucí je striktně 
oddělovat. Pokusíme se nyní o nastínění některých proudů.  
Silným proudem byla v umění sedmdesátých let metafyzická malba, která měla různé 
podoby a vycházela z odlišných zdrojů. V případě abstraktních kompozic Eduarda Štejnberga 
byl inspiračním zdrojem Kazimir Malevič (obr. 33). Především pak v jeho obrazech, kde 
dominuje bílá barva, kterou oba autoři chápou jako odkaz k transcendentnímu kosmickému 
prostoru, kde neplatí fyzické zákony, ke světlu, k čistému prázdnému prostoru. Vladimir 
Vejsberg zase ve svých bílých zátiších vycházel z díla Giorgia Morandiho (obr. 34). Na 
mystických vidinách založená malba Michaila Švarcmana se opírala o religiózní mystiku  
(obr. 35) a metafyzickou polohu najdeme i v dílech Olega Vasiljeva (obr. 36). 
Zvláštní místo zaujímá tvorba Vladimira Jankilevského, v níž můžeme najít jak metafyzickou, 
tak existenciální a symbolickou rovinu (obr. 37). Podobně těžce zařaditelná je i tvorba 
Dmitrije Plavinského. 
Dva nejsilnější proudy ruského neoficiálního umění sedmdesátých let pak byly soc-art (Vitalij 
Komar a Alexandr Melamid, Alexandr Kosolapov, Boris Orlov, Gríša Bruskin) a moskevská 
konceptuální škola (Ilja Kabakov, Viktor Pivovarov, Dmitrij Prigov, Erik Bulatov, Ivan Čujkov, 
Eduard Gorochovskij, Igor Makarevič, Jelena Jelagina, Rimma Gerlovina a Valerij Gerlovin). 
Přičemž někteří umělci jako například Komar s Melamidem a Erik Bulatov, jsou na jedné 
straně výraznými představiteli soc-artového hnutí, ale na druhé je můžeme rovněž zařadit 
mezi konceptuální umělce, u kterých mimochodem najdeme nejen metafyzické, ale i 
existenciální motivy.  
Ruské akční umění pak reprezentuje skupina Andreje Monastyrského Kolektivní akce 
(Коллективные действия), která pořádala akce v přírodě za Moskvou (obr. 38) a jako 
představitele land-artu můžeme zmínit Francisca Infanteho. 
Z předchozího výčtu vidíme, že ruské neoficiální umění sedmdesátých let bylo velice pestré a 
zahrnuje originální složitě zařaditelné osobnosti. V centru našeho zájmu bude stát především 

                                                      
176 Кабаков 2010b, s. 104.  
177 Tamtéž.  
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moskevská konceptuální škola, kterou je možné rovněž dále dělit na další proudy a 
tendence.  
 
 

Moskevská konceptuální škola 
Moskevská konceptuální škola se začala formovat v rámci ruského neoficiálního umění na 
začátku sedmdesátých let a je úzce spjata právě a pouze s Moskvou. Představuje osobitou 
originální verzi tohoto uměleckého směru, který se začal o něco dříve formovat v západním 
světě. Stejně jako v případě ruské avantgardy se tedy jedná o zásadní ruský vklad do 
mezinárodního uměleckého dění.  
 
Předchůdci 
Jak poznamenala Jekatěrina Bobrinskaja v katalogu výstavy Поле действия (Pole dějství),178 
konceptuální experimenty se v Rusku objevily již ve dvacátých a třicátých letech. Jako příklad 
můžeme uvést sérii kreseb Kazimira Maleviče z let 1913–1915, kde zarámovaná slova a fráze 
nahradily zobrazení (obr. 296). Divák si obraz představuje na základě slovního popisu. Jako 
druhý příklad můžeme uvést tři desky, které Alexandr Rodčenko pomaloval pouze jednou 
barvou a vystavil v roce 1921 na avantgardní výstavě 5*5=25 (obr. 284).  
Ruští avantgardní umělci svým přístupem vedoucím k dematerializaci umění a k osvobození 
se od subjektivnosti na jedné straně připravili půdu konceptuálním tendencím, ale na straně 
druhé byl v postalinské době vztah k avantgardistům velmi ambivalentní. Umění dvacátých 
let bylo přece jen silně levicově orientované a neoficiální umělci měli z pochopitelných 
důvodů k této ideologii kritický vztah. Tento fakt dobře dokládá vzpomínka Mileny Slavické 
z její první návštěvy Moskvy v roce 1978: Když jsem poprvé přijela do Moskvy v roce 1978 a 
navštívila jsem Štejnberga, tak jelikož jsem se zabývala ruskou avantgardou, jsem se zeptala, 
jaký k ní mají vztah? A oni začali křičet: „Co blázníš! Vždyť to byli všichni odporní rudí 
komisaři!“179  
Ilja Kabakov také zdůraznil, že rozdílný přístup měli ruští avantgardisté a konceptuální umělci 
k umění starých mistrů (klasické evropské umění a realismus 19. století). Zatímco v době 
avantgardy chtěli umělci shodit z piedestalu slavná díla minulosti (viz obraz Kazimira 
Maleviče Kompozice s Giacondou, Částečné zatmění) a objevit zcela nové umělecké hodnoty, 
konceptuální umělci se v sedmdesátých letech k umělecké tradici neotáčeli zády. V době, kdy 
veškeré starší umění bylo převálcováno socialistickým realismem, se umělci obraceli 
k starým mistrům s velkou úctou. Jak poznamenal Kabakov: Nenávist k otci plodí velkou lásku 
k babičce a dědečkovi.180 A Viktor Pivovarov dodal: Je to zvláštní, ale nikdo z naší skupiny, 
která je považována za avantgardní, nemá záporný vztah k tradičnímu umění 19. století, a 
přitom avantgarda přece vždycky umění 19. století oponovala. My jako bychom z realistické 
epochy klidně vyrostli a stali se jejími pokračovateli. Nevzpomínám si ani na jediný pokus o 
konfrontaci s ní. A to je vzácná situace.181 

                                                      
178 Бобринская, Екатерина. Московская концептуальная школа. Эстетика и история. In: Данилова, 
Александра – Куприна-Ляхович, Елена (ед.). Поле действия, Московская концептуальная школа и ее 
контекст 70–80-е годы ХХ века. Москва: Фонд культуры „Екатерина“, 2010, s. 18.  
179 Rozhovor s Viktorem Pivovarovem a Milenou Slavickou, 8. února 2011 v Moskvě. Viz: Альберт, Юрий. 
Московский концептуализм, Начало. Нижний Новгород: Издание Приволжского филиала 
Государственного центра современного искусства, 2014, s. 141.  
180 Interview s Iljou Kabakovem, 12. října 2010 v Paříži. Viz: Альберт 2014, s. 69.  
181 Dušková 1993, s. 172.  
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Nicméně socialistický realismus stejně jako silná tradice realistického zobrazení měly na 
ruské konceptualisty také svůj vliv. Socialistický realismus posloužil jako estetický zdroj 
k vytvoření zcela nového směru soc-artu, který pracoval s tímto materiálem ironicky, a silná 
tradice realistického zobrazení ovlivnila rukopis mnohých ruských konceptuálních umělců. 
Navíc v padesátých letech, kdy většina budoucích konceptualistů studovala umělecké školy, 
byl kladen velký důraz na realistickou malbu podle modelu. Ikony, realistická malba, ruská 
avantgarda a socialistický realismus byly vlastně jediným, na co mohli z domácí umělecké 
tradice navázat. A to je jeden z důvodů odlišné podoby moskevské konceptuální školy od 
západního konceptualismu. 
Vztah ruské avantgardy a socialistického realismu řeší ve své zásadní knize Gesamtkunstwerk 
Stalin: rozpolcená kultura v Sovětském svazu Boris Groys.182 V roce 2003 na stejné téma 
uspořádal rovněž výstavu v Kunsthalle Schirn ve Frankfurtu nad Mohanem s názvem 
Komunismus: Továrna na sny – Vizuální kultura stalinské éry, kde díla avantgardy a 
socialistického realismu vystavili společně. Na výstavu napsala recenzi Milena Slavická, která 
vyšla v časopise Ateliér.183 Výstava měla ukázat, že jak ve smyslu estetickém, tak i etickém na 
sebe obě umělecké etapy navázaly, že avantgarda byla legitimním předchůdcem 
socialistického realismu. Ve své knize se Boris Groys snaží dokázat spřízněnost stalinského 
totalitního režimu a totalitního vědomí s myšlením ruských avantgardních umělců desátých a 
dvacátých let. Podle Groyse dovršila stalinská doba sen avantgardy uspořádat celý 
společenský život podle jednotného uměleckého plánu. Život v Sovětském svazu se za Stalina 
stal jakýmsi všeobsáhlým uměleckým dílem a Stalin jediným uměleckým tvůrcem, který sám 
přistoupil k přeměně světa. Groys tvrdí, že stalinská éra splnila hlavní avantgardistický 
požadavek, aby umělci náležela absolutní politická moc a aby umění přešlo od znázorňování 
života k jeho přetváření na základě politicko-estetického plánu. Groys ztotožňuje výsostné 
mocenské myšlení Stalina směřující k vytvoření totalitní moci jedince nad společností s 
myšlením avantgardních umělců, v nichž mocenská ambice má estetickou povahu směřující 
k vytvoření nové umělecké formy. Podobnost mezi avantgardou a stalinským režimem 
zakládá na dobových euforických manifestech, na radikálním vymezování se některých 
avantgardních umělců vůči tradicím, na direktivním vyhlašování nových uměleckých forem, 
aniž by přihlížel k dobovému charakteru těchto proklamací, aniž by se vážně zabýval 
analýzou konkrétních děl a rozdíly mezi jednotlivými umělci. Avantgardní estetika se estetice 
socialistického realismu nepodobá. Malevičovy obrazy vypadají zcela jinak než obrazy 
Alexandra Gerasimova. A zásadní rozdíl musíme také vidět mezi utopickými vizemi, sny a 
manifesty umělců, které je nutné chápat jako literární díla a mezi stalinskou totalitní vládou, 
která skutečně ovládala společnost a prováděla reálnou genocidu obyvatel. Podle mého 
názoru Groys možná může srovnávat utopické vize avantgardních manifestů se stalinskou 
ideologií, ale nemůže dávat do stejného kontextu avantgardní umělecká díla s díly 
socialistického realismu.  
 
Charakteristické rysy moskevské konceptuální školy 
První práce moskevského konceptualismu se objevily zkraje sedmdesátých let. Můžeme 
zmínit dílo Ilji Kabakova Odpovědi experimentální skupiny z roku 1971 (obr. 39), kde se již 
vynořila témata typická pro moskevskou konceptuální školu, jakými jsou použití textů i 

                                                      
182 Groys, Boris. Gesamtkunstwerk Stalin: rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Praha: AVU, 2010. Viz také: 
Groys, Boris. Stalinismus jako estetický jev. Výtvarné umění, 3, 1992, s. 66–70. 
183 Slavická, Milena. Komunismus: Továrna na sny, Vizuální kultura stalinské éry, Kunsthalle Schirn, Frankfurt 
nad Mohanem. Ateliér, 3, 2004, s. 2, 12. 
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reálných předmětů na obraze a určitá jednoduchost, banalita a nezajímavost sdělení. Pokud 
Ilja Kabakov zahájil cestu k textovým konceptuálním obrazům, tak cestu k umění instalace 
otevřeli Komar s Melamidem v roce 1973, kdy v moskevském bytě v Kolomenskom 
uspořádali vůbec první instalaci v rámci ruského neoficiálního umění pod názvem Ráj (obr. 
285). Jednalo se o hravý prostor složený z různých totemů, symbolických předmětů a 
„sakrálních zón“. Komar s Melamidem do jednoho prostoru vedle sebe umístili božstva a 
idoly různých náboženství společně se sovětskými hrdiny a odkazy na komunistickou 
ideologii. Předznamenali tak nejen umění instalace, ale i důležitý směr sedmdesátých let 
reflektující sovětskou kulturu, který nazvali soc-art.  
 
Viktor Pivovarov uvedl,184 že slovo konceptualismus pro tvorbu některých moskevských 
autorů sedmdesátých let vůbec poprvé použil Boris Groys v už zmíněné stati, která zahájila 
první číslo časopisu A – JA v roce 1979:185 moskevský konceptualismus v článku pojmenoval 
jako „romantický či lyrický“ a toto označení se v rámci uměleckého světa ujalo. Filosof a 
teoretik umění Boris Groys přijel do Moskvy z Leningradu v roce 1976. Až do své emigrace do 
západního Německa v roce 1981 pracoval na katedře strukturní a aplikované lingvistiky 
Moskevské státní univerzity.186 V této době se podílel na bytových seminářích věnovaných 
neoficiálnímu umění a sblížil se s umělci moskevské konceptuální školy. K Iljovi Kabakovovi 
ho poprvé přivedl Eduard Štejnberg: […] přitáhl jsem ho ke Kabakovovi a řekl mu: „Zabývej se 
tím, prostor máš volný, nikdo tu není, současným uměním se nikdo nezabývá.“ Dá se říct, že 
jsem Groysův křestní kmotr.187  
Podle Groyse je moskevský konceptualismus spjat s mystickou religiozitou, nezabývá se 
primárně okolním světem jako západní konceptualismus, ale stejně jako ikony světem 
metafyzickým. A dále říká, že ruské umění je uměním magickým a umělec se stává jakýmsi 
prostředníkem mezi pozemským a nadpozemským světem. Touha po tomto nekonečném 
světě je podle Groyse romantickým znakem. Druhým důležitým aspektem, který vedl Groyse 
k označení „romantický moskevský konceptualismus“ bylo soustředění se ruských umělců na 
otázky ohledně existence člověka, na lidské prožívání světa na rozdíl od důrazu na otázky 
lidského vědomí, jako v případě Josepha Kosutha. Viktor Pivovarov vzpomíná: Zeptal jsem se 
Groyse, proč nás nazval „romantickými“, a on vykřikl: „Vždyť jste přece všichni strašný 
humanisti!“ Do háje, divil jsem se, jaký my jsme humanisti?! Pak jsem pochopil, co měl na 
mysli: samozřejmě to, že pro nás stojí v centru všeho, všech zájmů a otázek, člověk.188  
Moskevští konceptualisté skutečně kladou, na rozdíl od svých západních kolegů, velký důraz 
na existenciální problematiku. K typické konceptuální reflexi a distanci přidávají lyrický 
nádech. Jekatěrina Lazareva vyslovila názor,189 že Groysovu označení „romantický 
konceptualismus“ nejvíce odpovídá právě tvorba Viktora Pivovarova, a podobný názor 

                                                      
184 Rozhovor s Viktorem Pivovarovem a Milenou Slavickou, 8. února 2011 v Moskvě. In: Альберт 2014, s. 133–
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vyslovila rovněž Zinaida Arseněva, která v souvislosti s Pivovarovem zmínila propojení 
chladné konceptuální dokumentárnosti s romantickou, lyrickou intonací.190 Toto propojení 
je, myslím, nejpatrnější v Pivovarovově cyklu Projekty pro osamělého člověka (obr. 92103), 
kde je na jedné straně použita odcizená forma vědeckých grafů a na druhé je zde přítomen 
silný existenciální obsah. 
Určitý lyrismus a romantismus moskevského konceptualismu můžeme spatřovat také 
v zálibě umělců psát texty, které jsou součástí jejich uměleckých projektů, ručně. Vizuální 
působení slova, rukopis, je pro ně důležitou součástí díla. Na rozdíl od západních umělců, 
kteří pro své texty často používají šablony, xeroxy nebo třeba neonové písmo, a zdůrazňují 
tak odosobnělost své pozice. Nejen písmo, ale i podklad je jiný. Andrej Monastyrskij srovnal 
čistě textové práce Kabakova a Kosutha a zdůraznil, že Kosuth své texty umisťuje na 
abstraktní černé nebo bílé pozadí, kdežto Kabakov používá jako podklad zelenohnědou 
plochu, která evokuje typickou sovětskou komunální estetiku a je tak zbavena neutrality.191 
Co se týká podkladu pro text, musíme zde zmínit zřejmě vůbec nejvýraznější rozdíl mezi 
západním a ruským konceptualismem. Ruští umělci se stejně jako západní vyjadřují 
současnými formami, jako jsou objekty, instalace, videa a performance, ale na rozdíl od 
Západu zachovávají také tradiční obraz, do kterého vkládají texty a někdy i objekty. Jedná se 
tedy o reformovaný, nově chápaný obraz.  
Odlišnost moskevské konceptuální školy byla dána rovněž sociálními a politickými 
podmínkami. Autoři se nezabývali reflexí jazykových systémů nebo analýzou komunikačních 
médií jako západní umělci, ale byl pro ně důležitý hlubší obsah děl související s jejich pozicí 
na okraji kultury. Tato pozice měla ale i jisté výhody. Ilja Kabakov poznamenal, že ruští 
umělci byli paradoxně v určitém smyslu svobodnější než západní umělci, kteří se ve své 
tvorbě museli přizpůsobovat vkusu galeristů. Ruští umělci nad komerčním úspěchem svých 
děl nepřemýšleli, neměli komu prodávat a mohli tvořit naprosto svobodně.192  
 
Pokud ale srovnáváme moskevský a západní konceptualismus, bylo by dobré zmínit, jaké 
bylo povědomí ruských umělců o současném západním uměleckém dění. Jaké informace se 
vlastně podařilo za „železnou oponu“ propašovat?  
Většina ruských neoficiálních umělců měla přátele mezi zahraničními diplomaty a novináři, 
kteří do jejich ateliérů přinášeli časopisy o západním umění. Rimma Gerlovina a Valerij 
Gerlovin získávali časopis Artforum,193 Oskar Rabin byl napojen na francouzské periodikum 
Connaissance des Arts,194 Komar a Melamid na americký časopis Avalanche, kde byli 
zastoupeni západní konceptuální umělci.195 Velmi populární byl v Moskvě také český časopis 
Výtvarné umění196 a důležitou roli v osvětě sehrál i český historik umění Jindřich Chalupecký 
během své návštěvy Moskvy, jak sám popsal ve svém Moskevském deníku: Večer se scházím 
s řadou starých přátel malířů. Vím, že informace o současném umění jsou v Moskvě pořád 

                                                      
190 Арсеньева, Зинаида. Шаги механика, Полоска света, прищемленная дверьми. Петербургский час пик, 
июль, 2004.  
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vzácné; vzal jsem tedy s sebou diapozitivy a snažím se podat přehled, co se děje, od abstrakce 
a pop-artu k fotorealismu a konceptuálnímu umění.197  
O západním avantgardním umění se ruští umělci paradoxně dozvěděli díky sovětské moci. 
V roce 1973 se na pultech obchodů objevila objemná publikace s kvalitními reprodukcemi 
pod názvem Модернизм-анализ и критика основных направлений (Modernismus – 
analýza a kritika směrů), která se okamžitě stala bestsellerem. Cílem bylo demonstrovat 
veřejnosti krach a neperspektivnost avantgardní západní kultury (jakási obdoba Entartete 
Kunst) počínaje expresionismem, přes kubismus, futurismus, dada, surrealismus, abstrakci až 
k pop-artu. Výsledek byl ale naprosto opačný. Kniha se okamžitě stala učebním materiálem 
pro mnohé umělce.198 
Umělci tedy měli určité povědomí o tom, co se děje v západním kulturním světě, věděli, že 
existuje jakýsi konceptualismus, ale tyto informace byly, jak poznamenal Ilja Kabakov, velmi 
kusé a neúplné: Znali jsme něco ve specifickém provinciálně-ruském smyslu, snažili jsme se 
chytat informace ze vzduchu. […] Bylo to spíš takové instinktivní hádání. […] V našem kruhu 
nebyl nikdo, kdo by opravdu dobře znal současné západní umělce, ale všichni znali jména 
mnohých umělců a přibližně věděli, co dělají. […] Něco nám říkalo, že kdesi je velká řeka, 
která tekla, teče a bude téct, omývá překrásné břehy, a my tu sedíme v hovně a budeme 
v něm sedět věčně. Tady po řece historie umění proplulo dřevo s názvem „Kosuth“ a tady 
plave dřevo s názvem „Beuys“. A my se díváme na to všechno jako impotenti, kterým ukazují 
tvrdé porno.199  
Velkou důležitost zmíněným časopisům nepřipsal ani Viktor Pivovarov: Kunsthistorici, kteří 
staví jen na faktech, řeknou: „Aha, takže jste přeci jen měli informace o tom, co se děje na 
Západě!“ Moje zkušenost je taková, že informace z časopisu je na nic. Dokud se člověk sám 
neocitne v určitém prostředí, v určitém duchovním poli, ve kterém věci vznikají, nemůže 
pochopit skoro nic. […] Přes reprodukce to nefunguje, proto bych tomu velký význam 
nepřikládal.200  
Velkou překážkou byla rovněž neznalost jazyka. Většina umělců neovládala cizí jazyky, takže 
se jednalo spíše o vizuální vjemy ze zahraničních časopisů. Jurij Albert v předmluvě ke knize 
rozhovorů Московский концептуализм: Начало (Moskevský konceptualismus: Začátek) 
poznamenal, že tato snaha porozumět byla pro moskevské umělce zcela zásadní a problém 
ne/chápání se stal jedním z důležitých témat moskevského konceptualismu.201  
 
Na hraně slova a zobrazení 
Umělci moskevského konceptualismu byli úzce propojeni s básníky a spisovateli. Erik Bulatov 
a Oleg Vasiljev měli blízko k poezii Vsjevoloda Někrasova. Viktor Pivovarov byl zase úzce 
propojen s tvorbou Igora Cholina a Genricha Sapgira. Často docházelo ke spojení literáta a 
výtvarného umělce v jedné osobě jako v případě Dmitrije Prigova, Lva Rubinštejna, Andreje 
Monastyrského, Nikity Alexejeva nebo Rimmy Gerloviny a Valerije Gerlovina. U některých 
konceptuálních projektů je hranice tak tenká, že v zásadě nemůžeme určit, zda se jedná o 
výtvarné umění či literaturu. To platí například i pro alba Ilji Kabakova a Viktora Pivovarova. 
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Moskevský konceptualismus je tedy i díky velice silné ruské literární tradici výrazně 
orientovaný na literaturu. 
Spojení literatury a vizuálního umění má v Rusku dlouholetou tradici. Vzpomeňme tradici 
ikon nebo luboků. V ruské avantgardě pak můžeme nalézt některé předkonceptuální 
projekty, například Поэму конца (Poemu konce) Vasiliska Gnědova z roku 1913, která 
uzavírá knihu Смерть искусству (Smrt umění). Poema představuje pouze prázdnou stranu 
s nadpisem, kterou Gnědov „četl“ pohybem ruky. Prázdný list papíru najdeme v albech Ilji 
Kabakova i Viktora Pivovarova.  
S vizuální stránkou poezie pracovali ve svých futuristických básních Velemir Chlebnikov a 
Alexej Kručonych a jako předchůdce konceptuálních projektů pohybujících se na hraně 
poezie a zobrazení můžeme z avantgardních básníků zmínit také Alexeje Čičerina, který 
deklaroval, že poezie může být vyjádřena jakýmkoli materiálem – kameny, kovem, dřevem 
nebo třeba i těstem. Předznamenal tak konceptuální „knihy“ Rimmy Gerloviny a Valerije 
Gerlovina pojaté například jako pytel s ušitými polštářky (Kdo je kdo) (obr. 286), jako zašité 
předměty se štítky (Sebrané básně) či jako krabice s kameny (Kameny)202 (obr. 40). S vizuální 
poezií pak pracoval od šedesátých let Genrich Chudjakov, který svými vystoupeními 
pohybujícími se opět na tenké hranici mezi literaturou a výtvarným uměním předznamenal 
pozdější performance. Kniha se obecně stala pro mnohé ruské konceptuální umělce velice 
důležitou experimentální formou. Zabývají se její celkovou vizuální stránkou – formou, 
rozměrem, barvou, papírem. Často se jedná o rukopisné knihy nebo knihy neobvyklých 
forem jako v případě knihy Srdce Rimmy Gerloviny a Valerije Gerlovina (obr. 287) nebo 
Pivovarova katalogu k výstavě Nebeský Chelm v Galerii Václava Špály v podobě krabičky od 
zápalek (obr. 41). Jekatěrina Bobrinskaja poznamenala, že kniha se v ruském konceptuálním 
umění stává jakousi symbolickou schránkou pro uložení jazyka.203 A je to právě jazyk, který 
stojí v popředí zájmu konceptuálních umělců a zastává důležité místo na jejich obrazech a 
v jejich projektech. Jak již bylo uvedeno, ruští umělci se nevzdávají tradiční formy obrazu, do 
které slova a texty začleňují.  
Slovo na obraze v ruském konceptuálním umění můžeme najít v různých formách. V soc-
artových dílech pracují umělci především s vizuálním působením slova, které má evokovat 
estetiku sovětských plakátů a transparentů (Komar a Melamid, Náš cíl komunismus!)  
(obr. 42). Ilja Kabakov přitom zdůraznil, že tento anonymní, všepronikající jazyk ulice se stává 
jakýmsi ruským esperantem, kterému všichni rozumí.204  
V případě Erika Bulatova navozují slova na jeho obrazech optické efekty: například Žiji – 
Vidím (obr. 43). Je to právě písmo, které vytváří hloubku obrazu a díky slovům se prostor 
obrazu stává metafyzickým světem, do kterého může divák vstoupit. Erik Bulatov to vysvětlil: 
Vždy jsem chtěl vytvořit prostor obrazu, který by se rozvíjel do obou stran od povrchnosti: jak 
k divákovi, tak do hloubky obrazu. A slovo se mi v tomto případě zdálo jako nepostradatelné. 
Vždyť je adresováno divákovi. A jeho umístění mezi obraz a diváka mu dává možnost ovládat 
prostor. […] Zabývám se především problémem hranice mezi prostorem umění a prostorem 
každodenního života. Jak se dostat z místnosti, kde se nacházím do prostoru obrazu? 
Neprohlížet si obraz, ale dostat se do něho. Udělat krok a ocitnout se v jiném prostoru. 
Metamorfóza prostoru – to je moje problematika.205  
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Bulatov nepracuje s parodičností jako jiní soc-artoví umělci, ale písmo používá spíše ke 
kontrastu plošnosti a hloubky obrazu. Po vizuální stránce mají jeho obrazy blízko k 
avantgardní plakátové estetice, ale čerpají i z dobové grafické produkce.  
 
Zcela jinak používá slovo na obraze Ilja Kabakov. Zde se již nejedná primárně o vizuální 
účinky slova, ale o text zcela rovnocenný se zobrazením. V některých případech dokonce 
zobrazení nahrazující. Kabakov se v mnohých svých dílech inspiruje jazykem různých 
úředních formulářů, seznamů či potvrzení, jmenujme například Nedělní večer nebo Rozpis 
vynášení odpadků. Jekatěrina Bobrinskaja dala tyto práce odkazující k didaktickým 
materiálům do souvislosti s represivní sovětskou společností. Disciplinované prostory, jako 
jsou zmíněné grafy a tabulky, mohou odkazovat k pocitům uvěznění ve struktuře totalitního 
státu. Člověk se v totalitní společnosti stává pouze nepatrnou, nedůležitou kolonkou 
uprostřed velkého seznamu.206 U Viktora Pivovarova najdeme také příklady děl odkazujících 
k struktuře seznamů, uveďme například obraz Jak zobrazit život duše? (obr. 44), cyklus 
Projekty pro osamělého člověka (obr. 92103) či Deník výrostka (obr. 155166), přičemž 
Pivovarov, jak poznamenal Boris Groys, používá tyto formy k vyjádření velmi intimních 
osobních výpovědí.207 
Kromě zmíněného úředníka jazyka inspiroval Ilju Kabakova i jazyk komunálních bytů. Ve 
svém cyklu Kuchyňská série propůjčil obrazům hlas (obr. 45). Pomocí otázek a odpovědí 
smyšlených postav, které si představujeme, ačkoli je nevidíme, nám navozuje atmosféru 
komunální kuchyně. Na zelenošedé ploše obrazu, připomínající didaktické či protipožární 
tabule, jsou připevněné skutečné předměty. Ilja Kabakov zde stejně jako v díle Lopata  
(obr. 46), kde skutečnou lopatu doplňuje osm povídek z jeho života, kombinuje text, ready-
made a klasickou formu obrazu. Kombinaci slova, předmětu a obrazu můžeme najít na 
Pivovarovově obraze z cyklu Byt č. 22 Sešity Grigorije Sergejeviče Tatuzova (obr. 176). 
Slovo je tedy v ruském konceptuálním umění použito v různých formách a významech. Na 
rozdíl od západního konceptualismu se ale často objevuje v rámci klasické formy obrazu. 
Podle Tomáše Glance slova díky tomu získávají znovu svou váhu, význam a hloubku. Jako by 
sama našla oblast, kde se mohou zachránit.208 
 
Specifická témata moskevské konceptuální školy 
Moskevská konceptuální škola vychází z místní osobité historické a kulturní tradice a vnáší do 
konceptualismu zcela originální témata. Jedním z nich je velký zájem o metafyziku, a 
především pak o metafyziku prázdnoty. Album Ilji Kabakova Na šedém papíře sestává pouze 
z prázdných papírů, některá alba Viktora Pivovarova jsou zakončena rovněž prázdnými 
stranami: například album Tvář (obr. 91) a instalace Ilji Kabakova Metafyzický člověk z roku 
1989 představují místnost s bílými obrazy. Prázdnotu můžeme interpretovat v několika 
rovinách – v metafyzické interpretaci jako prostor čisté potence, v němž může vzniknout 
cokoli, jako prostor světla nebo prostor absolutního nic. V existenciálním smyslu může 
prázdnota představovat strach z neznámého, strach ze smrti, neukotvenost a osamělost 
člověka ve světě, ve kterém se nedobrovolně ocitl.  
Existenciální tematika, jak bylo uvedeno, je výrazným rysem moskevského konceptualismu. 
Především pak motivy izolace, uvěznění, osamělosti a úzkosti. Kabakovovo album Ve skříni 
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sedící Primakov (obr. 296) nebo Pivovarovovy postavy „uvězněné“ v místnostech: Rozjímání 
u okna (obr. 82), Tak dlouhá nepřítomnost (obr. 83) jsou toho dobrým příkladem. Přičemž 
uvěznění může být interpretováno opět v několika rovinách – jako uvěznění v totalitním 
státě, za železnou oponou, ale také jako uvěznění ve vlastním těle, v pozemském světě.  
S uvězněním rovněž souvisí tematika odchodu, odletu a zmizení, která je pro moskevskou 
konceptuální školu velice charakteristická.209 Ilja Kabakov ve své knize Записки о 
неофициальной жизни в Москве (Zápisky z neoficiálního života v Moskvě) popsal 
atmosféru strachu, která panovala v Rusku v šedesátých letech: Ten strach se netýká pouze 
mé psychiky nebo někoho z mého blízkého okolí, ale je to nějaký enzym, který je součástí krve 
všech, které znám. Neznám jediného člověka, který by neměl strach. […] Strach jako stav byl 
přítomen každou vteřinu bytí, v každém činu jako nezbytný element. Přičemž strach se 
nevztahoval na něco konkrétního: „bojím se toho, toho ne, toho se bojím víc, toho míň“, byl 
jako vzduch, byl přítomný, neviditelný, vždy všude.210  
Tento všepronikající strach vedl k touze uniknout jinam, do jiného prostoru […] v jiné 
nereálné sféry, k formování toho, co je možné nazvat metafyzickým vědomím, k odchodu do 
oblastí, které se nacházejí daleko za naší zemí, za tímto strašným místem, kde vládne 
bázeň.211  
Idea odchodu se opět může interpretovat jako touha po úniku z uzavřeného totalitního 
světa, jako „sen o emigraci na Západ“, ale také jako touha vstoupit do transcendentního 
světa, najít mentální území svobody. A tyto touhy a naděje odlišují moskevský 
existencialismus od západního, kde jako v případě Francise Bacona žádnou naději, východ 
z pocitu beznaděje, nenalézáme.  
Motivy úniku, odletu či zmizení najdeme v dílech mnohých moskevských umělců. Jedním 
z nejznámějších příkladů je Kabakovova instalace Člověk, který odletěl do kosmu ze svého 
pokoje (obr. 47), jejíž hrdina se katapultoval dírou ve stropě do vesmíru. Ilja Kabakov 
poznamenal,212 že ve zmíněné instalaci spojil, jak onu touhu utéct, tak tradici ruského 
utopismu s odkazy na ruskou avantgardu (Kazimir Malevič, Vladimir Tatlin, El Lisickij).  
S tématem létání, odletu, ostatně souvisí i Kabakovův leitmotiv mouchy, například zmiňme 
dílo Čí je to moucha? (obr. 48 a 288). Ilja Kabakov zdůraznil, že v jeho případě je potřeba 
odejít do jiného prostoru, utéct jakousi hlubinnou součástí jeho charakteru, která se u něj 
projevovala už od dětství a přetrvala až do dospělosti.213  
V případě Viktora Pivovarova najdeme zmíněnou tematiku v řadě děl. Průhledy do 
metafyzické krajiny se objevují na většině jeho obrazů ze sedmdesátých let: Červený stůl 
(obr. 49), Rozjímání u okna (obr. 82), Metafyzická kompozice (obr. 257), Dlouhá dlouhá ruka 
(obr. 78), ad., a reprezentativním příkladem může být také album Mikrohomus (obr. 119), ve 
kterém se zmenšené postavě podaří do „jiného“ světa skutečně proniknout, a to skrze 
krabičku od zápalek. 
Podobné průhledy do „jiného“ světa můžeme najít rovněž u Vladimira Jankilevského, třeba 
v díle Dveře (Věnováno rodičům mých rodičů…) z roku 1972 (obr. 50), a touhu dostat se za 

                                                      
209 Na toto téma uspořádala Milena Slavická v roce 1995 výstavy v Praze, Berlíně a Kolíně nad Rýnem. Srov. 
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hranice tohoto světa vyjadřují i díla Erika Bulatova. U Bulatova je možný únik spjat přímo 
s obrazem. Skrze prostor obrazu se lze dostat mimo předmětný svět, jak to vidíme například 
v díle Jdu (obr. 289), ve kterém se jedná o odchod do kosmu, o možnost projít skrze obraz za 
hranice sociálního prostoru.214 Bulatov význam svých obrazů vysvětlil následovně: Chci 
divákovi dát možnost ocitnout se v jiném prostoru, než je ten fyzický. Neprohlížet si ho, ale 
ocitnout se v něm – to je úkol současného obrazu, jak já ho chápu. Tehdy se prostor stává 
smyslem a podstatou obrazu, divák hrdinou a zobrazené předměty pak hrají jen podřadnou 
úlohu…215  
Prostor Bulatov chápe výhradně jako svobodu, nedostatek prostoru jako vězení.216 Jeho 
obrazy se tak stávají jakýmsi únikem z reality, z totalitního vězení. V díle Erika Bulatova se ale 
také setkáme s nemožností dostat se do prostoru svobody. Obrazy jako Vchod není (obr. 51), 
zamřížovaný Lyžař (obr. 52) či slavný Horizont (obr. 53), kde mříž nahrazuje červený pruh, 
ukazují, že s únikem to nebude tak jednoduché.  
 
Téma mizení pak ve své tvorbě zpracovával i Eduard Gorochovskij. Postavy na jeho obrazech 
malované často podle fotografií se jakoby postupně odlupují, mizí a zůstávají po nich bílá, 
prázdná místa (obr. 54). 
 
Ačkoliv existenciální tematika úzce souvisí s osobním prožíváním světa, v ruském 
konceptuálním umění existuje fenomén „likvidace já“, kamuflování identity a distance od 
vlastní tvorby. Něco podobného najdeme již u literárně-dramatického hnutí dvacátých let 
oberiutů, kam patří autoři jako Konstantin Vaginov nebo Daniil Charms, kteří kromě 
zmíněného kamuflování vlastního „já“ ovlivnili ruské konceptualisty rovněž svou absurdní 
literaturou.  
Viktor Tupicyn vztahuje problematiku autorské distancovanosti na politické a sociální 
podmínky umělců. Sovětský člověk žil v neustálém strachu z odhalení, své skutečné názory 
musel před okolím skrývat, musel jakoby vystupovat pod jinou identitou.217 Nicméně kromě 
zmíněných externích vlivů, souvisí téma skrytého „já“ s hledáním vlastní identity, hledáním 
vlastního „já“, s problémem sebeidentifikace. Tímto způsobem téma zpracoval také Viktor 
Pivovarov v albu Tvář (obr. 91).  
Téma jiné identity pak někteří moskevští konceptualisté (Komar a Melamid, Ilja Kabakov) 
rozvinuli především pomocí mystifikační postavy tzv. eponymního autora (персонажный 
автор), jakéhosi smyšleného prostředníka mezi autorem díla a divákem. Fenoménu 
eponymního autora, který se stal specifickým rysem moskevského konceptualismu, se 
budeme podrobně věnovat.  
 
Posledním charakteristickým tématem moskevské konceptuální školy, které zde zmíníme, je 
téma „špatného umění“, odpadků, ubohosti a nezajímavosti. Termín „špatná věc“ byl poprvé 
použit Kabakovem a představuje umělecké dílo, které je ubohé, špatně vytvořené, 
neestetické a nezajímavé. Umělci soustředí svou pozornost k zapomenutým, ubohým, 
nenápadným, nepotřebným věcem, které vyvolávají u diváka nostalgické pocity. Jako příklad 
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můžeme uvést Kabakovovu instalaci Bedna se smetím (obr. 55) nebo Pivovarovovy objekty 
z nalezených předmětů (Bagately) (obr. 56).  
Podle Jekatěriny Bobrinské tematika odpadu souvisí s pocitem vyhoštění umělců ze 
společnosti, jejich nepotřebností a v hlubší rovině pak s existenciálními pocity bezmocnosti a 
neukotvenosti.218 Ilja Kabakov zmínil, že veškeré jeho dílo osciluje mezi dvěma 
existenciálními tématy. Mezi prázdnem, které vnímá jako světlý, blahodárný prostor a mezi 
prostorem naplněným smetím a špínou s opačným významem. Smetí je u něj spojeno 
s úzkostnými a nepříjemnými pocity.219 
Estetika ubohosti byla u moskevských umělců vnímána i jako určitý kontrast k západnímu 
nablýskanému světu, o čemž vypovídá i společná instalace Ilji Kabakova a Josepha Kosutha 
Koridor dvou banálností představená v roce 1994 ve Varšavě (obr. 57). Instalaci tvořila řada 
k sobě přiražených stolů. Na jedné straně omšelé, zanedbané, oprýskané stoly Ruska, na 
druhé rovné, upravené, uhlazené stoly Západu. Na ruských stolech byly položené texty 
s úryvky rozhovorů z komunálních bytů, na západních pak výroky slavných osobností.  
S fenoménem ubohosti souvisí také Kabakovovo téma „netalentovaného umělce“, který 
vytváří ona „nezajímavá“, „ubohá“ umělecká díla. Umělec sám sebe vnímá jako něco 
bezmocného, nepatrného, neschopného vytvořit „kvalitní“ umělecké dílo, a vyjadřuje tak 
pochybnosti o celkovém stavu současného umění. Jako příklad můžeme uvést Kabakovův 
obraz Nikolaj Petrovič (obr. 58), který imituje neexistující časopiseckou stránku. „Ubohý“ text 
zde doplňuje „ubohý“ malířsky nezajímavý obrázek.  
V mnoha textech Ilji Kabakova nacházíme tento pocit umělecké nedostatečnosti, který 
vychází z reálných životních zkušeností, konkrétně z doby studií umělecké školy: Jakmile jsem 
se dostal na uměleckou školu, začal jsem se považovat za beznadějné stvoření […] Měl jsem 
pocit, že nejsem absolutně vybavený zabývat se uměním […] Ocitl jsem se ve světě profese, 
která mi na jedné straně byla neuvěřitelně cizí, ale z druhé strany jsem nebyl schopen dělat 
něco jiného. Byla to úplná katastrofa.220  
Nicméně Kabakov z tohoto svého nedostatku, z pocitu vlastní netalentovanosti vytvořil velké 
téma moskevského konceptualismu.  
 
Dělení moskevské konceptuální školy 
Rozdělit moskevskou konceptuální školu na jednotlivé proudy není jednoduchý úkol. Umělci 
se sdružovali jak na základě stejných uměleckých názorů, tak čistě přátelských vztahů a svou 
roli někdy sehrálo i sousedství jejich ateliérů. K přehlednosti nepřispívá ani fakt, že 
sdružování probíhalo skutečně napříč uměleckými proudy, konceptuálními i 
nekonceptuálními, a aby byla situace ještě o něco nepřehlednější, ve vzduchu také visí 
otázka, zda soc-art můžeme považovat za odnož konceptuálního umění či za samostatný 
umělecký směr.  
Silným proudem v rámci konceptuální moskevské školy byl metafyzický směr. Ilja Kabakov se 
ve svých vzpomínkách na neoficiální život v Moskvě zmiňuje o metafyzickém ovzduší, které 
se nad Moskvou vznášelo především od konce šedesátých let do roku 1974. Umělci si jako 
svátost předávali knihy Nikolaje Berďajeva nebo Pavla Florenského a velkým tématem se 
stala problematika bílé jako vyjádření transcendentního světla.221 Mezi konceptuální umělce 
zabývající se v určité fázi své tvorby metafyzickými tématy můžeme zařadit Ilju Kabakova, 
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Viktora Pivovarova, Igora Makareviče a Jelenu Jelaginu, Eduarda Gorochovského, Erika 
Bulatova, Ivana Čujkova a Sergeje Šablavina. Přičemž poslední tři jmenovaní řeší tuto otázku 
především skrze iluzi prostoru.  
Další velkou skupinu představují umělci spojení s poezií a filosofií, jako byli Rimma Gerlovina 
a Valerij Gerlovin, Andrej Monastyrskij, Lev Rubinštejn a Dmitrij Prigov, kteří mají velice 
blízko k západnímu pojetí konceptualismu. Zajímají se o soudobou filosofii i hudbu (John 
Cage) a východní kultury. Ústředními tématy se pro ně stávají slovo a text.222 Opouštějí 
tradiční formu obrazu a vyjadřují se především instalacemi, akcemi (Monastyrského skupina 
Kolektivní akce) či videi.  
 
Soc-art 
V Stroganovově institutu se v období chruščovovského „tání“ potkali Boris Orlov, Leonid 
Sokov, Alexandr Kosolapov, Vitalij Komar a Alexandr Melamid, všichni narození ve 
čtyřicátých letech. V institutu, který částečně pokračoval v tradici avantgardní školy 
Vchutemas, byla výuka spíše nasměrována k užitému umění než k tradičně pojímanému 
malířství či sochařství. Jurij Albert poznamenal, že v době, kdy zmínění umělci školu 
studovali, bylo již běžné vtipkovat na účet Chruščova a dalších sovětských politiků a nikdo se 
již nemusel bát, že na několik let zmizí ve stalinském lágru. A proto se i vtip stal pro tuto 
generaci důležitým vyjadřovacím prostředkem. Jejich díla už nejsou plná strachu a 
existenciální úzkosti, jako to často vidíme u starší umělecké generace, která ještě zažila 
stalinský teror (Ilja Kabakov, Viktor Pivovarov, Erik Bulatov), ale smíchu nad tím, co již 
přestalo být tak nebezpečné.223  
Nový umělecký styl reflektující sovětskou vizuální kulturu nazvali Komar s Melamidem 
v lednu 1972, kdy začali pracovat jako autorská dvojice, soc-art.224 Název odkazuje na spojení 
dvou nesourodých estetických systémů: amerického pop-artu a socialistického realismu. 
Spolužáci ze Stroganovova institutu se pomocí ironie, humoru a parodie vyrovnávali 
s všudypřítomnou sovětskou propagandou. Populární osobnosti současnosti, ale i historické 
osoby, dosazovali do paradoxních kontextů a učinili ze soc-artu jednu z vedoucích 
uměleckých tendencí ruského neoficiálního umění (obr. 59).  
Vitalij Komar zdůraznil, že pokud se pop-art zrodil z nadprodukce materialismu a reklamy, 
tak soc-art vznikl z nadprodukce sovětské ideologie a propagandy, která dosáhla své 
kulminace během oslav jubilejních let. Na rok 1967 připadla oslava padesáti let od Říjnové 
revoluce, na rok 1968 padesát let Rudé armády, a tímto způsobem pokračovaly oslavy až do 
roku 1972, na který připadlo padesátileté jubileum od vzniku pionýrské organizace. Ulice 
byly přeplněny plakáty, prapory, konaly se různé výstavy. Sovětská vizuální kultura byla 
všudypřítomná a atakovala obyvatele Sovětského svazu na každém kroku.225 A soc-artoví 
umělci nastavili sovětské kultuře zrcadlo podobně, jako to udělal Perseus s medúzou. Milena 
Slavická upozornila, že soc-artisté pracovali se sovětskou skutečností podobně jako 
renesanční umělci s antickými mýty. Dehistorizovali ji a opatřili ji novými obsahy.226  
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Otázkou zůstává, zda je možné považovat soc-art za součást konceptuálního umění nebo za 
samostatný směr. Zde je třeba rozlišit práce Komara a Melamida nebo Erika Bulatova, které 
skutečně stojí na pomezí obou těchto směrů, a práce Borise Orlova, Leonida Sokova (obr. 60) 
či Alexandra Kosolapova (obr. 61), jež představují soc-art ve své čisté podobě. Moskevští 
konceptualisté navíc velice často pracují s podobnými tématy jako soc-artoví umělci. Ale, jak 
upozornil Boris Groys, konceptualisté nereagují pouze na vizuální sovětskou kulturu, ale 
zpracovávají toto téma více do hloubky, vytvářejí jakousi ironickou intelektuální analýzu 
tohoto fenoménu.227 Některé práce Ilji Kabakova jsou řazeny do soc-artu, ačkoli právě 
Kabakov se k tomuto hnutí staví poměrně kriticky: Soc-art vzniklý v sedmdesátých letech ve 
mně nebudil žádné nadšení, spíše skepsi. Neimponovalo mi takové to hihňání […] Zajímal 
jsem se o stejné obrazy, slova, papírky jako soc-artisté, ale až v tu chvíli, když se změnily v 
„mrtvé věci a symboly“, až když se válely na zemi, byly rozbité a staly se z nich odpadky.228  
A k nezájmu o soc-art se přiznal i Viktor Pivovarov: Mě takovéto věci nikdy moc nezajímaly. A 
to se potom také odrazilo v mém osudu, protože soc-art byl jediným vývozním uměním 
znějícím ve světě…229  
Eduard Štejnberg shrnul: Soc-art nesnáším, nemám rád sovětský jazyk a s tím nic 
neudělám.230  
Hranice mezi soc-artem a konceptuálním uměním tedy není ostrá, někteří umělci jako Komar 
a Melamid nebo Erik Bulatov mohou být zařazeni do obou směrů, ale soc-art ve své čisté 
podobě, jak ho vidíme v dílech Borise Orlova, Alexandra Kosolapova či Leonida Sokova, 
můžeme chápat jako samostatný originální umělecký směr.  
 

„Škola Sretěnského bulváru“ 
Viktora Pivovarova a Eduarda Štejnberga nespojoval pouze nezájem k soc-artovému hnutí, 
tito dva umělci patřili do skupiny označované Jindřichem Chalupeckým jako „Škola 
Sretěnského bulváru“: Kabakov, Jankilevskij, Bulatov, Pivovarov: zdá se, že by už bylo 
potřeba pro ně najít nějaké společné označení, dejme tomu „Škola Sretěnského bulváru“.231  
Jindřich Chalupecký přijížděl do Moskvy v letech 1965–1977 a byl vůbec prvním uměleckým 
historikem (nikoli novinářem nebo sběratelem), který systematicky sledoval dění na poli 
moskevského neoficiálního umění. Z Prahy vedl korespondenci s mnoha umělci a literáty 
(Vladimir Jakovlev, Gennadij Aigi, Francesco Infante, Viktor Pivovarov, Natálie Abalakovová, 
Anatolij Žigalov aj.), založil archiv a jako první podal v roce 1973 Západu obšírnou seriózní 
zprávu o sovětském neoficiálním umění v odborném časopise Studio International, 232 která 
pro mnohé ruské umělce znamenala důležitou psychologickou oporu.233 Text byl rovněž 
přeložen do ruštiny a ve strojopisu jej dostal každý, jehož jméno se v něm vyskytovalo. Jak 
poznamenala Milena Slavická: Chalupecký se v širokém a chaotickém prostoru ruského 
neoficiálního umění, které reprezentovali umělci různého nadání, profesních způsobilostí a 

                                                      
227 Groys, Boris. Between Lent and Carnival: Moscow Conceptualism and Sots Art (Differences, Similarities, 
Interconnections), A series of Interviews. In: Rosenfeld, Alla (ed.). Moscow Conceptualism in Context. Munich – 
Berlin – London – New York: Prestel – Zimmerli Art Museum at Rudgers University, 2011, s. 27.  
228 Кабаков 2010b, s. 106.  
229 Алексеев, Никита. Легальный иностранец [разговор]. Iностранец, 14 (221), 15. 4. 1998, s. 30.  
230 Штейнберг 2010, s. 355.  
231 Chalupecký 1999, s. 162–177.  
232 Chalupecký 1973, s. 81–96. 
233 Tématem vztahů mezi Prahou a Moskvou v sedmdesátých letech se ve své knize obšírně zabývá Klara 
Kempová-Welchová. Viz: Kemp-Welch 2018, s. 369–406. 
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vzdělání, dokázal orientovat a rozeznávat, a posléze svou podporu a uznání projevil těm, 
jejichž kvality jsou západní kritice zřejmé až dnes, tj. po dvaceti letech.234  
Jindřich Chalupecký již tehdy pochopil význam Ilji Kabakova,235 který byl v té době ve světě 
absolutně neznámý, a obdivoval rovněž téměř slepého, podivínského umělce Vladimira 
Jakovleva, kterému zařídil výstavu v Dánsku a už v roce 1967 o něm napsal článek do 
časopisu Výtvarné umění.236 Dokonce se zajímal i o jeho zdravotní stav a jeho oční i psychické 
problémy konzultoval s lékaři, jak vyplývá ze vzájemné korespondence z roku 1967.237 
Zmíněné Chalupeckého texty nepředstavovaly složitější uměleckou interpretaci, ale spíše 
důležitou zprávu, že za železnou oponou se děje něco zajímavého. Viktor Pivovarov význam 
Chalupeckého shrnul následovně: Uvědomoval si, že je v roli cestovatele, který se náhodou 
dostal na exotický ostrov, kde před ním nikdo nebyl, ale věděl také, že jeho postřehy jsou jen 
záznamy cestovatele, že jde o první dojmy člověka, který přijel jen nakrátko. Svou misi chápal 
jako poznávací, sám sebe považoval za zprostředkovatele informací, proto také Moskevský 
deník publikoval v časopise Studio International. Smysl té publikace spočíval v upozornění, že 
někde je ostrov, o němž se ještě neví, ale on existuje, je tam život, chodí tam lidé, dokonce 
malují obrazy a ty obrazy jsou srovnatelné s některými kulturními jevy na Západě.238  
Přičemž Chalupecký to neměl s ruskými umělci někdy jednoduché. Když navštívil Moskvu 
v roce 1977, uspořádali manželé Kabakovovi pro českého kunsthistorika večírek, na který 
přišlo přibližně dvacet lidí. Sedělo se u dlouhého stolu a Chalupecký hovořil o umění, když tu 
se na opačném konci stolu zvedl pravoslavný teolog Jevgenij Šiffers a burácejícím hlasem se 
na Chalupeckého obořil otázkou: „A v Pána našeho, Ježíše Krista, věříš?“ („А в Господа 
нашего, Иисуса Христа, вериш?“) Chalupecký se nenechal tímto útokem, který směřoval na 
celou západní ateistickou společnost vyprovokovat, a bez mrknutí oka pokračoval 
v hovoru.239 Do Prahy pak začal postupně zvát moskevské umělce, aby je seznámil s českou a 
slovenskou neoficiální scénou (navštěvovali šest až sedm ateliérů denně). Pro mnohé z nich 
to byla první cesta do zahraničí. V letech 1979–1982 přijeli do Prahy Erik Bulatov, Ivan 
Čujkov, Eduard Gorochovskij, Vladimir Jankilevskij, Ilja Kabakov a Viktor Pivovarov.240 
Ubytováni byli u českých umělců nebo v bytě Mileny Slavické, která se na celém programu 
aktivně podílela a pomáhala Chalupeckému (společně s Janou Klusákovou) rovněž 
s překládáním. 241 Pro ruské hosty byl maraton po pražských ateliérech často velmi 
vyčerpávající, jak vzpomíná Milena Slavická: Jejich manželky často protestovaly, ale 
Chalupecký byl neoblomný. Každý večer mi telefonoval, aby prověřil, zda jsme vše splnili, a 

                                                      
234 Slavická 1995, s. 198.  
235 Ve svém Moskevském deníku Chalupecký napsal: Ilja Kabakov mně vždycky připadal jedním 
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podrobně se vyptával: „Co říkali ti a tamti…“ Jakékoli pokusy o zmírnění programu odmítal se 
slovy: „Jsou tady na práci a né na dovolené.“242  
Přesný seznam ateliérů vypracoval Chalupecký a své pevné místo v nich zaujímali Václav 
Boštík, Adriena Šimotová, Ivan Kafka, Karel Malich, Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini a 
Vladimír Janoušek. Obě strany se chovaly velice přátelsky, a pokud se mluvilo o politice, 
panovala vzájemná shoda. Ale když došlo na umělecké otázky, projevila se velmi odlišná 
kulturní tradice obou zemí. Umělecké jazyky, motivace, cíle i orientace (české umění bylo 
tradičně orientované na západní Evropu a od šedesátých let i na Ameriku) byly jiné.243 Ruští 
umělci žili daleko více konceptuálními problémy, kdežto v Praze, v generaci tehdejších 
čtyřicátníků, se uplatňovaly spíše existenciální trendy či konstruktivistická a minimalistická 
estetika. Když provedl Dmitrij Prigov v bytě manželů Ševčíkových svou dnes již velmi slavnou 
performanci, byla nepochopena. A to nejenom z důvodu jazyka, ale i kvůli odkazům k ruské 
historii či samotné performanci, která vyznívala příliš expresivně.244 K vzájemnému 
nepochopení došlo také na semináři, který Chalupecký uspořádal v ateliéru Huga 
Demartiniho u příležitosti návštěvy Ilji Kabakova. Došlo na otázku odpovědnosti umělce vůči 
společnosti a Chalupecký tlačil na Kabakova, aby odpověděl. Ten se odpovědi vyhýbal a 
nakonec prohlásil, že podle něj má umělec odpovědnost pouze za svou uměleckou práci a 
pouze sám před sebou, nikoli před někým, natož před společností. Rozhovor skončil 
nepříjemným nedorozuměním, jelikož Chalupecký zastával názor, že umění nahrazuje 
v moderní společnosti v zásadě náboženství, a kladl důraz na odpovědnost umělce k vlastní 
kultuře, přičemž tím myslel i politickou angažovanost.245 Nicméně řada českých autorů ruské 
umělce velice oslovila. Především Karel Malich, dále pak Adriana Šimotová a Stanislav 
Kolíbal. Z neznámých důvodů nebyli v Chalupeckého harmonogramu čeští konceptuální 
umělci.246 Mileně Slavické se podařilo s ruskými umělci vyjednat, aby Národní galerii v Praze 
věnovali zdarma svá díla. Národní galerie by dnes měla zcela unikátní kolekci, ale tehdejší 
ředitel NG Jiří Kotalík nabídku zcela odmítl. Strach z neoficiálního ruského umění byl patrně 
ještě větší než z umění západního. Neúspěšně dopadly i pokusy uspořádat ruským umělcům 
výstavu v Karlových Varech a v brněnském Domě umění. S nezájmem umělců a kritiků se 
setkala i přednáška Mileny Slavické o moskevském neoficiálním umění (moskevské ateliéry 
navštívila v roce 1978 a následně publikovala v časopise Umění a řemeslo o ruském 
neoficiálním umění článek, další její stati vyšly v samizdatových sbornících)247 zorganizovaná 
Theodorem Pištěkem v Modrém salonku hotelu Evropa. Opravdový zájem projevilo pouze 
několik umělců, zato výrazný zájem projevila Státní bezpečnost. Milena Slavická byla 
předvolána k výslechu do Bartolomějské ulice.  
Jindřich Chalupecký původně předpokládal, že také z české strany vznikne zájem o pobyt 
v Rusku. Ale mnoho zájemců se nenašlo. Do Moskvy se vypravili pouze fotograf Milan Pitlach 
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a sochař Jiří Sozanský, který byl z moskevské cesty nadšen. A z historiků umění Jaromír 
Zemina a František Šmejkal. Ale k vzájemnému pochopení i kvůli jazykové bariéře, bohužel, 
nedošlo.  
Chalupeckého označení „Škola Sretěnského bulváru“ vzniklo díky sousedství několika 
uměleckých ateliérů. Na Sretěnském bulváru měli své ateliéry Ilja Kabakov, Viktor Pivovarov 
a Vladimir Jankilevskij, Oleg Vasiljev a Erik Bulatov pak na sousedním Čistoprudném bulváru. 
Zásluhou Viktora Pivovarova byl do skupiny zařazen také Eduard Štejnberg, který měl ale 
ateliér jinde. V dopise, který Pivovarov adresoval Chalupeckému, se dočteme: Chtěl bych 
Vám říct, že díky Vám vztahy několika moskevských umělců, které do této doby byly jen 
přátelskými a kolegiálními, teď získaly úplně jinou formu, formu umělecké skupiny. Nový 
název, který jste vymyslel, „Škola Sretěnského bulváru“, začal již žít na mně i na Vás 
nezávislým životem. Jen jedné chyby jste se dopustil, kterou, jak jsem si jistý, velmi rád 
napravíte. Pod „Školou Sretěnského bulváru“ jste zahrnul čtyři umělce: Kabakova, Bulatova, 
Jankilevského a mě. Ale do našeho společenství patří ještě jeden umělec, kterého máte Vy i 
my velice rádi. Je to Edik Štejnberg, který se stal díky svým mimořádným duševním kvalitám 
sjednocujícím článkem našeho společenství.248  
Do okruhu přátel „Sretěnského bulváru“ jsou pak také řazeni Ivan Čujkov a Eduard 
Gorochovskij. Umělce spojovaly spíše přátelské vztahy než stejné umělecké názory, jak 
poznamenal Ilja Kabakov, který označení skupina „Sretěnský bulvár“ označil dokonce za lživé, 
fiktivní a povrchní.249 Podobný názor vyslovil i Erik Bulatov,250 který byl společně s Olegem 
Vasiljevem ke skupině přiřazen poněkud neprávem. Chalupecký se totiž mylně domníval, že 
jejich ateliér se také nachází na Sretěnském bulváru. 
I přes tyto poměrně vyhraněné názory některých autorů se označení „Škola Sretěnského 
bulváru“ v uměleckém světě ujalo. A důvodem pravděpodobně nebyly pouze sousedské a 
přátelské vazby, ale i některé shodné umělecké zájmy. Výše zmíněné umělce spojuje zájem o 
existenciální a metafyzickou problematiku, který se projevuje především v práci se světlem. 
Viktor Pivovarov Chalupeckému napsal: Je možné, že i takové protichůdné koncepty jako u 
Jankilevského a Štejnberga se někde scházejí. Kabakov přišel s názorem, že spojujícím 
problémem nás všech je problém světla chápaného jak ve výtvarném, tak v metafyzickém 
významu.251  
Ostatně Ilja Kabakov se společnými i odlišnými rysy umělců zahrnutých do „Školy 
Sretěnského bulváru“ zabýval rovněž v článku nazvaném Культура, „Я“, „Оно“ и 
Фаворский свет (Kultura, „Já“, „Ono“ a Táborské světlo) napsaném v roce 1980.252 Kabakov 
zde vytvořil graf, do kterého začlenil jednotlivé osobnosti. Do spodní části umístil pojem 
„Ono“ představující energii a sílu, která podle něj vyzařuje z obrazů Vladimira Jankilevského. 
Nahoře se nachází „Táborské světlo“, tedy vše metafyzické, vyšší, ideální, svět obrazů 
Eduarda Štejnberga. Levá část grafu představuje „Kulturu“, a zde nacházíme tvorbu Erika 
Bulatova, kterou Kabakov charakterizoval jako jasnou a otevřenou. Pravá část patří „Já“, kam 
Kabakov umístil svou vlastní tvorbu, která podle něj vychází z vnitřních impulzů tohoto „Já“.  
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Do středu grafu umístil Kabakov Viktora Pivovarova, který podle něj všechny tyto čtyři 
tendence spojuje: V něm se spojuje jak osobní, tak i kulturní hledisko, existuje u něj jak 
obrovské utajené „Ono“, tak velký oduševnělý prosvětlený zdroj.253  
 
Jak již bylo zmíněno, umělce ze „Školy Sretěnského bulváru“ spojovaly především přátelské 
vztahy, které byly velice podstatným rysem celého ruského neoficiálního umění. Pro umělce, 
kteří žili v neustálém strachu z možných represí a kteří nemohli vystavovat, bylo vzájemné 
setkávání se, nesmírně důležité. Leonid Sokov vzpomíná: Panovala přátelská atmosféra, 
vylezl jsi z lepkavého sovětského bahna a byl jsi obklopen vřelostí a porozuměním […] 
K přátelům jsi mohl přijít v jakoukoli hodinu, aniž bys zazvonil, a byl jsi radostně přijat, 
nakrmen a vyslyšen se všemi svými problémy.254  
A Ivan Čujkov dodal: Atmosféra mezi neoficiálními umělci byla úžasná. A tato úžasná, tvůrčí 
atmosféra se rodila díky neustálému setkávání. Neustále jsme diskutovali, ukazovali si práce, 
četli. To všechno bylo velice důležité […]255 
Důležité byly především diskuse o uměleckých dílech, které nahrazovaly veškerý veřejný 
kulturní život, provokovaly umělce k interpretacím vlastních děl a staly se pro ruské umělce 
něčím zcela přirozeným. Jedním ze společenských center, kam kromě umělců přicházeli 
rovněž filosofové a literáti, se stal dům na Festivalnoj ulici, kde bydleli se svými rodinami Ilja 
Kabakov, Eduard Gorochovskij, Viktor Pivovarov a Ivan Čujkov.  
 
Blízké přátelské vztahy ale, bohužel, netrvaly věčně. Utrpěly jak vlnou emigrací, rozdílnou 
pozorností, které se v zahraničí umělcům dostalo, tak komerčními úspěchy, pro které se 
symbolem stala aukce Sotheby’s, která proběhla v Moskvě v roce 1988.  
 
 
Aukce Sotheby’s 
Aukce Sotheby’s skutečně představovala zásadní zlom, kterým je někdy datován i konec 
ruského neoficiálního umění. V tento den, jak napsal Viktor Pivovarov, pohřbili všechno, co 
jsme nazývali uměním.256  
Západnímu komerčnímu trhu byla nabídnuta jak ruská avantgarda, tak současné ruské umění 
a západní trh se skutečně nasytil. Nejdráž prodaným dílem se stal obraz Alexandra Rodčenka 
Linie z roku 1920 za 564 300 dolarů, kterému ale směle konkuroval Fundamentální lexikon 
Gríši Bruskina z roku 1986 prodaný za 413 820 dolarů.257 Mohlo by se zdát, že od této chvíle 
se ruští neoficiální umělci stali hvězdami uměleckého světa. Ceny jejich děl šly skutečně 
střemhlav nahoru, Západ s ruským uměním již musel počítat, ale skutečné slávy a 
všeobecného uznání se dočkal v zásadě pouze jeden Rus – Ilja Kabakov.  
Co se týká Gríši Bruskina jeho úspěch pokračoval, ale především v komerční sféře. Zůstal 
věrný tradičním formám, jako jsou obraz a socha. Kdežto Ilja Kabakov si získal uznání u 
kritiků a kurátorů, protože používal aktuální formy, především instalace. Ale nejen to. 
Kabakov splňoval i intelektuální kritéria, která západní kurátoři kladli na současné umění. 
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Sofistikovaně reflektoval sovětské reálie a vědomí sovětského člověka, a proto se stal 
ideálním zástupcem ruského neoficiálního umění. Více zástupců nebylo potřeba ani pro 
umělecký trh, ani pro uměleckou kritiku. Ostatní umělci dostali většinou od západního 
uměleckého trhu tvrdou ránu. Neznali marketingové strategie a do západního uměleckého 
dění se příliš nezapojili. Většinou spolupracovali s ruskými galeristy či sběrateli a západní 
diváky si nenašli.  
 
Viktor Pivovarov, který na aukci Sotheby’s chyběl, jelikož byl v té době již pečlivě „schován“ 
před jakýmkoli komerčním ruchem v Československu, vylíčil situaci, která nastala po zmíněné 
legendární aukci, s velkým nadhledem a humorem: Někteří dělali, jako by se nic nestalo. 
Jezdili na Západ, důvěřivě dělali výstavy u nějakých podvodníků a darebáků, kteří si říkali 
galeristé, poskytovali rozhovory, žili u bohatých mecenášů na březích teplých moří, dobře 
jedli, odkládali si do banky penízky a po nocích tiše plakali do polštáře. Druzí ztratili zdravý 
rozum, v těžkém paranoidním poblouznění viděli kolem sebe vrahy, spiknutí, intriky, bernsko-
newyorsko-kolínskou mafii atd. Třetí, „tichošlápkové“, si ryli své nory v naději, že se schovají 
a „přezimují“. Čtvrtí propadli duchařině, navlíkli na sebe zlaté pravoslavné ornáty nebo zářivé 
suprematistické brnění. Ve skutečnosti měli všichni jen jeden úkol – umřít a čím dřív, tím líp. 
Živí pouze překáží krystalizaci, klasifikaci, a hlavně normálnímu prodeji a nákupu. Stavba je 
hotová, doklad o přijetí byl podepsán, vše, co bylo přidáno po 7. 7. 1988, je navíc a nemá 
žádnou cenu.258 
Vliv trhu byl skutečně zásadní. Na aukci Sotheby’s bylo ruské neoficiální umění postaveno na 
roveň ruské avantgardě. Ale tato rovnost nevydržela. Umělecký trh dal jednoznačně 
přednost již etablované avantgardě před neohraničeným přílivem nových a neprověřených 
jmen.  
 
Pokusme se nyní stručně shrnout problematiku přijetí ruského neoficiálního umění 
Západem. O tuto sféru umění se nejdříve zajímali především diplomaté a novináři, z čehož 
vyplývá, že zájem byl především politický a vycházel z reality studené války. Pozornost se 
tedy v první řadě soustředila na umění, které kriticky reflektovalo politickou a společenskou 
situaci v Rusku. Z tohoto důvodu byl preferovaný především soc-art. Zájem západních 
historiků umění a kritiků byl téměř nulový. Jejich představa, že ruské neoficiální umění bude 
po formální stránce něčím zcela odlišným od západních forem umění, se nenaplnila. Nové 
umělecké formy totiž skutečně vznikaly na Západě a to, že je ruští umělci originálním 
způsobem používali a dávali jim nové obsahy, je už většinou nezajímalo. A zcela zásadní roli 
sehrál také již zmíněný umělecký trh. Příliv „levného“ uměleckého zboží z Východu 
představoval hrozbu devalvace již stanovených cen západního umění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
258 Пивоваров 2004a, s. 95–96.  
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ZAMILOVANÝ AGENT 
Viktor Pivovarov v Praze 

 
Nový začátek 
Ještě před definitivním přestěhováním přijel Viktora Pivovarova do Prahy varovat Ilja 
Kabakov, který jasně viděl, že z hlediska umělecké kariéry je Praha naprosto neperspektivní 
místo, ale Viktor na to měl jiný názor. Považoval Prahu za nulový bod mezi Západem a 
Východem, Severem a Jihem, socialismem a kapitalismem. A domníval se, že pro umělce je 
život v tomto „místě nula“ velice důležitý.259  
 
K definitivnímu přestěhování do Prahy došlo 14. března 1982 do bytu v Jaromírově ulici č. 34 
v Nuslích. Později přijela i Viktorova maminka Sofia Borisovna a syn Pavel, který začal v říjnu 
1984 studovat na radu Jaromíra Zeminy scénografii na pražské DAMU. Dvaadvacátého 
července, tři roky po přestěhování, se rodina rozšířila o dalšího člena. V malém nuselském 
bytě se objevilo dítě, dcera Máša, která jednoho dne možná napíše o svém otci pár řádků.  
Andrej Kovaljev, známý moskevský kritik, o Viktorově přestěhování napsal: Jednou odjel ze 
SSSR, ale na skutečný Západ nedojel. Prostě se zamiloval do krásné a milé ženy Mileny a bez 
jakékoli disidentské hysterie zůstal na půl cesty v Praze.260  
Ačkoli se Viktor Pivovarov po svém přejezdu ocitl jak díky Jindřichu Chalupeckému, tak díky 
své ženě v podobném uměleckém prostředí jako v Moskvě, tedy v prostředí neoficiálních 
umělců, musel se s novou situací vyrovnat. Ve své autobiografické knize píše o tom, že musel 
doslova začít od nuly, musel se znovu „naučit mluvit“, tedy osvojit si jiný výtvarný jazyk.261  
V Moskvě byla Pivovarovova tvorba již zařazená do kontextu a byla v určitém okruhu diváků 
známá. V československé metropoli se Pivovarov setkal s nepřipraveným divákem. A navíc 
jako konceptuální umělec pracoval s textem, a to pouze s textem v ruském jazyce, což byla 
pro středoevropského diváka další bariéra. Ale jisté pozitivum zde bylo. V době přejezdu se 
jeho tvorba nacházela v určité krizi. Umělec měl pocit, že bloudí hlubokým lesem, ve spleti 
nejrůznějších uměleckých směrů, ale díky tomu, že se ocitl v jiné kultuře, si dokázal svou 
novou cestu najít. Přestěhování do Prahy mu tedy pomohlo krizi překonat.262 Lze říci, že díky 
přejezdu do Prahy mohl Viktor Pivovarov lépe pochopit sám sebe. V Moskvě byl spíše 
členem určitého uměleckého okruhu než samostatnou individualitou. V Praze si mohl jasně 
uvědomit svou odlišnost, jedinečnost, a mohl se tak stát sám sebou.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
259 Клусакова, Яна [Klusáková, Jana]. Судьба русского художника. Русская мысль, 3889, 1991. 
260 Ковалев, Андрей. Книга Виктор Пивоваров Влюбленный агент. Афиша, 21. 1.–3. 2. 2002, s. 94.  
261 Pivovarov 2018, s. 141.  
262 Pánková, Marcela. Úvodní Text. In: Viktor Pivovarov, Obrazy z let 1981–1984. Praha: Ústřední kulturní dům 
železničářů, 1984. 
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Když už jednou jsi na lodi, ať už jsi jakýkoli, nějak už dopluješ spolu s ostatními a já jsem se 
pustil do plavání sám v děravém klobouku. Dopluju, nebo ne? Vždyť nemám k takovému 
plavání žádné dispozice. Vždyť je to k smíchu předpokládat, že v dnešní době stačí dělat 

dobré věci a nějak doplaveš, tzn. dočkáš se uznání, nebudeš zapomenut, budou tvoje obrazy 
někomu potřeba. Vždyť kromě dobrých obrazů musí být dneska umělec výborným 

organizátorem, propagátorem svých věcí, politikem a diplomatem, a samozřejmě vynikajícím 
obchodníkem. Neskutečně se klaním před těmi, kdo tento talent mají, jelikož je nepovažuji za 

menší talenty než ty, kdo malují obrazy, ale já sám tyto schopnosti nemám. A tak sedím ve 
svém děravém klobouku se svými obrazy a kresbami, se svou poslepovanou z různých kousků 

rodinou a plavu. Hurá! Teď ještě sešijeme ze starých prostěradel plachtu a poplaveme 
rychleji.263 

 
Česká neoficiální umělecká scéna přijala Viktora Pivovarova velmi srdečně a přátelsky, ale po 
stránce umělecké cítil silnou odlišnost. Cítil se jako bílá vrána.264 Jazyk, který je v tvorbě 
Pivovarova zásadní složkou, ale nebyl jedinou bariérou v pochopení. Viktor Pivovarov 
například zmínil,265 že zcela jiné bylo vnímání barvy. Čeští umělci, se kterými se po svém 
přestěhování setkal, většinou nepoužívali čisté jasné barvy (červenou, žlutou, černou), 
vnímali je jako něco vulgárního. Dávali přednost zdrženlivé, kultivované barevnosti, 
odstínům šedé a bílé. Jiná byla samozřejmě také mentalita českých umělců, ale i diváků. 
Viktor Pivovarov v několika rozhovorech poznamenal,266 že pro české prostředí je 
charakteristická určitá zakomplexovanost a přehnaná skromnost, která vede k tomu, že se o 
umění a zásadních otázkách nediskutuje. Umění je vnímáno jako cosi tajemného, sakrálního 
a nemělo by se příliš rozebírat. Z tohoto důvodu se zde velmi těžce rozvíjí jakákoliv intenzivní 
debata o umění, na rozdíl od ruského prostředí, kde se vášnivě a neustále diskutuje a kde je 
problém opačný. Ruský umělec je leckdy pyšný přespříliš. Přičemž Viktor Pivovarov zdůraznil, 
že skromnost českých umělců není namístě: Já vidím, že čeští umělci, které znám a vážím si 
jich, jsou neuvěřitelně talentovaní […] A já vím, že kdyby je západní art-systém přijal, kdyby se 
jejich věci neustále reprodukovaly v prestižních časopisech, nabízely na hlavních jarmarcích a 
tak dále, nevypadaly by v žádném případě jako provinciální umělci.267  
Zajímavé byly také reakce českých diváků na prezentaci alb. Když tento specifický umělecký 
žánr propojující slovo a zobrazení představil Viktor Pivovarov během filosofického semináře 
v bytě Ivana Havla, publikum reagovalo smíchem. Ačkoli tematika alb je spíše melancholická 
a existenciální, diváci se bavili. Znovu pak alba, konkrétně Mikrohomus a Kabakov a 
Pivovarov, autor uvedl v bytě Jiřího Šetlíka. Mezi diváky byli Čestmír Kafka, Adriena 
Šimotová, Vladimír a Věra Janouškovi, Bedřich Dlouhý a Hugo Demartini. V archivu umělce se 
zachovala kopie dopisu, kterou bezprostředně po této prezentaci alba umělec napsal Iljovi 
Kabakovovi. V dopise se píše, že reakce českých umělců byly velmi pozitivní, dokonce se 
vyjádřili v tom smyslu, že by to mohla být skutečná alternativa současnému západnímu 

                                                      
263 Viktor Pivovarov, převzato z: Пивоваров, Виктор. Автопортрет в шляпе. Nepublikovaný strojopis, 1987, 
archiv NFVP, inv. č. 120. 
264 Marxová, Alice. Jsem první našeho kmene [rozhovor s malířem Viktorem Pivovarovem]. Roš Chodeš, 65, 
2003, s. 6–7.  
265 Гербеев 2014. 
266 Glanc 1994, s. 13. Verecký, Ladislav. Rusko je rodu ženského [rozhovor]. Magazín Dnes, 34, 1995, s. 21–22.  
267 Алексеев 1998, s. 30.  
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umění, které se podle nich nachází v krizi. Když je ale Viktor pobídl, zda nechtějí žánr alba 
také vyzkoušet, razantně to odmítli s tím, že se jedná o výsostně ruský fenomén.268 
 
A mezi jakými českými umělci se Viktor Pivovarov po svém přestěhování ocitl? Byli to umělci 
jako Karel Malich, Hugo Demartini, Theodor Pištěk, Čestmír Kafka, Bedřich Dlouhý, Václav 
Stratil a především pak umělci z bývalé skupiny UB12: Adriena Šimotová, Václav Boštík, 
Stanislav Kolíbal, Vladimír a Věra Janouškovi, Daisy a Jiří Mrázkovi. Nejsilněji na něj 
zapůsobila meditativní malba Václava Boštíka, která ho inspirovala k řadě vlastních 
abstraktních kreseb (obr. 62). V recenzi ke skupinové výstavě konané v roce 1999 v Galerii 
Šternberk srovnal Viktor Pivovarov Boštíka s umělcem, který ho rovněž výrazně ovlivnil – 
Kazimirem Malevičem. Podle něj mluví oba o bezpředmětném světě, ale každý jiným 
způsobem.269  
Mezi teoretiky umění našel Viktor Pivovarov i několik přátel. Kromě již zmíněného Jindřicha 
Chalupeckého to byli především Jiří Šetlík, Marcela Pánková a Jaromír Zemina, kteří 
Pivovarova podporovali, snažili se prosadit jeho výstavy a napsali rovněž texty k jeho prvním 
výstavám.270 Jaromír Zemina se po sametové revoluci navíc zasloužil o to, aby Národní 
galerie koupila čtrnáct obrazů z cyklu Deník výrostka a album Mikrohomus.  
Z mladší generace byli Pivovarovovi blízcí někteří umělci z nově vzniklé skupiny Tvrdohlaví, 
především Jiří David a František Skála. Přátelské vztahy později navázal také s Erikou 
Bornovou, Tomášem Císařovským, Václavem Jiráskem, Ivanou Lomovou, Michalem 
Nesázalem nebo Martinem Polákem.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
268 O prezentaci alb v bytě Jiřího Šetlíka píše Viktor Pivovarov v dopise Iljovi Kabakovovi v roce 1982, viz archiv 
NFVP, inv. č. 155.  
269 Pivovarov, Viktor. K nebi. Ateliér, 8, 1999, s. 9. 
270 Zemina 1984. Pánková 1984. Šetlík, Jiří. Úvodní text. In: Viktor Pivovarov. Kresby a akvarely. Praha: Kulturní 
centrum Opatov, 1988.  



 67 

Aktivity Viktora Pivovarova v rámci české umělecké společnosti 
Viktor Pivovarov se o současnou českou uměleckou scénu živě zajímal – a stále zajímá – a 
napsal o českých umělcích řadu článků. O Václavu Boštíkovi,271 o skupině B. K. S.,272 o 
fotografiích Martina Poláka a Lukáše Jasanského,273 o Jiřím Johnovi,274 Michalu Nesázalovi,275 
Martinu Mainerovi,276 Theodoru Pištěkovi,277 Jiřím Davidovi278 či Ivaně Lomové.279  
 
Pivovarov se stal členem Nové skupiny, která vznikla v roce 1987 pod vedením Jindřicha 
Chalupeckého, který vybíral jak členy, tak vymýšlel celkovou orientaci uskupení. 280 
Organizační provoz skupiny zajišťoval předseda Olbram Zoubek. Skupina chtěla navázat na 
tradici uměleckých spolků, jako byly Mánes nebo Umělecká beseda. Chalupecký trval na 
tom, aby skupina sdružovala všechny kvalitní neoficiální umělce, takže záběr byl velký. Byli 
zde architekti, teoretici i výtvarní umělci různých generací a názorů. Mezi zakládající členy 
patřili například Jan Bauch, Jiří David, Stanislav Diviš, Josef Hlaváček, Čestmír Kafka, Stanislav 
Kolíbal, Vladimír Merta, Jiří Šetlík, Adriena Šimotová, Jaromír Zemina aj. Spolek si pronajímal 
malý sál v Hlaholu, kde se konaly přednášky. Probírala se současná světová architektura, 
filosofie, problematika postmoderny a autenticity umění, uskutečnily se vzpomínkové 
večery. Po výstavě v Národní galerii v roce 1990, na níž prezentoval svá díla i Viktor 
Pivovarov a která se poté přesunula do Domu umění v Opavě, ale chod skupiny upadal a 
nakonec byl Olbramem Zoubkem uveden do klidu.281 Viktor Pivovarov měl snahu se aktivně 
podílet na činnosti skupiny, jak vyplývá z dopisu Olbramu Zoubkovi z roku 1989, v němž 
předkládá několik návrhů na aktivity spolku. Navrhuje například zavést každoroční čestná 
vyznamenání (například cenu Františka Kupky za malbu, cenu Josefa Váchala za grafiku), 
pořádat výstavy, na které by byli přizváni i čeští umělci žijící v zahraničí (Jiří Kolář, Jiří 
Dokoupil, Magdalena Jetelová, Milan Kunc ad.), nebo založit nezávislý umělecký časopis.282 
Bohužel žádný z Pivovarovových návrhů nebyl realizován.  
 
Články, recenzemi na výstavy a členstvím v Nové skupině Pivovarova aktivita v rámci českého 
uměleckého prostředí neskončila. Rok po sametové revoluci se Viktor Pivovarov s Milenou 
Slavickou, Adrienou Šimotovou a Václavem Stratilem přihlásili do konkurzu na vedení 
nekomerční galerie, která dříve patřila Svazu umělců a jmenovala se Galerie Československý 
spisovatel. Nacházela se v suterénu Topičova domu na Národní třídě. Konkurz vyhráli a 
galerii pojmenovali Pi-Pi-Art. Inspirovali se ve Washingtonu, kde měl v roce 1990 Pivovarov 

                                                      
271 Pivovarov, Viktor. O Boštíkovi. Album k sedmdesátinám Václava Boštíka. Praha: Samizdat, 1983. 
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275 Pivovarov, Viktor. Michal, pes a prezident. Ateliér, 5, 1993, s. 4–5.  
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281 Pánková, Marcela. Nová skupina, rozhovor Marcely Pánkové s Olbramem Zoubkem. In: Pánková, Marcela – 
Slavická, Milena (ed.). Zakázané umění II, 1–2, 1996, s. 115–118.  
282 Dopis předsedovi Nové skupiny Olbramu Zoubkovi. Archiv NFVP, inv. č. 281.  



 68 

výstavu v galerii The Washington Project for the Art. Název si upravili na Prague Project for 
the Art a z toho pak vznikla dvojsmyslná zkratka Pi-Pi-Art. Prvním impulzem k vzniku galerie 
byla diskuse o české identitě, kterou uspořádala Milena Slavická v roce 1988 v rámci večerů, 
které probíhaly v Hlaholu. Cílem galerie bylo podpořit místní kulturní sebevědomí, ukázat, co 
je neopakovatelné a unikátní právě pro české prostředí. Milena Slavická dramaturgii galerie 
vysvětlila následovně: My jsme chtěli dramaturgii Pi-Pi-Artu dělat nezvyklým způsobem. 
Chtěli jsme dát umělci prostor, aby si mohl zrealizovat něco, co by mu jinde nedovolili nebo 
by si to on sám nedovolil. […] Chtěli jsme dát prostor nejen umělcům, ale i originálním lidem a 
zajímavým věcem.283  
Galerie existovala, bohužel, jen rok. Nový majitel domu měl s prostorem jiné plány. Ale 
během tohoto krátkého období zde proběhlo šest zajímavých výstav.  
Činnost galerie zahájila výstava s názvem 17 let tajné organizace B. K. S., která poprvé 
odtajnila veřejnosti záhadné bratrstvo „Bude Konec Světa“. Umělci v čele s Františkem 
Skálou byli v černých oblecích posetých odznaky řádu zelené berušky a s nagelovanými vlasy 
neseni v rakvích po Národní třídě. Po zahajovací řeči, o kterou byl požádán Viktor Pivovarov, 
umělci pomocí provázku rozprášili staré pýchavky, které byly umístěny v pastičkách na myši 
nad každou rakví. Výstava se stala symbolem nastupující svobody.  
Kontroverzní výstavu Jiřího Davida nazvanou Pocta českým kunsthistoričkám objasnila 
Milena Slavická následovně: Já jsem tu výstavu chápala jako memento kunsthistoričkám, aby 
nebyly tak svázané do kunsthistorických šněrovaček. Což se na druhé straně děje i mužům. 
Ale David to adresoval ženám, v uměleckém světě jich tenkrát působilo hodně. Možná na ně 
měl vztek. To já nevím. Ale myslím si, že ne. Tou výstavou chtěl nejspíš říct: buďte samy 
sebou, buďte svobodné a nezapomínejte, že umění je o erotice víc, než si myslíte.284 
Galerie Pi-Pi-Art dále představila projekty Miloše Šejna (Čára Miloše Šejna), Michala Gabriela 
(Věty v prostoru), Michala Nesázala (Česká duše) a uspořádala expozici věnovanou knihám 
samizdatového nakladatelství Trigon (Zadrobílek a Faust). V plánu byly také výstavy skupiny 
Bratrstvo (Modré světlo a ortodoxní mysticismus), Jana Merty, Petra Nikla, Vladimíra Merty a 
fotografů Jasanského a Poláka. Na ty, bohužel, již nedošlo. 
Po ukončení činnosti galerie uspořádal autorský tým ještě dvě výstavy, obě na Národní třídě. 
V ÚLUV (Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby) to byla výstava Nová intimita (1991) a 
ve Špálově galerii expozici Mezi Ezopem a Mauglím (1992)285. Nová intimita se zabývala 
tenkou hranicí mezi soukromým a veřejným. Inspirovala se, mimo jiné, tehdy módními 
americkými reality show, ve kterých lidé odhalovali veřejnosti své nejintimnější problémy. 
Umělci zveřejnili v katalogu velmi osobní materiály, například fotografie ze svateb, oslav 
anebo večírků.286 Viktor Pivovarov zde vystavil cyklus s názvem Bílé kuličky, jehož součástí byl 
kupříkladu velice intimní deník jakoby psaný mentálně postiženým chlapcem (obr. 63). 
V Pivovarovově tvorbě se téma supersenzitivního postiženého osamělého chlapce, který 
vnímá své okolí velice ostře a svébytně, objevilo několikrát. Tento chlapec nikdy nemá 
jméno, je vždy označen pouze písmenem M. Podvědomým inspiračním zdrojem mohla být 
Faulknerova kniha Hluk a vřava, která na Viktora Pivovarova kdysi velice silně zapůsobila.  
 

 

                                                      
283 Jeřábková 2011, s. 237. 
284 Tamtéž, s. 237. 
285 Čiháková-Noshiro, Vlasta – Slavická, Milena. Mezi Ezopem a Mauglím. Praha: Unie výtvarných umělců, 1992. 
286 Z vystavovaných umělců můžeme zmínit: Jiřího Davida, Milenu Dopitovou, Pavla Humhala, Jiřího Kovandu, 
Petra Lysáčka, Michala Nesázala, Pavla Pepperštejna, Petra Písaříka, Václava Stratila či Antonína Střížka. 
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Z deníku M. 
11. června 

Ležel jsem na pohovce. Díval jsem se na stěny a do stropu. Hodně jsem přemýšlel, nejdříve o 
dobrém, potom o špatném, o smrti. Abych přestal přemýšlet, vstal jsem a vyšel ven. V trafice 
jsem si koupil časopis Zdraví a pak jsem z něj doma vystřihával fotografie. Dlouho. Podařilo 

se to dobře.287 
 
Výstava Mezi Ezopem a Mauglím (1992) se týkala i/racionálních složek uměleckého díla. 
Ezop, vypravěč orientovaný na morálku, odkazoval na racionální přístup k umělecké tvorbě, 
kdežto Mauglí, romantický hrdina, na její iracionální zdroje. Výstava tak řešila základní 
kontrapozici dějin umění: na jedné straně emocionalitu, divokost, bezprostřednost, na druhé 
rozvahu, intelekt a etické uvažování. Kurátorky výstavy Milena Slavická a Vlasta Čiháková-
Noshiro daly prostor celé řadě českých umělců s tím, že tvůrci si sami rozhodovali o tom, co 
vystaví. Instalace expozice byla velmi neobvyklá, snad i proto vyvolala ostrou kritiku. V tisku 
se dočkala radikálního odsouzení z pera Marka Pokorného.288  
 
Další výraznou aktivitou Viktora Pivovarova v porevoluční době byla jeho spolupráce na 
podobě časopisu Výtvarné umění. Časopis vycházel v letech 1990–1997, navazoval na 
stejnojmenný časopis zakázaný režimem v roce 1971289 a jeho šéfredaktorkou byla Milena 
Slavická. Pivovarov se podílel na celkové koncepci a vytvářel makety všech čísel, které pak 
graficky zpracovával a pro tisk připravoval Ondřej Grygar. Časopis zanikl z finančních důvodů.  
Zmíněné aktivity Viktora Pivovarova skončily tedy určitým rozčarováním: V té době jsem byl 
v kontaktu s velkým množstvím lidí, velmi mnoho mladých umělců za mnou chodilo do 
ateliéru. A pak to najednou velmi rychle skončilo. Změnilo se klima, entuziasmus se vytratil a 
všichni zalezli zpátky do svých nor. Určité síly, ambice a energii jsem měl, ale nikdo o to 
nestál.290 
 
Do veřejné umělecké diskuse ale přece jen ještě několikrát zasáhl. V článku Veletržní hanba v 
roce 1996 ostře zkritizoval novou stálou expozici českého umění ve Veletržním paláci.291 
Napadl jak výběr budovy, která se svou původní funkcí obchodního domu pro výstavní účely 
zcela nehodí (špatné světelné podmínky, rušivé technické a architektonické detaily, 
nevhodné členění panely), tak celkovou koncepci expozice, ve které podle něj chybí 
dramaturgie, kontrasty a kontrapunkty. Výsledkem je výstava, v níž výjimečné osobnosti 
českého umění zcela zanikají, jsou „rozředěny“ nebo zcela chybějí. Jakákoli svébytnost a 
originalita českého umění jsou potlačeny. Svůj článek Viktor Pivovarov uzavřel 
konstatováním: Je nutné si otevřeně přiznat, že Veletržní palác ani prostorově, ani esteticky, 
ale ani ekonomicky pro účely muzea není vhodný. A nezachrání ho ani sebegeniálnější 
koncepce. Jediným možným řešením je ho zavřít, prodat a za získané peníze postavit novou 
budovu.292 
Dalším veřejným vystoupením Viktora Pivovarova byla jeho obhajoba ředitele Galerie 
Rudolfinum Petra Nedomy v roce 2009, kdy ho z funkce chtěl odvolat nově nastupující 
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ředitel České filharmonie Vladimír Darjanin. Viktor Pivovarov vystoupil v závěru tiskové 
konference o budoucnosti Rudolfina a slíbil Darjaninovi, že pokud se pokusí nenápadně 
Nedomu z Rudolfina vytlačit, budou zdejší umělci psát osobní dopisy dirigentům a 
hudebníkům po celém světě, aby zvážili svou spolupráci s Českou filharmonií.293 Tlak 
odborné veřejnosti byl úspěšný. Nedoma ve své funkci zůstal.  
 
 

Pražské ateliéry 
První pražský ateliér Viktora Pivovarova se nacházel Pod Zvonařkou a jeho původním 
majitelem byl František Šmejkal. Jednalo se o malý vlhký temný suterénní prostor, který 
Pivovarov používal v zásadě jen jako sklad svých obrazů. Druhý ateliér v ulici Petra Rezka měl 
také jen jednu malou místnost, ale za to velké okno s krásným výhledem na Prahu. Když 
Pavlu Pepperštejnovi odpoledne skončily přednášky na DAMU, pracoval zde společně se 
svým otcem. V ulici Petra Rezka vznikl například cyklus Čas RŮŽE.  
V roce 1990, tedy osm let po přestěhování z Moskvy, si Viktor Pivovarov vybudoval ateliér 
svých snů. Vznikl rekonstrukcí půdy domu v Jaromírově ulici č. 34, kde měla rodina byt o dvě 
patra níž. Byl prostorný, se střešními okny, severním světlem, pokojíčkem pro maminku Sofii 
a případně Pavla (v této době žil již v Moskvě). Tento ideální prosvětlený prostor umělec 
pojmenoval „Sedmé nebe“ a každý, kdo vystoupal do posledního patra nuselského domu, se 
o tom mohl přesvědčit na tabulce pověšené na dveřích.  
V „nebi“ bylo Pivovarovovi dopřáno pracovat jen pět let. V roce 1995 přešel dům 
v Jaromírově ulici v restituci do vlastnictví pana Jírů, který stanovil nájem za nebytový 
prostor na 30 000 korun měsíčně. „Nebe“ si nemůže dovolit každý.  
Čtyři roky pak Viktor pracoval v rodinném domě v Úhlavské ulici č. 14 v Kunraticích, kam se 
část rodiny v srpnu 1995 přestěhovala. „Jaromírka“ si ale Viktora zavolala zpátky. V roce 
1999 zde začal opět pracovat. Do „nebe“ sice vpuštěn už nebyl, ale postačil mu zmíněný byt 
o pár pater níže. A takto na něj vzpomíná: Jaromírka byla obzvlášť krásná. I když moje 
pracovní místnost nebyla právě velká, jen dvacet dva metrů čtverečních, zato tam byly vysoké 
stropy a dvě krásná velká okna. Okna byla orientovaná na sever, jak se patří v malířském 
ateliéru, a naproti stály domy, které odrážely sluneční svit. Takže i za jasného slunečního dne 
bylo v mé pracovní místnosti úžasné měkké rozptýlené světlo. Jinak než božské jsem tomu 
světlu neříkal.294  
Ale ani v tomto „nižším nebi“ nebylo Pivovarovovi dopřáno pracovat věčně. Přesně po deseti 
letech ho majitel domu vyhodil. Viktor se přesunul zpátky do Kunratic, na adresu K Zeleným 
domkům, kde domky sice nebyly zelené, ale za to tu byly krásné vzrostlé zelené stromy: Za 
oknem jsou obrovské stromy sahající až do samotného sedmého nebe! Lípa a dub. Tak 
obrovské a tak krásné, že člověk nemůže uvěřit, že na světě existuje zlo.295  
„Božské nuselské světlo“ tu chybělo, i vysoké stropy, ale přesto si Viktor nový prostor oblíbil, 
a jak je jeho zvykem, dal mu jméno: „Floo“. Pojem „Floo“ vychází z alba Mikrohomus a je 
jakousi neidentifikovatelnou, bílou, tajemnou činností, kterou se zabývá hlavní postava alba.  
Během práce na tomto textu došlo k zatím poslednímu přestěhování, sice jenom v rámci 
Kunratic, avšak do nově zrekonstruovaného domu s přistavěným velkým světlým ateliérem 
hned naproti stávajícímu rodinnému domu, tedy na adresu Úhlavská 13 (mimochodem 
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umělcův první ateliér v ulici Bohdana Chmelnického v Moskvě byl rovněž v domě číslo 13). V 
„Rabinoviči“, jak tento dům Pivovarov pojmenoval, kromě ateliéru vzniklo také sídlo 
Nadačního fondu, archiv, a hlavně vydlážděný dvoreček s vinnou révou a starou pumpou.  
 
 

Ilustrace 
Po přestěhování do Prahy chtěl Viktor Pivovarov pokračovat v ilustrování dětských knih. 
Nabídl své služby Albatrosu a Lidovému nakladatelství, ale neuspěl. Jediné, k čemu ho 
„pustili“, byli ruští autoři. A tak v roce 1983 vznikly ilustrace ke sbírce básní Velemira 
Chlebnikova Všem pro nakladatelství Odeon (obr. 64).296 Ačkoli byl Chlebnikov v Rusku na 
seznamu zakázaných autorů, Viktor Pivovarov jeho tvorbu znal a velmi ji obdivoval: 
podotkněme, že v šedesátých letech z jeho tvorby vyšlo v Americe kompletní vydání, které 
do Moskvy propašoval a Viktorovi daroval novinář Robert Kaiser. Viktor se do Chlebnikova 
zamiloval. Znamenal pro něj naprostou svobodu v zacházení se slovem a podobnou svobodu 
se snažil vyjádřit i ve vizuálním doprovodu jeho poezie. 
 

Člověk si přečte pár veršů a spadnou z něj tuny špíny. V tom má Chlebnikov jen jednoho 
soupeře, který ho dokonce ještě předčí – Igora Cholina. 
Chlebnikov, Cholin a Platonov jsou moje tajné lásky.297 

 
Ilustrace k Chlebnikovovi korespondují s Pivovarovovou volnou tvorbou tohoto období. Na 
obrazech Sníh a sen (obr. 145), Sentimentální cestovatel (obr. 146) nebo Strach a chvění 
můžeme najít velice podobné motivy související s nostalgií, steskem po Rusku.  
 
Viktor Pivovarov pak pro Odeon ještě ilustroval knihu Konstantina Vaginova Román 
nanečisto (1989) (obr. 65)298 a pro nakladatelství Československý spisovatel výbor 
z Pasternakovy poezie vydaný pod názvem Hvězdný déšť (1989) (obr. 66)299.  
Zatím poslední ilustrace, které Viktor Pivovarov vytvořil, doprovázejí poezii Ivana Wernische, 
se kterým se seznámil díky Janu Placákovi. A znovu se zamiloval, tentokrát do Wernischovy 
poezie. A co víc, ukázalo se, že obdivovaný básník je kunratický soused. A tak se autobus číslo 
114 jedoucí z Kunratic na Kačerov stal častokrát diskusním místem, kde malíř a básník 
probírali zajímavosti ohledně literatury a poezie.300 Viktor Pivovarov ilustroval dvě knihy 
Wernischových textů: v roce 2018 knihu Fata Morgana (nakladatelství Ztichlá klika) 
(obr. 67)301 a o rok později knížku He, he! (nakladatelství Meander) (obr. 68).302  
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Jeden Bedřich 
Jeden Bedřich seděl na posteli a koukal do zdi, jako by 

Hleděl do dáli. Pak přesedl na židli u okna a hleděl do dáli, jako by koukal do zdi.303 
 
 

Výstavy v Čechách 
První samostatná výstava Viktora Pivovarova se měla konat v říjnu 1983 v klášteře Plasy.304 
Původně měl v Plasích vystavovat Hugo Demartini, který ale svůj termín přenechal 
Pivovarovovi a do Plas ho společně s Jiřím Šetlíkem a Jaromírem Zeminou doporučil.305 Díla 
byla převezena na místo, vše bylo zajištěno, připraveno, včetně restaurace na posezení po 
vernisáži, ale 29. listopadu, přibližně čtrnáct dní před vernisáží, přišel Pivovarovovi 
následující dopis:  
 
Vážený soudruhu, 
Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni se stává výjimečně 
pořadatelem výstav výtvarných děl, v Plasích zejména pro absenci kulturního zařízení okresu 
galerijního typu. Charakter těchto výstav je převážně lokální a má v místních podmínkách 
prezentovat výtvarné umění, které důsledně sleduje záměry státní politiky. Tomuto poslání se 
Vaše díla, která mi byla ukázána, vymykají. To byl tedy důvod, pro který jsem se rozhodl, aby 
se Vaše výstava neuskutečnila. Mé rozhodnutí nebylo namířeno ani proti Vaší osobě a ani 
proti Vaší umělecké činnosti.  
Se soudružským pozdravem 
Ředitel střediska Karel Seidl306 
 
Tak skončil pokus o první samostatnou výstavu Viktora Pivovarova.  
 
Ta se nakonec otevřela 2. dubna následujícího roku na chodbě Ústavu makromolekulární 
chemie ČSAV na Petřinách, v tzv. makráči, kde vystavovali neoficiální umělci. Výstavu 
Pivovarovových kreseb a akvarelů připravil Jaromír Zemina, který se ve svém mimořádně 
zajímavém doprovodném textu zabýval rozdíly mezi moskevským a českým uměleckým 
prostředím a dospěl k názoru, že ruská kultura má daleko větší vztah ke slovu, znaku, ideji, 
tedy k abstraktnímu myšlení, metafyzice než kultura česká, která tíhne více k tělesnosti, 
hmotné skutečnosti. Viktor Pivovarov pak pro něj představuje určitou spojnici mezi oběma 
kulturami: Jestliže jsem něco z ruského umění a z Ruska vůbec pochopil, byla to především 
zásluha tohoto tak pozorného průvodce, tak jemného a hlubokého člověka s mimořádným 
smyslem pro to, co si představujeme při slovech „duchovní podnebí“. To on je tím nejjemněji 
vybroušeným zrcadlem, v němž mohu pozorovat rozdíly mezi námi a našimi moskevskými 
přáteli, a je zároveň nejcitlivějším spojovacím článkem mezi naší Prahou a Moskvou.307  
Zemina dále konstatoval, že ačkoli bude Viktor Pivovarov svým vztahem ke slovu vždy 
náležet k ruské kultuře, české prostředí ho svým důrazem na malířské provedení rovněž 
ovlivňuje, a tak v jeho tvorbě dochází k zajímavému spojení ruské duchovnosti a české 
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výtvarnosti: Pohybuje se na hraně mezi oblastí abstrakt a konkrét, mezi literaturou a 
výtvarnictvím, mezi myšlenkovou malbou a myšlením o malbě, mezi etikou a estetikou, mezi 
Východem a Západem.308 
Jaromír Zemina se dotknul důležitého tématu, a sice propojení chladného, poněkud 
odtažitého konceptuálního myšlení s ryze výtvarnými prostředky v tvorbě Viktora 
Pivovarova. Je nutné zdůraznit, že Zemina se vyjadřoval především k dílům, které umělec 
vytvořil po přestěhování do Prahy, tedy k dílům, která byla výrazně ovlivněna českým 
uměleckým prostředím, především tvorbou Václava Boštíka. Pivovarov se v tomto období 
hledal, pokoušel se sžít s českou uměleckou společností, naplnit české estetické cítění. Ve 
chvíli, kdy opět „nalezl pevnou půdu pod nohama“ (bylo to při práci na cyklu Deník výrostka) 
tíhnutí k „české výtvarnosti“ vymizelo.  
 
Své obrazy vystavil Viktor Pivovarov vůbec poprvé v říjnu téhož roku (1984) v Ústředním 
kulturním domě železničářů na náměstí Míru, který stejně jako „makráč“ představoval 
ostrůvek svobody pro neoficiální umělce.309 Pivovarov zde prezentoval obrazy z let 1981–
1984, z nichž velkou část později zničil, takže malý černobílý katalog s úvodním textem 
kurátorky výstavy Marcely Pánkové je cenným dokladem již neexistujících umělcových děl.310  
 
Největší předrevoluční výstavou a v podstatě dosud jedinou umělcovou retrospektivou 
v Čechách byla výstava v Lidovém domě ve Vysočanech,311 která byla zahájena 29. května 
1989.312 Pivovarov zde prezentoval svá moskevská díla Ach!, Metafyzická kompozice, Dlouhá 
dlouhá ruka, Kompozice s červeným čtvercem, Rozjímání u okna, album Mikrohomus, cykly 
Deník výrostka a Čas RŮŽE. Na vernisáž přijela řada umělcových přátel, včetně švýcarského 
ministra zahraničí Paula Jollese a jeho ženy. Nezapomenutelným se pro malíře stal rozhovor 
s opatem polského zenového centra Andrzejem Kowalským, který na vernisáž přijel na 
pozvání Mileny Slavické. Pivovarov se zajímal o tvůrčí energii, kde se v člověku bere a jak je 
možné ji dobíjet. Kowalski mu odpověděl zdánlivě prostě: Čím víc dáváš, tím víc dostáváš. 
Umělec na tuto lekci nikdy nezapomněl.  
 
Speciálně pro vysočanskou výstavu vytvořil Viktor Pivovarov instalaci s názvem Kuchyňka 
(obr. 261), která je v současnosti ve sbírkách Národní galerie v Praze. Součástí instalace byl 
kromě zátiší s kastrůlkem, skutečného kastrůlku, pánvičky a utěrky také obraz Černý čtverec. 
Viktor Pivovarov se „neskromně“ domnívá, že stejně jako vyvolal Malevičův Černý čtverec 
ruskou revoluci, tak jeho Černý čtverec vyvolal tu pražskou.313 S nejdůležitější postavou 
sametové revoluce, Václavem Havlem, se Viktor Pivovarov setkal několikrát. V roce 1983 
prezentoval v bytě na Rašínově nábřeží svá alba v rámci kulturně-filosofických seminářů 
pořádaných Ivanem Havlem nazvaných Modré pondělky.314 V lednu 1988 navštívil Václav 
Havel spolu se svým bratrem Ivanem umělcův ateliér v Jaromírově ulici. A v únoru téhož roku 

                                                      
308 Tamtéž.  
309 Drobná recenze na výstavu vyšla v časopise Signal, viz: Maluje, co cítí. Signal, 9, 1985.  
310 Pivovarov, Viktor. Obrazy z let 1981–1984. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů, 1984.  
311 Pivovarov, Viktor. Katalog výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech. Praha: Odbor školství a kultury ONV a 
Obvodní kulturní dům v Praze 9, 1989, nestránkováno. 
312 K výstavě vyšla velmi pozitivní recenze od Michaela Třeštíka, viz: Třeštík, Michael. Moskevský pražák. 
Tvorba, 25, 1989, s. 8. 
313 Pivovarov 2018, s. 200.  
314 Od roku 1990 se Modré pondělky přesunuly do prostor Univerzity Karlovy a Viktor Pivovarov zde vystoupil se 
svou přednáškou Celý večer u Černého čtverce, ve které rozebíral slavný Malevičův obraz.  
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budoucí prezident přišel na vernisáž Pivovarovových děl do Kulturního centra Opatov, které 
pod vedením Jaroslava Krbůška představovalo další velice důležitý výstavní prostor 
neoficiálních umělců.315  
V červnu 1989 podepsal Viktor Pivovarov petici Několik vět. Ludmila Dušková vzpomíná: 
Nikdy nezapomenu, jak jsi přišel k nám do Odeonu, zrovna když se podepisovalo Několik vět 
[…] Povídáš: „Dej to sem!“ Zatím cos četl, vyrušovala jsem tě lamentováním, jak se každý 
vymlouvá, že to mohl napsat nějakej fízl. Dočetl jsi a povídáš: „I kdyby tohle napsal sám 
Fojtík,316 tak to podepíšu.“317  
 
Doposud největší prezentaci děl Viktora Pivovarova v Čechách uspořádal v roce 1996 Petr 
Nedoma v Galerii Rudolfinum.318 Výstava se jmenovala Soňa a andělé a byla věnována 
umělcově mamince, která se však nejúspěšnější české výstavy svého syna nedožila. Zemřela 
5. října 1995 ve svém pokoji v Kunraticích.  
Ale vraťme se k expozici v Rudolfinu. Atmosféru vernisáže popsal ve své recenzi Ivan Tolstoj 
následovně: Viktor Pivovarov má v Čechách velké množství obdivovatelů. Galerie Rudolfinum 
byla zcela zaplněna a na vernisáži bylo cítit: to není jen úspěch, to už je sláva.319 A výstava 
měla skutečně úspěch. V prvním sále byl prezentován projekt Neomezené možnosti malby, 
který sestával pouze z textových tabulek. Každá tabulka se k divákovi obracela slovy 
„Představ si…“ – a pokračovala popisem obrazu, který si ve své mysli mohl představit každý 
návštěvník sám. Viktor Pivovarov tento konceptuální projekt vystavil v Praze již v roce 1992 
v Galerii Behémót.  
V dalších sálech pak Viktor Pivovarov představil již skutečné obrazy: cykly Deník výrostka, Čas 
RŮŽE, Byt č. 22, zátiší a také album Agent v Norsku. Celá výstava tak sice prezentovala díla 
vzniklá v Čechách, ale všechna odkazovala na ruské prostředí, především na umělcovy 
vzpomínky z dětství.  
Výstava pak putovala do Leopold-Hoesch-Museum v Dürenu a do Musée d’Art Moderne v 
Saint-Étienne.  
 
Z dalších rozsáhlých přehlídek děl Viktora Pivovarova v Čechách můžeme jmenovat výstavu 
Oni v Moravské galerii v Brně (2010),320 jejímž kurátorem byl Marek Pokorný. Brněnské 
výstavě předcházela stejnojmenná expozice v Pardubicích, kterou připravila Simona 
Vladíková. Obě výstavy, každá po svém a v odlišné instalaci, představily umělcovu tvorbu 
z let 1986–2010 ve velké šíři včetně alba Lišky a svátky a cyklu obrazů Eidosy s atributy.  
V roce 2017 proběhla v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech výstava Dědečku, viděl jsi 
Boha?, kterou připravila autorka tohoto textu.321 Výstava byla koncipována do dvou pater. 
Ve spodním patře byla představena díla spojená s existenciálními obsahy: obrazy z cyklů 
Jedlíci citronů, Temné pokoje, Děti bohů, dále Sútra strachů a pochybností a série kreseb 
Poustevníci. Druhé patro představovalo naopak prosvětlený metafyzický svět a prezentovalo 

                                                      
315 Výstava Viktora Pivovarova v Kulturním centru Opatov byla obvodním úřadem KSČ zakázána, byl vydán 
příkaz k uzavření expozice, ale Jaroslav Krbůšek ho neuposlechl.  
316 Jan Fojtík byl v době normalizace členem ÚV KSČ, zastával funkci hlavního stranického ideologa (zaměřoval 
se hlavně na oblast propagace, kultury, vědy a sdělovacích prostředků), byl šéfredaktorem Rudého práva.  
317 Dušková 1993, s. 169. 
318 Pivovarov, Viktor. Soňa a andělé. Praha: Galerie Rudolfinum, 1996.  
319 Толстой, Иван. Выставка Виктора Пивоварова в Рудольфинуме. Русская мысль, 4120, 1996, s. 14.  
320 Pivovarov, Viktor. Oni. Brno: Moravská galerie v Brně, 2010.  
321 Pivovarov, Viktor. Dědečku, viděl jsi Boha? Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová – NFVP – Artguide, 2017.  
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obrazy z cyklů Zahrady mnicha Rabinoviče, Eidosy, Obvody kruhu a Duše medúzy aneb Láska 
k filosofii.  
 
 

Výstavy na Západě 
Západoevropský divák mohl Pivovarovův obraz poprvé spatřit 10. června 1988, kdy se 
v Kunstmuseu v Bernu otevřela výstava Ich lebe – Ich sehe (Žiji a vidím), která prezentovala 
moskevské neoficiální umění sedmdesátých let.322 Viktor Pivovarov jako umělec, který v této 
době nežil v Sovětském svazu (propozice výstavy byly takto určeny), neměl být na výstavě 
původně vůbec zastoupen, ale na přímluvu Paula Jollese byl nakonec vystaven jeho cyklus 
šesti obrazů Vše a nic.  
 
První samostatná výstava Viktora Pivovarova na Západě se konala v Kolíně nad Rýnem 
v Galerii Krings-Ernsta v roce 1991, jmenovala se Kleine weisse Kugeln (Bílé kuličky) a kromě 
stejnojmenného cyklu (který byl již dříve prezentován v rámci výstavy Nová intimita v ÚLUV 
na Národní třídě v Praze), představovala Pivovarovovy práce jako Dlouhá dlouhá ruka nebo 
Ach!, cykly Malí električtí sloníci a Čas RŮŽE.  
V téže galerii se pak o tři roky později Pivovarov představil hravým konceptuálním projektem 
Man sieht uns nicht, aber wir sind da (Nejsme vidět, ale jsme tady). V rámci výstavy se pak 1. 
května uskutečnil večer tří generací moskevských umělců a básníků. Tyto tři generace 
zastupovali Igor Cholin, Viktor Pivovarov a Pavel Pepperštejn. Cholin s Pepperštejnem četli 
básně a Pivovarov zde poprvé uvedl své album Agent v Norsku.  
Výsledkem kolínských výstav byla rozsáhlá esej Reinharda Ermena v časopise Kunstforum323 
a nákup řady umělcových obrazů do sbírky Petera Ludwiga v Cáchách.324  
 
Viktor Pivovarov se ale dočkal rovněž určitého zklamání. V roce 1997 uspořádalo nizozemské 
Stedelijk Museum, konkrétně kurátoři Jan Hein Sassen a Geurt Imanse, putovní výstavu děl 
ze sbírek Nortona Dodge. Výstava byla představena v Budapešti, Lisabonu, Tallinnu a 
Amsterdamu a měla seznámit Evropu s díly neoficiálních moskevských umělců, která 
v sedmdesátých letech Dodge získal a převezl do New Jersey, kde se stala součástí Zimmerli 
Musea of Art při Rutgers University. Ačkoli má Viktor Pivovarov v této sbírce přes sto děl, 
včetně zásadních Projektů pro osamělého člověka, nebyl na této důležité výstavě zastoupen 
jediným dílem. Na jeho rozhořčený dopis přišla od kurátorů prostá odpověď: výstava 
neukazuje kompletní sbírku Nortona Dodge a my jako tvůrci expozice máme svobodu vybrat 
si, co chceme vystavit a co ne.325 
 
Pětadvacátého října 2001 se v berlínské galerii Ifa otevřela výstava Philemon (Filimon), 
kterou připravila Dorothee Bienertová. K výstavě vyšel katalog,326 v kterém bylo poprvé ve 
své kompletní podobě reprodukováno album Účinkující osoby. Součástí katalogu byla malá 

                                                      
322 Tavel, Hans Christoph von – Landert, Markus. Ich lebe – Ich sehe. Bern: Kunstmuseum, 1988.  
323 Ermen 1996, s. 254–262. 
324 Důležitá sbírka Petera Ludwiga v Cáchách zahrnuje díla jak amerického pop-artu, tak umělců 
z komunistických zemí.  
325 Dopis Geurta Imanse (šéfkurátora sbírek Stedelijk Musea) Viktoru Pivovarovovi z 29. ledna 1998. Archiv 
NFVP, inv. č. 117.  
326 Pivovarov, Viktor. Philemon. Berlin: Ifa-Galerie, 2001.  
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kapsička se sešitkem zápisků myšáka Filimona, který ze své nory popisuje život v umělcově 
ateliéru.  
Z dalších německých galerií, ve kterých Viktor Pivovarov vystavoval, můžeme zmínit Galerii 
Kewenig v Kolíně nad Rýnem: expozice v roce 2010 nesla název Dedication (Věnování), nebo 
v Galerii La Brique ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byla v roce 2012 představena série 
Filosofické sešity Olgy Serebrjané.327 V Českém centru v Berlíně se roku 2015 konala výstava 
Die Gärten des Mönchs Rabinovič (Zahrady mnicha Rabinoviče), jejímž kurátorem byl Tomáš 
Glanc.328  
Londýnskému publiku se pak Viktor Pivovarov představil v roce 2012 hned třikrát. Výstava 
Dictionary of an Artist – Дневник рисовальщика (Deník kreslíře) prezentovala v Puškinově 
domě umělcovy kresby, dále byly jeho práce zastoupeny na skupinové výstavě ruského 
umění Breaking the Ice: Moscow Art 1960–80s v Saatchi Gallery329 a na společné výstavě 
Ophelia (Ofélie) s Pavlem Pepperštejnem v Galerii Regina, kde bylo vystaveno šest light boxů 
nazvaných Spiritistické seance Lízy Siddal (Líze se zjevovali duchové Danteho, Blaka, Keatse, 
Shelleyho či Beatrice). Londýn si na Viktora Pivovarova znovu vzpomněl v roce 2015, a to ve 
velkém stylu. Zájem o jeho obrazy projevila Tate Gallery. Po dlouhých jednáních se přes 
kanál La Manche vypravily do stálých sbírek tři obrazy z cyklu Byt č. 22, obraz Rozjímání u 
okna a album Sad. Jelikož byla první část alba s názvem Nejsem tady ztracena, vytvořil Viktor 
Pivovarov v souvislosti s tímto nákupem remake a zároveň video, na kterém osobně tuto 
část alba prezentuje.  
Paříž projevila zájem o díla Viktora Pivovarova v roce 2017. Kurátoři z Centre Georges 
Pompidou se rozhodli vytvořit sbírku ruského umění z let 1950–2000 složenou z darů od 
sběratelů, mecenášů, umělců a jejich rodin. Tato sbírka s názvem Kollektsia! zahrnuje jak 
umělce lianozovské školy, moskevské konceptualisty, soc-artisty, tak současné mladé ruské 
umělce.330 Viktor Pivovarov do této kolekce věnoval tři obrazy z cyklu Byt č. 22 a album 
Dlouhokrké stvoření. 
 
Díla Viktora Pivovarova byla vystavena i za oceánem. V roce 2005 uspořádalo Guggenheim 
Museum rozsáhlou expozici ruského umění od ikon 13. století až po současnou ruskou 
tvorbu nazvanou Russia! a Pivovarovovy Projekty pro osamělého člověka zde spolu s dalšími 
díly reprezentovaly moskevskou konceptuální školu.331 Roku 2019 uspořádalo Zimmerli Art 
Museum v New Jersey výstavu zasvěcenou vztahu Ilji Kabakova a Viktora Pivovarova, na 
které byla vystavena alba obou umělců.332 
 
 

                                                      
327 Pivovarov, Viktor. The Philosophical Papers of Olga Serebryanaya. Frankfurt am Main: Galerie la Brique, 
2012.  
328 Пивоваров, Виктор – Pivovarov, Viktor. Сады монаха Рабиновича – Die Gärten des Mönchs Rabinovič – 
The Gardens of Monks Rabinovich. Řevnice: Arbor vitae, 2015.  
329 K výstavě vyšel obsáhlý katalog: Erofeev, Andrei (ed.). Breaking the Ice: Moscow Art 1960–80s. Saatchi 
Gallery, London, listopad 2012–únor 2013. Moscow: Maier Publishing, 2012.  
330 Chapuis 2017.  
331 Franzen, Elizabeth – Grosz, David – Hoban, Stephen – Weisberger, Edward – Bindman, Catherine – Dykstra, 
Jean – Finch, Elizabeth (eds.). RUSSIA! Catalogue of the Exhibition at the Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York, and the Guggenheim Hermitage Museum, Las Vegas. New York: The Solomon R. Guggenheim 
Foundation, 2005. 
332 Nouril, Ksenia – Glanc, Tomáš. Dialogues, Ilya Kabakov and Viktor Pivovarov, Stories About Ourselves. New 
Jersey: Zimmerli Art Museum at Rutgers University, 2019.  
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Výstavy v Rusku 
 

Znáte tu antickou báji o Antaiovi, libyjském obrovi, který zápasil s Héraklem? Dokud se 
dotýkal nohou své matky Země, měl sílu. Pro mne mají cesty do Ruska podobný význam.333 

 
První samostatná výstava Viktora Pivovarova v jeho rodné zemi (dosud byl zastoupen pouze 
na třech skupinových výstavách)334 se otevřela 7. dubna 1993 v Galerii L Jeleny Seliny. 
Galerie neměla finanční prostředky na převoz děl z Prahy, a tak Viktor Pivovarov vymyslel 
výstavu založenou pouze na barevných xerokopiích z různých časopisů. Z takto pořízených 
obrázků sestavil pět metafyzických portrétů a celou výstavu nazval Метампсихоз 
(Metempsychóza).335  
 
Následovalo několik menších výstav v Galerii Obscuri Viri a v Galerii Velta v Moskvě,336 ale 
zlom nastal v roce 2001, kdy v Moskvě vyšla Pivovarovova autobiografická kniha Zamilovaný 
agent,337 která vzbudila velký zájem o pozapomenutého umělce žijícího tehdy již devatenáct 
let v Praze. Kniha, která se původně měla jmenovat Autoportrét s modrým uchem a 
odkazovat na van Gogha, sklidila pozitivní recenze oceňující především její literární kvality: 
Pivovarov se ukázal jako vynikající stylista. Jeho próza je průzračná, minimalistická. Fráze 
krátké, slov je přesně tolik, kolik je potřeba k vyjádření myšlenky. Žádné pózy.338  
Lev Rubinštejn o publikaci napsal: Viktor Pivovarov patří k těm umělcům, u kterých slovesný 
dar vždy stojí na stejné úrovni s darem zobrazitelným […] Se zájmem jsem četl tuto knihu, kde 
se věcná důvěryhodnost kouzelně pojí s pronikavým lyrismem.339  
A podle Andreje Kovaljeva dokonce kniha změnila hierarchii mezi otcem a synem: Dříve se 
říkalo: Pavel Pepperštejn – syn Víti Pivovarova. Teď se říká: Pivovarov – otec Pepperštejna.340 
 
Možná díky knize, ale zcela jistě zásluhou aktivit Mileny Slavické, která se v Moskvě sešla 
s kurátorkou Treťjakovské galerie Larisou Kašukovou se v březnu 2004 mohla uskutečnit 
Pivovarovova první opravdu reprezentativní expozice v Moskvě s názvem Шаги механика 
(Kroky mechanika). Treťjakovská galerie nicméně neposkytla finance ani na katalog, ani na 
transport. Pomocnou ruku naštěstí podali Jelena Selina a Sergej Chripun, kteří zorganizovali 

                                                      
333 Viktor Pivovarov, převzato z rozhovoru: Vondra, Viktor. Představa o zajíci, rozhovor s Viktorem Pivovarovem. 
Týden, 16, 1996, s. 89. 
334 Poprvé Pivovarov vystavoval v Rusku v roce 1979 na skupinové výstavě Цвет, Форма, Пространство 
(Barva, Forma, Prostor) v Gorkomě grafiků na Maloj Gruzinskoj, podruhé roku 1982 ve stejném prostoru na 
skupinové výstavě spolu s Gorochovským, Zverjevem, Krasnopevcevem, Kropivnickým, Kabakovem, 
Němuchinem, Plavinským, Svěšnikovem, Štejnbergem, Jakovlevem, Jankilevským aj. Potřetí v roce 1990 na 
skupinové výstavě v Treťjakovské galerii s názvem Другое искуство (Jiné umění).  
335 Пивоваров, Виктор. Метампсихоз. Москва: L Галерея – Album, 1993. Výstava byla představena i českým 
divákům: v roce 1996 v Brně v Galerii U dobrého pastýře a o rok později v Národním technickém muzeu v Praze 
(Pivovarov, Viktor. Metempsychóza. Brno: Galerie U dobrého pastýře, 1996). 
336 V roce 1994 výstava Агент в Норвегии (Agent v Norsku) v Galerii Obscuri Viri, roku 1997 výstava 
Дейсвующие лица (Účinkující osoby) rovněž v Obscuri Viri a následujícho roku výstava Урок кийского (Lekce 
čínštiny) v Galerii Velta v Moskvě. 
337 Пивоваров 2001a. V roce 2016 vyšla znovu v doplněném vydání (Пивоваров 2016a). A roku 2018 vyšel 
český překlad se speciální kapitolou pro české čtenáře: Pivovarov 2018.  
338 Фрумкина, Ревекка. Спичечный коробок и синее ухо. Russ.ru, 10. 12. 2001. Dostupné [on-line]: 
http://old.russ.ru/krug/kniga/20011210.html [cit. 16. 1. 2021]. 
339 Рубинштейн 2001, s. 77.  
340 Ковалев 2002, s. 94.  
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převoz děl i vydání katalogu.341 Jelena Selina navíc uspořádala ve své Galerii XL souběžnou 
výstavu Темные комнаты (Temné pokoje) a zařídila, aby výstava Kroky mechanika mohla 
dále putovat do Ruského muzea v Petrohradě, kde měla ve stejném roce v Michajlovském 
paláci zahájení. Co se týká transportu, vznikla kuriózní situace. Do Prahy přijel řidič 
z Běloruska s podivným kovovým přívěsem, do kterého začal skládat obrazy, aniž by je 
jakýmkoli způsobem upevnil. Navíc cesta do Moskvy měla trvat sedm dní, venku byly mrazy, 
které se v noci pohybovaly okolo -30 °C, a přívěs nebyl žádným způsobem zateplený. 
Především pro obrazy malované emailem to představovalo riziko. Nakládání se tedy 
zastavilo, obrazy se vynosily, a Bělorus se ubytoval u Viktora Pivovarova v ateliéru, kde pil 
týden vodku, mezitímco čeští řemeslníci zateplovali přívěs a přebalovali všechny obrazy. 
Když bylo vše pečlivě znovu naloženo, ukázalo se, že přívěs se nedá žádným způsobem 
zamknout. Na otázku, zda se řidič nebojí, že ho mohou v noci vykrást, jednoduše odpověděl: 
Ale ne, nevykradou mě. Přitlačím auto zadkem ke zdi a nikdo se tam nedostane.342  
Co dodat, přípravy výstavy v Treťjakovské galerii se odehrály ve velkolepém stylu a 
v podobném duchu vše pokračovalo. Na zahájení výstavy nikdo z vedení nepřišel a katalog 
odmítla galerie prodávat.  
Nicméně, i přes všechny tyto nepříjemnosti, měla výstava Viktora Pivovarova v Treťjakovské 
galerii mimořádný úspěch a provázely ji takové slogany jako: Návrat guru moskevského 
konceptualismu se podařil.343 Jednalo se o vůbec první velké představení Pivovarovovy volné 
tvorby v jeho rodné zemi, kde byl do té doby u širšího publika vnímán v zásadě pouze jako 
ilustrátor dětských knih.  
 
Další velké výstavy následovaly. Patnáctého prosince 2006 se v Moskevském muzeu 
současného umění otevřela rozsáhlá a úspěšná výstava Едоки лимонов (Jedlíci citronů) 
rozložená do čtyř pater. Kurátorkou byla Jelena Selina.344 Pro Viktora Pivovarova je vždy 
velice důležitá celková dramaturgie výstavy, která se v tomto případě mohla v jednotlivých 
poschodích dobře rozehrát. Expozice začínala cyklem Věnování (podobně jako někdy 
věnováním začíná kniha) a vrcholila obrazy na bílém pozadí z cyklu Atlas zvířat a rostlin, 
které ve čtvrtém patře vytvářely dojem metafyzického světa. Ve stejné galerii se pak v roce 
2011 uskutečnila další rozsáhlá výstava – Они (Oni).345  
 
V prosinci 2013 se v Puškinově muzeu v Moskvě otevřela výstava věnovaná sbírce Vjačeslava 
Vladimiroviče (Moše) Kantora, sběratele a předsedy Evropského židovského kongresu.346 
Kantorova dlouhá černá limuzína přibrzdila u Viktora Pivovarova poprvé v březnu 2007. Padli 
si do oka a spřátelili se. Ukázalo se, že filantropova sbírka se zaměřuje na umělce židovského 
původu a čítá taková jména jako Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine, Lucian 
Freud aj. Ačkoli se Viktor Pivovarov prodeji svých obrazů vždy bránil, v tomto případě 
podlehl pokušení ocitnout se po boku těchto velikánů. V Kantorově kolekci, která získala 
status muzea, je tak v současnosti okolo čtyřiceti Pivovarovových děl.  
 

                                                      
341 Пивоваров, Виктор. Шаги механика. Москва: Государственная Третьяковская галерея, 2004.  
342 Pivovarov 2018, s. 261.  
343 Хачатуров, Сергей. На дне заразы нет. Время новостей, 4. 3. 2004. 
344 Пивоваров, Виктор. Едоки лимонов. Москва: ХЛ Галерея, 2006.  
345 Пивоваров, Виктор. Они. Москва: ХЛ Галерея, 2011. 
346 Глоцер 2013. 
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Zatím poslední velká souhrnná výstava děl Viktora Pivovarova v Moskvě se konala v muzeu 
Garage v roce 2016, kurátorkou byla Katarina Inozemceva a hlavním iniciátorem ředitel 
muzea Anton Belov.347 Název След улитки (Stopa šneka) vědomě odkazoval k obrazu, který 
na výstavě nevisel, ale byl vystaven na souběžné přehlídce v Puškinově muzeu, kde byl 
prezentován cyklus rozměrných pláten Ztracené klíče.348 Obě expozice se tímto způsobem 
zajímavě propojily. V Garage byl ale na šneka přece jenom odkaz, a to v autorské básni 
odkazující na knihu Hermanna Hesseho Hra se skleněnými perlami, která celou výstavu 
ukončovala:  
 
Šnek nechal stopu v písku 
Trajektorii svých letů 
Úzkou cestou 
Leštiče 
Perleťových knoflíků.349 
 
Viktor Pivovarov nemohl na název výstavy dlouho přijít, napadl ho až poté, co za krásného 
slunečného dne uviděl na zemi šneka, jak po sobě zanechává stříbrnou perleťovou stopu, 
která na slunci okamžitě vysychala, a tento obraz něčeho krásného, neuchopitelného, co 
záhy mizí, mu najednou připadal naprosto přesný, vystihující filosofii jeho tvorby.350  
 
Poslední výstavu, kterou zde zmíníme, zorganizovala v Multimedia Art Museu Olga Sviblova 
v roce 2018. Jmenovala se Московский альбом (Moskevské album) a představila 
Pivovarovova díla úzce související s jeho rodným městem.351 Kromě stěžejního cyklu Moskva, 
Moskva! tu byla vystavena alba Účinkující osoby, Jestli a Florencie. Výstava byla pojata 
zajímavě po instalační stránce. Dlouhé rozvětvené názvy děl měly nezvykle velký formát a 
staly se důležitou součástí výstavy. Celkovou atmosféru pak dokreslily hlasy moskevských 
filosofů a básníků (Jurije Lotmana, Meraba Mamardašviliho, Alexandra Pjatigorského, Jurije 
Mamlejeva, Sergeje Averinceva, Genricha Sapgira), které se jako audionahrávky ozývaly 
z různých koutů místnosti.  
 
Na základě předcházejícího výčtu výstav v Čechách, na Západě a v Rusku můžeme 
konstatovat, že Viktor Pivovarov se v předrevolučním období zařadil do české neoficiální 
kulturní scény, která zahrnovala velice různorodé umělce. Vystavoval v neoficiálních 
prostorách jako byl Ústavu makromolekulární chemie na Petřinách, Kulturní centrum 
Opatov, Lidový dům ve Vysočanech nebo Ústřední kulturní dům železničářů na náměstí Míru. 
V porevolučním období se konalo několik reprezentativních výstav v Praze, Brně, Klatovech a 
Pardubicích.  

                                                      
347 Пивоваров, Виктор. Путеводитель по выставке След улитки. Москва: Музей современного 
искусства Гараж, 2016.  
348 Пивоваров, Виктор. Потерянные ключи. Москва ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2016.  
349 Citováno z: Pivovarov 2018, s. 349.  
Улитка оставила след на песке 
Полетов своих траекторию 
Узкий путь 
Шлифовальщика 
Перламутровых пуговиц 
350 Пепперштейн, Павел. Виктор Пивоваров [разговор]. Interview, 38, 2016, s. 212.  
351 Пивоваров, Виктор. Московский альбом. Москва: Artguide Editions, 2018.  



 80 

V západním světě o Viktora Pivovarova projevilo největší zájem německé prostředí (výstavy 
v Kolíně nad Rýnem a v Berlíně). Jeho díla se sice stala součástí sbírek Tate Gallery a Centre 
Georges Pompidou, ale velká reprezentativní výstava se v západním uměleckém světě 
nekonala. V ruském prostředí je však situace odlišná. V Moskvě a Petrohradě bylo umělci 
uspořádáno hned několik velkých výstav (Treťjakovská galerie, Moskevské muzeum 
současného umění, Muzeum Garage, Puškinovo muzeum, Multimedia Art Museum, Ruské 
muzeum), které představily Pivovarovovu tvorbu takřka v plné šíři a vyvolali zájem jak 
odborné, tak široké veřejnosti. 
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TVORBA 
 

ROZJÍMÁNÍ U OKNA 
Zrod osobní poetiky a estetiky 

 
Viktor Pivovarov našel svůj osobitý výtvarný jazyk v relativně pozdním věku, ve svých 
třiatřiceti letech, kdy se začal věnovat volné tvorbě. Nové umělecké postupy shrnul ve stati 
s názvem Разбитое зеркало (Rozbité zrcadlo), kterou Jekatěrina Bobrinskaja zařadila do své 
knihy Концептуализм (Konceptualismus).352 Viktor Pivovarov se ve svých prvních obrazech 
neinspiroval „vysokou kulturou“, kterou tak obdivoval, ale kulturou „nízkou“ – 
protipožárními tabulemi a vývěsními štíty, na kterých stály slogany jako: Nevyhazujte za jízdy 
lahve nebo Nepřebíhejte koleje před vlakem. Tyto cedule byly malovány pomocí šablon jen 
třemi nebo čtyřmi základními barvami. Vše bylo podřízeno maximálnímu zjednodušení. 
Žádné stínování, žádné objemy, jen plošně nanesená barva. Zmíněné cedule navíc nebyly 
jako jedna z mála oblastí poznamenány komunistickou ideologií. Všechny ostatní umělecké 
předměty procházely přísnou kontrolou, ale tyto plakáty, štíty a cedule s oznámeními byly 
podrobeny jen cenzuře technické. Umělci velice rychle vycítili, že se zde nachází oblast 
svobody. Kromě Viktora Pivovarova se vývěsními štíty inspirovala celá řada dalších 
konceptuálních autorů. 
Viktor Pivovarov o své rané tvorbě mluví následovně: V roce 1970 jsem velice ostře pocítil, že 
vše, čím jsem byl v umění doteď nadšen – bohatou barevnou paletou, hlubokým prostorem, 
fakturou, artistickým gestem umělce, iluzí barvy a objemu je jen ubohou lstí. Začal jsem 
rozbíjet obraz, rozbíjet vztahy mezi objekty zobrazenými na obraze, snížil jsem na minimum 
počet barev, zřekl jsem se expresivní deformace objektu. Bylo to opojné pocítění svobody, 
slast z osvobození se od nepotřebného nákladu uměleckých předsudků.353  
V uvedeném citátu jsou zmíněny další dva umělecké postupy Viktora Pivovarova. A to rozbití 
prostoru obrazu a zřeknutí se expresivní deformace objektu. Pivovarov rozbil obrazový 
prostor pomocí výřezů, průhledů do krajiny. Několik prostorů se tak ocitlo v jednom. 
Zpřetrhal vazby mezi jednotlivými postavami a obrazovými plány. Prostor není budován na 
základě racionálních postupů, ale jedná se o velmi svobodné a hravé žonglování s různými 
postavami, předměty a plány. A tak se na jeho obrazech objevují absurdní motivy jako váza 
měnící se v ženu nebo muž s krajinou místo hlavy. Podobné postupy najdeme již u dadaistů a 
surrealistů. Vzpomeňme například obrazy Reného Magritta, ve kterých velice často dochází 
ke spojení rozličných nesouvisejících prostorů na jednom plátně (například dílo La Giaconda 
z roku 1964). A právě René Magritte se pro Viktora Pivovarova stal velkým inspiračním 
zdrojem. Belgický surrealismus mu byl blízký, jelikož se na rozdíl od „ortodoxního“ 
surrealismu soustředěného kolem postavy André Bretona, nezabýval pouze podvědomím, 
sny, neurózami, umělcovým egem, ale i lidským vědomím a dokázal plně racionálně využít 

                                                      
352 Пивоваров, Виктор. Разбитое зеркало. In: Бобринская, Екатерина. Концептуализм. Москва: Галарт, 
1994.  
353 Пивоваров, nedatováno, inv. č. 48. 
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metaforu a další způsoby poetiky. René Magritte pro Pivovarova představoval intelektuální 
surrealismus předcházející konceptuálnímu umění.354  
Se surrealismem se Viktor Pivovarov mohl seznámit díky redaktorovi nakladatelství Znanije 
Noljevu Soboljevovi, který vlastnil řadu běžně nedostupných knih o tomto směru. 
Dalším krokem byl odklon od expresivní deformace. Pivovarov se vědomě zřekl jakéhokoli 
promítání své osobnosti do děl. Snažil se vyhnout všem osobním, citovým či psychologickým 
elementům, všemu, co se nazývá „vyjádřit se“. Umělecké gesto bylo odosobněno, zbaveno 
originality. Pivovarov to objasnil následovně: Mně se zdá, že daleko zajímavější je 
nevyjadřovat sebe, ale skrze sebe, proměnit se v takový nástroj, přes který promluví bytí.355  
Figura se na obrazech stala jednoduchým znakem, barvy i motivy byly zredukovány. Odklon 
od citové projekce, plošnost barev i zjednodušení motivů jsou charakteristické pro pop-art. 
Jako příklad můžeme uvést obrazy Toma Wesselmanna, který se neinspiroval nádražními 
cedulemi jako ruští umělci, ale americkými reklamními plakáty. 
Viktor Pivovarov pro výše popsaný druh zobrazení zavedl zcela nový termín „otevřený 
obraz“,356 který vešel i do Словарa терминов московской концептуальной школы 
(Slovníku termínů moskevské konceptuální školy).357 Obraz přestal být do sebe uzavřeným 
světem a stal se otevřenou formou. Nikoliv ale ve smyslu teorie neoplasticismu nebo 
Greenbergovské teorie Colour Field  Painting, které „otevřený obraz“ chápaly především ve 
smyslu otevření se obrazové plochy okolnímu fyzickému prostoru. Když hovoří Viktor 
Pivovarov o „otevřeném obraze“, má na mysli především prostor sdílené komunikace, a to 
ve smyslu nejenom komunikace s aktivním divákem, ale i komunikace s jinými obrazy i jinými 
uměleckými medii, jako je literatura a poezie. Pivovarov chápe „otevřený obraz“ jako určité 
duchovní pole, do kterého může vstoupit divák, ale i slovo a celé texty. Proto také 
nepotřebuje rám, který by ho od okolního světa izoloval.358 Viktor Pivovarov o tom napsal: 
Ve starém umění byl rám velice důležitou součástí obrazu. Uvádí diváka do obrazu, ale 
zároveň ho do něj nepouští. Rám představuje taková vrata do obrazu. Otevřený obraz bez 
rámu je bezbranný jako nahá žena. A v této jeho bezbrannosti a upřímnosti je jeho pravda. 
Nemá na sobě nádherné šaty, volány, nedělá se záhadným a tajemným. Prostě a otevřeně 
stojí před námi. „Dívejte,“ jakoby říká, „jsem to, co jsem. Ne víc a ne míň.“359  
„Otevřený obraz“ přestal být tradičním oknem do prostoru, stal se plochou a díky tomu do 
sebe velice snadno přijal jakákoli slova a texty. Začal „vykrádat“ různé literární žánry jako 
povídky, básně, deníky nebo životopisy, ale i různé úřední dokumenty, dotazníky, sdělení, 
oznámení, formuláře, účty, seznamy ad. 
Ale jak již poznamenal Clement Greenberg: plošnost, na kterou se modernistická malba 
orientuje, nikdy nemůže být absolutní.360 Sice se již nejedná o iluzi prostoru, tak jak ji známe 
z děl starých mistrů, tedy o vytvoření takové iluze hloubky, kdy je možné si představit, že do 
obrazu vkročíme, ale přesto se jedná o optickou iluzi, do které můžeme nahlížet. Greenberg 
to vysvětluje na příkladu Pieta Mondriana, jehož obrazy i přes veškerou plošnost vytvářejí 
iluzi sugerující třetí rozměr. I v případě Pivovarovových obrazů je plošnost obrazu narušena 

                                                      
354 Пивоваров, nedatováno, inv. č. 520.  
355 Пивоваров, nedatováno, inv. č. 48. 
356 Pivovarov 2018, s. 61–62. Пивоваров 1994a.  
357 Монастырский, Андрей (сост.). Словар терминов московской концептуальной школы. Москва: Ад 
Маргинем, 1999, s. 67.  
358 Pivovarovovy obrazy ze 70. let rám nemají, dnešní rámy jsou z pozdější doby a přidali je většinou galeristi.  
359 Пивоваров 1984, s. 18.  
360 Greenberg, Clement. Modernistická malba. In: Před obrazem, antologie americké výtvarné teorie a kritiky. 
Praha: OSVU, 1998.  
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například průhledy do krajin. Plošnost si nejvíce zachovávají obrazy z cyklu Červen-červen 
(obr. 17) a některé obrazy z cyklu Byt č. 22 (obr. 167173). 
 

Raná díla z let 1970–1972 
V roce 1970 vznikly čtyři důležité obrazy malované temperou na plátně: Modré brýle 
bláznivého policisty (obr. 69), Hřebíky a kladivo (obr. 70), Setkání stínů (obr. 71) a Procházka 
(obr. 72). Tematicky i formálně bychom k nim mohli také připojit čtyři obrazy z roku 1971 
malované nitroemailem Ach! (obr. 73), Odrazy (obr. 74), Moskevský večírek (obr. 75) a 
Červený stůl (obr. 49). 
 

STÍNY 
 

Stín muže 
A stín ženy 
Stín lahve 

A stín sklenice 
Stín nože 

Rozříznout stín jablka 
Na dvě půle 

Stín kávové konvice 
Plní stíny šálků 

Stín páry se splétá 
Se stínem vlasu 

A dotýká se 
Stín ruky 

Stínu tváře 
A stín muže se slévá 

Se stínem ženy 
 

…svítá 
 

Vše taje 
Mizí stíny 

 
Na stole jsou různé 

věci 
Jsou věčné 

 
Ani muži 
Ani ženy 

Ani jejich stíny 
Nejsou361 

 
 

                                                      
361 Pivovarovova báseň Тени (Stíny) z rukopisné knížky Ach! z roku 1971, vydáno v rámci publikace Пивоваров 
2010a, citováno v překladu Mileny Slavické. 
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Na zmíněných obrazech se objevily dvě důležité postavy: muž v tmavě modrých brýlích a 
muž bez tváře. Tmavé brýle můžeme chápat jako atribut slepce, tedy symbolické postavy, 
která je několikrát zmíněna v evangeliích. V Matoušově evangeliu 15,14 najdeme známý 
úryvek: Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy,  
který tak přesvědčivě zobrazil na svém obraze Pieter Brueghel starší. Tento moralistní 
význam ale příliš nezapadá do Pivovarovovy obrazové koncepce. Druhé dva evangelijní 
příběhy (Jan 9,1–9,40 a Marek 8,22–8,26) vyprávějí o Kristově uzdravení slepého. My se 
pozastavíme u Markova evangelia, kde najdeme velice zajímavý úryvek: I vzal toho slepého 
za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: „Vidíš 
něco?“ On pozvedl oči a řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí.“ Potom mu znovu 
položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.  
Kristus slepce uzdravil jakoby nadvakrát, poprvé se mu zrak sice vrátil, ale jeho vidění bylo 
změněné – viděl lidi jako stromy. Tento moment bychom mohli vztáhnout na Pivovarovovu 
postavu v brýlích, kterou můžeme chápat jako metaforu onoho posunutého vidění, které se 
obrací k vnitřnímu světu tak rozdílnému od světa reálného, zřetelného. Je to svět plný 
fantazie, svobody, kde mohou lidé vypadat jako stromy, předměty nebo zvířata.  
Druhou postavou, která se na raných obrazech Viktora Pivovarova objevila, je muž bez tváře. 
Motiv, který umělec interpretuje následovně: Anonymita, ztráta tváře, hledání „já“, prázdné 
„já“ – to jsou všechno otázky, kolem kterých budu kroužit celá léta, a které se v zárodečné 
podobě začaly klubat už na těchto mých prvních obrazech.362  
Asi nejvýrazněji toto téma sebeidentifikace, hledání vlastního „já“ rozvinul Viktor Pivovarov 
v albu Tvář (obr. 91). Postava bez tváře patří mezi ústřední témata dvou umělců. Již 
několikrát zmíněného Reného Magritta, jehož muž v klobouku (obr. 291) velice připomíná 
postavy na Pivovarovových obrazech a dále Kazimira Maleviče, který se ve své pozdní tvorbě 
zaměřil právě na postavy zbavené jakékoliv individuality (obr. 290). Vlivy těchto 
Malevičových postav najdeme především v Pivovarovově sérii Eidosy (262273). Absenci tváře 
můžeme najít také v tvorbě hlavního představitele metafyzické malby Giorgia de Chirica  
(obr. 292). Ve všech případech jde o změnu z individuální bytosti na člověka jako určitý 
metafyzický znak.  
 

Dělovin řekl: Žena to je soustruh lásky. A hned dostal přes držku.363 
 

Lebka letí. 
Ňadra letí. 
Břicho letí. 

Jé, držte ho, ucho letí! 
Jé, koukejte, nos letí! 

Jéje, mniši, pusa letí!364 
 

V sedmdesátých letech začaly Moskvou kolovat strojopisy textů Daniila Charmse, umělci je 
s nadšením četli a inspirovali se jimi. Viktor Pivovarov pod vlivem charmsovské absurdity 
vytvořil samizdatovou knížku Ach! (obr. 76) 365 tvořenou autorskými básněmi a ilustracemi. 
Texty Daniila Charmse přesně korespondovaly s tvorbou Viktora Pivovarova začátku 

                                                      
362 Pivovarov 2018, s. 63. 
363 Charms, Daniil. Čtyřnohá vrána a nové taškařice. Praha: Argo, 2007.  
364 Tamtéž.  
365 Knížka byla vydána v rámci publikace Пивоваров 2010a.  
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sedmdesátých let. Absurdní nelogická spojení, humor, svoboda, a to vše smícháno v jednom 
hrnci s příměsí melancholičnosti, smutku a osamělosti. Muž se záchodovou mísou místo 
hlavy, poletující nahá ženská torza a zároveň stále osamělejší magrittovská postava muže v 
klobouku. Viktor Pivovarov uvedl ještě jeden inspirační zdroj ke knížce Ach!, a to texty své 
neformální studentky Iriny Nachové, která do umělcova ateliéru přišla, když jí bylo čtrnáct 
let.366 Ve svých vzpomínkách na sedmdesátá léta, která jsou součástí sborníku sestaveného 
Georgijem Kizevalterem, zdůraznila vliv Viktora Pivovarova na svou tvorbu: Moje máma 
pracovala jako redaktorka v „Dětské literatuře“, a tak se znala s mnohými umělci. Jednou mě 
vzala k umělci Viktoru Pivovarovovi, který nás pozval do svého ateliéru a ukázal nám ilustrace 
a další své práce. Tato návštěva mi otevřela neuvěřitelné perspektivy, protože do té doby 
jsem žádné podobné obrazy jako u Víti nikdy neviděla.367 
 
Roku 1971 začal Viktor Pivovarov malovat nitroemailem, průmyslovou barvou, která mu na 
rozdíl od tempery umožnila větší jednolité plochy. Pojidlem nitroemailu je aceton, Viktor 
Pivovarov tedy musel se svými plátny na vzduch. Začal pracovat v ateliéru Domu umění 
nedaleko Moskvy na břehu jezera Seněž, kde mohl na verandě nerušeně experimentovat 
s novou technikou. Pivovarov odůvodnil výběr této netradiční techniky nedostatkem 
uměleckého vzdělání: Na učitele jsem neměl štěstí, doteď se považuju za nedovzdělaného. 
Ne, že bych se v Polygrafickém institutu nic nenaučil, získal jsem řemeslo knižního umělce a 
ilustrátora, ale ne malíře, jak jsem snil. A stejně tak to bylo s Kabakovem, který sice dokončil 
Surikovův institut, ale rovněž jako ilustrátor. […] A jelikož jsme neuměli namalovat správně 
obraz, vymýšleli jsme jiné cesty. A tak jsme místo oleje, u kterého je potřeba znát určitá 
pravidla, počínaje natahováním plátna a šepsováním a konče podmalbami, začali malovat 
technickým emailem, který žádné takovéto znalosti nevyžadoval.368  
Technická barva navíc výborně korespondovala s umělcovým cílem zbavit se co možná 
nejvíce jakýchkoliv expresionistických individuálních tahů štětcem. Výsledkem byl obraz 
natolik hladký a lesklý, že mohl připomínat spíše reprodukci než originální umělecké dílo.  
Viktor Pivovarov touto technikou inspiroval malíře Ivana Čujkova, jak se dočteme v jeho 
vzpomínkách na sedmdesátá léta: Nejdříve jsem se snažil vše malovat olejem, ale nedařil se 
mi odosobněný povrch. Něco nebylo ono. Později, v roce 1974 nebo dokonce 1975, jsem se 
náhodou potkal s Víťou Pivovarovem, řekl mu o svých problémech a on mi poradil zkusit 
email – a to bylo ono.369  
 
V roce 1972 se obrazy malované nitroemailem začaly měnit. Zmizela přeplněnost a 
v obrazech zůstaly pouze nejpodstatnější prvky: průhledy do krajiny, dům, pokoj se stolem, 
lampičkou a pohovkou. Motivy, které budou provázet celou tvorbu Viktora Pivovarova.  
 

 
 
 

                                                      
366 Irina Nachova se stala významnou představitelkou moskevského konceptualismu, spolu s Iljou Kabakovem je 
považována za zakladatelku umění instalace v Rusku. Ilustrovala sbírky básní Andreje Monastyrského, v roce 
1989 se konala její velká samostatná výstava v newyorské galerii Phyllis Kind a roku 2015 reprezentovala Rusko 
na Benátském biennale. 
367 Нахова, Ирина. Кусочки из разговора с Г. К. In: Кизевальтер, Георгий. Эти странные семидесятые, 
или потеря невинности. Москва: Новое литературное обозрeние, 2010, s. 187. 
368 Пивоваров – Серебряная 2014, s. 260.  
369 Чуйков 2010, s. 304.  
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Narodil jsem se a vyrostl v ubohém pokoji, který je mým začátkem, mým kořenem, mou 
rodinou. Nasál jsem ho se všemi jeho ubohými předměty spolu s mlékem mé matky. V mých 

kresbách a obrazech se tento pokoj, jehož celá výbava sestává z malinkého stolu u okna, 
dřevěné židle, prosezené pohovky s vysokým opěradlem a věšákem u dveří opakuje 

s maniakální vtíravostí. Maluji tento pokoj, který je zároveň světem, ve kterém žiju, a mým 
vnitřním portrétem.370 

 
Postava, která se na obrazech roku 1972 objevila, se stále více stává nositelkou pocitu 
osamělosti. Většinou je otočena zády a hledí do krajiny (například na obraze Rozjímání u 
okna [obr. 82] nebo Metafyzická kompozice [obr. 257]). Velice tak opět připomíná postavy 
Reného Magritta, ale také Caspara Davida Friedricha nebo Vilhelma Hammershøie (obr. 77). 
Ve všech uvedených případech nám umělec nedovoluje zahlédnout tvář zobrazené postavy, 
skrývá před námi její emoce, náladu. Tím podstatným se stává to, na co se postava dívá 
nikoliv ona sama. Dochází ke ztišení, meditaci a s tím koresponduje i změna barevnosti. 
Jásavé syté tóny prvních obrazů se změnily na odstíny šedozelené, béžové či šedomodré. 
Viktor Pivovarov v této době žil na jedné straně velice společenským, šťastným životem, 
scházel se s přáteli, umělci a básníky. V ateliérech se besedovalo o umění a četly se básně. 
Na druhé straně – jako protiklad k tomuto velice šťastnému, přátelskému a intelektuálnímu 
tvořivému světu – stál svět rodinný. Malý Pavel byl hodně nemocný, nemocnice střídala 
nemocnici. Iru trápily stále více problémy s nespavostí, její povaha se změnila a začalo 
období těžkých hádek, které skončilo v roce 1974 rozvodem. Viktor se i přes vřelé přátelské 
vztahy se svými kolegy začal cítit osamělý a tento pocit prostupuje i jeho obrazy. 
 
 
Dlouhá dlouhá ruka  
Obraz Dlouhá dlouhá ruka (obr. 78), který můžeme v rámci tvorby Viktora Pivovarova 
považovat za jeden z nejdůležitějších, se dnes nachází v Ruském muzeu v Petrohradě. 
Interpretovat ho můžeme různými způsoby. Na první pohled nám zřejmě motivy jako pán se 
psem, mravenec, kočár s koněm, domeček, protažená ruka připomenou dětské ilustrace, 
kterými se Viktor Pivovarov dlouho zabýval a jejichž estetikou byl samozřejmě ovlivněn. 
Protažená těla korespondují především s estetikou krásného slohu a manýrismu. V obou 
případech jde o zobrazení mimořádné elegance, vytříbenosti a jemnosti. Podobnou 
rafinovanost najdeme i na obraze Dlouhá dlouhá ruka. Způsob, jakým drží postava dům, 
připomíná gesto držení bradavky z manýristického obrazu fontainebleauské školy Gabrielle 
d’Estrées a její sestra vévodkyně z Villarsu v lázni (obr. 293) a podobnou eleganci najdeme 
také na středověkém Wiltonském diptychu (obr. 294), kde se obdobným způsobem dotýká 
Panna Maria patičky Ježíška. Viktor Pivovarov protahuje těla na svých obrazech velice často. 
Může se jednat o nosy nebo krky – obraz Dlouhý krk (obr. 79), album Dlouhokrké stvoření 
(obr. 80) – a v pozadí tak můžeme opět cítit inspiraci manýrismem, konkrétně slavnou 
Parmigianinovou Madonou s dlouhým krkem. Autor interpretuje protažení jako odkaz 
k časovosti – protáhnout, prodloužit jsou časové kategorie. Natažená těla můžeme také 
chápat jako metaforu touhy protáhnout své tělo dál, za hranice pokoje, za hranice tohoto 
světa.371 Michail Allenov v článku publikovaném v katalogu moskevské výstavy Oni srovnal 
těla na obraze s protaženými večerními stíny.372 Povšiml si, že rovněž všechny pohledy do 

                                                      
370 Viktor Pivovarov, citováno z: Пивоваров 1984, s. 21–22.  
371 Pivovarov 2018, s. 78–79. 
372 Алленов 2011, s. 18.  
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krajiny představují večerní záběry. Za oknem jsou červánky, v kosočtverci vidíme noční 
krajinu a v kruhu pak krajinu těsně před západem slunce. Pivovarov se tématu stínů věnoval 
již dříve. Můžeme jmenovat obrazy Setkání stínů (obr. 71), Odrazy (obr. 74) či báseň Тени 
(Stíny) v knížce Ach!. Stín můžeme interpretovat jako druhé „já“ a vztáhnout ho tak 
k problematice sebeidentifikace, která je pro Viktora Pivovarova klíčová. Stín nás může ale 
také zavést k Platónově filosofii. Svět poznávaný smysly je pro Platóna klamný, stínový svět a 
obrazy, které tento svět kopírují, napodobují, jsou jen stíny stínů.373 Podle této teorie zde 
máme zobrazený stín stínu stínů. Pohádku s filosofickým přesahem Stín najdeme také u 
Pivovarovova oblíbeného autora Hanse Christiana Andersena. Stín se zde osamostatňuje od 
svého pána, po navštívení Poesie se stává člověkem (mimochodem v černém obleku) a 
nakonec svého pána nechává zabít.374  
Jekatěrina Inozemceva v souvislosti s protaženou rukou připomněla notoricky známé gesto 
Stvořitele z Michelangelova výjevu Stvoření Adama v Sixtinské kapli.375 Jako ruku 
Všemohoucího ji vnímá i Michail Allenov. Ruka podle něj udržuje rovnováhu mezi tímto 
pozemským světem, na který odkazuje dům, a světem ideálním, nekonečným 
prezentovaným kruhem s nebeskou krajinou.376  
Dalším výrazným motivem na obraze je člověk se psem na vodítku, který se v tvorbě Viktora 
Pivovarova objevuje často, například na obraze Vyletěli, vyletěli (obr. 81). Autor si pohrává 
s myšlenkou, kdo vlastně koho vede? Vede racionální, pragmatický, intelektuální člověk psa, 
nebo snad je on sám veden instinktivním, přírodním, živelným zvířetem?377 Téma boje mezi 
racionálním a živelným přístupem k životu sahá až k starověké řecké báji o Lapithech a 
kentaurech, v které byli opilí živočišní kentauři Lapithy poraženi. Námět symbolizující 
vítězství rozumu nad zvířeckostí byl velmi oblíbený v klasickém Řecku. Objevuje se ve formě 
reliéfu jak v metopách Diova chrámu v Olympii, tak na athénském Parthenónu. Vítězství 
rozumu nad živočišností bylo opět velice aktuální v renesanci. Sandro Botticelli na svém 
plátně Camilla a kentaur zachytil téma z Vergiliovy Aeneidy. Amazonská hrdinka Camilla, 
která byla dávána za vzor budoucím nevěstám, drží pevně za vlasy divokého kentaura. U 
Viktora Pivovarova tento moralistní apel rozhodně nenajdeme. Animální a lidské je zde 
v rovnováze, tyto dvě lidské složky spolu nebojují, ale spíše se vzájemně doplňují, jsou 
ambivalentní. Ostatně propojení animálního a lidského bude jedním z velkých témat 
Pivovarovovy tvorby.  
Dlouhá ruka představuje také cestu, motiv, který najdeme na celé řadě autorových děl. Pavel 
Pepperštejn v textu publikovaném v katalogu výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 
interpretoval cestu jako metaforu odcházení, putování do dálky v transcendentálním smyslu, 
jako touhu odejít, zmizet.378 Téma odchodu, úniku, mizení do jiného prostoru bylo v této 
době velmi aktuální i u jiných autorů moskevského neoficiálního umění. Podobně Pavel 
Pepperštejn interpretoval i výřezy krajin, které podle něj působí jako průhledy klíčovou 
dírkou a připomínají nahlížení Alenky z tmavé chodby do nádherné zahrady: Už sama 
možnost nahlížení do dálky je „východiskem“, transcendentním momentem, právě tak nahlíží 
Alenka v kraji divů z příšeří podzemní chodby do nádherné zahrady. Fakticky zůstává 

                                                      
373 Platón. Ústava X, 596a–602e. Praha: OIKOYMENH, 1996.  
374 Andersen, Hans Christian. Pohádky a povídky. Praha: SNKLHU, 1956.  
375 Иноземцева, Екатерина. In: Пивоваров, Виктор. След улитки, путеводитель по выставке. Москва: 
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v chodbě, nemůže z ní odejít, ale chodba už přestává být samostatnou do sebe uzavřenou 
existencí, je už neoddělitelná od zahlédnutého klíčovou dírkou, není to už prostě chodba, 
nýbrž „chodba předcházející zahradu“, doplněk a předsíň zahrady. Stejně tak svět 
v Pivovarovových dílech sedmdesátých let není celistvý, do sebe uzavřený svět, nýbrž svět skrz 
naskrz děravý, který povolil ve švech s hromadou chodbiček, zadních vrátek a škvír „někam 
jinam“, „do dálky“.379  
Jako touhu po jiném rozměru života, touhu po odchodu interpretoval průhledy do krajiny i 
samotný umělec, který vrstvení prostorů přirovnal k principu cibule: sloupnutím jedné slupky 
se objeví další prostor a následně další a další.380  
 
 
Rozjímání u okna 
Téma odchodu nebo přesněji odletu najdeme rovněž na obraze Rozjímání u okna z roku 
1972 (obr. 82). Postava tentokrát nepřekračuje rámec pokoje, je v něm uzavřena, 
osamocena. Okno je tmavé, tedy uzavřené okolnímu pozemskému světu. Veškeré průhledy 
do krajiny, o kterých postava rozjímá, tedy nepředstavují reálnou pozemskou krajinu, ale 
krajinu metafyzickou. Obraz také souvisí s umělcovými sny o létání, které vždy probíhaly 
v uzavřené místnosti, jak vzpomíná: Já jsem létal, tedy nelétal, ale spíše chodil vzduchem 
téměř vždycky v uzavřeném prostoru. V místnosti nebo zaplněném sále. Člověk se rozběhne a 
snadno se vznese ke stropu. A svrchu se dívá na ostatní a vysvětluje, jak je to jednoduché a že 
to může udělat každý. Blaženost z toho pocitu chození, klouzání jakoby bruslení vzduchem, se 
nedá předat.381  
Na obraze nechybí důvěrně známý muž bez tváře a osamocená „friedrichovsky“ odvrácená 
postava. Obě figury najdeme i na obraze Metafyzická kompozice (obr. 257), kde se poprvé ve 
větší míře objevily geometrické prvky jako vyjádření přítomnosti něčeho „jiného“ v tomto 
světě.  
 
 
Tak dlouhá nepřítomnost 
V roce 1974 pokračoval Viktor Pivovarov v obrazech malovaných technikou nitroemailu. 
Zajímavou kompozici představuje obraz, jehož název byl inspirován francouzským filmem 
z roku 1961 Tak dlouhá nepřítomnost (Une aussi longue absence) (obr. 83). Ve filmu se 
objevuje postava smutného tuláka, válečného veterána, osaměle bloudícího pařížským 
předměstím. I na obraze Viktora Pivovarova najdeme osamělou postavu. Dívá se 
pootevřenými dveřmi do krajiny, do „říše divů“. Opět můžeme mluvit o touze odejít, zmizet 
z tohoto světa, z pozemského bytí, které je zde reprezentováno pokojem. Pokojem, 
ve kterém je postava uzavřena. Celý výjev je rozdělen rámem okna ve tvaru kříže na čtyři 
díly. Okno bylo v kultuře a umění vždy vnímáno jako prostředek komunikace s duchovním 
světem, s nadpozemskou sférou, jako okno do nebes.382 Skrze okno se do našeho světa 
dostává světlo, které bylo vždy ztotožňováno s transcendentnem.383 Okno tedy znamená 
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průhled do metafyzického světa, stejně jako pootevřené dveře, do kterých hledí postava na 
obraze. Rám okna postavu zároveň rozřezává na kousky, což bychom mohli interpretovat 
jako odkaz na rozpolcenost, rozervanost člověka, který na jedné straně touží po odchodu, ale 
na druhé straně ho tento svět fascinuje.  
 
Ve stejném roce také začal umělcův nekonečný dialog se zakladatelem suprematismu 
Kazimirem Malevičem. Na obrazech Kompozice s červeným čtvercem (obr. 260), Modrá 
kompozice (obr. 259), Žebřík (obr. 258) se objevily čtverce odkazující k tvorbě kyjevského 
rodáka. Této části tvorby bude věnován prostor v kapitole Zahrady mnicha Rabinoviče.  
      
Rané období Pivovarovovy tvorby, které trvalo deset let, a v němž vznikla také řada alb, cykly 
obrazů Projekty pro osamělého člověka (obr. 92103), nebo Sedm rozhovorů (obr. 109115), 
bylo charakteristické hledáním vlastního uměleckého stylu. Obrazy prošly řadou změn. Od 
prvních pláten zahuštěných řadou motivů se Pivovarov dostal k plátnům s abstraktními 
motivy, experimentoval s různými technikami (nitroemail), hledal nové formy (alba). 
Inspiroval se „neuměleckými“ oblastmi (protipožární tabule, vývěsní štíty, inženýrské 
projekty), ale také různými uměleckými směry, surrealismem (René Magritte), 
suprematismem (Kazimir Malevič) i filosofií (Vladimir Solovjov). V jeho tvorbě se objevily 
prvky, které se budou v jeho dílech neustále opakovat (průhledy do krajiny, dům, pokoj jeho 
dětství). V této době se zrodily také obsahové linie, které už budou trvalou součástí jeho díla: 
existenciální pocity osamělosti, problém sebeidentifikace, touha odejít, zmizet za hranice 
tohoto světa, propojení animálního a lidského, přítomnost metafyzického v našem prostoru. 
Umělec nalezl svůj osobitý umělecký styl, díky kterému bude jeho tvorba rozpoznatelná. 
Můžeme tedy konstatovat, že těchto prvních deset let Pivovarovovy volné tvorby znamenalo 
nalezení vlastní umělecké cesty. A především nalezení obsahových linií, které se stanou 
základem autorovy umělecké výpovědi.  
Raným obdobím ale formální experimentování neskončilo. Viktor Pivovarov bude i ve svém 
pražském období styly často měnit a každý jeho cyklus obrazů bude mít částečně jinou 
vizualitu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
božské – viz mýtus o Danae, kdy na sebe Zeus bere podobu zlatého deště a Danae oplodňuje. V křesťanství 
Bůh-Kristus je se světlem přímo ztotožněn: Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale 
bude mít světlo života (Jan 8,12). Z tohoto důvodu byla s oknem ztotožňována Panna Maria (Maria fenestra 
coeli – Maria okno do nebes). Skrze Pannu Marii přichází Bůh-Kristus na zem, stejně jako skrze okno přichází 
fyzické světlo. Vzpomeňme například na český středověký obraz Madony mostecké, kde je na zadní straně 
desky namalován rám okna, jasně odkazují k zmíněné symbolice. Viz: Hlaváčková, Hana – Seifertová, Hana. 
Mostecká Madona – Imitatio a symbol. Umění, 34, 1986, s. 44–57. Zcela zásadní byla symbolika světla pro 
gnosticismus.  
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KONKLUZE 
Album – nová umělecká forma 

 
Vznik alba 
Pro vznik Pivovarovovy osobní estetiky a poetiky je neobyčejně důležitý zrod nové umělecké 
formy, která dostala název album. Médium alba je však nutné čtenáři podrobněji představit.  
Album je specifická umělecká forma ruského konceptuálního umění, která propojuje 
zobrazení a text. První alba vytvořili Ilja Kabakov a Viktor Pivovarov. Se zmíněným médiem 
pak pracovali také Nikita Alexejev, Oleg Vasiljev nebo Pavel Pepperštejn, ale nikdy v tak 
velkém rozsahu jako výše jmenovaní autoři.  
V první polovině sedmdesátých let jak Kabakov, tak i Pivovarov vytvořili série kreseb, které 
zpočátku nebyly doplněny textem. První takovéto album Ilji Kabakova se jmenuje Létající 
Komarov. Ve své knize Записки о неофициальной жизни в Москве (Zápisky z moskevského 
života) umělec popsal, jak ho každý list inspiroval k pokračování, k další obměně. Přitom 
zdůraznil, že jednotlivé variace kresby jsou si naprosto rovnocenné.384 První album Viktora 
Pivovarova Schodiště míčků (obr. 89) vzniklo v roce 1975 a stejně jako album Létající 
Komarov ještě není doplněno textem (obr. 84). Viktor Pivovarov zmínil, že k sériovosti ho 
inspirovaly abstraktní práce estonských umělců, které poznal díky Julovi Soosterovi.385  
Postupně se ke kresbám přidal i text. Je nutné zdůraznit, že tento text není doplňkem, 
vysvětlením, slovní interpretací obrazu, ale samostatným specifickým fenoménem 
paralelním se zobrazením. Každý z umělců pracuje poněkud jiným způsobem. Kabakov 
nejdříve vytváří kresby, následně připojí text a celé album zakončí vysvětlujícím 
komentářem, svou vlastní interpretací. Pivovarov vymýšlí nejdříve celkovou ideu alba, jakýsi 
scénář, který se v průběhu práce již nemění, a do této konstrukce poté zasazuje jednotlivé 
kresby a texty.386  

 
I přes zmíněné rozdíly v přístupu má album poměrně jasná formální pravidla, která oba 
umělci dodržují. Album vypadá vizuálně jako nesvázaný blok bílých nebo šedých papírů ve 
tvrdých deskách (nejčastěji patnáct až dvacet, ale někdy i stovky stran). Všechny stránky mají 
stejný rozměr, přičemž Kabakov upozorňuje, že by měl být alespoň 51,5×35 cm.387 Kresba je 
provedena technikami akvarelu, kvaše, pastelu nebo tuše. Používají se i fotografie, výřezky 
z novin a časopisů, úřední formuláře atd. Text je vždy psán ručně a stává se zcela 
rovnocenným uměleckým dílem. Viktor Pivovarov ve své knize O lásce slova a obrazu 
zdůraznil právě tuto rukodělnost, která je charakteristická pro moskevský konceptualismus a 
která ho odlišuje od poněkud odosobněného konceptualismu západního. Moskevský 
konceptualismus je podle Pivovarova konceptualismem vyjadřovaným skrze ruku, tělo a 
srdce. Ale i přes toto zachování jakoby staromódních forem, jako je kresba či rukopisná 
kniha, není podle něj méně radikální, co se týká rozrušení estetických konvencí, než 
konceptualismus západní.388 

                                                      
384 Кабаков 2008, s. 121–122.  
385 Odpovědi na dotazy Larisy Kašukové do nevydané knihy. Archiv NFVP, inv. č. 85.  
386 Pivovarov 2018, s. 104. 
387 Кабаков 2008, s. 127–128.  
388 Пивоваров 2004a, s. 61.  
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Každý list má rovněž své ustálené grafické a barevné řešení. Kresba je nalepena na větší list 
bílé nebo šedé barvy, který musí být z tvrdého papíru, aby se při překládání neohýbal. Text 
může být umístěn na oddělené stránce nebo pod kresbou, někdy se objevuje i uvnitř 
zobrazení.  

 
Zastavíme se nyní u specifického filosofického klimatu, které panovalo v Moskvě v první 
polovině sedmdesátých let a o kterém se zmiňuje jak Ilja Kabakov ve své knize Записки о 
неофициальной жизни в Москве (Zápisky o neoficiálním moskevském životě),389 tak Viktor 
Pivovarov v textu O lásce slova a obrazu.390 Na mnoho autorů měl v této době velký vliv, jak 
již bylo zmíněno, Vladimir Favorskij, který chápe bílou barvu papíru v metafyzickém kontextu 
jako světlo a černou jako tmu.391 Pro Kabakova bílá barva představuje také prázdnotu, smrt, 
absolutní nic, v němž může vzniknout něco nového. Bílá tak pro něj znamená jak konec, tak i 
začátek. Bílý papír podle Kabakova obsahuje sluneční energii, která se ze slunce dostala do 
dřeva a ze dřeva následně do papíru.392 Prázdný bílý papír se často objevuje v albech 
Kabakova (například v albu Létající Komarov nebo Dekoratér Malygin) i Pivovarova a stává se 
ekvivalentem mlčení, něčím, co převyšuje jakýkoli výklad či interpretaci.393 Pokud budeme 
mluvit o souvislosti s hudbou, pak je bílý papír ekvivalentem pomlky. Se specifickou energií 
bílého papíru pracoval Kabakov také ve třech obrazech s názvem Na kraji (obr. 85), 
ve kterých zobrazení tvoří jen nepatrný rámeček kolem bílého centra obrazu. 
Významem rámečku, který je často součástí alb a rámuje kresbu, se Favorskij zabýval také. 
Podle Favorského dochází v rámečku ke vzniku osobitých silových linií, energetických toků.394 

 
Důležitou roli hraje rovněž materiál alba – papír. Viktor Pivovarov zdůraznil, že pokud je pro 
západní konceptualisty nejdůležitějším materiálem pro vyjádření objekt, fotografie či vlastní 
tělo umělce, pro moskevské konceptualisty je to právě papír. Alba, kresby či samodělné 
rukopisné knížečky jsou charakteristické pro moskevské konceptuální umělce.395 Přičemž 
kromě duchovní roviny zde hraje zcela jistě roli také fakt finanční dostupnosti tohoto 
materiálu.  

 
Velmi důležitý je rytmus, v němž si divák album prohlíží podobně jako u hudební skladby. 
Tento rytmus určuje umělec. Zde je nutné poznamenat, že prezentace alba se původně 
odehrávala tak, že pouze malá skupina (jedna až šest osob) seděla před jakýmsi pulpitem (i 
zde je podobnost s notovým pultem), na kterém stálo album, a umělec v přesně stanovených 
intervalech překládal listy alba ze strany na stranu a zároveň četl s výrazným přednesem 
text, čímž lze samotnou prezentaci připodobnit k domácímu divadelnímu představení. Divák 
při sledování takové prezentace alba očekává, jak poznamenal Kabakov, zápletku, kulminaci 
a finále podobně jako v divadle.396 Zásadní význam má „prázdno“, „ticho pauz“, vznikající ve 
chvílích překladů listů. Viktor Pivovarov tuto důležitost pauz mezi listy popsal následovně: Ve 
chvíli, kdy se obrací již prohlédnutý list č. 1 a před vámi se objevuje list č. 2, se odehrává jistá 
událost. Je to událost časové prázdnoty, která se pokaždé projevuje jinak. Podle typu alba 

                                                      
389 Кабаков 2008, s. 133. 
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mohou tuto prázdnotu zaplňovat určité psychologické obsahy, jindy v ní zeje jen prázdnota 
sama. V některých případech prázdnotu pauz zesilují ještě prázdné listy, a tak se právě sama 
prázdnota stává nejen obecným pozadím děje, ale jeho hlavním obsahem.397 

 
Album není knihou, kodexem, v němž si divák může podle své libosti listovat a není také sérií 
či cyklem kreseb. Kabakov také uvedl, že kresby v albu by měly být voleny tak, aby byly jasně 
čitelné a srozumitelné. Divák by neměl jednu kresbu prohlížet delší dobu než ty ostatní, aby 
nebyl narušen umělcem stanovený rytmický řád.398  
Předvádění alba v ateliéru navíc doprovázely, jak popsal Viktor Pivovarov, i vedlejší události, 
které zdánlivě se samotnou prezentací nesouvisely: Útulné bublání vody na čaj na sporáku, 
blížící se přátelské posezení, připravené pohoštění na stole, kyselé okurky, sledě a vařené 
brambory, obraz orosené lahve vodky v lednici, to všechno, spolu s příchodem nějakých 
nových, nečekaných a sympatických lidí nebo tichých dívek, nejen vytvářelo určitou 
atmosféru, ale stávalo se to jistým způsobem součástí působení díla.399  
Leonid Sokov ve vzpomínkách na sedmdesátá léta v Moskvě zmínil, že mistrem v předvádění 
alb byl Kabakov, a zážitek z prezentace alba v jeho podání popsal následovně: Když člověk 
vyšel po páchnoucím schodišti domu Rosija, dostal se do prostorného půdního ateliéru. Pan 
domácí stojí u pultíku, na kterém je opřené album Létající. „Když budete vnímaví, zjistíte, že 
většina lidí létá“ – zní tichem hlas autora. Následuje pomalý překlad listu, aby si divák stihl 
prohlédnout kresbu. Počítá se se vším – se zabarvením hlasu, rytmem překladu listů, časem 
určeným k prohlédnutí alba: neměl by být ani příliš krátký, ani příliš dlouhý, aby se divák 
nenudil.400 
 
Na vznik alb měly kromě filosofických aspektů vliv také sociální podmínky, v kterých se 
umělci nacházeli. V době, kdy z politických důvodů nebylo možné vystavovat, představovala 
alba ideální způsob komunikace s divákem. Ateliéry moskevských neoficiálních umělců byly 
místem setkávání se nejrůznějších představitelů moskevské inteligence a performance, ke 
které při prezentaci docházelo, jim dokázala nahradit zážitek z výstavy. Po zhlédnutí alba 
docházelo bezprostředně k diskusi a k interpretaci díla.  
Filosofické a sociální aspekty ovlivnily vznik alb, ale také pozdější krizi tohoto žánru. Na konci 
sedmdesátých let skončilo podle Viktora Pivovarova období „metafyzického ovzduší“ 
v Moskvě,401 a v této době, v roce 1978, Ilja Kabakov vytvořil také své poslední album. Všech 
svých padesát alb tak vytvořil během osmi let 1970–1978.402 Kabakov konec alb ve své 
tvorbě vysvětlil tím, že se sice formálně tento žánr nevyčerpal, ale z jeho pohledu se 
vyčerpala témata, která se skrze tuto formu dala vyjádřit, témata vnitřního života. Když byla 
tato témata vyjasněna, opsána, zmizela i chuť vytvářet další alba.403  
Dalším důvodem bylo, že se na konci osmdesátých let uvolnily politické poměry a umělci 
získali možnost vystavovat svá díla. Alba byla k vystavování nevhodná, prezentací alb pod 
sklem v galerii se vytratil intimní kontakt mezi divákem a autorem, a především vymizel 
velmi podstatný moment – listování. V expozici také dochází k zásadní změně pohybu. 
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V případě ateliérové prezentace divák nehybně pozoruje pohybující se listy alba, v galerii 
naopak divák prochází kolem nehybných listů papíru.404 Alba jsou rovněž nevhodná pro 
reprodukování. Při reprodukci dochází ke ztrátě rytmu, ke ztrátě dojmu z přednesu autora a 
mění se také formát jednotlivých listů. Album vydané jako publikace se vlastně stává 
ilustrovanou knihou, ze které sice formálně vychází, ale se kterou se radikálně rozešlo a stalo 
se novou uměleckou formou.  
Viktor Pivovarov se v roce 1982 přestěhoval do Prahy, kde se vlastně ocitl v určité izolaci. 
Tentokrát se ale nejednalo jen o izolaci z politických důvodů, ale o izolaci uměleckou ve 
smyslu odtržení se od svého původního tvůrčího prostředí. Možná to byl i jeden z důvodů, 
proč Viktor Pivovarov na rozdíl od Kabakova nepřestal pracovat v žánru alba a pokračuje 
v něm dodnes. Toto médium ale částečně reformoval, takže alba vzniklá po roce 1982 je 
možné vystavovat.  

 
Chytrý Kabakov s alby někdy kolem roku 1978 skončil, hloupý Pivovarov pokračuje až 

dodneška. Mně se to pořád velmi líbí, i když je to naprosto neperspektivní žánr.405 
 
 

Propojení slova a obrazu 
Historie propojení slova a obrazu sahá až do starověkého Egypta a Mezopotámie, kde tyto 
dvě složky vystupují velice často společně. Hieroglyfy jako obrázkové písmo vlastně spojují 
slovo a zobrazení samy o sobě. Ve středověku se slovo objevuje na deskových obrazech ve 
formě nápisových pásek (princip, který v určitém smyslu později využívá komiks), středověké 
nástěnné obrazové cykly často doprovází text a samozřejmě nejreprezentativnějším 
příkladem spojení textu a obrazu jsou iluminované rukopisy, v kterých se samotné ručně 
malované písmo stává výtvarným prvkem, podobně jako v albech.  
K velmi osobitému spojení textu a zobrazení dochází v rámci čínské a japonské kultury. 
Japonští a čínští mistři se na svitcích prezentují jako básníci a umělci v jedné osobě.  
Viktor Pivovarov se domnívá, že spojení textu a obrazu představuje někdy i samotný název 
díla.406 V 19. století se název díla často stává vlastně určitou poetickou formou, která obraz 
doplňuje, činí ho zajímavějším a mnohdy ho i proslaví. Jako příklad můžeme uvést obrazy 
Dobrý den, pane Courbete nebo Déšť, pára a rychlost. Ilja Kabakov zase propojení slova a 
obrazu nalézá v doprovodných textech objasňujících obrazy na výstavách.407 Je příznačné, že 
umělci, kteří malují abstraktní obrazy, často na název obrazu rezignují, je pro ně ohraničující 
a příliš určitý. Na tomto příkladu si můžeme uvědomit, jak jsou název a obraz spojené. Zmizí-
li konkrétní zobrazení, mizí i název díla.  

 
Pokud se nyní zaměříme na ruskou kulturní tradici, zjistíme, že slovo zde hrálo velice 
důležitou roli. Pravoslavné ikony jsou vždy doplněny texty a jmény světců. V pravoslavné 
tradici je na slovo kladen mimořádný důraz. Ikona se vlastně stává sakrálním předmětem 
teprve tehdy, když církev uzná, že obraz odpovídá zobrazovanému předobrazu, a k tomu 
dojde teprve tehdy, když výjev pojmenuje. (Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu 
polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý 
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tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a 
nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř […])408 Právo pojmenování, tj. potvrzení totožnosti 
zobrazované osoby na ikoně, přísluší pouze církvi. Pokud by ikonopisec nadepsal ikonu sám, 
znamenalo by to v podstatě totéž, co v občanském životě znamená podepsat oficiální 
dokument místo jiné osoby.409 Nadpisy tak tvoří nutnou součást ikonopisného zobrazení, bez 
identifikujícího nadpisu si ikonu vůbec nelze představit. Úcta věřících se pak vztahuje ve 
stejné míře k obrazu i k jménu zobrazeného. Nadpis není důležitý primárně po obsahové 
stránce. Některé nadpisy byly psány v řečtině, tudíž se ani nepočítalo s tím, že věřící nápisu 
rozumí, ale měly sakrální, mystický význam.  
Pavel Florenskij ve své knize Ikonostas rozlišuje tři druhy zobrazovaného410:  
1. „Lico“ (obličej) – vnější podoba modelu, to, jak se nám zobrazované jeví;  
2. „Lik“ (vnitřní Tvář)411 – sakrální podoba modelu existující jako předobraz, „Lik“ představuje 
„původní ideu“ zobrazovaného jevu, a tedy jeho podstatu; 
3. „Ličina“ (maska) – lživá podoba modelu, „Ličina“ se podobá „Licu“, často je za něj 
zaměňována, ale jen se za obličej vydává, ve skutečnosti je uvnitř prázdná. „Ličina“ vždy 
klame, lživě poukazuje na něco vlastně neexistujícího. 
Ze zmíněných tří kategorií zobrazují ikony vždy „Lik“, ukazují sakrální Tvář světce, a proto je 
zde vždy uvedeno i jméno, které s „vnitřní podobou“ souvisí nejvíce. 
Slovo má v ruské kulturní tradici magický význam. Je dokonce nadřazeno zobrazení. Jak bylo 
uvedeno, ikona je bez nadpisu neplatná, neúplná, teprve pojmenováním svatého je dovršena 
a teprve pak ji můžeme chápat jako zobrazení „Liku“, pravé ideje svatého. 

 
Lze zmínit i tradici méně vzdálenou, jakou je lubok (obr. 86), lidové umění velmi oblíbené 
v 18. a 19. století, v němž je rovněž spojeno slovo se zobrazením. Jedná se o ručně 
kolorované grafické listy doplněné vysvětlujícími texty, vyprávěním.  
A konečně je zde fakt, že literatura zaujímala vždy nejdůležitější místo v ruské kultuře. 
Vzpomeňme na mimořádně silnou ruskou literární tradici 19. století, ale i odvážné 
futuristické experimenty se slovem. Ilja Kabakov se v rozhovoru s filosofem Michalem 
Epštejnem přiznal, že když prochází galerií, nevnímá obrazy pouze vizuálně, ale jeho asociace 
jsou spíše literární: Když se dívám na něco vizuálního, třeba na obraz, hned mi v hlavě 
naskakuje text. Dívám se a rychle formuluji nějaké myšlenky, ale ty myšlenky nejsou 
vizuálního ani hudebního charakteru, ale hned přecházejí do jazyka, do textu.412  
Na důležitost slova pro ruskou kulturu poukázala i Milena Slavická v článku Moskevská 
avantgarda: Slovo je stavebním kamenem celé ruské kultury v nejhlubším smyslu, tj. slovo je 
„nejreálnější realita“ lidského světa, realita samostatná, nezávislá na označovaném 
předmětu, se soběstačnou existencí a vlastními zákonitostmi. Jde o uchování platónské a 
pozdně scholastické filosofické tradice, v níž ideje jsou podstatou světa a slovo, jako prvotní 
výraz idejí, zapříčiňuje život, pohyb a existenci osob a věcí.413  
Právě důrazem na text, na literaturu se ruské umění 20. století odlišuje od moderního 
západního umění, které klade větší důraz na vizuální stránku. Tento rozdíl se promítl i do 

                                                      
408 Gn 2,19–20. 
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podoby konceptuálních děl, kdy v ruském prostředí můžeme vysledovat daleko větší důraz 
na text, než je tomu v západním konceptuálním umění. Ilja Kabakov si dokonce povšiml, jak 
pod vlivem „proklatého“ Západu z jeho obrazů texty zmizely.414  
Je zde však ještě jeden faktor. Mnozí ruští konceptuální umělci mají židovský původ, takže 
k ruské literární tradici se v jejich případě přidává ještě silný důraz na slovo, charakteristický 
pro židovskou kulturu, která je ostatně nazývána kulturou knihy. Michail Epštejn ve svém 
článku v katalogu Magma nalezl mnoho společných rysů mezi židovskou a ruskou kulturou. 
Jedním z nich je i logocentrismus obou kultur: Židé i Rusové jsou logocentričtí, „literární“. 
Kniha, psané slovo jsou pro ně zdrojem vyšší religiózně-morální autority. […] Veškerá kultura 
obou národů se točí okolo slova.415  
Vlivu židovské tradice na své vlastní vnímání kultury si povšiml i Ilja Kabakov: K psaní textů 
mám takový vztah, jako by to bylo něco velice důležitého, jako bych se dotýkal velice 
důležitého materiálu, důležitějšího, než je ten vizuální. Je to zřejmě vysvětlitelné židovským 
původem, významností knihy, textu v knize a na obraze, který je něčím věčným na rozdíl od 
zobrazení.416  
Rovněž na tvorbu Viktora Pivovarova měly vliv jeho židovské kořeny a také jeho blízké 
přátelství s židovským básníkem Ovsejem Drizem, jehož knihy ilustroval. V několika svých 
projektech, například Lišky a svátky (obr. 237239), Nebeský Chelm (obr. 188192) nebo Sútra 
strachů a pochybností (obr. 138) byl inspirován chasidskou tradicí.  
 
Kromě zmíněné ruské tradice je důležitá i skutečnost, že většina umělců moskevské 
konceptuální školy pracovala pro nakladatelství a se vztahem obraz a slovo měla 
profesionální zkušenosti. Ilja Kabakov i Viktor Pivovarov patří k předním ruským 
ilustrátorům. Mezi nejznámější práce Viktora Pivovarova patří ilustrace k pohádkám Hanse 
Christiana Andersena (obr. 7),417 ke Skandinávským pohádkám (obr. 87),418 k prózám 
Dostojevského (obr. 9 a 10) a ke Květům zla Charlese Baudelaira (obr. 11). Pro Pivovarova 
nebylo ilustrování jen zdrojem obživy, pokládal ho za důležitou součást své tvorby: Je možné 
říci, že ilustrace je něco úžasného! Ilustrování je takovým kouzlem, které mění neviditelné na 
viditelné. A v tomto smyslu nemůžeme ilustraci chápat jako druhotnou záležitost.419  
Dokonce poznamenal, že malířství a sochařství představuje v určitém smyslu ilustrace 
k základním textům evropské kultury, ať už biblickým, literárním či k mýtům a legendám.420 
Zcela protichůdně se k ilustrování dětských knih stavěl Ilja Kabakov, který vnímal tuto činnost 
pouze jako nutný zdroj obživy a ilustrování vlastně nenáviděl (obr. 88). Nezajímal se ani o 
kvalitu textu, pro který ilustrace vytvářel. Brzy zjistil, že je pro něj výhodnější zaměřit se spíše 
na množství, nikoli na kvalitu: Udělat tři ilustrace ke špatné knížce je snazší než jednu ke 
knížce kvalitní […] Zajíc namalovaný bezcitně jen kvůli penězům a zajíc namalovaný s láskou 
vedou ke stejným materiálním výsledkům.421  
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Rychle se naučil kreslit všechny ty zajíce, pejsky a pionýry a plnit zadání redaktora. 
Ilustrování pro něj znamenalo pouze praktické výhody: právo na vstup do Svazu umělců, na 
ateliér, na zájezdy do Domu umění a na další blaha života.422  
Přestože se Kabakov k ilustrování knih vyjadřuje velmi negativně, měla jeho ilustrátorská 
praxe velký vliv na jeho konceptuální tvorbu. Ilja Kabakov tvrdí, že podobný přístup 
k ilustrování měli i ostatní moskevští neoficiální umělci,423 na příkladu Viktora Pivovarova 
vidíme, že tomu tak není. A negativní postoj k ilustrování dětských knih nesdílel ani Erik 
Bulatov, který v oblasti ilustrace spolupracoval s Olegem Vasiljevem. Ve své autobiografické 
knize napsal: Nemohu říct, že by pro nás ilustrování dětských knih bylo mučením, pracovali 
jsme s nadšením. Navíc jsme měli pocit, že je to skutečně potřebná činnost.424  
Alba však nelze nazvat ilustracemi. Vztah mezi obrazem a vyprávěním je v albech poněkud 
jiný nežli v knižní ilustraci. V albech jsou slovo a obraz rovnocenné. Pokud srovnáváme alba 
s dalším výrazným fenoménem, který rovněž propojuje slovo a zobrazení – komiksem, 
najdeme také podstatné rozdíly. Ilja Kabakov zdůraznil, že každý jednotlivý list alba je 
samostatným uměleckým dílem stejně jako obraz nebo kresba. Kresba v komiksu tyto 
parametry splňovat nemusí, pokud chápeme komiks jako žánr, v němž je nutné sledovat 
příběh od začátku až do konce.425 Také obsah je jiný. Komiksové příběhy většinou 
nevypovídají o existenciálním, poetickém či filosofickém obsahu, jako je tomu v albech. 
 
Další důležitá věc, kterou se alba odlišují od většiny jiných uměleckých forem propojujících 
slovo a zobrazení, je samostatnost a někdy i nezávislost obrazové i textové složky. Na 
příkladu části alba Viktora Pivovarova Sad, která se nazývá Kde jsem? (obr. 106) můžeme 
vidět, že text je stále stejný, ale obraz se mění. Obraz a text jsou identity na sobě závislé 
velmi specifickým způsobem. Existují i alba, která se skládají pouze z textové nebo jen 
obrazové složky.  
Slovo v albu má také jinou funkci nežli slovo uvedené do obrazu třeba v dadaismu nebo 
lettrismu. Zde má slovo především estetickou funkci, představuje výtvarný prvek. Podobně je 
tomu i ve street artu, kde je podstatná hlavně vizuální podoba písma.  

 
 

Album jako syntetická forma 
V rámci alba je vždy vyprávěn určitý příběh a tímto způsobem je do této výtvarné formy 
uveden čas. Také jeho prezentace probíhá v čase. Předvádění alba je možné nazvat 
performancí. Autor je tak nejen tvůrcem díla, ale je i režisérem a hercem. Divák zakouší 
zápletku, kulminaci děje, finální rozuzlení, vnímá specifický „čas alba“, jeho dramaturgii a 
jeho rytmus. O významu rytmu při prezentaci alba, o pauzách mezi jednotlivými listy 
připomínajících hudební pomlky mezi takty, jsme již hovořili. Ale uveďme ještě příklad 
Kabakovova alba Na šedém papíru, kde je právě rytmus dominující složkou. Toto album 
obsahuje jen šedé prázdné papíry, takže divák vnímá pouze „rytmus příběhu prázdnoty“. 
Celkem je šedých listů sto deset, jen uprostřed alba se na dvou až třech listech objeví malé, 
sotva postřehnutelné nálepky slibující divákovi, že něco možná začne, ale nic nezačne a 
album pokračuje opět šedými prázdnými papíry.426 Boris Groys zdůraznil, že důležitou roli 
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hraje právě nuda. Divák se vlastně má nudit, nuda ho totiž postupně dovede k setkání se 
sebou samým, k poznání reálnosti své existence ve světě.427 
Je zajímavé, že Viktor Pivovarov, stejně jako řada dalších moskevských konceptuálních 
umělců, maluje obrazy v cyklech nebo v sériích a zachovává i zde kategorii času. Cyklus 
představuje více uzavřenou formu, v které je přesně daný počet děl a jejich pořadí (podobně 
jako v albu), na rozdíl od série, ve které je možné množství i pořadí děl měnit.428 Každý cyklus 
obrazů je tedy vlastně jakýmsi malířským albem a každý obraz jeho listem. 
 
Zcela originální forma alba vytvořená umělci Iljou Kabakovem a Viktorem Pivovarovem na 
začátku sedmdesátých let se objevuje pouze v rámci moskevského konceptuálního umění a 
představuje zcela jedinečnou formu uměleckého díla, která specifickým způsobem propojuje 
slovo, obraz a čas. Právě uvedení času do výtvarného díla je u alb zcela zásadní. V albech je 
vyprávěn příběh. S něčím podobným se například setkáváme i ve středověkých freskových 
cyklech, kde se rovněž objevují nápisové pásky, a z novějších forem pak v komiksu. Ale alba 
vnášejí do výtvarného díla reálný čas v podobě listování a performance autora, který album 
osobně prezentuje divákům. Album tak originálně kombinuje prvky výtvarného díla, divadla 
a animovaného filmu.  
Příběh, který je v albu vyprávěn, má nejčastěji existenciální obsah. Častými tématy jsou 
samota, ztráta sebeidentifikace či odchod, únik do jiného světa, jiného prostoru. Tyto obsahy 
jsou společné jak pro alba Ilji Kabakova, tak pro alba Viktora Pivovarova, ale každý z umělců 
je prezentuje jiným způsobem, jiným jazykem. Ilja Kabakov pracuje v albech, podobně jako 
na obrazech, s jazykem komunálních bytů, s šedým nevýrazným jazykem prostých lidí nebo s 
jazykem různých byrokratických formulářů, oznámení či žalob. Viktor Pivovarov ve svých 
albech, která jsou na rozdíl od Kabakova psaná vždy v ich-formě, používá zcela jiný jazyk. 
Poetický, literární jazyk, který je silně rytmizovaný a někdy přechází i do veršů.  
Hrdinou alb jak Kabakova, tak Pivovarova je člověk na okraji společnosti, vyděděnec. V 
případě Kabakova se jedná především o podivíny, asociální jedince, kdežto u Viktora 
Pivovarova je hlavním hrdinou intelektuál, umělec, básník, který se stává v sovětských 
podmínkách stejným vyděděncem jako Kabakovovi podivíni. Je to onen osamělý člověk – 
umělcovo alter ego, které ho doprovází celou jeho tvorbou.  
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PROJEKTY PRO OSAMĚLÉHO ČLOVĚKA 
Existenciální obsahy v tvorbě Viktora Pivovarova 

 
S filosofií existence se začal Viktor Pivovarov, stejně jako i jiní účastníci moskevské neoficiální 
umělecké scény, seznamovat nestandardně a chaoticky. Bylo by zavádějící pokoušet se určit, 
zda jejich tehdejší názory měly blíže k německému či francouzskému existencialismu, zda 
tíhli k teistickému, či ateistickému směru. O tom, že se jedná o různé filosofické školy, 
většina umělců vůbec nevěděla. Spisy Kierkegaarda, Heideggera, Camuse či Sartra se k nim 
dostávaly útržkovitě a umělci nerozlišovali, jaké filosofické tendence představují. Často je 
nezajímala ani doba, kdy díla vznikla. Zato neomylně cítili, že se jedná o myšlení, které staví 
na subjektivním uvědomění si vlastní existence, bere v potaz osobní prožitky i emoce a 
preferuje takové hodnoty, jakými jsou osobní svoboda, osobní rozhodování a osobní 
odpovědnost.  
V chaotickém a nepoučeném přijímání filosofických textů lze však nacházet i jistá pozitiva. Je 
nutné připomenout, že umělec impulzy, které k němu přicházejí například z oblasti filosofie, 
nestuduje, natož kategorizuje. Přijímá je jako inspiraci a intuitivně vybírá to, co se mu hodí, 
přesněji, co právě s jeho tvorbou souzní. Často se nestará ani o to, odkud takový impulz 
přišel. A „filosofické inspirace“ se dostávaly k moskevským umělcům většinou 
nevyzpytatelnými cestami. Nicméně právě o to víc mohly mít hluboký a efektivní dopad na 
jejich uměleckou tvorbu. Pro Viktora Pivovarova to platí dvojnásob. A především pro něj 
platí, že jeho umělecká výpověď se občas shoduje s některými filosofickými texty, aniž by je 
kdykoli četl.  
Pokud bychom ale přece jen chtěli dnes z pohledu historika umění určit, jací filosofové byli 
jeho myšlení a tvorbě nejblíže, pak jsou to Søren Kierkegaard a Martin Buber, pro něž se 
sama existence, ať lidská, či boží, a vlastně existence čehokoli, nikdy nemůže stát 
předmětem objektivního zkoumání, ale pokaždé je věcí výhradně osobního prožívání.  
Pivovarova vždy zajímala křehkost lidské existence. Kierkegaard se domníval, že tato 
křehkost i zranitelnost jsou dány vztahem věčného a dočasného, jež je jádrem lidského „já“. 
V řadě svých textů vypovídá o strachu a úzkosti, které z tohoto složitého vztahu pramení, a 
označil je za dialektický vztah protikladů. Úplná syntéza těchto protikladů je téměř 
vyloučená, takže člověk musí s touto paradoxní souvztažností žít. Prolomit toto lidské určení 
lze jen zážitkem skutečného zoufalství. Kierkegaard se vztahem konečného a nekonečného 
zabýval téměř ve všech svých dílech, ale nejvíce v knize Nemoc k smrti.429 Pivovarov, aniž by 
tuto knihu znal, vypovídá v řadě svých děl (alba Sad a Tvář, Projekty pro osamělého člověka, 
Sedm rozhovorů, Sútra strachů a pochybností) o tomto traumatizujícím vztahu velmi 
podobně.  
A jaká díla spojená s filosofií existencialismu mohli tedy moskevští neoficiální umělci znát? 
Myšlenky existencialismu začaly do moskevského intelektuálního prostředí prosakovat 
v šedesátých a sedmdesátých letech. Objevily se některé překlady textů Alberta Camuse a 
Jeana Paula Sartra. Již v roce 1963 vyšla kniha ruské filosofky Piamy Gajděnkové 
Экзистенциализм и проблема культуры, критика филозофии М. Хайдеггера 
(Existencialismus a problém kultury, kritika filosofie M. Heideggera),430 ve které se poprvé 
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ruský čtenář mohl seznámit s filosofií Martina Heideggera. Ačkoli se Heidegger ohrazoval 
proti tomu, aby jeho filosofie byla považována za existenciální, je s tímto myšlenkovým 
proudem často spojován. Stejná autorka pak v roce 1970 vydala další důležitou publikaci – 
Трагедия эстетизма, Опыт характеристики миросозерцания Сёрена Киеркегора 
(Tragédie estetismu, Pokus o charakteristiku vnímání světa Sørena Kierkegaarda).431 Piama 
Gajděnková v ní rozebírá celou řadu aspektů Kierkegaardovy filosofie, včetně jeho slavného 
textu Bázeň a chvění zabývající se problematikou víry. Obě zmíněné knihy měly na Viktora 
Pivovarova, který v této době hledal svůj osobitý umělecký styl a své umělecké téma, silný 
vliv a díky četným citátům z filosofie Heideggera a Kierkegaarda se mohl seznámit 
s myšlenkami těchto myslitelů.  
V roce 1966 vyšel v nakladatelství Mysl (Мысль) sborník Современный экзистенциализм 
(Současný existencialismus), který ruské čtenáře seznámil především s německým a 
francouzským existencialismem.432 
Z teisticky zaměřených existenciálních filosofů můžeme zmínit Nikolaje Berďajeva, jehož 
filosofická autobiografie Sebepoznání vyšla samizdatem,433 a stejně jako knihy Piamy 
Gajděnkové zapůsobila na Viktora Pivovarova.  
 
Existenciální myšlenky ale do moskevského prostředí nepronikly jen zásluhou filosofů, ale i 
režisérů. V rámci Moskevského mezinárodního filmového festivalu (Московский 
международный кинофестиваль) bylo možné zhlédnout filmy Ingmara Bergmana jako 
například Tvář (1958) nebo Persona (1966). A v roce 1975 (mimochodem ve stejném roce 
vytvořil Pivovarov cyklus Projekty pro osamělého člověka (obr. 92103) a alba Schodiště míčků 
(obr. 89) Tvář (obr. 91), Slzy (obr. 90) a Konkluze (obr. 104) natočil Andrej Tarkovskij svůj 
zásadní existenciálně laděný film Zrcadlo, který se pro Pivovarova stal nezapomenutelným 
zážitkem.  
 
Podíváme-li se do ruské klasické literatury, najdeme zde hned několik autorů spjatých 
s existencialismem. Především je to Fjodor Michajlovič Dostojevskij, jehož knihy Viktor 
Pivovarov v šedesátých letech ilustroval (Uražení a ponížení, Zápisky z mrtvého domu, Běsi, 
Sen směšného člověka). Z dalších autorů můžeme zmínit Andreje Platonova, jehož kniha В 
прекрасном и яростном мире (V překrásném a zuřivém světě) vyšla v roce 1965.434 
Platonova kniha Счастивая Москва (Šťastná Moskva), která na Viktora Pivovarova 
zásadním způsobem zapůsobila, byla vydána až v roce 1991.435 A nesmírně silný dojem na 
Pivovarova udělala také temná próza Jurije Mamlejeva, kterou spisovatel předčítal přímo 
v umělcově ateliéru.  
 
Všechna zmíněná filosofická, filmová i literární díla výrazně ovlivnila moskevské neoficiální 
umělce. V existenciálních textech tak často popisované a zkoumané emoční stavy, jakými 
jsou strach, úzkost, smutek a osamělost, korespondovaly s jejich vlastními pocity. Generace 
umělců narozená ve třicátých letech, která ještě zažila atmosféru stalinského teroru plnou 

                                                      
431 Гайденко, Пиама Павловна. Трагедия эстетизма, Опыт характеристики миросозерцания Сёрена 
Киеркегора. Москва: Искусство, 1970.  
432 Ойзерман, Т. И. (ед.) Современный экзистенциализм, Критические очерки. Москва: Мысль, 1966.  
433 Бердяев, Николай Александрович. Самопознание (Опыт философской автобиографии). Paris: YMCA-
Press, 1949.  
434 Платонов, Андрей Платонович. В прекрасном и яростном мире. Москва: Художественная литература, 
1965.  
435 Платонов, Андрей Платонович. Счастивая Москва. Москва: Новый мир, 1991.  
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strachu, tyto prožitky znala velmi dobře. Viktor Pivovarov se dokonce domnívá, že označení 
„existencialista“ charakterizuje jeho uměleckou osobnost nejlépe: Když do Centre Pompidou 
předávali velkou kolekci ruského umění druhé poloviny 20. století, mezi tím i mé práce, ptali 
se mě, k jakému stylu je mají zařadit a na jakou polici je mají postavit. Napsal jsem, že jsem 
existencialista.436 
Existenciální obsahy se objevují jak v albech Viktora Pivovarova, tak v jeho obrazových 
cyklech.  
 
 
Schodiště míčků  
První album Viktora Pivovarova Schodiště míčků z roku 1975 ještě není doplněno textem 
(obr. 89). Album je věnováno Lidiji Šulginové, kterou Viktor Pivovarov poznal v roce 1975 a 
která se stala jeho neformální žačkou v oblasti knižního umění.437 Její iniciály jsou ukryty 
v názvu alba.  
Inspirací k albu se Pivovarovovi stal sen jeho ženy Iriny o míčcích, které se kutálí ve žlábku. 
Irina tento sen vnímala jako sen o smrti. Viktor Pivovarov zobrazil žlábek jako schodiště a do 
míčků umístil postavy, krajinu, pokoj. Téma míčku, ve kterém je jakoby uzavřen svět, se u 
Viktora Pivovarova objevuje často, můžeme například zmínit obrazy Dlouhá dlouhá ruka 
(obr. 78), Metafyzická kompozice (obr. 257) či Rozjímání u okna (obr. 82). V případě alba 
Schodiště míčků se tento uzavřený svět kutálí do neznáma, do záhadného bílého prostoru a 
postupně mizí. Jednotlivé míčky odpadávají, až zůstane jen jedna osamělá magrittovská 
postava letící do prázdnoty. Autor se zde dotýká již popsaného oblíbeného tématu 
moskevské konceptuální školy, tématu létání, mizení, úniku či odchodu do jiného prostoru.  
U Viktora Pivovarova se s touhou po odchodu do jiného prostoru setkáváme velice často, 
nikoli pouze v albu Schodiště míčků, ale také například album Tvář (obr. 91) končí prázdnými 
modrými stránkami, část alba Kde jsem? uzavírá rozervaný papír (obr. 106), který 
představuje průchod do jiného prostoru, do jiného světa, a stejně tak album Mikrohomus 
(obr. 119) a Erós (obr. 105) mají tento obsah.  
Dalším tématem, tak dobře známým z Kierkegaardových textů, které je pro Pivovarova 
klíčové a s kterým se můžeme setkat již v jeho prvním albu, je téma samoty. V posledním 
míčku je uzavřena osamocená postava a stejně jako u Reného Magritta můžeme tuto 
postavu otočenou zády identifikovat s umělcem, i zde můžeme mluvit o odkazu na autorovu 
osamělost poté, co byl uvězněn v jakémsi ohraničeném prostoru a letí sám do neznáma.  
 
 
Slzy  
V roce 1975 vzniklo také jedno z nejpoetičtějších a nejmelancholičtějších alb – Slzy (obr.90). 
Úryvky vzpomínek, nálad a emocionálních stavů mají společné téma – osamělost a smutek. 
V pozadí tohoto „bergmanovsky“ laděného alba cítíme „slzy“ z nedávného rozpadu 
manželství, „slzy“ z nepochopení mezi mužem a ženou.  
 
 
 

                                                      
436 Коробейникова 2017.  
437 Lidija Šulgina se stala známou knižní ilustrátorkou. Viktor si cení především její ilustrace k básním Iriny 
Pivovarovové. Emigrovala do Německa, kde jí byla, bohužel, diagnostikována těžká forma rakoviny, které v roce 
2000 podlehla. 
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Tvář  
Ve stejném roce jako alba Schodiště míčků a Slzy vzniklo další důležité album Tvář (obr. 91), 
které se zabývá problémem sebeidentifikace a ztráty identity, tedy výsostnými 
existenciálními tématy. Problém sebeidentifikace má své významné místo v dějinách umění. 
Hledání sebe sama v umění nacházíme například v autoportrétech Albrechta Dürera a zcela 
jistě toto téma nejvíce rozvinul Rembrandt van Rijn. Rembrandt na sebe bere různé role, 
zobrazuje se v rozličných grimasách, duševních rozpoloženích, jako by si neustále kladl 
otázku: „Kdo vlastně jsem?“ Do této sebezpytující linie bychom mohli samozřejmě také 
zařadit autoportréty Vincenta van Gogha. Jako příklad z umění 20. století můžeme uvést 
alespoň Cindy Shermanovou, která si rovněž výrazně zahrává se svou identitou, i když 
v poněkud jiném významu než Viktor Pivovarov. Její hra s identitou je daleko více zaměřena 
na sociální, a především pak genderové otázky.  
Viktor Pivovarov otázku „Kdo vlastně jsem?“ řeší v albu Tvář rozhovorem s kýmsi druhým. 
Mluví ale jen jedna strana, druhá mlčí. Kdo je ten druhý? Zde se musíme zastavit u ladění 
celého alba do modré barvy. Na Viktora Pivovarova měla velký vliv kniha Vasilije 
Kandinského O duchovnosti v umění438, ve které autor rozebral jednotlivé barvy a připsal jim 
symbolický význam. Modrou barvu Kandinskij jednoznačně vnímá jako barvu nebe odkazující 
k duchovní realitě.439 Pokud nahlédneme do slovníku symbolů,440 zjistíme, že modrá barva 
může rovněž symbolizovat prázdnotu, na což odkazují i poslední prázdné listy alba. Pokud se 
tedy budeme držet výkladu modré barvy jako barvy duchovní, pak podle Pivovarova není 
těžké odhadnout, kdo asi může být tím mlčícím „jiným“.441  
Jekatěrina Lazareva ve své knize o Viktoru Pivovarovovi srovnává album Tvář s pracemi Ilji 
Kabakova, jako je například Kuchyňská série (obr. 45), kde se rovněž objevují otázky, na které 
ale někdo odpovídá. U Viktora Pivovarova se naproti tomu jedná o monolog osamělého 
člověka.442 A jsme opět u tématu, které je charakteristické pro toto období, tématu samoty. 
Ve stejném roce totiž Viktor Pivovarov vytváří svůj zásadní cyklus Projekty pro osamělého 
člověka (obr. 92103).  
Vztah mezi „Já“ a „Ty“ popisuje ve stejnojmenné knize Martin Buber.443 Buber ho ukazuje v 
několika rovinách: jako vztah mezi „Já“ a světem, jako vztah mezi „Já“ a druhým člověkem a 
jako vztah mezi „Já“ a duchovním jsoucnem. Tento třetí typ vztahu se objevuje v 
Pivovarovovu albu Tvář. V Buberově knize je líčen jako důvěrný rozhovor mezi dvěma 
autonomními veličinami, které se navzájem ovlivňují a mají vzájemnou etickou odpovědnost. 
Avšak v albu Tvář je tento vztah traumatický. I tady se odehrává „rozprava“ v interiéru lidské 
duše, ale na rozdíl od Buberova rovnocenného rozhovoru, zde hovoří pouze „Já“, zatímco 
„Ty“ mlčí. Nedochází k jejich propojení. Nicméně v závěru alba, v duchu Gabriela Marcela,444 
se objevuje naděje. „Já“ se loučí s „Ty“ slovy: Přesto neztrácím naději, že se někdy někde 
setkáme a Ty mne poznáš a možná si vzpomeneš na mou Tvář.  
 
 
 

                                                      
438 Kandinsky, Wassily. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 2009.  
439 Tamtéž, s. 73.  
440 Cooperová, Jean C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 15.  
441 Pivovarov 2018, s. 100.  
442 Лазарева 2017, s. 56.  
443 Buber, Martin. Já a Ty. Praha: Mladá fronta, 1969. 
444 Marcel, Gabriel. K filozofii naděje. Praha: Vyšehrad, 1971. 
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Projekty pro osamělého člověka  
V roce 1975 vytvořil Viktor Pivovarov také cyklus šesti rozměrných obrazů Projekty pro 
osamělého člověka technikou emailu na sololitu (obr. 9297). Doplnil ho o šest menších děl, 
„příloh“, nazvaných Projekty obrazů pro osamělého člověka (obr. 98103). Tento zřejmě 
vůbec nejčastěji reprodukovaný a s Pivovarovem nejvíce spojovaný cyklus získal do své sbírky 
Norton Dodge a v současnosti je umístěn v Zimmerli Art Museu v New Jersey.  
Po formální stránce je cyklus namalován velice stroze, jednoduše a jasně, a připomíná tak 
skutečně jakýsi architektonický, technický či vědecký projekt opatřený příslušnými 
poznámkami. Vůbec poprvé se v Pivovarovově tvorbě objevuje text na obraze (když 
pomineme slovo „Pivo“ na obraze Tmavě modré brýle bláznivého policisty a slovo „Ach!“ na 
stejnojmenném díle), takže Projekty pro osamělého člověka je možné považovat za jeho 
první konceptuální obrazový cyklus. K začlenění textu do obrazu inspirovala Pivovarova práce 
na albech.445  
Strohost provedení zajímavým způsobem kontrastuje s tématem práce, tedy lidskou 
osamělostí. Viktor Pivovarov zde toto výsostně existenciální téma uchopuje zcela jinak, než 
je tomu například v albu Plot (obr. 108), kde hlavní postava bolestným způsobem prožívá své 
vyhoštění ze společnosti. V Projektech je osamělosti dán jasný řád, jedná se o vědomou 
osamělost, pro kterou se člověk svobodně a dobrovolně rozhodl, o osamělost pozitivní. 
V jednom z rozhovorů Viktor Pivovarov poznamenal: Osamělost chápu jako duchovní 
hodnotu. Ne jako utrpení, ačkoli chvílemi ho sám prožívám jako utrpení.446  
První Projekt (obr. 92) představuje plán bytu osamělého člověka, jeho půdorys a jednotlivé 
místnosti, mezi kterými poznáváme Pivovarovův oblíbený pokoj se stolem u okna, lampičkou 
a gaučem. Druhý Projekt (obr. 93) je zaměřen na všední předměty osamělého člověka, mezi 
které patří stůl, židle, kniha, jablko, sklenice s vodou, prášek na bolení hlavy a lampa. Výběr 
předmětů jistě není náhodný. Řada z nich se objevuje jak v jiných umělcových dílech, tak v 
křesťanské ikonografii. Pozastavíme se především u jablka, které má v židovsko-křesťanské 
tradici jasné vymezení. Jablko odkazuje na ztracený ráj, prvotní hřích, a ve stejném významu 
je i použito na obraze Černé jablko z cyklu Sedm rozhovorů (obr. 114). V druhém Projektu 
dále vidíme na stěně obraz, ke kterému se vztahují zmíněné přílohy Projekty obrazů pro 
osamělého člověka (obr. 98103). Obrazy odkazují na díla slavných mistrů: van Eycka, 
Hieronyma Bosche, Vincenta van Gogha, Paula Kleea, Giorgia Morandiho a Kazimira 
Maleviče, přičemž všechna jsou laděná do modrých odstínů. Jako by byla nahlížena přes 
modře zabarvené sklíčko nebo byla vypraná v modré vodě. O významu modré barvy u 
Viktora Pivovarova jsme již mluvili, obrazy jsou tedy tímto odstínem posunuty do vyšší 
duchovní roviny. Zároveň získávají modrým laděním specifickou melancholickou náladu, 
která koresponduje s tematikou celého cyklu.  
Cyklus dále pokračuje Projektem nebe pro osamělého člověka (obr. 94) a Režimem dne 
osamělého člověka (obr. 95), který může připomínat přísně rozvrhnutý klášterní režim, či 
režim v léčebně nebo internátní škole. Osamělý člověk snídá mezi půl osmou a osmou, pak 
pracuje, následuje osamělá procházka a opět práce přerušená obědem ve dvě hodiny. Večeří 
v sedm hodin a mezi půl osmou a devátou se schází s jinými osamělými lidmi. Vypije čaj, 
rozjímá u okna, poslouchá rádio, čte knihu a usíná o půlnoci. Následuje snění, ke kterému se 
vztahuje Projekt snů. Na každý den v týdnu připadá speciální sen.  
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Poslední obraz Projekt životopisu osamělého člověka (obr. 97) je tvořen pouze textem a 
osvětluje celou filosofii programové osamělosti, která má podle Pivovarova čtyři stupně: 1. 
tragická neboli existenciální osamělost, 2. melancholická neboli kosmická osamělost, 3. 
meditativní neboli metafyzická osamělost a poslední nejvyšší stupeň 4. radostná neboli 
absolutní osamělost, jež se sice shoduje s fyzickou smrtí osamělého člověka, ale dochází při 
ní k absolutní svobodě a ke spojení s nekonečnem. Existenciálně prožívaná osamělost tedy 
představuje nejnižší možný stupeň osamělosti, přes který je nutné se postupně propracovat 
k oné radostné, absolutní samotě. Vzorem člověka, kterému se podařilo k této zcela 
dobrovolné absolutní samotě přiblížit, byl pro Viktora Pivovarova básník Igor Cholin, který se 
pro osamělost vědomě rozhodl, ostatně stejně jako mniši nebo poustevníci, kterým Viktor 
Pivovarov v roce 2003 věnoval sérii dvaadvaceti perokreseb (obr. 141) a roku 2021 sérii 
obrazů (obr. 142). V kresbách připomínajících vizuálně Rembrandtovy lepty osamělí 
poustevníci vědomě týrají své tělo, aby dosáhli duchovního poznání, aby dospěli k onomu 
čtvrtému stupni absolutního osamění a spojení s nekonečnem. 
Výjimečnost Projektů pro osamělého člověka spočívá mimo jiné v jejich dvojím významu. Na 
jedné straně se jedná o umělecké dílo, artefakt, odpovídající určitým estetickým 
parametrům konceptuálního umění, o předmět, který může viset na výstavě nebo v muzeu. 
Ale zároveň jde i o skutečný didaktický návod, o projekt určitého životního programu. Pokud 
se první charakteristika obrací k estetickému vnímání diváka, tak druhá, která není vyjádřena 
formou, linií, barvou ani prostorem, ale slovem, se dotýká divákova etického cítění.  
 
Alba Schodiště míčků, Slzy, Tvář, Sakralyzátory a cyklus Projekty pro osamělého člověka 
koupil sběratel Norton Dodge a odvezl je do Ameriky, kde se staly součástí Zimmerli Art 
Musea. Viktor Pivovarov s tímto umístěním, jak sám píše, není zcela spokojen: Mrzí mě, že se 
tyto mé práce ocitly v Americe, kde jsou vnímány nanejvýš jako takové dobovky, a ne v mé 
vlasti, kde by mohly být přečteny a pochopeny.447 
 
 
Konkluze 
Plodný rok 1975 zakončilo album Konkluze (obr. 104), jehož název odkazuje k didaktickým 
pomůckám používaným v 17. a 18. století na západní Ukrajině v duchovních seminářích. Tyto 
pomůcky spojovaly složitá symbolicko-metafyzická zobrazení s obšírnými textovými 
pasážemi a sloužily mnichům jako vodítko pro společné disputace. Viktor Pivovarov si přál, 
aby se tímto názvem označovalo médium alba obecně. Ilja Kabakov však prosadil označení 
„album“. Termín „konkluze“ se každopádně dostal do Slovníku termínů moskevské 
konceptuální školy jako termín Viktora Pivovarova.448 Všech osm listů alba se nachází 
v Treťjakovské galerii v Moskvě. 
Album Konkluze je provedeno ve stejném odstínu modré barvy jako album Tvář (obr. 91). 
Rovněž tedy odkazuje na duchovní prostor. Jedná se o první abstraktní dílo Viktora 
Pivovarova, některé listy jsou tvořeny pouze odstíny modré barvy, dělicí čárou a písmeny. 
Prostor listu je vždy rozdělen na dvě části – spodní část v tmavším odstínu modré barvy, 
kterou můžeme interpretovat jako zemi, a část horní vyplněnou světlejším odstínem modré, 
již můžeme chápat jako nebe ve smyslu duchovního prostoru. Tato část zaujímá větší plochu 
obrazu, a je jí tedy přiřčena větší důležitost. Je podstatné, že Viktor Pivovarov v celé své 
tvorbě vždy dělí prostor obrazu tímto způsobem. Podobný důraz na transcendentní část 
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obrazu můžeme vidět například u Caspara Davida Friedricha, na jehož obraze Mnich na 
břehu moře zaujímá nebe takřka celou plochu plátna.  
Na jednom z listů alba jsou zobrazeny dva bílé obdélníky označené ve spodní části jako „já“ a 
„ono“, přičemž obdélník označený jako „já“ vrhá stín, interpretace by mohla být jasná: „já“ je 
člověkem vrhajícím stín a „ono“ je dejme tomu jakási duchovní síla. V horní části listu jsou 
však popisky otočené – v transcendentním prostoru dojde k záměně „já“ za „ono“.  
Na posledním listu alba je nápis „ne já“ (stejný nápis najdeme mimochodem i v albu Slzy), 
který nám opět odkazuje k problematice sebeidentifikace, která je v tomto období pro 
autora klíčová (viz album Tvář ze stejného roku). Tyto interpretace mohou být samozřejmě 
sporné, ale stejně jako původní „konkluze“ sloužily v duchovních seminářích jako vodítko k 
disputacím, otevírá Pivovarovo album prostor k nesčetným interpretacím a zamyšlením.  
 
 
Erós 
V následujícím roce 1976 vzniklo album Erós (obr. 105). Do své sbírky ho získal švýcarský 
velvyslanec v Moskvě Alfred Holl, který se s Viktorem Pivovarovem přátelil a který vlastní 
celou řadu dalších jeho děl. Po Hollově smrti bylo album vydraženo v aukční síni Sotheby’s. 
Album Erós má čtyřicet listů. Na prvním z nich vidíme prázdný pokoj s oblíbenými motivy: 
okno, stůl, židle, pohovka. Jedná se o pokoj osamělého člověka, který vede stejně jako v albu 
Tvář monolog. V případě alba Erós čeká osamělý člověk na návštěvu a opravdu se druhého 
člověka dočká, nejde však o spolubesedníka, jedná se o návštěvu ženy, jak je patrné 
z poetických komentářů, které střídají kresby. Rytmus alba se mění v prostřední části, texty 
mizí, mizí i pokoj a objevují se pouze abstraktní motivy odkazující na milostný akt, který je 
zpočátku představen v zářivých barvách, které postupně přecházejí pouze do kombinací 
modré a bílé. Vyvrcholením je pak prázdný modrý list, stejný list, který známe již z alba Tvář. 
Erotické vyvrcholení je zde tedy převedeno do roviny duchovní, jak naznačuje modrá barva, 
do roviny duchovní extáze. Album dále pokračuje návratem do pokoje, objevují se znovu 
texty – autorův monolog pokračuje. Dozvídáme se o mlčenlivém loučení milenců, o odchodu 
ženy, o novém osamění.  
 
 
Sad  
V tomtéž roce jako album Erós vzniklo jedno z největších a nejdůležitějších alb Viktora 
Pivovarova – Sad. Tvoří ho pětaosmdesát listů a je rozděleno do tří částí. Roku 2018 album 
zakoupila londýnská Tate Gallery. Věnováno je blízké přítelkyni Viktora Pivovarova Vice 
Močalovové, se kterou se Viktor seznámil v šedesátých letech.449  
První část alba se nazývá Nejsem tady a tvoří ji skutečné vzkazy, které blízcí lidé nechávali 
autorovi na dveřích jeho moskevského ateliéru. Najdeme zde zprávy od Ilji Kabakova, Vitalije 
Komara a Alexandra Melamida, Eduarda Štejnberga, Eduarda Gorochovského, ale nejvíce 

                                                      
449 V této době se obě rodiny (umělce i Viky Močalovové) velmi úzce přátelily. Měly stejně staré děti a bydlely 
nedaleko od sebe. Vzájemné přátelství se ještě utvrdilo poté, co Viktor seznámil Viku s Iljou Kabakovem, který 
se stal jejím druhým manželem. Vika, která byla velmi vzdělaná, zabývala se staropolskou literaturou, ovládala 
několik jazyků, měla velké kouzlo osobnosti, se stala důležitou postavou v kruhu neoficiálních moskevských 
umělců. Sehrála velkou roli coby hostitelka v Kabakovově ateliéru. I díky její pohostinnosti a šarmu se tento 
ateliér stal významným uměleckým centrem, kde se umělci rádi a často scházeli. (V roce 2018 se ateliér 
Kabakova stal pobočkou Treťjakovské státní galerie v Moskvě.) Manželství s Iljou nevydrželo, ale přátelství 
s Viktorem trvá i přes vzdálenost, která je dělí (Vika žije v Moskvě) dodnes. Viktor Pivovarov si své přítelkyně 
vždy velmi vážil. Její metaportrét můžeme najít v umělcově cyklu Věnování.  
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vzkazů patří autorově mamince Sofii Borisovně. Tato sdělení jsou pochopitelně nejosobnější 
a někdy až srdcervoucí: Víťo, omluv svou hloupou mámu. Včera jsem nechala smetanu za 
oknem a je tam spousta střepů. Až večer jsem si na to vzpomněla a dostala jsem strach. Buď 
opatrný, a nic tam nedávej nebo ukliď ty střepy.  
Zprávy na dveřích nechávali lidé z toho důvodu, že umělec nebyl v ateliéru. Nebyl přítomný. 
A právě o nepřítomnosti „já“ v tomto světě vypovídá jak tato první část, tak celé album Sad. 
První díl alba byl ztracen, nicméně v souvislosti s nákupem alba Tate Gallery vytvořil Viktor 
Pivovarov remake této části.  
Otázkou Kde jsem? je pojmenován druhý díl alba (obr. 106). Tato slova jsou napsána 
uprostřed všech kreseb této části alba. Na kresbách jsou znázorněna místa, kde by autor 
mohl být, ale není. Divák podniká pomyslnou cestu z umělcova bytu na Festivalnoj ulici, 
cestuje metrem, vstupuje do autorova ateliéru na Morosejce, prochází pokoji umělcových 
přátel, parkem a krajinou. Poslední strany alba zobrazují moře a oblohu. Závěrečný list je 
rozervaný a ve stránce vzniká průrva, průchod do jiného světa, čímž se vracíme k již 
zmiňovanému silnému tématu moskevské konceptuální školy – tématu odchodu, odletu, 
zmizení. Otázka Kde jsem? zůstává nezodpovězená. Album se dotýká rembrandtovského 
problému sebeidentifikace člověka, problému hledání vlastního „já“, které umělec v tomto 
světě nenachází. Autor se k tomu vyjádřil následovně: Co je to Já? Kde se nachází? Jaké je? 
Když odhodíme identifikační masky jako „Já-muž“, „Já-otec“, „Já-občan“, „Já-umělec“, „Já-
Rus“, „Já-obyvatel Moskvy“ atd., co nakonec zůstane? A zůstane vůbec něco?450  
Třetí a poslední část alba s názvem Sad představuje abstraktní sotva viditelné akvarely  
(obr. 107). Tuto část alba prakticky není možné ani reprodukovat, ani vystavit, je určena 
pouze k intimnímu domácímu prohlížení. Téma sadu, zahrady, jakéhosi jiného původního 
nepozemského světa zpracoval Viktor Pivovarov ve své tvorbě hned několikrát. Nejvíce toto 
téma rozvinul v sérii obrazů Zahrady mnicha Rabinoviče (279284) a Eidosy (262273), kde se 
objevují tzv. eidetické krajiny. V případě alba Sad, můžeme tuto třetí část interpretovat jako 
místo, kde autor nalézá své skutečné „já“, prochází onou průrvou v nebi a ocitá se v ideálním 
nadpozemském duchovním prostoru vyjádřeném jemnými průzračnými abstrakcemi. 
Podobné mizení reálného světa můžeme najít rovněž v Kabakovově albu Okno, kde svět 
viděný skrze okno postupně mizí, až se objevují pouze bílé prázdné listy.  
 
Viktor Pivovarov chápe Projekty pro osamělého člověka, alba Slzy, Tvář, Konkluze, Erós a Sad 
jako jednu sérii, která vytváří určitý filosofický kodex.451 
 
 
Plot 
V roce 1977 vytvořil Viktor Pivovarov jedno ze svých nejpesimističtějších alb Plot (obr. 108). 
Album Viktor daroval svému příteli švýcarskému ministru zahraničí Paulu Jollesovi, když za 
ním v osmdesátých letech přijel na návštěvu do Prahy.  
Na každém listu alba je zobrazen plot, nekonečný plot, který prochází skrze celé album. 
V horní části každého listu je popis prostých každodenních událostí, které probíhají za 
plotem: „zavírají okna“, „vaří marmeládu“. Pod zobrazením v dolní části listu čteme tragický 
monolog osamělého člověka: „Bože, pomoz mi!“, „všechny prosby skončí v prázdnotě“, který 
kráčí podél plotu a jen skrze škvíry může sledovat útulný život za překážkou. Z obyčejného, 
bezpečného, radostného světa je vyhoštěn. Ačkoli Viktor Pivovarov řeší existenciální téma 
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osamělosti ve svých dílech velice často, ještě nikdy nebylo představeno tak tragicky a 
pesimisticky.  
 

[…] 
podél zdi a doleva 

podél zdi a doleva podél zdi 
a doleva podél zdi a doleva 

podél zdi 
[…] 

podél zdi 
podél zdi 

 
až k tomu domu tam, 

k zasutým, zasutým zahradám.452 
 
 
Sedm rozhovorů 
Sedm rozhovorů (obr. 109115), tedy sedm velkých obrazů malovaných stejně jako Projekty 
emailem na sololitu, vytvořil Viktor Pivovarov v roce 1976 a vystaveny byly na vůbec první 
umělcově výstavě roku 1979 v Gorkomě grafiků na Maloj Gruzinskoj. Jednalo se o 
skupinovou výstavu nazvanou Цвет, Форма, Пространство (Barva, Forma, Prostor). 
Jednota cyklu je dnes, bohužel, porušena, pět obrazů se nachází v kolekci Vjačeslava Kantora, 
jeden v soukromé londýnské sbírce a jeden ve sbírce Jekatěriny a Vladimira 
Semenichinových. 
Název cyklu je inspirován spisem Vladimira Solovjova Tři rozhovory,453 který vyšel poprvé 
v roce 1900 a představuje poslední dílo tohoto vlivného pravoslavného filosofa druhé 
poloviny 19. století. Podtitul knihy zní: O válce, pokroku a konci světových dějin. Ve vile u 
Středozemního moře diskutují témata týkající se otázky dobra a zla Generál, Kníže, Politik, 
Pan Z a Dáma, přičemž každý z nich se na danou problematiku dívá z jiného úhlu pohledu. 
Generál například obhajuje válku jako nevyhnutelnou obranu, ale pro Knížete, který 
zastupuje náboženské stanovisko, je jakékoli zabití vždy zlem. Dobro a zlo tedy nelze chápat 
jednoznačně.454  
Cyklus Sedm rozhovorů namaloval Viktor Pivovarov jako reakci na své náboženské hledání a 
odráží vlivy pravoslavné teologie. V sedmdesátých letech se v moskevské neoficiální kultuře 
staly ruská religiózní filosofie a teologie velmi aktuální. Četly se spisy Vladimira Solovjova, 
Sergeje Bulgakova, Nikolaje Berďajeva, Pavla Florenského nebo Vasilije Rozanova. Velice 
vlivnou postavou mezi neoficiálními moskevskými umělci byl pravoslavný teolog Jevgenij 
Šiffers, který oslovil především malíře Eduarda Štejnberga. Viktor Pivovarov se v období, kdy 
vznikal cyklus Sedm rozhovorů, scházel s Eduardem Štejnbergem téměř denně, četl zmíněné 
religiózní filosofy, navštěvoval přednášky kulturologa Sergeje Averinceva zaměřené na raně 
křesťanské texty a vážně přemýšlel o přijetí svátosti křtu. Nicméně pravoslavné 
„poblouznění“ stejně jako setkávání se v kuchyni u Štejnbergových brzy skončilo. 
Pravoslavná religiozita začala být Viktorovi cizí svou dogmatičností a radikálností neslučující 

                                                      
452 Wernisch, Ivan. Blbecká poezie. Brno: Petrov, 2002, s. 357.  
453 Solovjov, Vladimír. Tři rozhovory. Praha: Pavel Mervart, 2011.  
454 Knihu Tři rozhovory rozebírá ve své bakalářské diplomové práci Solovjov na pomezí: Tři rozhovory, jež vznikla 
na půdě brněnského Ústavu slavistiky FF MU v roce 2017, Markéta Poledníková.  
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se se svobodným uměleckým myšlením. Co bylo Pivovarovovi zcela vzdálené, byl pravoslavný 
pohled na duševní a emocionální složku člověka jako na něco hříšného, jako na něco, co 
brání skutečné duchovnosti, spojení s Bohem. Viktor Pivovarov si nakonec zvolil cestu 
osobního vztahu s „Vyšším“ bez nutnosti jakéhokoli prostředníka, jak sám poznamenal: 
Nejsem církevní člověk, nepotřebuji prostředníky pro setkání s Vyšším a v tom jsem 
svobodný.455  
Tvorba je pak pro něj způsob, jak s „Vyšším“ komunikovat. Později v Praze měl ještě jednu 
možnost proniknout do tajů východního křesťanského myšlení. Páter řeckokatolické církve 
Ivan Ljavinec si u Viktora Pivovarova v roce 1984 objednal dvě ikony s námětem Zvěstování 
pro carská vrata chrámu svatého Klimenta na Starém Městě (obr. 117). Viktor se o 
ikonopisectví vždy zajímal, četl o této problematice řadu knih, a dokonce toužil vytvořit celý 
ikonostas. Ale po zkušenosti se zakázkou pro svatoklimentský chrám si uvědomil, že pokud 
by chtěl skutečně malovat ikony, musel by tomuto druhu umění zasvětit celý život. Zjistil, že 
věnovat se svobodné tvorbě a občas si „odskočit“ k ikonám je nemožné. Myšlení ikonopisce 
musí být nastaveno zcela jinak než myšlení světského umělce.  
První dva obrazy cyklu Sedm rozhovorů – Potok a Předtuchu (obr. 109 a 110) – bychom mohli 
vztáhnout k básni Françoise Villona Já u pramene jsem a žízní hynu:  
 
Já u pramene jsem a žízní hynu; 
horký jak oheň, zuby drkotám; 
dlím v cizotě, kde mám svou domovinu; 
ač blízko krbu, zimnici přec mám; 
nahý jako červ, oděn jak prelát sám; 
směji se v pláči, doufám v zoufání; 
mně lékem je, co jiné poraní; 
mně při zábavě oddech není přán;  
já sílu mám a žádný prospěch z ní; 
srdečně přijat, každým odmítán.456 
 
Potok na prvním obraze vytéká jako živá voda z nebes a klečící postava se z něj pokouší 
napít. Snaží se uhasit žízeň po poznání „vyšších sfér“ stejně jako umělec v době 
náboženského hledání. Druhý obraz bychom mohli dát do souvislosti s dalšími verši Villonovy 
básně: […] horký jak oheň, zuby drkotám; dlím v cizotě, kde mám svou domovinu; ač blízko 
krbu, zimnici přec mám […] 
Místnost, kde stojí postava, zachvátily plameny, to ale nic nemění na „zimnici“, kterou 
prožívá stojící postava. Útulný, teplý pokoj nedokáže zmírnit pocit vyhoštěnosti, osamělosti 
člověka. Všechny pohledy do krajiny představují večerní nebe, stmívání, ostatně stejně jako 
u ostatních obrazů cyklu. To dodává výjevům melancholickou, poetickou náladu 
připomínající romantickou krajinomalbu 19. století.  
Neustálé protiklady Villonovy básně, nemožnost uchopit pravdu, jednoznačně ji definovat 
korespondují se Solovjovovými myšlenkami vyslovenými v knize Tři rozhovory.  
Obraz Angelus (nebo také Večerní modlitba či Anděl Páně) (obr. 111) pojmenovaný stejně 
jako slavný Milletův obraz, odkazuje svým uspořádáním k nejstaršímu východnímu zobrazení 
Nejsvětější Trojice, tedy k ikonografii Pohostinství Abrahámova nebo také Filoxenie či 
Návštěvy tří mužů. V knize Genesis (Gn 18,1–15) se píše, že Abraháma se Sárou přišli 
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v Mamre navštívit tři muži, které pohostili, přičemž jeden z nich poté oznámil Sáře, že i přes 
její vysoký věk počne syna. Z motivu Pohostinství Abrahámova vznikla na Východě přibližně 
v 11. století nejčastější podoba ikonografie Nejsvětější Trojice. Tři zpočátku zcela totožné 
postavy andělů sedí u stolu, před každým z nich leží stejné nádobí a umenšené postavy 
Abraháma a Sáry je obsluhují. Během 12. století se prostřední postava anděla začala 
vydělovat, vznikla trojúhelníkovitá kompozice a postavy Abraháma a Sáry zmizely, jak je 
patrné i na slavné Trojici Andreje Rubleva z počátku 15. století. Na obraze Viktora Pivovarova 
vidíme stůl se třemi prázdnými židlemi prostřený pro tři osoby. Abrahám a Sára otočení zády 
čekají. Pokoj je otevřený do všech stran, připravený přijmout vzácnou návštěvu. Za oknem se 
stmívá, nezbývá než se pomodlit večerní modlitbu Anděl Páně, oslavující zvěstování Panně 
Marii, za jejíž starozákonní předobraz je považováno zázračné otěhotnění Sáry.  
Obraz Bílý pták (obr. 112) je věnován Eduardu Štejnberkovi a jeho ženě Galině, kteří, jak bylo 
výše zmíněno, měli na Pivovarova v době jeho náboženského hledání velký vliv. Bílý pták 
(holubice), který je v křesťanské ikonografii spojován s Duchem svatým (Lukáš 3,22), míří 
směrem k zemi tak, jak ho můžeme vidět na vyobrazeních Křtu Kristova, Zvěstování Panně 
Marii či Seslání Ducha svatého. Ve všech případech dochází k propojení s duchovní sférou. 
Na obraze Viktora Pivovarova k tomuto propojení došlo u dvou postav (věnování naznačuje, 
o jaké postavy by se mohlo jednat), kolem kterých vidíme nebeskou aureolu. Ostatní lidé 
jsou příliš zahleděni do svých každodenních činností, než aby mohli ono spojení navázat.  
Černé jablko (obr. 114) je obrovské, tak obrovské, že pod sebou drtí schoulenou postavu 
člověka. Jablko, symbol prvotního hříchu, pádu člověka, který je zde ještě umocněn černou 
barvou, je doplněno o třešně. Červené třešně hrají důležitou roli v Boschově Zahradě 
pozemských rozkoší, kde je rovněž můžeme interpretovat jako ovoce ráje, jako symbol 
zakázané rozkoše. Člověk na obraze je vystrašený, zoufalý, zažívá znovu a znovu onen pád, 
vyhnání z ráje, strach z vyhoštění. Za jablkem ale prosvítají kousky nebe a naznačují úzký 
průchod, úzkou cestu z beznadějné situace. Na následujícím obraze Vzduch nebe věnovaném 
Pavlu Pepperštejnovi se tento průchod rozšiřuje, cesta existuje a vede na horizont, kde stojí 
postava otočená zády a váhá, kam bude pokračovat, má možnost volby. Na horizontu stojí 
strom, opět častý Pivovarovův motiv, který můžeme interpretovat jako odkaz k rajskému 
stromu poznání, a tedy k prvotnímu hříchu, nebo ho můžeme vztáhnout k existenciální hře 
Thomase Becketta Čekání na Godota a otázce, zda se na stromě oběsit, či ne. Duchovní 
cesta, sebevražda, hřích, to jsou různé cesty, po kterých se postava může vydat. A tuto 
možnost výběru reflektuje i poslední obraz cyklu nazvaný Volba (obr. 115). Dva kruhy: černý 
a bílý, dvě možnosti: dobro a zlo. V rozích obrazu jsou umístěny čtyři panoramatické krabičky 
(připomínající práce Ivana Čujkova Panoráma I a II) (obr. 116), v jedné z nich je ukrytý člověk, 
který vyhlíží ven, do prázdnoty, do světa, který je tak těžké pochopit. Pokud spojíme čtyři 
krabičky čárou, neprotnou se ani v černém, ani v bílém bodě. A tím se vracíme k hlavní tezi 
Solovjovovy knihy: dobro a zlo nejsou jednoznačné, pravda se nachází kdesi uprostřed.  
Otázka volby, která je rovněž hlavním námětem alba Jestli, je základním kamenem všech 
existenciálních filosofických směrů. V knize Bázeň a chvění řeší Kierkegaard volbu mezi 
podřízením se a svobodným rozhodnutím (v tomto případě mezi poslušností k Bohu a 
svobodným rozhodováním). Vybírá si poslušnost.457 Postoj Pivovarova je jiný. Volbu 
prezentuje jako patovou situaci, jako setrvalý stav, jako danost lidského života, jako paradox, 
který se stále opakuje. Má tak blízko k jinému autorovi, který učinil z absurdní, permanentní 
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a zároveň zcela nemožné volby základní axiom své výpovědi o lidském životě, tedy k 
„pražskému existencialistovi“ Franzi Kafkovi.  
 
Obsahově velmi nabitý cyklus Sedm rozhovorů vyvolal u Viktora Pivovarova o dva roky 
později touhu vytvořit obrazy, které by naopak byly od jakýchkoliv obsahů oproštěny. Tak 
vznikl cyklus rozměrných pláten nazvaných Geometrická abstrakce (obr. 118).  
 
 
Mikrohomus 
Album Mikrohomus (obr. 119) vzniklo o něco později než alba Sad a Erós, až v roce 1979, ale 
jak už bylo výše uvedeno, tematicky s těmito alby úzce souvisí. V albu je popsán vědecký 
experiment, při kterém dojde k zmenšení člověka, k vytvoření tzv. mikrohoma. Jekatěrina 
Lazareva vidí v tomto zmenšení odkaz na ruskou literární tradici tzv. malého člověka.458 
Mikrohomus se brzy začne cítit sklíčeně a osamoceně, sleze do zásuvky stolu, kde objeví 
krabičku od zápalek, do které se schoulí. Podobně schoulenou postavu můžeme například 
najít také na obraze Černé jablko z cyklu Sedm rozhovorů (obr. 114). Celý experiment se 
vymyká kontrole ve chvíli, kdy mikrohomus v této krabičce nalezne jiný svět, ve kterém 
zmizí. Album pokračuje částí Otázky a odpovědi, ve které vědec-experimentátor naváže 
spojení s mikrohomem a klade mu otázky ohledně života v jiném prostoru, který můžeme 
vnímat jako onen sad z předchozího alba. Mikrohomus odpovídá velice vyhýbavě a nejasně. 
Z jeho odpovědí vyplývá, že žije v lahvi a zabývá se podivnou činností nazvanou „floo“, 
kterou přirovnává ke sněhu. O jiném světě získáváme tedy jen mlhavé představy, stejně jako 
je tomu u průzračných akvarelových kreseb alba Sad (obr. 107). V albu Mikrohomus je 
zpracováno jak existenciální téma samoty, které se vine jako nit celou Pivovarovovou 
tvorbou a nejvíce je rozvedeno v cyklu Projekty pro osamělého člověka (obr. 92103), tak již 
mnohokrát zmiňované téma úniku do jiného prostoru, jiného duchovního světa. Album 
Mikrohomus vlastní Národní galerie v Praze. 
 

Slyšíte mě? 
Ano, slyším vás. 

 
Jak se tam cítíte? 

Kde tam? 
 

Tam, kde teď jste. 
Aha, tady. Tady je dobře. 

 
Mohl byste to popsat podrobněji? 
Nevím, co konkrétně vás zajímá. 

 
No například, jestli tam jsou stromy, květiny, tráva? 

Jak bych vám to řekl… V určitém smyslu ano. 
 

A zvířata tam jsou? 
To je velice těžká otázka. Zdá se, že ano. Ale… Je pro mě těžké to vysvětlit. 

                                                      
458 Лазарева 2017, s. 60.  
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A kde žijete? 

Prosím? 
 

Ptám se, kde bydlíte? Jestli máte dům nebo něco podobného? 
Je těžké na to odpovědět. 

 
Přeci jenom to zkuste. 

Žiju v lahvi. 
 

V lahvi? 
Ano. 

 
A je vám tam dobře? 

Dobře. 
 

A je to tam aspoň útulné, čisté? 
Ano, je tu čisto. 

 
A máte tam přátele, kamarády? 

Ano mám. 
 

A o čem s nimi mluvíte, když se potkáte? 
My? My nemluvíme. 

 
A co tedy děláte, když nemluvíte? 

…… 
 

Neslyším. 
Nemohu to vysvětlit. 

 
A jsou tam hloupí lidé, nepříjemní? 

Nevím. Moc se o to nezajímám. 
 

A o co se zajímáte? Zabýváte se tam něčím? 
Ano, zabývám se floo. 

 
Floo? To jsou nějaké rostliny? Nebo motýli? 

Nevím. Je těžké to vysvětlit, ale je to něco podobného. 
 

Znamená to tedy, že se zabýváte vědou? 
Ne. 

 
A co to tedy je? Umění? Hobby? 

Ne, je to něco jako sníh. Velice bílé. 
 

A co s tím něco jako sníh děláte? 
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Nic. 
 

A ostatní se taky něčím zabývají? 
Ostatní? Možná ano. 

 
A je vám někdy veselo? 

Ano, bývá tu hodně veselo. 
 

A je vám někdy smutno? 
Ano, někdy mi je i smutno. 

 
A navštěvujete nějaká jiná místa? 

Nemám tu potřebu. Tady je všechno. 
 

A máte tam nějaká rozptýlení? 
[…] 

 
Ptám se na rozptýlení – hudba, nějaké hry? 

Je těžké na to odpovědět. 
 

Omlouvám se, asi kladu příliš mnoho otázek? 
Ano, jsem trochu unavený. 

 
Poslední otázka. Je vám tam líp než tady? 
Asi líp. I když nevím, musím se zamysl…459 

 
 
Sakralyzátory 
Album Sakralyzátory (obr. 120) vzniklo ve stejném roce jako album Mikrohomus a je mu 
podobné výtvarnou technikou. Jedná se o velmi propracovanou detailní kresbu tužkou 
kolorovanou akvarelem, která může připomínat barevnou litografii nebo, jak poznamenala 
Jekatěrina Lazareva, technickou kresbu.460 Termín „sakralyzátory“ vešel do Slovníku termínů 
moskevské konceptuální školy.461 Označuje různé obyčejné předměty, kterými se člověk 
může chránit před situacemi všedního života. Viktor Pivovarov v té době zamýšlel velký 
soubor alb s názvem Body zla, který by představoval různé způsoby, jak by se člověk mohl 
bránit neviditelným bodům zla, které ho neustále obklopují. Ze zamýšleného projektu vznikla 
pouze dvě alba – Mikrohomus a Sakralyzátory. Když si například připneme na nos kolíček na 
prádlo, na kterém bude pověšena vánoční ozdoba, a na hlavu si položíme knoflík, můžeme si 
jít bez problémů stoupnout do fronty. V případě dívání se na televizi se v albu Sakralyzátory 
doporučuje dát si na nos toaletní papír, na hlavu položit salám a k zátylku si přivázat okurku. 
Album prostupují dadaistický humor a nadhled, jak je pro autora typické.  
 
 
 

                                                      
459 Druhá část alba Mikrohomus Otázky a odpovědi. 
460 Tamtéž, s. 57.  
461 Монастырский 1999, s. 79.  
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Mamlejev a Hypermamlejev  
O šestnáct let později, v roce 1995, vznikla tři alba, která mají rovněž existenciální obsah. 
Album Mamlejev a Hypermamlejev (obr. 121) na čtyřiadvaceti listech řeší problematiku 
rozdvojení osobnosti. Postava Mamlejeva má portrétní rysy, ale zároveň občas vypadá jako 
jakýsi oblak či bílá hmota. Stejně tak jeho dvě osudové ženy Raječka a Ljusja na sebe berou 
různé podoby, především pak podobu kachničky. Mamlejev do nich vstupuje, chodí po jejich 
prsou, hladí je nebo si koupe nohy v jejich břiše. Na konci alba se z Mamlejeva, Raječky i 
Ljusji stávají pouze slova.  
 
 
Špatná nálada  
Druhé album Špatná nálada (třicet pět listů) (obr. 122) je tvořeno automatickými 
kresbičkami, které mohou samovolně vznikat například při telefonování. Viktor Pivovarov 
použil tyto „čmáranice“ a doplnil je vlastními kresbami. Text alba představuje monolog 
osamělého nevýznamného vědeckého pracovníka, který prožívá každodenní obyčejné 
události. Nic v jeho životě nevychází. Chleba, který si koupil, zplesnivěl, v obchodě byla příliš 
dlouhá fronta, autobus, do kterého nastoupil, byl přeplněný, atd. Hlavní hrdina představuje 
ztraceného, „malého“ člověka, který prožívá svou tesknou, osamělou existenci. A osamělé a 
nikým nespatřené zůstalo i album Špatná nálada, které nebylo nikdy vystaveno ani nikde 
reprodukováno. 
Analogie k tomuto „malému“ člověku můžeme najít v ruské literatuře 19. století. 
Nejvýmluvnějším příkladem je postava ponižovaného úředníčka Akakije Akakijeviče Botičkina 
z Gogolovy povídky Plášť.462 Známý výrok Dostojevského: Všichni jsme vyšli z Gogolova 
Pláště463 – tak můžeme vztáhnout nejen na mnohé hrdiny ruské literatury 19. století, ale i na 
řadu hlavních postav alb Viktora Pivovarova. 
 
 
Jestli 
Třetí album Jestli čítá dvacet dva listů a je tvořeno pouze textem (obr. 123). Každá strana 
představuje tabulku uvedenou slovem „jestli“, po kterém následuje řada možností, jak může 
uvedená situace dopadnout. Tak například: jestli se obléknu a vyjdu z domu, mohu buď zajet 
za Toljou, nebo zajet do knihkupectví, anebo navštívit Natašu. A každá z možností je pak 
rozvinuta v další a další varianty příběhu. Celé album se tak zabývá důležitým existenciálním 
fenoménem, totiž volbou. Jedno banální rozhodnutí může způsobit, že se náš život bude 
odvíjet zcela jinak.  
 
 
Neztracené iluze  
V roce 1995 vytvořil Viktor Pivovarov technicky velice náročný cyklus Neztracené iluze  
(obr. 124127). Jedná se o čtyři prostorové obrazy, „light boxy“, do kterých umístil žárovky. 
Obrazy Prázdný pokoj, Noční slzy a Orientální koberec jsou dnes v soukromých kolekcích. 
Poslední čtvrtý „light box“ – Okno chlapce – vlastní Treťjakovská galerie v Moskvě.  
Obrazy mají několik prostorových plánů a připomínají kulisy loutkového divadla, mezi které 
je vložena lampička. Viktora Pivovarova k tomuto originálnímu pojetí inspirovala slavná 

                                                      
462 Povídka Plášť vyšla v rámci Petrohradských povídek, viz: Gogol, Nikolaj Vasiljevič. Petrohradské povídky. 
Praha: Svět sovětů, 1963, s. 90–111.  
463 Bělinskij, Grigorjevič Vissarion. Dopis Gogolovi. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.  
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divadelní hra belgického symbolistního autora Maurice Maeterlincka Modrý pták. 
Maeterlinck hru napsal v roce 1908 a ve stejném roce byla poprvé uvedena na scéně 
Moskevského uměleckého divadla MCHT (Московский художественный театр, МХТ; 
později MCHAT)464 v režii Konstantina Stanislavského a svým mimořádným provedením 
založeným na magii, fantastičnosti a snovosti vešla do dějin divadla jako jedna 
z nejpůsobivějších inscenací. Zásluhu na tomto úspěchu měly mimo jiné originální kostýmy a 
dekorace Vladimira Jegorova. Díky Stalinovu obdivu k tomuto představení byla hra znovu 
uvedena na scénu MCHAT v padesátých letech. Viktor Pivovarov tak mohl téměř v původním 
provedení toto legendární představení vidět.  
V první scéně se za mrazivé noci probouzejí ve svých postýlkách dvě děti a dostávají kouzelný 
dar, díky kterému jsou schopné vidět duše všech věcí, neživé předměty jako hodiny, voda, 
chléb a mléko ožívají a spolu s dětmi se vydávají hledat Modrého ptáka. Ve chvíli, kdy se děti 
probouzejí, se za dosud tmavým oknem objevuje světlo. Tento tajemný, kouzelný moment 
nesmírně zapůsobil na Viktora Pivovarova a později ho použil ve svých „light boxech“. Iluze 
se neztratily.  
Na všech čtyřech obrazech je rozehráno existenciální téma samoty. Osamělost vyjadřuje 
prázdný pokoj s odrazem okna na podlaze, zoufalý pláč klečícího muže, smutek ženy, i 
chlapcovo tiché noční pozorování dívky v protějším okně. Celý cyklus prostupuje smutná, ale 
zároveň poetická večerní melancholie umocněná skrytými světýlky, které obrazům dodávají 
magicko-teatrální efekt.  
V případě chlapce u okna osamělost ještě navíc souvisí s právě se probouzející sexualitou. 
Jako by se jednalo o iniciační obřad zasvěcení do tajemství erotiky. Téma, které najdeme 
například ve Šrámkově Stříbrném větru nebo na Preislerově Obraze z většího cyklu.  
Motiv tajného pozorování nahé ženy má v dějinách umění dlouhou tradici. Vzpomeňme 
starozákonní motivy Zuzany a starců nebo Krále Davida a Batšeby.465 Stejné téma je i 
námětem slavné Duchampovy instalace Zadání 1. tekoucí voda 2. plynové osvětlení, kde na 
sebe roli pozorovatele bere divák, a stejně tak je tomu na obraze Edwarda Hoppera Noční 
okna z roku 1928 (obr. 128), který se svou poetickou večerní atmosférou Pivovarovově 
obrazu velmi podobá. A zapomenout samozřejmě nesmíme na legendární Hitchcockův film 
Okno do dvora (obr. 129), který je na tajném pozorování světa skrze okno založen.  
 
 
Kabinet doktora Freuda a Temné pokoje  
Téma erotiky Pivovarov rozpracoval ve velkém cyklu obrazů, na kterém začal pracovat roku 
1999, kdy vzniklo sedmnáct menších děl s názvem Kabinet doktora Freuda. Obrazy 
z podvědomí vynášejí na světlo nejrůznější sny a fantazie, většinou erotické povahy. Odkazů 
na slavného zakladatele psychoanalýzy najdeme v cyklu hned několik. Kromě práce 
s podvědomými představami je zde namalována Freudova pohovka, jejíž originál viděl Viktor 
Pivovarov na výstavě ve Vídni. Zaujala ho natolik, že si vyžádal její fotografii, podle níž pak 
namaloval obraz Pohovka doktora Freuda (obr. 130).466 Další obraz Vlk (obr. 131) odkazuje 
na slavného Freudova pacienta, ruského šlechtice Sergeje Pankejeva, známého pod 
přezdívkou Vlčí muž, jehož sen o vlcích sedících na stromě s dlouhými tlustými ocasy 

                                                      
464 Moskevské umělecké divadlo bylo založeno v roce 1898 Konstantinem Stanislavským a Vladimirem 
Němirovičem-Dančenkem.  
465 Téma Zuzany a starců ztvárnil Viktor Pivovarov již na střední škole.  
466 Viktor Pivovarov není jediným umělcem, kterého oslovilo zpovědní místo pacientů rakouského 
psychoanalytika. Freudovu pohovku na svém obraze zvěčnil například také Daniel Pitín v roce 2014. 
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podrobil Freud psychoanalytickému výkladu. Sen interpretoval jako tzv. prascénu, která 
souvisí s dětským pozorováním soulože rodičů. Pivovarovův obraz, kde vlk se zvýrazněným 
údem překračuje nahé ženské tělo (které připomíná Balthusovy akty, například obraz Pokoj 
z let 1952–1954) (obr. 136) byl inspirován tímto Freudovým výkladem. 
Cyklus Kabinet doktora Freuda plynule přerostl v sérii čtrnácti obrazů Temné pokoje (2000–
2003) (obr. 132135), ve kterých se Pivovarov zabývá vztahem muže a ženy v nejintimnější 
rovině. V dusné atmosféře ztemnělých pokojů, které jsou zároveň metaforou vnitřního světa 
postav, strádají muži i ženy. Jejich představy o erotice se nepotkávají a neshodují. Bůh lásky 
Erós, který je většinou chápán jen v pozitivních souvislostech, se zde stává původcem 
utrpení. Nebezpečnou podvojnost Eróta popsal ve svém spise Faidros již Platón.467 Zdeněk 
Kratochvíl v knize Platón a umění jeho doby napsal: Odpovědí duše na prožívanou krásu je 
Erós, touživá láska, touha po tom, co chybí. Erós tak ukazuje „vždy nad“, míří vzhůru. Ale 
protože je vybuzen touhou právě po tom, co chybí, tedy z nedostatku, je současně zdrojem 
nespočetných způsobů potíží. Erós je touha po krásnu, Erós je tedy principem filosofie, 
jakožto touha po kráse, touha po tom, co chybí […] Veškerá naše prožitkovost – a ne jen ta 
v úzkém smyslu erotická – je motorem cesty vzhůru i oblastí zmatků, nejasností a scestí.468 
Na plátnech Mlčení (obr. 132), Pruh světla (obr. 133) nebo Milenci visí v pozadí na stěně 
obrazy původních, ideálních podob člověka, jakýchsi bezpohlavních bytostí oproštěných od 
lidského strádání spojeného s erotikou, které zažívají postavy v Temných pokojích. Tyto 
ideální bytosti nazval Viktor Pivovarov „eidosy“ a věnoval jim samostatný cyklus. V Temných 
pokojích se s nimi setkáváme poprvé jako s protikladem k pozemskému utrpení.  
 
Zbloudilý Dante  
Album vzniklo v roce 2001 (obr. 137), má dvacet listů a uvozují ho dva verše z Božské 
komedie, které Pivovarov doplnil svým vlastním pokračováním. Z veršů se dozvídáme, že se 
Dante poté, co prošel peklem, očistcem, rájem a ztratil Vergilia, ocitl ve východních zemích, 
kde zcela zabloudil, a proto se také v albu ani jednou neobjeví. Jednotlivé listy představují 
různé nádoby (mohou připomínat alchymistické pomůcky), v nichž jsou umístěny různé 
výjevy doplněné poetickým komentářem. Album uzavírají tři listy s následujícím textem:  
 
„A co Dante,  
on je také pouze metaforou?“  
 
„On také. Jen hrstka slov,  
jako hrstka popela.“ 
 
„Ale zůstane?“ 
 
„Kde?“ 
 
„Nevím, 
Tady, všude.“ 
 
„Zůstane jako všichni. 
Kdo zabloudili.“ 

                                                      
467 Platón. Faidros, 237b–245c.  
468 Kratochvíl, Zdeněk. Platón a umění jeho doby: Rozluka filozofie a umění. 1997, s. 31–32 a 48.  
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Album poukazuje na téma smrti a nesmrtelnosti. Může člověk díky svému dílu zůstat 
nesmrtelný? Může, ale musí „zabloudit“. Zbloudilý člověk je člověk, který tápe, hledá, není si 
nikdy ničím zcela jistý, ani Bohem, ani nesmrtelností, nezná návod na to, jak žít, neví, co je 
pravda a co není. Album je poetickou oslavou člověka, který přiznává, že ví, že nic neví, že 
zabloudil a díky tomu se k oné pravdě a nesmrtelnosti přibližuje víc než kdokoli jiný.  
Hledání vlastního „já“, které se také objevuje v albu Tvář (obr. 91), je zde převedeno do vyšší 
roviny, stává se stavem mysli, kterého může básník dosáhnout.  
Motiv bloudění, který nalezneme rovněž v Kierkegaardových textech: Neboť zoufalou 
odvážlivostí si pomáhá ten, kdo v možnostech zabloudí,469 a který v albu mimo jiné zastupuje 
umělcův velice oblíbený motiv cesty mizející za horizont, se v tvorbě Viktora Pivovarova 
neobjevuje poprvé. V albu Kroky mechanika z roku 1991 můžeme najít větu: Usmívajíce se, 
jsme zabloudili. I v tomto případě je ono „zbloudění“ vnímáno pozitivně a je spjato 
s povznášejícím pocitem.  
Dante je pro Viktora Pivovarova velmi důležitou postavou a v jeho tvorbě se s ním setkáme 
několikrát. Představuje pro něj jakýsi pravzor básníka a má pro něj ještě jeden význam. 
Ztělesňuje osud vyhoštěných. Pivovarov nebyl sice ze svého rodného města vyhoštěn, ale 
stejně jako Dante ho opustil. Postava renesančního básníka se objevuje například v albech 
Florencie nebo Cholin a Sapgir jásající, kde doprovází umělcovy přátele-básníky.  
 

Pokoj 
 

Nejdřív bylo všechno jako vždycky. 
 

Potom se objevili hosté. 
 

Zpoza nohy stolu vykoukl Zajcev. 
Obličej měl mokrý od slz, snad od deště. 

 
Na pohovce kdosi těžce vzdychal. 

Větve za oknem se míhaly a šelestily ve větru. 
 

Objevil se Dostojevskij a Puškin, 
Ale ne tamti, obyčejní lidé. 

 
Pod polštářem se celou dobu něco mlelo. 

Na chvíli bylo vidět ruku, pak zas ocas. 
 

Dostojevskij se vykakal do šuplete psacího stolu. 
Bylo mu špatně a nemohl to vydržet. 

 
Puškin celou dobu plakal, 

protože větev klepala na okno a on se bál smrti. 
 

Zajcev přistoupil ke knihovně, 

                                                      
469 Kierkegaard 2018, s. 82.  



 116 

namátkou otevřel Danta 
a přečetl: 

„Tím zjeveno je, že účasten být blaha, 
lze zřením, láskou ne, 

jež rozehřívá se po něm teprve…“ 
 

„Celé je to podvod, žádný Dante nebyl,“ 
řekl Dostojevskij. 

„Není žádný Ráj ani Peklo. 
Je jenom větev za oknem.“ 

 
„Ne, já nikdy neumřu,“ plakal Puškin. 

 
Zajcev začal počítat nohy židlí, ale popletl to. 

 
Proč pořád někdo pláče v koutě? 

 
Zajcevovi namokl šedý kožíšek, 

přitiskl se k radiátoru, 
sundal si boty a usnul. 

 
Vtom všechno zmizelo.470 

 
 
Sútra strachů a pochybností  
Desetimetrový svitek vznikl v roce 2006 (obr. 138), ale se Sútrou strachů a pochybností se 
setkáváme již v albu Lišky a svátky z roku 2005, kde je čtena u příležitosti „Svátku oblaků“.  
Svitek svou formou odkazuje k židovské tóře a Viktor Pivovarov v něm kromě ruského jazyka 
používá i hebrejštinu. Forma sútry je typická pro buddhistické texty, mezi nejznámější patří 
Sútra srdce nebo Diamantová sútra. Viktor Pivovarov zde, stejně jako ve zmíněném albu 
Lišky a svátky, svobodným způsobem propojuje různé religiózní tradice.  
Text Sútry strachů a pochybností připomíná mantru a můžeme ho číst jako specifickou báseň. 
První část je jakýmsi seznamem různých strachů, fobií, který umělec sestavil. Soupis je 
nesmírně bohatý a různorodý, strach můžeme mít ze špinavých ponožek, uzavřených obálek, 
ale i něžných doteků nebo prsních bradavek. Součástí je také nákres s lokací jednotlivých 
strachů, každá fobie zaujímá konkrétní místo na lidské hlavě. Strachy začínají číslem 171 a 
končí číslem 228, což navozuje dojem, že se jedná pouze o fragment svitku, který se 
nedochoval ve své kompletní podobě. Zde bychom mohli vzpomenout na oblíbenost 
fragmentu v německé romantické literatuře. Autoři jako Novalis nebo Friedrich Schlegel 
povýšili fragment na vědomě pěstovaný literárně filosofický žánr, kterým se otevřeně 
přiznávali k neuzavřenosti a kontinuálnosti svých myšlenek. Stejně tak Viktor Pivovarov svůj 
seznam definitivně neuzavírá.  
Druhá část svitku je věnována sedmdesáti sedmi pochybnostem a najdeme v ní pochybnost 
o bytí i o nebytí, o Kristu i o Buddhovi, o existenci Boha i o jeho neexistenci.  

                                                      
470 Pivovarov, Viktor. Slova do básní. Tvar, 6, 2017, s. 7.  
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Ze strachů i pochybností vede cesta. Cesta do ideální zahrady, jejíž plán v Sútře najdeme. 
Tato rajská zahrada představuje jakési oproštění se, osvobození se od všech lidských trápení. 
Téma ideálních zahrad Viktor Pivovarov rozpracoval v samostatném cyklu s názvem Zahrady 
mnicha Rabinoviče (279284).  
Sútra svým rozsáhlým seznamem strachů a pochybností představuje výsostně existenciální 
téma. Člověk je představen jako nicotná, ustrašená a pochybující bytost. Je zde popsáno jak 
Kierkegaardovo „zoufalství ze své přílišné konečnosti“, tak „zoufalství ze své přílišné 
nekonečnosti“,471 ale u Viktora Pivovarova nejenže nacházíme z těchto depresivních stavů 
východisko v podobě ideální zahrady, ale veškeré lidské úzkosti jsou podány s nadhledem a 
humorem, který je autorovi vlastní. Vždyť i zájem o buddhismus reflektoval ve svém textu s 
názvem Поэт увлекшийся буддизмом (Básník zaujatý buddhismem) následovně: 
 
Jeden básník propadl buddhismu. 
Koupil si podložku, nějaké kouřící tyčinky, naučil se sedět v pozici lotosu, přestal jíst maso atd. 
Přišel k němu jeden jeho přítel. Podíval se na něj, podíval a povídá: 
Přestaň blbnout, ty vole.  
No, a tak přestal.472  
 
Kapitolu o existenciálních obsazích bychom mohli uzavřít Pivovarovovou postavou 
Posledního existencialisty, která se poprvé objevila v albu Účinkující osoby v roce 1996  
(obr. 140) a znovu pak v rámci série Moskva, Moskva! z roku 2017 (obr. 139). Podle Viktora 
Pivovarova je existencialismus již mrtvý. V roce 2013 se k tomu vyjádřil následovně: Nevím, 
ale zdá se mi, že existencialismus skončil. Jako typ vědomí, jako kulturní jev, jako směr 
v umění.473  
Tento poslední a nepotřebný existencialista, kterého můžeme ztotožnit s autorem, bloudí 
zasněženou krajinou obklopený suprematistickými motivy, na zádech má polštář 
s moskevským domem a hrníčkem se lžičkou. Putuje doprovázen vzpomínkami na ruskou 
avantgardu i své dětství. Velká noha, kterou si přidržuje, zdůrazňuje jeho celoživotní 
bloudění (ve smyslu pochybování) a pocity vyhoštění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
471 Kierkegaard 2018.  
472 Text byl publikován v rámci knihy Ach a Och: Пивоваров 2010a, s. 207.  
473 Тиронс 2013, s. 89.  
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BYT Č. 22 
Vzpomínky na dětství 

 
Po přestěhování do Prahy v roce 1982 se Viktor Pivovarov ocitl v tvůrčí krizi, která byla 
způsobená změnou prostředí. Měl pocit, že musí začít znovu, že jazyk, kterým se dosud 
vyjadřoval, je nutné změnit. Pochopil také, že vzpomínky na dětství jsou v době krize, která 
s novým uměleckým prostředím nastala, možností, jak znovu popadnout dech. Vzpomínky 
však zbavil bolestného nádechu a přetavil je do umělecké látky, se kterou následně pracoval.  
Co se týká formy, Viktor Pivovarov zvolil tradiční olejovou malbu. Pro konceptuálního 
umělce, který si osvojil práci spíše s „neuměleckými“ materiály, by se to mohlo zdát jako 
určitý krok zpátky. Ale Viktor Pivovarov na začátku osmdesátých let pocítil, že konceptuální 
způsob tvorby má své mantinely: Návrat k tradiční malbě souvisí s krizí konceptuálního 
způsobu vyjadřování se, který jsem dříve používal. Byl to výborný způsob, protože mimo jiné 
osvobozoval myšlení od nekonečných a nepotřebných estetických normativ. Bylo to opojné a 
zdálo se, že vše jde velmi dobře, ale za několik let se ukázalo, jak ohraničené možnosti má 
myšlení.474  
Inspiraci našel na dvou výstavách, které na něj udělaly silný dojem. V Moskvě to byla 
prezentace německého neoexpresionismu, kde vystavovali Georg Baselitz nebo Jörg 
Immendorff, a v Praze pak expozice italské transavantgardy s díly Mimma Paladina nebo 
Francesca Clementeho.  
 
 
Obrazy z let 1983–1987 
V letech 1983–1987 vytvořil Viktor Pivovarov řadu kreseb a obrazů, které po stylistické 
stránce vykazují vlivy ruského futurismu, především Velemira Chlebnikova, jehož básně 
mimochodem v roce 1985 ilustroval pro nakladatelství Odeon (obr. 64).475 Patrný je i vliv 
surrealismu především v „arcimboldovsky“ seskládaných tvářích: Hlava s rourou (obr. 143), 
Zimní okno (obr. 144). Na rozdíl od hladkých obrazů malovaných emailem jsou zde patrné 
expresivní tahy štětcem.  
Po obsahové stránce je hlavním námětem nostalgie po rodné Moskvě a dětství. Přičemž 
umělec zdůraznil, že tato dvě témata jsou pro něj neodmyslitelně spjata: Dětství a Moskva 
jsou pro mne jedno a totéž.476  
Vznikly tak originální poetické obrazy, které jemnými náznaky odkazují k umělcovu rodnému 
městu, ať již zamrzlým oknem: Zimní okno (obr. 144), nebo názvem – jako v případě obrazu 
Sníh a sen (obr. 145), který je metaforou Ruska jakožto velké zasněžené roviny pohroužené 
v sen. Obraz vznikl v den smrti umělce Vladimira Vejsberga a svým pozadím poukazuje na 
jeho díla.  
 

Návrat k dětství je čímsi jako návrat ke ztracenému Ráji, přesněji k archetypu ztraceného 
Ráje.477 

 

                                                      
474 Pivovarov 1984. 
475 Chlebnikov 1985.  
476 Pivovarov 2018, s. 162.  
477 Citát Viktora Pivovarova, převzato z: Jirkalová – Skřivánek 2007, s. 44.  
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Na obrazech z osmdesátých let se opakovaně objevují některé motivy, které již známe 
z umělcovy moskevské tvorby, přidávají se nové a řada z nich pak pokračuje do jeho další 
tvorby. Tyto předměty je možné chápat jako „herce“, jak je ostatně autor nazývá.478 Jsou to 
herci z komedie dell’arte plnící stále stejnou roli. Ale zároveň jsou to také archetypy, které 
v sobě obsahují v koncentrované formě osobní a kolektivní paměť o všech významech dané 
věci.479 Přičemž pro Viktora Pivovarova se takovýmto archetypem může stát ten 
nejnepatrnější a nejubožejší předmět, jako je krabička od zápalek nebo hrníček. Umělec 
s nimi pracuje stejně, jako kdyby to byly religiózní symboly. Posvátnost v sobě totiž může 
obsahovat i na první pohled zcela bezvýznamná věc.  
 
A s jakými motivy se tedy na obrazech Viktora Pivovarova setkáváme?  
Dům. Evokuje úkryt, teplo, rodinu, útulnost, bezpečí, zázemí. Většinou se jedná o městský 
dům, který je ale umístěn mimo civilizaci a stojí sám v pustém prostoru jako odkaz na určitou 
vykořeněnost umělce, osamělost, ztrátu domova a vlasti.  
Okno. O symbolice okna, které představuje průhled do metafyzického světa, spojnici mezi 
pozemským a transcendentním světem, místo, skrze které do našeho prostoru proudí 
duchovní světlo, jsme se již zmiňovali. Na obrazech z osmdesátých let je však většinou okno 
viděné zvenku, za kterým se svítí. V tomto případě můžeme okno interpretovat jako 
metaforu duše. Dům představuje tělo a uvnitř tohoto těla se nachází světlo – duše jako něco 
posvátného, skrytého. Zároveň je okno vždy spojnicí mezi vnitřním světem a světem vnějším, 
mezi „Já“ a „Ne-já“. 
Plot. Na rozdíl od okna představuje bariéru, zátaras, hranici, obranu před nebezpečným 
světem. Na obrazech se objevuje i jako samostatný prvek, je neprůhledný a mívá zelenou 
četnickou barvu, jako strážce.  
Mezi hlavními motivy zůstal také pokoj s pohovkou, stolem a židlí. Jde o pokoj autorova 
dětství, ale také pokoj coby prostor duše. Pivovarov se zmínil: Obraz pokoje, který prochází 
skrze celou moji tvorbu, je obrazem vnitřního prostoru, prostoru duše.480  
Pohovka má většinou bílou barvu a je určená ke spaní, snění a milování. Stůl pod oknem je 
místem, kde se rodí myšlenky, nápady, je oltářem, posvátným bodem pokoje.  
Hrníček s čajem. Tento „herec“ se objevuje jak v interiéru pokoje, tak samostatně. Má za 
úkol vyvolat obraz domácího tepla, útulnosti, duševní pohody.  
Hruška. Je hlavní představitelka „ženských rolí“.  
Hlava. Tato herečka nejčastěji odkazuje na pocity osamělosti, rozervanosti, ztracenosti či 
rozdvojenosti a také na intelekt odtržený od tělesné existence.  
Ucho. Má většinou modrou barvu, která v Pivovarovově díle vždy odkazuje k duchovnímu, 
transcendentnímu světu. Ucho je tedy tím nástrojem, který slyší „onen“ svět. Samostatné 
ucho je zároveň absurdní objekt, a právě toto propojení absurdního a transcendentního je 
pro Pivovarova velmi příznačné.  
Noha a bota. Velmi oblíbení herci. Oba stále dostávají roli běžence.  
Poslední skupinu tvoří předměty s dlouhou symbolickou tradicí: svíčka, lebka a žebřík.  
Svíčka. Je úzce propojena se symbolikou světla a souvisí tak s duchovní sférou, Kristem jako 
světlem světa (Jan 8,12), případně osvícením. Zároveň souvisí svíčka stejně jako lebka se 
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480 Пивоваров, Виктор. Лисы и праздники – Foxes and Feasts. Мoskva: Государственный музей Востока, 
2015, s. 14–15.  



 120 

smrtí, tedy s tradiční ikonografií „vanitas“. Její knot se dá velice snadno uhasit, světlo stejně 
jako život člověka je křehký, prchavý. 
Žebřík. Představuje spojnici mezi nebem a zemí, mezi transcendentním a pozemským, mezi 
božským a lidským. V židovsko-křesťanské tradici je spojován především se snem 
starozákonního patriarchy Jákoba o žebříku (I. kniha Mojžíšova 28,10–13), po kterém 
vystupovali a sestupovali poslové Boží, v čemž spatřovali křesťanští teologové předobraz 
Kristova nanebevstoupení.481  
 

STARÉ DOPISY 
 

Jen staré papíry a zažloutlé obálky 
tak proč bych 

to četl? 
 

Ta písmenka zestárla 
i city v nich 
už ani větu! 

 
Papírové oči na mě civí 
beztak od slz osušené 

tak jejda mane 
to vím 

co s tím 
a kdo to vlastně prožil? 

 
Jen polibek na konci stránky 

se do verše složil.482 
 

Vzduch sluncem zteplený 
zlatem vzplál 

a v bílý oblak oděný 
dým nad komínem stál 

 
Z okna naproti 
na můj dohled 

za vlnou záclony 
lehce docela zčeřené křídlem anděla 

mě sváděl milý pohled 
 

Po proudu loďka plavala 
pod vodou ryby pluly 

na příkaz štiky, na příkaz sumce 
nad lunou stálo slunce 

 

                                                      
481 Royt, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006, s. 85.  
482 Pivovarovova báseň Старые писма (Staré dopisy) vyšla v rámci publikace Šedé sešity: Пивоваров 2017a, s. 
311. Citováno v překladu Mileny Slavické. 
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Ententány, na příkaz vrány 
vrátím se na zdejší svět 

Ó, jak lehko je mi. 
Obejmu jarní květ.483 

 
 
Deník výrostka  
Cyklus Deník výrostka vznikl mezi lety 1986 a 1988 (obr. 147166). Tvoří ho čtrnáct obrazů, 
které se díky iniciativě Jaromíra Zeminy staly v roce 1999 součástí sbírek Národní galerie 
v Praze. Cyklus byl vystaven na výstavě Soňa a andělé v Galerii Rudolfinum roku 1996 a 
v roce 2021 na výstavě Moskevská gotika ve Veletržním paláci.  
Po formální stránce je v tomto cyklu použito hned několik pro Pivovarova typických 
uměleckých strategií: propojení obrazu a textu, figury poskládané z více prvků připomínající 
obrazy Arcimbolda či kubistické koláže, jednotlivé motivy jsou opatřeny čísly a vysvětlivkami. 
Obrazy tak připomínají didaktické pomůcky či technické nákresy.  
 
Po obsahové stránce představuje cyklus Deník výrostka nostalgické vzpomínky na autorovo 
dětství, ale najdeme zde i existenciální obsahy. A právě propojení filosofického myšlení 
s konkrétními a velmi osobními životními událostmi je pro tvorbu Viktora Pivovarova 
příznačné.  
 
První obraz: Měl jsem rybičku ve sklenici 1. rybička 2. já 3. zrcadlo na okně (obr. 147) 
Obraz odkazuje na konkrétní umělcovu vzpomínku z dětství. Viktor si přál mít nějakého 
mazlíčka, ale pokoj, kde s maminkou žili, byl tak malý, že jediné zvířátko, které přicházelo 
v úvahu, byla rybička. Když mu ji maminka koupila, byl nesmírně šťastný. Umístil ji do 
sklenice s vodou, kterou postavil na okno. Příběh skončil smutně. Když nebyl nikdo doma, 
rybička ze sklenice vyskočila a zemřela. Tato smutná dětská vzpomínka byla natolik silná, že 
se objevila znovu na obraze Moskva, jaro a rybka na okně z cyklu Byt č. 22 (obr. 170). 
V Pivovarovově knize Šedé sešity najdeme na toto téma báseň jakoby sepsanou Viktorovým 
sousedem Grigorijem Sergejevičem Tatuzovem:  
 
Chudák chlapec! Rybka už není. Když nikdo nebyl doma, vyskočila ze sklenice a zemřela. 
Dětství asi skončilo. Při příležitosti této smutné události jsem napsal báseň: 
KE SMRTI RYBKY 
Kousek – duše. 
Už není! 
Kde je teď, 
v jakém nebi.484 
 
Motiv rybek ve sklenici se objevuje na slavném Matissově obrazu z roku 1911 (obr. 148), 
který Viktor Pivovarov znal z Puškinova muzea v Moskvě. Rybka je ukryta ve sklenici a odtud 
může pozorovat okolní svět. Podobný motiv najdeme i v umělcově albu Mikrohomus, kde je 
hlavní postava schovaná v polootevřené krabičce od zápalek (obr. 119).  
 

                                                      
483 Pivovarovova báseň byla publikována v knize Šedé sešity: tamtéž, s. 312. Citováno v překladu Mileny 
Slavické. 
484 Tamtéž, s. 38. 
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Druhý obraz: Když jsme se na konci války v roce 1945 vraceli z evakuace, tak nás okradli  
(obr. 149)  
Další obraz se rovněž váže ke smutné dětské vzpomínce. Ve chvíli, kdy bylo možné se 
z tatarské evakuace vrátit zpět do Moskvy, zabalila si Sofia Borisovna své ubohé věci do dvou 
zavazadel. Do jednoho kufru dala trošku lepší věci, do druhého pak úplné hadry. Když pak jeli 
na saních k železniční stanici, vozka zřejmě kufr s těmi lepšími věcmi záměrně vyhodil do 
sněhu, aby se pro něj vrátil. Když se to Sofia dozvěděla, propadla hysterii, a začala tak 
srdceryvně křičet, že se malý Víťa bál o její život. Událost se stala jedním z největších traumat 
umělcova dětství. Druhé trauma se odehrálo vzápětí. Na nádraží musela Sofia se svým 
osmiletým synkem čekat na vlak několik dní. Když se Viktor mezitím z dlouhé chvíle toulal po 
stanici, objevil za dveřmi pohozené miminko na zemi. Byl to pro něj tak velký šok, že se tento 
zážitek ani nikdy nepokusil namalovat.  
 
Třetí obraz: 1. Večer. 2. Zhasínám světlo a nahlížím do cizích oken. 3. Tam žijí. 4. Temné okno. 
5. Ťukání na dveře (obr. 150) 
Téma voyeurismu, probouzení erotického cítění zpracoval Viktor Pivovarov ve své tvorbě 
několikrát. Nejvýrazněji v cyklu Neztracené iluze na obraze Okno chlapce z roku 1995 (obr. 
124). 
 
Čtvrtý obraz: Neustálé dilema: sedět nebo běžet 1. metafyzik 2. ptáček 3. mimojdoucí  
(obr. 151) 
Tímto obrazem se dostáváme k výše zmíněným existenciálním obsahům. Pod stříškou 
připomínající houbu sedí shrbená postava metafyzika reprezentujícího pasivní životní pozici 
pozorovatele. Noha zastupuje naopak aktivní přístup k životu. Pro mimojdoucího není tak 
důležité pozorovat život z úkrytu, ale aktivně se do něj zapojit. Obraz můžeme interpretovat 
také v politickém významu. Většina moskevských neoficiálních umělců neustále řešila 
dilema, zda v Rusku zůstat, anebo emigrovat na Západ, který pro ně představoval 
zidealizovaný ráj, tedy jestli sedět, nebo běžet. Motiv nohy či boty najdeme v tvorbě Viktora 
Pivovarova velmi často: například na kresbách Večerní noha (obr. 152) nebo Stůl (obr. 153) 
z roku 1983. Ostatně i jeden z jeho prvních obrázků ze střední školy představuje botu  
(obr. 154). Znamená vždy odkaz k útěku, odchodu, ale nejedná se pouze o výše zmíněné 
politické dilema, ale o útěk ve smyslu touhy odejít do jiného vyššího transcendentního světa. 
A neviditelný ptáček? Mohl by snad odkazovat k onomu neviditelnému světu, do kterého je 
možné utéct? Jak již bylo několikrát zmíněno, téma útěku, odletu a zmizení bylo mezi 
moskevskými neoficiálními umělci velmi aktuální. O útěku píše i Alexandr Brener v knize 
Жития убиенных художников (Život umučených umělců): Nelze snižovat důležitost pokusů 
o útěk. Tyto krátkodobé, směšné, dětinské útěky ze zamrzlých ledových ker lhostejnosti, 
osamělosti, rutiny, stádní existence, iluze. Útěky z chladné Laputy do jara, naděje, na 
Velikonoční ostrovy […] Zajetí se přeci stává nesnesitelným hlavně na jaře, kdy chce člověk 
lásku, světlo, objetí. I ty běžíš, v duši běžíš, a pak i tělem […]485 
Zmíněné téma můžeme najít rovněž v literatuře, a to především v prózách Lva Nikolajeviče 
Tolstého, jehož literární postavy často prchají a skrývají se před světem. Tolstoj nakonec ideu 
útěku uskutečnil sám, když ke konci života opustil svou rodinu a stal se stejným běžencem 
jako postavy z jeho románů.  
 

                                                      
485 Бренер, Александр. Жития убиенных художников. Москва: Издательство Гилея, 2016, s. 142.  
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Pátý obraz: 1. Maluju 2. hrneček 3. lahvičku tuše 4. krabičku sirek 5. cívku s nití 6. máma spí 
po práci (obr. 155) 
Předměty na obraze odkazují k úplným počátkům Pivovarovovy tvorby, a to k jeho druhému 
obrázku, k zátiší, které namaloval jako svůj první domácí úkol ve čtrnácti letech  
(obr. 4). 
 
Šestý obraz: Bolí mě v krku, nemusím do školy. 1. Já. 2. Mámina zavařenina. 3. Sníh za oknem 
(obr. 156) 
Šestý obraz se nese na vlně poetické blaženosti. Je ráno, do školy se nemusí, celý den je 
možné strávit v posteli, za oknem padá sníh a pokojem voní maminčina právě uvařená 
zavařenina.  
 
Sedmý obraz: Lehnout si na vodu a pokorně plavat po proudu. 1. Měsíc. 2. Slunce. 3. Řeka. 4. 
Břevno. 5. Konvice (obr. 157) 
V sedmém obraze si autor klade otázku, zda pasivně přijímat svůj osud, brát život, jak 
přichází, pít čaj z konvice a pokorně čekat jako Oblomov, co se stane, nebo být aktivní a vzít 
život do svých vlastních rukou, postavit se osudu. Tedy, jestli se přiklonit k měsíci 
symbolizujícímu ženskou pasivní roli, nebo ke slunci jako zástupci mužského aktivního pólu.  
Na čtvrtém i šestém obraze je zobrazeno kolo, které může připomínat kolo samsáry, a 
odkazovat tak na koncept koloběhu smrti a znovuzrození, který svými skutky můžeme 
ovlivnit. 
 
Osmý obraz: Narozeniny 1. strýc Abraša 2. teta Líza 3. máma 4. Voloďa Vasiljev mi koupili 
album reprodukcí (obr. 158) 
Tento obraz nás přenáší na oslavu umělcových patnáctých narozenin. Celá rodina spolu 
s kamarádem Voloďou se složila na album reprodukcí evropského malířství jako dárek pro 
Viktora, kterému se tato událost vryla do paměti jako jeden z nejšťastnějších okamžiků 
dětství. V albu byly reprodukce Leonardovy Madony ve skalách, Raffaelova Zasnoubení 
Panny Marie, Giorgionovy Judity, Tizianovy Lásky pozemské a nebeské, Vermeerovy Dívky 
čtoucí dopis. S takovým albem je možné strávit celý den v posteli, nasávat vůni zavařeniny a 
dívat se na padající sníh za oknem.  
 
Devátý obraz: Rozhovor se strýcem Abrašou: 1. Abraham. 2. Sára. 3. Lenin. 4. Revoluce. 5. Byt 
(obr. 159) 
Když přišel strýc Abram na návštěvu, rozhovor se točil vždy kolem tří důležitých témat. Za 
prvé kolem otázky bydlení, která byla v poválečné Moskvě nesmírně ožehavá. Rodiny se 
těsnily v malých pokojích komunálních bytů se společnou kuchyní a společným umyvadlem. 
Strýc Abram vymýšlel, jak tuto situaci vyřešit. Druhým tématem byla kupodivu otázka vzniku 
křesťanství z židovské kultury. Ačkoli byl Abraša ateistou, četl mnoho knih na toto téma a 
zabýval se tímto problémem z historického hlediska. Třetí téma bylo s ohledem na strýcovu 
minulost zcela pochopitelné. Téma revoluce, které na obraze zastupuje rudá vlajka 
s podobiznou Lenina.  
 
Desátý obraz: 1. Teta Líza rozbila talíř a řekla, že to udělala máma. 2. A máma se urazila  
(obr. 160) 
S desátým obrazem se vracíme k typické situaci z umělcova dětství. Sofia Borisovna neměla 
žádné přátele, její život byl plně soustředěný pouze na syna. Jedinou blízkou osobou tak byla 
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její sestra Líza. Nicméně jejich vzájemný vztah byl velice složitý. Líza se domnívala, že je 
mnohem chytřejší a praktičtější než Sofia, ale ve skutečnosti byla hloupá, nevzdělaná a 
osamělá. Bývala vzteklá a zlost si vylévala na sestře, která byla jednoduchým terčem. Sofia 
nikdy nekladla odpor, jen se urážela. Vztah obou žen Viktor Pivovarov znovu zobrazil na 
obraze Portrét umělce v jinošství (obr. 161), který vznikl v průběhu uměleckého sympozia na 
zámku v Mikulově v roce 2002.486 Teta Líza a maminka Soňa stojí po obou stranách umělce a 
představují dva lidské protiklady. Líza sangvinistickou otevřenou povahu, Sofia povahu 
melancholickou. Oba tyto protipóly můžeme najít jak v osobnosti umělce, tak v jeho tvorbě.  
 
Jedenáctý obraz: Běžíš a táhneš za sebou své vzpomínky. 1. Dům na Lužnikovskoj. 2. Čaj 
v Čeljuskinskoj (obr. 162) 
Na jedenáctém obraze se setkáváme opět s nohou a kolem samsáry. Noha v kontextu 
Pivovarovovy tvorby vždy symbolizuje touhu člověka uprchnout z bolestné reality, utéci 
svému osudu. Tuto touhu však nelze uskutečnit. Přidává se umělcův rodný dům a hrníček 
s čajem odkazující na chatařskou oblast Čeljuskinskaja, kde si Viktor Pivovarov pronajímal 
ateliér a kde vznikla celá řada jeho děl malovaných nitroemailem. Jako by tyto dva předměty 
nohu brzdily v její touze utéct. Vzpomínky jsou tím, co melancholickou postavu drží na tomto 
světě. Je zajímavé porovnat tento obraz s objektem Roberta Goblera z roku 1990 (obr. 163). 
Noha, která trčí ze zdi (zeď lze chápat jako neúprosný a neoblomný osud), se nemůže dostat 
dál. Goblerův objekt symbolizuje tedy cosi velmi podobného. 
 
Dvanáctý obraz: Voloďa Vasiljev umřel. 1. Vzpomínka na kamaráda. 2. Stín na stěně. 3. Zátiší. 
4. Otevřené dveře (obr. 164) 
Dvanáctý obraz je věnován vzpomínce na Viktorova blízkého přítele Voloďu Vasiljeva, který 
zemřel v Oděse na leukemii ve svých dvaceti šesti letech. Na jejich společné umělecké zájmy 
odkazuje zátiší postavené na stole. Voloďa je zde zobrazen dvěma způsoby. Vzpomínku na 
něj představuje zvláštní bílý útvar, který tvarem připomíná egyptský sarkofág. Za tímto 
útvarem se nachází stín, téma, které Viktor Pivovarov zpracoval několikrát. Stín představuje 
cosi mizejícího, prchavého. Vzpomínka na přítele zůstává, on sám pak jako stín putuje dál, 
dál do pootevřených dveří, které představují průchod do jiné reality, do jiného světa, onoho 
světa.487  
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet a vycházet a nalezne 
pastvu.488 
 
Třináctý obraz: Strýc Abraša: Soňo, zde jsou peníze, kup Víťovi boty. 1. Máma. 2. Strýc 
Abraša. 3. Já. 4. Brambory s matjesy (obr. 165) 
Kompozičně vychází třináctý obraz z ikonického zobrazení Nejsvětější Trojice, které na 
Východě, jak již bylo zmíněno, vyšlo z námětu Pohostinství Abraháma. Tři anděly, potažmo 
tři božské podstaty uspořádané v trojúhelníkovité kompozici, zde Viktor Pivovarov nahradil 
členy své rodiny. Důraz je položen na prostřední postavu strýce Abrama, který v životě 
umělce zastupoval otce. Abram měl dvě děti, žil velice skromně, ale přesto čas od času 

                                                      
486 Mikulovského uměleckého sympozia se v roce 2002 s Viktorem Pivovarovem zúčastnili Erika Bornová, Ivana 
Lomová, Ulric Roldanus, Daniela Sneppová a Jiří Pikous. 
487 O symbolice dveří viz nepublikovanou diplomovou práci Kristýny Jirátové Brány do neznáma: námět dveří a 
bran v umění od starověku po 20. století obhájenou roku 2010 v Ústavu dějin umění Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze.  
488 Jan 10,9.  
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věnoval Soně nějaké peníze na přilepšenou. Místo eucharistické nádoby leží na stole talířek 
s brambory a matjesy. Autor tím naznačuje, že ono posvátné je přítomné zde na zemi, 
v každém detailu, v každém obyčejném předmětu, i ve skromném talířku s nakládanou 
rybou. Tento důraz na přítomnost sakrálního v nejběžnějších předmětech můžeme vidět 
například také v Pivovarovově sérii zátiší. Inspirovat se mohl v nizozemském malířství 15.–17. 
století, u autorů, jako byli van Eyck, Pieter Claesz nebo Jan Vermeer, kteří kladli důraz na 
nejmenší detaily zalité sakrálním světlem.  
 
Čtrnáctý obraz: 1. usínám… 2. zrcadlo 3. vystydlý čas 4. dopis 5. zrcadlo 6. nedokončený 
obraz (obr. 166) 
Obraz představuje sen mezi dvěma zrcadly, které umístěním naproti sobě vytváří nekonečný 
prostor, jakýsi nekonečný tunel. Tato nekonečnost by byla porušena, kdybychom do ní 
nahlédli, protože bychom se začali v prostoru nekonečnosti zrcadlit. Jedinou možností, jak 
nekonečnost zachovat a vnímat, je nechat si o ní zdát. Na nekonečnost uměleckého počínání 
odkazuje nedokončený, a tedy nekonečný obraz.  
Motiv zrcadla se objevuje na prvním i posledním obraze, takže celý cyklus se vlastně stává 
jakýmsi snem mezi dvěma zrcadly.  
 
Cyklus Deník výrostka znamenal v tvorbě Viktora Pivovarova důležitý zvrat. Po několika 
letech hledání, kdy se umělec po přestěhování do Prahy snažil nalézt opět svůj osobitý, 
specifický umělecký jazyk, sžít se s českým prostředím (vznikla řada kreseb inspirovaná 
tvorbou Václava Boštíka), se díky Deníku výrostka „našel“. Vrátil se k textovému obrazu, 
k výrazné barevnosti, a nově začal plně využívat techniku oleje na plátně a zpracovávat své 
intimní vzpomínky.  
 
 
Byt č. 22  
Druhým obrazovým souborem navracejícím se do umělcova dětství je rozsáhlý cyklus třiceti 
pěti obrazů Byt č. 22 (obr. 167173), který vznikal mezi lety 1992 a 1996. Tvoří ho jak 
figurativní obrazy doplněné texty, tak obrazy pouze textové.  
Výtvarný jazyk, který Viktor Pivovarov v cyklu Byt č. 22 uplatnil, je založen na maximálním 
zjednodušení tvarů i barev. Silné černé kontury, jednolité barevné plochy a dojem, že je vše 
namalováno podle šablon, naznačují, že umělec čerpal z estetiky vývěsek a protipožárních 
cedulí. Jelikož ale cyklus vznikal již v době pražského pobytu, přidává se ještě jeden důležitý 
inspirační zdroj: tvorba Josefa Lady. Viktor Pivovarov autora švejkovských ilustrací nesmírně 
obdivoval a dva roky po dokončení cyklu napsal pro časopis Revolver Revue stať Ladův 
zázrak, kde se z této lásky vyznal.489 S Josefem Ladou pojí Viktora Pivovarova stejné 
zjednodušení tvarů a silná obrysová linka. Sdělení je jednoduché, ale přitom velice silné. Jiná 
je ale barevnost i obsahová složka. Viktor daleko více zredukoval barvy, převažují u něj 
modré a zelené tóny, které ve stejných odstínech použil jak na tváře postav, tak na pozadí 
obrazu. Ve zmíněné stati Ladův zázrak Viktor Pivovarov upozornil, že Josef Lada vytváří jakýsi 
utopistický svět, ve kterém jsou zcela vyloučeny jakékoli traumatizující momenty, jakými jsou 
nemoc nebo smrt. Pocity úzkosti či strachu nemají do ladovského světa přístup. Něco 
podobného o světě Viktora Pivovarova říct nemůžeme.  

                                                      
489 Pivovarov, Viktor. Ladův zázrak. Revolver Revue (kritická příloha), 12, 1998, s. 26–30. 
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Viktor Pivovarov nám v cyklu Byt č. 22 představuje své dětství skrze konkrétní drobné 
vzpomínky, jejichž hlavní postavou je umělcova matka. Viktor Pivovarov to vysvětlil: 
Události, které jsou na obrazech namalovány a v textech popsány, jsou ubohé, jsou to ty 
nejobyčejnější maličkosti, které většinou naše vědomí ani nefixuje […] Tomu říkám prach 
života, maličké události, slova, gesta, ale z nich se vlastně skládá náš život. A z toho prachu 
tvořím svůj epos. Epos „spodní, nízké reality“, malého nenápadného lidského existování.490  
Tyto každodenní, zcela běžné příhody, které většina lidí ani nepostřehne, se mohly zároveň 
stejným způsobem odehrát v jakémkoli komunálním moskevském bytě. Na rozdíl od Deníku 
výrostka, kde se umělec vyjadřuje velice poeticky, je v Bytě č. 22 cítit záměrný odstup 
vyjádřený jak způsobem malby, tak citovou distancí autora. Pivovarov se vzpomínkami 
pracuje jako s materiálem, který je zdrojem inspirace.  
Díky tomuto přístupu se Viktoru Pivovarovovi podařilo zobrazit realitu komunálních bytů bez 
sentimentu, romantiky, ale zároveň i jedovaté kritiky, která je přítomná v instalacích Ilji 
Kabakova (například instalace Komunální kuchyň) (obr. 174). Kabakovova matka byla tak 
chudá, že si v rámci komunálního bytu nemohla pronajmout ani pokoj, ale jen roh pokoje, 
jednu postel. Kabakov od svých deseti let žil v internátních školách. V jednom pokoji bydlelo 
až dvacet tři studentů, soukromí neexistovalo a vše bylo společné, od ručníků po cvičky. 
Kabakov vzpomíná: Nic „svého“ jsem neměl. Můj kabát, čepici, boty si mohl omylem nebo 
„prostě jen tak“ obléknout kdokoli ze spolubydlících. Dveře byly neustále otevřené.491 
Nepamatuji si, že bych alespoň jednou za ty roky byl sám, že bych zůstal sám se sebou 
v prázdné místnosti.492  
Byl to svět plný sadismu, urážek a šikany. Každý večer se konaly tresty pro mladší za jejich 
přestupky proti „vyšším silám“, tedy starším sadistickým žákům. Kabakov tento život 
nenáviděl: Stoly představovaly smetiště. Nikdo nic neuklízel […] Vše bylo staré, rozbité, 
nefunkční a špinavé.493  
Pohled Kabakova na život v komunálním bytě je tedy daleko kritičtější než Pivovarovův, který 
sice rovněž prožil dětství v bídě, ale měl přece jen svůj stůl, lampičku a okno, z kterého se 
mohl dívat na ulici, a tyto věci miloval.  
Ale jak vlastně vypadal takový život v komunálním bytě? Ve velkých městech došlo po 
revoluci k přelidnění. Velké byty „buržoustů“ a „šlechtických vykořisťovatelů“ byly rozděleny 
na pokoje nepřevyšující deset až dvanáct metrů čtverečních, každá rodina měla k dispozici 
jen jeden pokoj. Větší pokoje se pak ještě dále dělily tenkými příčkami na malé kóje o 
velikosti jen pět až šest metrů čtverečních, i takové prostory musely některým rodinám 
stačit. Kuchyně, záchod a umyvadlo byly společné pro všechny rodiny. Ilja Kabakov 
každodenní život v komunálním bytě popsal následovně: Život každého jedince je neustále 
sledován druhými. Všichni žijí jakoby pod lupou. Žádná tajemství neexistují. Každý ví, kdo co 
přinesl, co vaří, co měl včera na sobě, co si na sebe vezme zítra […] Kromě nepořádku a špíny 
jsou byty zaneseny nekončícím šumem hlasů, křikem, dováděním dětí nebo tichými 
rozhovory, které probíhají bez přestávky dnem i nocí a rozléhají se ze všech stran, z kuchyně, 
chodby, z tenkých příček pokojů.494  
Tyto neutichající hlasy hrají hlavní roli v Kabakovově slavné Kuchyňské sérii (Кухонная серия) 
(obr. 45), kde se z jednoho rohu obrazu (jakoby jednoho koutu kuchyně) ozývají otázky typu: 

                                                      
490 Dušková 1993, s. 176.  
491 Кабаков 2010a, s. 265. 
492 Tamtéž, s. 99.  
493 Кабаков – Эпштейн 2010, s. 185–186. 
494 Кабаков 2010a, s. 237.  
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„Čí je ta štětka? Kdo zatloukl tenhle hřebík?“ – a z druhého rohu přichází odpovědi: „Anny 
Petrovny… Nevím…“ Kuchyň představovala relativně velký prostor v rámci komunálního 
bytu. Každá rodina zde měla svůj stůl, nad kterým byla polička s nádobím. Kuchyň sloužila 
zároveň jako prádelna. U stropu visely šňůry s prádlem, takže zde byla tma a voda z mokrého 
oblečení tekla do talířů a misek na stole.495  
Samostatnou kapitolou byl společný záchod. Ilja Kabakov se s tímto tématem vyrovnal ve své 
instalaci Záchod v rohu z roku 1991 (obr. 297). Viktor Pivovarov pak tento motiv použil 
s nadhledem jemu vlastním v povídce Поэт, который сидел в уборной (Básník, který seděl 
na záchodě):  
 
Jeden básník seděl na záchodě. Řeklo by se, proč mluvit o takové intimní chvíli, proč nahlížet 
do zamčené škvíry a pozorovat člověka, ještě k tomu básníka, v takovéto bezbranné situaci. 
Nejde ale o ty zamčené škvíry, ale o to, že v tomto naprosto nevhodném místě navštěvovala 
básníka jeho Múza, pouze zde zažíval ten zvláštní euforický stav tvůrčího vzmachu, který se 
většinou nazývá inspirací. Řeknete si – zvláštní. A mýlíte se. Obvyklá věc. Vysoké a nízké, 
světlo a stín – jeden bez druhého nemůžou být, vždy bok po boku. Ale běda, básník žil 
v komunálním bytě. Sotva se pohodlně usadil, sotva se mu v mysli začaly rojit obrazy a 
skládat se jako rytmická slova do hudby, už někdo klepe na dveře. Samozřejmě se všechno 
rozpadá na prach a musí se začít znovu. Básník trpí. Sousedi se trápí. Tak začal básník psát 
v noci, ale i tak ho neustále někdo s rozespalýma očima ve zmačkaném pyžamu vyhání. Ne, 
v takových podmínkách nemůže tvůrčí člověk žít! Musel si tedy našetřit a koupit si 
jednopokojový družstevní byt. Pohled z okna je sice unylý, samé novostavby, zato je tu 
balkon, vzduch. A hlavně vlastní nový záchod. Teď, myslí si básník, konečně nebude nikdo 
klepat a nazývat mě zkurvysynem. A opravdu. Krása, klid, kachličky, nádrž příjemně vrní, 
speciální toaletní papír. Jen ta Múza, mrcha, nejde a nejde! Můžeš celý den sedět a 
nevyplodíš jediný rým. Klidně breč. Začaly deprese. Kolegové básníci se uchechtávají, tiše se 
radují. Fanoušci si chtějí přečíst něco nového, ale nic nového není! Co naplat? Náš básník byl 
sice podivín, ale nebyl to hlupák. Zapřemýšlel, zapřemýšlel a vrátil se do komunálky.496  
 
Byt č. 22, ve kterém prožil Viktor Pivovarov své dětství, byl rozdělen na čtyři pokoje. Příběh 
prvního pokoje je krátký. Žily v něm dvě mladé sestry, a ačkoli se jedna z nich stala objektem 
prvních Pivovarovových erotických představ, v jeho díle se neobjevují.  
V druhém pokoji žila jistá Maria Ivanovna, jejíž muž a syn zahynuli za války. Druhý syn se z 
fronty vrátil, ale s fatálními následky. Po požáru tanku bylo celé jeho tělo kompletně 
popálené. V strašných bolestech v pokoji pomalu umíral. Trpěl on, jeho matka i ostatní 
nájemníci. Po jeho smrti pronajala Maria Ivanovna jednu postel v rohu pokoje Grigoriji 
Sergejeviči Tatuzovi, u kterého se pozastavíme, jelikož se v tvorbě Viktora Pivovarova objeví 
hned několikrát. V cyklu Nebeský Chelm najdeme jeho vyřezaný portrét (obr. 175), v roce 
1996 vytvořil Pivovarov obraz s připevněnými Tatuzovými sešitky (obr. 176) a metaforický 
portrét Tatuzova je také součástí projektu Metempsychóza. V Pivovarovově knize Šedé sešity 
pak najdeme kapitolu jakoby sepsanou Tatuzovem, v které soused vypráví o umělcově 
dětství.497 Grigorij Sergejevič Tatuzov pocházel z Arménie a byl snad nejchudším člověkem 
v Moskvě. Když například jednou uvařila Sofia kávu (nešlo o skutečnou kávu, ale o jakousi 
směs z žaludů a cikorky), nesměle se zeptal, zda by mohl dojíst lógr, který v kastrůlku zůstal. 

                                                      
495 Tamtéž, s. 241–242.  
496 Text vyšel v rámci knihy Ach a Och: Пивоваров 2010a, s. 209–210.  
497 Пивоваров 2017a, s. 29–40.  
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Byl harmonikář, měl pět nebo šest harmonik různých velikostí uložených v dřevěných 
pouzdrech, které nosil na zádech. V každém pouzdru měl malý ručně svázaný sešitek, ke 
kterému byla přivázaná tužtička. Co v sobě skrývaly tyto sešitky, nikdo neví. Malý Víťa, který 
Tatuzova miloval, si představoval, že jsou v nich napsané básně. Slovy Tatuzova obsah bločků 
popisuje v knize Šedé sešity následovně:Ty sešitky, to je moje největší a nejsvětější tajemství. 
V nich jsem jiný člověk. Jsem v nich – mám z toho slova strach – jakoby svobodný. Píši tam 
různé nápady, verše, aranžmá všelijakých melodií, a někdy prostě jenom jednotlivá slova bez 
nějaké souvislosti. Například otevírám namátkou: semínko, kiš, lopata, mráz, zelený čaj, 
úsměv, lízátko, Tibet […] Jen kdybych našel práci.498 
Zda byly uvnitř sešitků Tatuzova skutečně poetické texty, se již zřejmě nikdy nedozvíme, 
ostatně stejně, jako je nám utajen obsah bločků nainstalovaných Viktorem Pivovarovem na 
plochu obrazu. Jednu báseň ale Tatuzov napsal prokazatelně. Na zadní stranu své fotografie, 
kterou Víťovi věnoval, připsal verše, ve kterých mu předpovídal velkou uměleckou 
budoucnost. Jeho proroctví se vyplnilo a Viktor Pivovarov na Tatuzova nezapomněl. Jak 
poznamenala Dorothee Bienertová, vyzvedl a zveličil tohoto „malého člověka“ typického pro 
ruskou literaturu (Gogol, Dostojevskij) a učinil ho jednou z hlavních postav svého 
uměleckého světa.499  
Maria Ivanovna i Tatuzov se ještě v době Pivovarovova dětství odstěhovali a do uvolněného 
bytu se nastěhovala rodina Cukanova. Babička Maria Maximovna byla velice hodná, 
upovídaná žena, která Sofii vyprávěla nekonečné historky a zpříjemňovala jí tak život 
v komunálním bytě. Postava Marie Maximovny se v cyklu objeví na dvou obrazech: Marie 
Maximovno, vaří se vám čaj (obr. 172) a Udeřil mě kladivem do hlavy a rozplakal se  
(obr. 169). 
 
Zcela opačnou roli měla obyvatelka třetího pokoje Alexandra Michajlovna Popková, které ale 
nikdo neřekl jinak než „Zelená zmije“, zkráceně „ZZ“. Popková Sofii Borisovnu doslova 
šikanovala. Byla zatvrzelou antisemitkou a své názory dávala otevřeně najevo. Pivovarov 
vzpomíná: Každý den stála máma mlčky se skloněnou hlavou u plotny a ta zmije jí šeptala do 
ucha: „Ty svině židovská, já tě zničím, škoda, že vás Hitler nestihl spálit všechny, no nic, ještě 
se dočkáte…“ A tak to bylo každý den. A já jsem stál vedle a nemohl jsem nic udělat. Nemohl 
jsem se mámy zastat, byl jsem moc malý.500  
Šikana se neomezovala pouze na slovní výhrůžky. „ZZ“ se nebála přistoupit i k činům. Vhodila 
například své šaty do pokoje Sofie Borisovny, zavolala policii a obvinila umělcovu matku, že ji 
okradla. Jindy si zase pomazala obličej krví z masa a na policejní stanici vypověděla, že ji Sofia 
Borisovna fyzicky napadla. Strážníci byli ale zřejmě na podobná falešná obvinění zvyklí, vždyť 
každý komunální byt měl takovou svoji zmiji. Sofii se nakonec po dlouhém naléhání podařilo 
získat pokoj o patro níž. Obytná plocha se sice zmenšila z dvanácti metrů čtverečních na 
pouhých osm a půl, ale „zelená zmije“ přestala plivat svůj jed.  
 
Viktor Pivovarov doplnil výjevy z komunálního bytu texty. Několik obrazů je tvořeno pouze 
textovým rámečkem. Jazyk, který Viktor Pivovarov používá, je jednoduchý, prostý, strohý:  
Konvici jsem postavila dopředu a kastrol dozadu nebo Jeli jsme dlouho tramvají, potom 
metrem, potom zase tramvají. Přijeli jsme a nikdo nebyl doma.  

                                                      
498 Tamtéž, s. 30.  
499 Бинерт 2004, s. 18.  
500 Пивоваров – Серебряная 2014, s. 301.  
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Pivovarov to vysvětlil: Představte si celý slovník jako zrnka a ta se prosejou přes síto tak, aby 
na sítu zůstala jenom slova, bez kterých se nedá žít. Jako chleba, voda, odešel, přišel. Takový 
jazyk já používám. Chudý, suchý, primární jazyk […]501 
Inspiraci k tomuto druhu jazyka mohl umělec čerpat stejně jako v případě výtvarného jazyka 
z protipožárních cedulí opatřených strohými vyhláškami či příkazy. Umělec se tak vrátil 
k inspiračnímu zdroji, který stál na počátku jeho volné tvorby v sedmdesátých letech.  
Umělec dodal: V Rusku neexistovaly moderní způsoby reprodukce, a tak na železnicích, na 
nádražích a jinde visely obrazové cedule s nápisy typu: „Pozor vlak“ či „Co je ti dražší, život 
nebo ušetřená minuta?“… Které se vyráběly ručně podle šablon. Byly to jakési didaktické 
obrazy a měly strašně chudý jazyk. Těžko si lze ve výtvarné sféře představit nějaký chudší. Je 
to primární výtvarný jazyk, suchý, asketický, a co mě zvlášť přitahuje, je to neosobní jazyk. 
Tedy nikoli jazyk toho či onoho umělce, spisovatele, ale jazyk jakoby samotného života, a 
proto, pro vyjádření té reality, která skrze mě o sobě vypráví, je to jazyk neobyčejně 
pravdivý.502  
Viktor Pivovarov tímto odosobněným anonymním jazykem vyjadřuje nejosobnější vzpomínky 
a tento protiklad vytváří velice silný dojem.  
Inspirací k jednoduchému jazyku mohly být Viktoru Pivovarovovi rovněž vzkazy, které mu 
přátelé nechávali na dveřích ateliéru: Vítěnko, zvoním – a ty tu nejsi. – Přišla jsem – a ty tu 
nejsi. Kde jsi? – Nebudu mít už čas, i dneska jsem utekla, B. to neví. – Strašně se mi stýská. N. 
– Víťo, zabouchly se ti dveře do bytu a máma se nemůže dostat domů, je u Viki, musíš jet 
rychle domů. Edik Štejnberg503 
A jako poslední analogii můžeme zmínit jednoduchý jazyk zenových příběhů:  
Tung-šan navštívil starého zenového mistra a zeptal se ho: „Jaké jsou věci?“ Mistr odpověděl: 
„Přesně takové, jaké jsou.“  
A přesně tak na nás působí obrazy z cyklu Byt č. 22. Jednoduše, prostě a pravdivě.  
 
Svým jednoduchým jazykem jsou Pivovarovovým textovým obrazům z cyklu Byt č. 22 blízko 
práce Jurije Alberta (obr. 177). I jeho obrazy z osmdesátých let jsou tvořeny pouze slovy:  
Přijďte na návštěvu! Rád vám ukážu své práce… nebo V mojí práci nastala krize. Jsem 
v rozpacích, ztracený a nevím, co mám teď dělat.  
Na rozdíl od textů Viktora Pivovarova jsou sdělení Jurije Alberta psaná v první osobě. Umělec 
využívá sice strohý jazyk, ale vyjadřuje jím osobní pocity. Viktor Pivovarov ustupuje jako 
autor více do pozadí, své pocity do děl nepromítá.  
 
Obrazové cykly Deník výrostka a Byt č. 22 odkazují na umělcovo dětství každý jiným 
způsobem. V Deníku výrostka se jedná o velice osobní, poetickou výpověď, v případě Bytu č. 
22 pak o výpověď odosobněnou, strohou a díky tomu velmi silnou. Oba cykly jsou v rámci 
Pivovarovovy tvorby zcela zásadní. Byt č. 22 se určitým způsobem navrací jak technikou, tak 
odosobněnou výpovědí k umělcovým začátkům. K období ovlivněnému estetikou plakátů a 
transparentů a přestavuje tak návrat nejen k autorově dětství, ale i k jeho rané tvorbě. Oba 
cykly navíc představují znovunalezení Pivovarovovy osobité umělecké cesty.  
Vzpomínky na dětství využívali ve své tvorbě mnozí umělci. Z českého prostředí můžeme 
zmínit již uváděného Josefa Ladu a ze současných umělců například Petra Nikla nebo Josefa 

                                                      
501 Janderová, Drahoslava. Umění se probije betonem a proroste jím jako tráva. Rozhovor s Viktorem 
Pivovarovem o jeho výstavě v Galerii Rudolfinum. Český týdeník, 131, 1996, s. 15.  
502 Dušková 1993, s. 176.  
503 Пивоваров 2017a, s. 204–206.  
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Bolfa. Jejich výpovědi jsou rozdílné. Od utopického hravého venkovského světa Josefa Lady, 
přes Niklův imaginativní ponor až k Bolfovým vzpomínkám na drsné dětství uprostřed 
panelového sídliště. Každý se se svými vzpomínkami vyrovnává jiným způsobem, ale každý, 
včetně Viktora Pivovarova, našel odvahu otevřít druhým dveře do výsostně intimního a velmi 
soukromého prostoru svého dětství.  
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ZAJÍČEK ULETĚL 
Reflexe „estetiky dětského světa“ 

 
Viktor Pivovarov ve své tvorbě často pracuje s prvky „dětského světa“ (knihy, obrázky, hry, 
omalovánky ad.) a vtahuje tuto rozsáhlou oblast do umění a kultury dospělých. Toto „dno 
kultury“, jak sám autor tento svět plný zvířátek, figurek a fantastických bytostí nazývá, se pro 
něj stává nekonečným zdrojem inspirace.504 Jak poznamenala Dorothee Bienertová,505 
Pivovarov s fenoménem dětství pracuje různými způsoby, které se mohou vzájemně prolínat. 
Za prvé je to přístup biografický, kdy se autorovo dětství stává inspiračním zdrojem jeho děl 
(například cyklus Deník výrostka) (obr. 147166), za druhé estetický, kdy autor nahlíží na 
dětskou tvorbu jako na uměleckou strategii, snaží se tvořit jakoby dětským způsobem 
(kupříkladu cyklus Čas RŮŽE) (178183) a za třetí kulturologický, při kterém umělec „dětský 
svět“ reflektuje a následně ho činí součástí vlastní tvorby (mimo jiné cyklus Nebeský Chelm) 
(187192). V této kapitole se zaměříme na poslední dva jmenované způsoby.  
Na Viktora Pivovarova měla v tomto směru samozřejmě velký vliv zkušenost s dětskou 
ilustrací. Na obrazech najdeme autorovy oblíbené motivy myšek, zajíčků, groteskních 
postaviček, ale výsledný dojem je zcela jiný, než je tomu u ilustrací. Umělec totiž tyto prvky 
kombinuje s konceptuálními metodami, jako je začleňování textu či objektů do obrazu, a 
vytváří tak zajímavé spojení a nezvyklý kontrast.506  
 

Okolo dětství se točí všechno, co dělám. Nevím, nakolik je přesné slovo „infantilnost“, 
„dětskost“. Důležitější je neustálé vzpomínání, přehodnocování dětství […] Otázky 

„dětského“, „malého“ nejsou méně důležité než všechny ty „dospělé“ megaprojekty od 
postavení „Božího carství“ do vybudování Ráje na zemi.507 

 
 
Čas RŮŽE  
Téma dětského vidění světa Viktor Pivovarov nejvíce rozvinul v cyklu osmnácti obrazů z roku 
1988 s názvem Čas RŮŽE (obr. 178183). Část obrazů se dnes nachází ve Státním centru 
současného umění v Moskvě, část v soukromé kolekci Breus v Moskvě a část v majetku 
autora. Cyklus byl vystaven na čtyřech významných expozicích. Na vůbec první autorově 
retrospektivní výstavě v Kulturním domě ve Vysočanech v roce 1989, v Galerii Rudolfinum 
roku 1996, na moskevské výstavě Oni v roce 2011 a na retrospektivní výstavě v Národní 
galerii v roce 2021.  
 

                                                      
504 Орлова, Милена. Виктор Пивоваров: я черпаю вдохновение на дне культуры [разговор]. 
Коммерсантъ, 28. 5. 1998, s. 13.  
505 Бинерт 2004, s. 15–16.  
506 Jako důkaz může posloužit i příběh z autorčina osobního života. Když pověsila nad dětskou postel obraz U 
fotografa v domnění, že se jedná o nejvhodnější dílo do dětského pokojíčku, přišel se její syn po nějaké době 
přiznat, že má z obrazu strach a nemůže pod ním spát. Dětská senzibilita je schopná velmi dobře rozpoznat, že 
toto nejsou díla malovaná pro děti, na rozdíl od ilustrací. Viktor Pivovarov vlastní velkou sbírku malých 
postaviček a zvířátek, které mu celá rodina přiváží z dovolených a které se mnohdy stávají inspirací pro jeho díla 
nebo jsou v nich přímo fyzicky použita. Vybrat figurku není jednoduché, musí se jednat o velice specifický druh 
kýče, na který je umělcova rodina zvláštním způsobem „nacítěná“. Myslím, že lidé „zvenku“ nerozumí tomu, jak 
někdo může takové věci nakupovat, sbírat a vystavovat si je doma na poličkách.  
507 Citát Viktora Pivovarova, převzato z: Алексеев 1998, s. 30.  
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Název cyklu odkazuje ke třem význačným knihám: středověkému Románu o růži Guillauma 
de Lorrise a Jeana de Meunga, Jménu růže Umberta Eca a Růži světa Daniila Andrejeva508. 
Všechna tři díla lze chápat jako ezoterní výklad symbolu růže, ať již v jeho erotickém, 
mystickém či teologickém významu. Růže zde zastupuje onen mystický tajemný předmět, 
který má jinak svou velmi bohatou symbolickou tradici. Spojována byla především 
s nebeskou dokonalostí, čistotou, Pannou Marií, rájem, ale také s pozemskou láskou, krásou, 
půvabem a vášnivostí. Její trny poukazují na bolest a utrpení spojované v křesťanském světě 
s utrpením Krista na kříži.509 Pro Viktora Pivovarova je ale nejdůležitější mystická aureola, 
tajemnost a víceznačnost tohoto archetypu, na který se zároveň dívá očima naivního dítěte 
fascinovaného tajemstvím. V ruském jazyce navíc existuje jméno Roza a umělec záměrně 
v názvu svého cyklu píše velké písmeno „R“, aby diváka znejistil, zda se jedná o růži jako o 
květinu, nebo o jméno dívky. Nicméně, pro české obecenstvo se tato konotace ztrácí. 
 
Poetika cyklu byla inspirována dětskou hrou „na tajemství“ (cекретики),510 která spočívala 
v tom, že děti vyhloubily v zemi jamku a do ní vložily různé malé, nejlépe blyštivé předměty, 
například korálek nebo obal od bonbonu. Pak se jamka přikryla kouskem skla, na které se 
navršila hlína. Vyvrcholením hry bylo odhrnutí vrstvy zeminy a možnost nahlédnout přes sklo 
do jeskyňky, z které probleskovaly fragmenty uložených pokladů. Vznikal dojem tajemství, 
pohádkovosti, záhadnosti, posvátnosti, na kterém je postaven i cyklus Čas RŮŽE. 
Mimochodem, v Románu o růži se objevuje obraz „studánky lásky“, na jejímž dně se blýskají 
krystaly. V cyklu jsou na obrazech použity rozličné malé předměty, figurky, uzlíčky, lahvičky, 
domečky, jako kdyby je rozestavilo malé dítě. Předměty působí ubohým, ošuntělým dojmem. 
Tato estetika ubohosti je zcela záměrná a Viktora Pivovarova k ní inspiroval zážitek, který 
popisuje ve své autobiografické knize Zamilovaný agent.511 Na začátku osmdesátých let si na 
jednodenní výstavě amatérských mladých umělců ve Valdštejnské zahradě povšiml naprosto 
nenápadného, politováníhodného předmětu, u kterého si uvědomil jednak nesmyslnost 
veškerého uměleckého snažení a jednak sílu oné ubohosti, kterou uplatnil právě v cyklu Čas 
RŮŽE.  
 
Jednotlivé názvy obrazů jako Zlaté nitě RŮŽE, Adept RŮŽE (obr. 178), Vyvolenec RŮŽE  
(obr. 179) navozují dojem, že se jedná o jakýsi záhadný řád, snad mnišský, o kterém ale 
nemáme žádné další informace. Divák tápe, je zmatený. Kdo jsou oni „nositelé uzlíčku růže“ 
či „strážci času“? Co znamenají podivné nápisy vytržené z kontextu? Jekatěrina Lazareva se 
domnívá, že by se mohlo jednat o odkaz na utajený charakter moskevské konceptuální 
školy.512 Můžeme jen tušit a domýšlet si, stejně jako dospělý člověk při pohledu na dětské 
hry, které jsou často zbaveny jasné logiky a jsou postavené na podobných poetických 

                                                      
508 Daniil Andrejev (1906–1959) byl ruský prozaik, básník a spiritista. V letech 1947–1957 byl vězněn v gulagu, 
kde napsal mystickou knihu Růže světa, kterou mu údajně nadiktovaly vyšší bytosti. Kniha byla poprvé vydána 
až v roce 1991 – dvaatřicet let po autorově smrti. V českém překladu kniha vyšla v roce 2011 (Červený Kostelec: 
Pavel Mervart).  
509 Cooperová 1999, s. 160.  
510 Pod stejným názvem byla na přelomu let 2019 a 2020 uvedena v muzeu Garage výstava Секретики – 
копание в советском андергаунде 1966–1985 (Sekretiky kopání v sovětském undergroundu 1966–1985), 
která se věnovala neoficiálním „utajeným“ dílům, rovněž duchovním praktikám, jako je jóga, ezoterické nauky 
či alternativní medicína, a sledovala lidskou náklonost k tajemství a rituálům. Viktor Pivovarov na této výstavě 
nebyl zastoupen.  
511 Pivovarov 2018, s. 195.  
512 Лазарева 2017, s. 83.  
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metaforách, nedostupných racionálnímu myšlení. Dítě je schopné svobodným, hravým 
způsobem kombinovat slova, předměty a zobrazení, jako to vidíme na obrazech Viktora 
Pivovarova.  
 
V cyklu se opakovaně objevují dva motivy: uzlíček a mrož. Fialovým umělohmotným 
mrožem, který dříve obsahoval dětský šampon, vlastně celý cyklus začal. Viktor Pivovarov ho 
chtěl zakomponovat do jednoho ze svých zátiší, ale obraz se mu stále nedařil, a tak dlouho 
ho předělával, až z něj vzniklo první dílo cyklu Čas RŮŽE (obr. 180). Mrož je zvíře obdařené 
velkou vrstvou tuku, která ho chrání před mrazem v drsných polárních podmínkách. Je to 
tedy živočich, který je schopný v sobě udržet teplo. A to je i jedno ze zásadních témat cyklu. 
Chránit teplo RŮŽE je název jednoho z obrazů cyklu (obr. 181). Pokud růži chápeme jako 
jeden z klíčových archetypů evropské kultury, pak „chránit teplo růže“ můžeme vnímat jako 
metaforu ochrany kultury, jejího tepla, krásy a křehkosti.513 
Uzlíček, druhý opakující se motiv, působí záhadným dojmem. Je v něm evidentně něco 
ukrytého, něco drahocenného, posvátného, ale my nevíme co. Obraz Nechávat uzlíčky v nebi 
(obr. 182) napovídá, že by se mohlo jednat o metaforu něčeho, co zůstane, co je nesmrtelné, 
snad lidské duše? Lidské duše, která je pouze dočasně ukrytá v něčem nicotném, ubohém, 
v něčem, co připomíná odrbaný látkový uzlíček.  
 
Cyklus Čas RŮŽE představuje společně s Deníkem výrostka druhý významný cyklus po 
přestěhování do Prahy. Oba obrazové cykly pak znamenají důležitý bod obratu v jeho tvorbě. 
Znamenají jakési znovunalezení se, jakési znovuobjevení sebe sama v nové životní situaci, 
v novém prostředí, v nové kultuře.  Stejně jako v Deníku se navrací do dětství, ale zcela jiným 
způsobem. Nejedná se již o osobní vzpomínky, ale o reflexi dětského světa. Kromě písma zde 
umělec do obrazu začleňuje i objekty.  
 
 
Obrazy z let 1990–1992 
Viktor Pivovarov na cyklus Čas RŮŽE navázal obrazy, které se svými často zoomorfními 
motivy obracejí opět k tematice dětského vidění světa. Nejčastějšími hrdiny se stávají myš a 
zajíc. Myš je zvířetem, které doprovází celou tvorbu Viktora Pivovarova, objevuje se na řadě 
obrazů jako Myš u nory (obr. 184), Babička se vzpamatovala, ale pánvička nikde (obr. 185), 
Modrá myš se třemi ocasy (obr. 186) a je to právě již několikrát zmíněný myšák Filimon, kdo 
komentuje ze své nory dění v umělcově ateliéru v knize Šedé sešity.514 Neodbytnost tohoto 
zvířete (tak podobná Lennieho zálibě ze Steinbeckovy knihy O myších a lidech) možná souvisí 
s umělcovou vzpomínkou z dětských let, ve které se vyznává k něžné lásce k tomuto 
hebkému zvířeti: Když jsem byl na pionýrském táboře, někdo z dětí chytil malinkou myšku. 
Dali mi ji. Přes den jsem ji nosil v kapse, krmil jsem ji kaší a chlebem, povídal jsem si s ní. A 
v noci jsem ji ukládal v malý pytlík s trávou a listy. Myšák ale neustále z pytlíku utíkal, pionýři 
lezli pod postelemi a nacházeli utečence v botě nebo v něčem podobném. Poslední den léta, 
poslední noc mi myšák utekl a utopil se ve sklenici stojící na okně. Podle mě nemám jedinou 
knížku, v které bych se obešel bez myšáka. Vždycky si někde prohryže dírku a vykoukne.515  

                                                      
513 Пивоваров Виктор – Pivovarov, Viktor. Свидетельства современников – Svědectví současníků. Praha: 
Gema Art а Sefer, 2013, s. 15.  
514 Пивоваров 2002a. Druhé vydání: Пивоваров 2017a.  
515 Шаталов, Александр. Мышонок и улитка. Подписка 2016, 10, 2016.  
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Druhým zvířetem, které se na obrazech z počátku devadesátých let často objevuje, je zajíc, 
který společně s ježečkem vešel jako Pivovarovův pojem do Slovníku moskevské konceptuální 
školy. 516 „Zajíčci a ježečci“ jsou ve slovníku popsány jako vyšší ontologické a „kulturní“ ikony 
dětských textů a ilustrací. Na obraze Zajíček uletěl (obr. 187) můžeme tuto „kulturní ikonu“ 
interpretovat jako odlétající dětství, jako ztrátu štěstí, bezpečí, či dokonce ráje. Dorothee 
Bienertová přišla také se zajímavým výkladem, kdy zajíčka chápe jako symbol odlétající duše, 
a celý obraz tak vnímá jako metaforu smrti.517 
  
Zmíněné obrazy jsou charakteristické výraznými tlustými rámy. Viktor Pivovarov na většině 
svých obrazů rámy vůbec nepoužívá (důvodem je jeho koncepce „otevřeného obrazu“), ale 
v dílech úzce propojených s dětstvím, ať už se jedná o cykly Deník výrostka, Byt č. 22, nebo 
Čas RŮŽE, je naopak akcentuje. Obraz se díky rámu uzavírá do sebe, rám výjev jakoby 
ochraňuje a vytváří z něj intimní skrytý prostor, prostor pro ztracený ráj dětství.  
 
 
Nebeský Chelm  
V roce 1997 vytvořil Viktor Pivovarov sérii obrazů na bílém pozadí nazvanou Nebeský Chelm 
(obr. 188192). Název, jak je pro umělce příznačné, je ambivalentní. Slovo „nebeský“ 
odkazuje k transcendentnímu a souvisí s bílým pozadím obrazů. Bílou barvu totiž Pivovarov, 
podobně jako Vasilij Kandinskij ve své knize O duchovnosti v umění,518 chápe stejně jako 
zlatou barvu, tedy jako odkaz k nadpozemskému sakrálnímu světu. Obrazy tak nabývají 
podobný význam jako ikony.  
Druhá část názvu připomíná provinciální reálné městečko ve východním Polsku, které mělo 
početnou židovskou populaci. Chelm ale vešel ve známost především díky literatuře psané 
jidiš. Stal se jakýmsi vymyšleným folklorním humoristickým městečkem podobným českému 
Kocourkovu, ve kterém žijí popletení židovští mudrcové a odehrávají se zde absurdní 
příběhy. Ovsej Driz napsal cyklus básní Chelmští mudrcové,519 který z jidiš do ruštiny přeložil 
Genrich Sapgir a Viktor Pivovarov k němu vytvořil ilustrace.520 Název ale neodkazuje pouze 
na umělcova přítele Drize, ale na celou bohatou chasidskou židovskou kulturu, tak úžasně 
popsanou například v knihách Isaaca Bashevise Singera.521 Chelm je městem absurdity, 
veselí, ale také chudoby a pro Pivovarova se stává ideálním místem, odkud se dá skrze smích 
vejít do bílého – zlatého prostoru.522 
A do tohoto sakrálního a zároveň humorného kontextu umělec zasazuje nejrůznější 
postavičky, texty a polidštěná zvířátka i předměty z dětských knížek, omalovánek, obrázků, 
leporel a her. Vtahuje tuto obrovskou dětskou kulturu, která má v hierarchii umění 
vyčleněna nižší patra, do kultury a světa dospělých. A nejen to, díky bílému pozadí ji pozvedá 
do sakrální roviny. Dětská kultura, humor, iracionalita a fantazie se na Pivovarovových 
obrazech stávají východem do transcendentního světa.  

                                                      
516 Монастырский 1999, s. 41.  
517 Бинерт 2004, s. 18–19.  
518 Kniha vyšla v českém překladu Anity Palánové (Praha: Triáda, 1998).  
519 Дриз, Овсей. Хеломские мудрецы. In: Дриз, Овсей. Четвертая струна. Москва: Издательство 
художественная литература, 1975. 
520 Kniha s Pivovarovovými ilustracemi byla vydána až v roce 2020: Дриз, Овсей. Хеломские мудрецы. 
Москва: Книжники, 2020.  
521 Singer, Isaac Bashevis. Hlupáci z Chelmu a jejich dějiny. Praha: Argo, 1996.  
522 Z nepublikovaného deníku Viktora Pivovarova psaného ve Francii v roce 1998. Archiv NFVP, inv. č. 181.  
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Cyklus byl v roce 1998 vystaven v pražské Špálově galerii a jako katalog posloužila krabička 
od zápalek, do které bylo vloženo miniaturní leporelo s reprodukcemi vystavených děl.  
 

Na tom, jak Chelm vznikl, se chelmští učenci neshodli. Ti zbožní věřili, že Bůh řekl: „Budiž 
Chelm.“ A byl Chelm. Ale mnoho učenců trvalo na tom, že vznik města je výsledkem erupce. 

„Před Chelmem,“ tvrdili, „toto území tvořil jeden obrovský chaos, jen mlha a dým. Potom 
došlo k velké explozi a objevil se Chelm.“523 

 
Viktor Pivovarov není samozřejmě jediný, koho dětský iracionální, nezatížený pohled na svět 
inspiroval. Především pro umělce první poloviny 20. století byl dětský přístup k tvorbě 
velkým objevem. Umělci jako Paul Klee, Vasilij Kandinskij, Gabriele Münterová, Joan Miró 
nebo později například Jean Dubuffet byli fascinováni dětskou fantazií a spontánností. 
Přístup Viktora Pivovarova je naproti tomu odlišný, netvoří dětským způsobem ve smyslu 
určité spontánnosti a iracionality, ale inspiruje se světem, který děti obklopuje. Analogie 
k tomuto přístupu bychom mohli najít například v tvorbě Františka Skály, který se rovněž 
inspiruje dětským světem a začleňuje ho do své vlastní tvorby. „Dětský diskurz“ se rovněž 
stal jedním z ústředních témat umělců Pavla Pepperštejna, Sergeje Anufrijeva a Jurije 
Lejdermana, tedy skupiny Inspekce Medicínská hermeneutika. Můžeme zmínit například 
instalaci z roku 1989 Nový rok (obr. 193), kde jsou kolem vánočního stromečku rozmístěny 
plyšové hračky, nebo dílo Sergeje Anufrijeva Bez, kde autor podobným způsobem jako Viktor 
Pivovarov kombinuje na obraze text a fyzický objekt dětské kostičky s kachničkou.524  
 

Dětství, to je věk odkrytí světa, kdy všechno vidíš poprvé jakoby protřenýma očima. A pak si 
na tu krásu zvykneš. Vidět svět dětskýma očima se málokomu v dospělosti podaří.525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
523 Singer 1996, s. 5.  
524 To, že byla láska k infantilní metaforice pro sovětskou inteligenci charakteristická, dosvědčuje i velmi 
populární píseň Bulata Okudžavy z roku 1957 Голубой шарик (Modrý balonek). 
525 Citát Viktora Pivovarova, převzato z: Яковлев 2018.  
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MOSKVA, MOSKVA! 
„Moskevský mýtus“ v Pivovarovově díle 

 
Téměř třetina tvorby Viktora Pivovarova je věnována Moskvě, její specifické atmosféře, 
poetice a především osobnostem, které zde žily a působily. Pivovarov tak z ruské metropole 
vytváří svůj osobní umělecký mýtus. Události a postavy tedy nejen zobrazuje, popisuje, ale 
mytologizuje je, přestávají existovat jako pouhé reálie a stávají se jakousi „metarealitou“. 
Prvním dílem, ve kterém se onen „moskevský mýtus“ začal rodit, bylo album Účinkující 
osoby.  
 
Album Účinkující osoby  
Album Účinkující osoby vzniklo roku 1996, tvoří ho sedmadvacet listů a je v majetku 
moskevského muzea Garage. Viktor Pivovarov čtrnáct let po svém odjezdu z Ruska vzpomíná 
na své nejbližší moskevské přátele, rodinu, osobnosti a specifickou atmosféru města. Díky 
tomuto albu můžeme představit blíže některé osobnosti moskevského neoficiálního světa.  
Na šestém listu alba Pivovarov zobrazil židovského básníka Ovseje Drize (obr. 194), kterého 
poznal v šedesátých letech. Driz začínal jako sovětský básník, sloužil ve vojsku ministerstva 
vnitra, ale pak z armády vystoupil v naději, že se bude živit jako literát. V Sovětském svazu 
ale v padesátých letech probíhala antisemitská kampaň a Driz jako Žid našel práci pouze jako 
řezač kamenů v sochařském ateliéru Uměleckého fondu. Budoucí dětský básník tak 
vlastníma rukama vytesal mramorové schodiště Centrálního dětského divadla. Náročná 
fyzická práce vedla k alkoholismu. Když byl Ovsej Ovsejevič střízlivý, jak napsal Pivovarov, 
byla s ním nuda. Chodil zamyšleně z kouta do kouta a drmolil si něco pod vousy svým 
nesrozumitelným jazykem, ale když se napil, stal se z něj úplně jiný člověk, veselý, přátelský, 
neustále vtipkoval, četl básně, vyprávěl.526  
Viktor Pivovarov zobrazil Drize v albu společně s myškou, ke které se váže následující příběh. 
Ovsej Ovsejevič neměl kde psát své básně. Nejdříve psal na záchodě, potom, když získal 
samostatný byt, začal psát po nocích v kuchyni. Viktor Pivovarov popsal, jak se jednou v noci 
Lidije Sergejevna probudila a slyšela, jak si Ovsej s někým v kuchyni povídá. Potichu 
pootevřela dveře a viděla, že Ovsej sedí u stolu, popíjí čaj a hovoří s myškou… Na udivené 
dotazy Lidije Sergejevny Ovsej Ovsejič odpověděl, že myška přichází každou noc, on ji krmí, 
povídá si s ní a čte jí své verše. Lidije Sergejevna se začala samozřejmě strašně pohoršovat, to 
by tak ještě scházelo, chovat v domě myši! A aniž by cokoliv Ovseji Ovsejeviči řekla, koupila 
druhý den pastičku na myši a za nějaký čas vítězoslavně předložila manželovi mrtvou myš. 
„Víte, že jsem Ovseje Ovsejeviče nikdy v životě neviděla takhle zuřit?“ vyprávěla naivně Lidije 
Sergejevna, „…měsíc se mnou pak nemluvil.“527 
 
Ovsej Driz psal své básně již téměř zaniklým jazykem jidiš a do ruštiny je překládal Genrich 
Sapgir. Nicméně za jeho života vyšla pouze jedna kniha poezie pro dospělé. Proslavil se 
především básněmi pro děti. Pro Viktora Pivovarova bylo setkání s Ovsejem Drizem velice 
důležité, zprostředkoval mu totiž onen chagallovský židovský svět, který byl za války zcela 
zničen, onu specifickou, již zaniklou kulturu malých židovských městeček.  

                                                      
526 Пивоваров 2017a, s. 111.  
527 Tamtéž, s. 118. 
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Driz si přál, aby jeho básně ilustroval Viktor Pivovarov, ale bohužel se toho nedožil. Zemřel 
v roce 1971 na infarkt ve svých jedenašedesáti letech. Viktorovi se podařilo jeho knihu 
Зеленая карета (Zelený kočár) ilustrovat až v roce 1972 (obr. 195)528 a roku 1975 
následovala publikace Мальчик и дерево (Chlapec a strom) (obr. 196)529. Viktor Pivovarov se 
v případě obou knih inspiroval tvorbou Marca Chagalla a vytvořil jedny z nejpůsobivějších a 
nejkouzelnějších dětských ilustrací ve své tvorbě. V roce 1991 pak vznikly ilustrace k poslední 
Drizově knize Хеломские мудрецы (Chelmští mudrcové) (obr. 197) přeložené stejně jako obě 
předchozí Genrichem Sapgirem.530 K Ovseji Drizovi se nicméně umělec vrátil ještě jednou, 
když v roce 1998 vytvořil jeho vyřezávaný portrét doplněný o stoleček s lampičkou, knížkou a 
hrníčkem jako součást cyklu Nebeský Chelm (obr. 198).  
 
Devátý list alba je věnován uměleckému redaktorovi nakladatelství Znanije Juriji 
Alexandroviči Noljevovi-Sobljevovi (obr. 199), který Viktorovi v šedesátých letech otevřel 
dveře do světa neoficiálního umění. Pivovarov a další neoficiální umělci pro nakladatelství 
vytvářeli většinou obálky tenkých populárně naučných knížek. Soboljev byl podle Viktora 
velmi impozantní osobnost. Kouřil dýmku, pil silnou kávu, nosil džíny a černý svetr, 
poslouchal jazzovou hudbu, kterou nikdo neznal, a na pohovce mu vždy ležela mladá dívka. 
Překvapivé je, že ačkoli zastával v nakladatelství důležitou pozici, nebyl člen komunistické 
strany.  
 
V albu dále nechybí vzpomínka na Viktorovi nejbližší přátele Igora Cholina, jehož portrét je 
doplněn o sošku Buddhy, která odkazuje na básníkův vnitřní klid a rozvážnost, a Genricha 
Sapgira. Dvanáctý list zobrazuje dalšího blízkého umělcova přítele, Rubena Varšamova  
(obr. 200), který v letech 1977–2000 působil jako hlavní redaktor časopisu Vesjolyje kartinky. 
Viktor Pivovarov pro tento časopis vytvořil legendární logo existující dodnes (obr. 201). List 
alba s názvem „Kamaráde, můžeme k tobě?“ představuje Rubena a jeho mladou přítelkyni, 
jak nakukují do Viktorova suterénního ateliéru ve snaze najít nějaké skryté místečko pro 
lásku.  
 
Malíře Ivana Čujkova, syna známého oficiálního umělce Semjona Čujkova, zobrazil Viktor 
Pivovarov na patnáctém listu, jak je vyslýchán KGB (obr. 202). Ivan Čujkov na Pivovarova 
vzpomíná následovně: S Víťou jsem se znal, když jsme ještě žili vedle sebe na Rubljevské ulici 
a naše ženy spolu studovaly textilní školu. Často jsme se vídali, poslouchali jsme rádio a řešili 
strašné události v Praze v roce 1968. Viděl jsem jeho práce na stěnách, a dokonce jsme o nich 
trochu mluvili, ale Víťa se mě ani jednou nezeptal, co dělám já, ačkoli věděl, že jsem umělec. 
Pravděpodobně se podvědomě bál, že syn akademika zřejmě dělá nějaký soc-realismus, že 
k tomu bude muset něco říct; ne, radši nekazit přátelské vztahy. A tak to šlo dál, dokud jsme 
se v polovině sedmdesátých let nepřestěhovali do Festivalnoj ulice. V tu dobu […], se už po 
ateliérech povídalo, že nejsem „sovětský“ umělec, proto, když jsme se potkali s Víťou v novém 
domě, poprosil mě, abych mu něco ukázal […] Podíval se a řekl, že „je to událost“, a běžel to 

                                                      
528 Kniha vyšla následující rok: Дриз, Овсей. Зеленая карета. Москва: Издательство Детская литература, 
1973.  
529 Byla publikována o rok později: Дриз, Овсей. Мальчик и дерево. Москва: Издательство Детская 
литература, 1976.  
530 Kniha byla vydána až v roce 2020: Дриз 2020.  
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říct všem ostatním. Víťa pořád nějak nemohl pochopit, jak jsem mohl takhle sám „k tomu 
dojít“. A tak jsme se všichni spřátelili.531 
 
Umělec Michail Švarcman a teolog Jevgenij Šiffers zastupují v albu radikální pravoslavné 
tendence moskevského neoficiálního umění (obr. 203). Švarcman založil svou uměleckou 
tvorbu na tradici ikon. Měl představu, že jakási božská či andělská moc vede jeho ruku a on 
se stává pouze prostředníkem mezi nadpozemským a pozemským světem, který 
zaznamenává na obrazech „vyšší znaky“. Viktor Pivovarov o něm napsal: Švarcman měl šílené 
ambice, byl nesnesitelně nadutý a hrál si na mocného šamana. Zavolal si třeba někoho 
z hostů a řekl mu: „Hochu, pojď sem, šáhni si na můj obraz. Neboj se. Cítíš, jak z něj proudí 
energie?“532  
V rozhovoru s Janem Vitvarem pro časopis Respekt se Pivovarov o umělcích podobného typu 
vyjádřil následovně: Spousta umělců sama sebe považuje za takovou boží ruku. Nechci 
jmenovat, ale i pár českých se mezi nimi najde. Když popisují svůj tvůrčí akt, říkají, že to na 
plátně někdo Vyšší vede jejich ruku. V Rusku je to úplná nemoc, takových autorů je tam 
hodně, několik i mezi mými nejbližšími přáteli. Nepovažují se za dělníky kultury, ale za 
prostředníky mezi Bohem a pozemským životem. Když o sobě takhle umělec uvažuje, je to 
jeho konec, neudělá pak nic než kýč.533  
Nicméně ať už byly názory Viktora Pivovarova na Švarcmanovu osobnost jakékoli, do alba 
Účinkující osoby ho zařadil, protože Švarcman byl důležitou osobností moskevského 
neoficiálního života. Zobrazil ho jako čtyřrukého Šivu Natarádži se suprematistickými znaky 
odkazujícími na tvorbu Maleviče. 
  
Jevgenij Šiffers byl filmový a divadelní režisér, ale svou původní profesi opustil a začal se 
věnovat pravoslavné teologii. Vliv měl především na Eduarda Štejnberga, který o něm 
napsal: Když jsme se seznámili, můj styl byl již zformovaný. Ale Šiffers mi rozšifroval, co 
vlastně dělám. Většinou umělec maluje a neví, co dělá. A on mi dal jakoby klíč k mé tvorbě, a 
to bylo velice důležité.534 
 
Další osobností moskevského uměleckého světa, která zaujala místo v albu Účinkující osoby 
je jeden z nejoriginálnějších spisovatelů druhé poloviny 20. století Jurij Mamlejev (obr. 204), 
který v sedmdesátých letech emigroval do USA, v osmdesátých do Paříže a v devadesátých 
se opět vrátil do Moskvy. Jeho dnes velmi ceněná literární díla řazená do metafyzického 
realismu se vyznačují temnou, až patologickou mystikou. Svou roli zřejmě sehrál fakt, že 
Mamlejevův otec byl profesorem patopsychologie a zabýval se otázkami normality a 
abnormality lidské psychiky. S motivem rozdvojení osobnosti pracoval Viktor Pivovarov 
v albu Mamlejev a Hypermamlejev (obr. 121), které vzniklo v roce 1995. V albu Účinkující 
osoby zobrazil Pivovarov Mamlejeva s „dceruškami“ z kroužku sexuální mystiky, poukázal tak 
na spisovatelovu zálibu v ženách, a odlehčil tím jeho temné a vážné literární dílo. Jurij 

                                                      
531 Чуйков 2010, s. 306–307.  
532 Pivovarov 2018, s. 123.  
533 Vitvar, Jan. Současné umění je výsměch, s malířem Viktorem Pivovarovem o kníratých politicích a o 
namyšlených umělcích. Respekt, 39, 2009, s. 49. 
534 Штейнберг 2010, s. 351.  
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Mamlejev napsal v roce 1993 úvodní text do katalogu Pivovarovovy moskevské výstavy 
Метампсихоз (Metempsychóza).535  
 
Na listu alba s názvem Ateliér Kabakova najdeme další důležité osobnosti (obr. 205). 
Kabakov je zde znázorněn dvakrát: jako dospělý a jako plačící malý chlapec. Uprostřed 
ateliéru stojí Oskar Rabin, znovu se zde objevují Michail Švarcman a Jevgenij Šiffers, jehož 
ruka směřuje vzhůru k „vyšším pravdám“, a na pohovce sedí Erik Bulatov. A nechybí ani 
Kabakovův kocourek pijící mléko z misky.  
 
Dalším umělcem, kterého si díky Pivovarovově albu můžeme představit, je Eduard Štejnberg 
(obr. 206), s kterým se Viktor poprvé setkal v roce 1970 na pohřbu July Soostera. Sooster byl 
mnoho let vězněn v gulagu, celá neoficiální moskevská společnost si ho nesmírně vážila, a 
tak se jeho pohřeb stal velkou událostí, na které se celá nonkonformní Moskva, jakkoli 
rozdělená, sešla.  
 
Kromě vzpomínek na jednotlivé osobnosti, můžeme v albu najít také odkazy na moskevský 
umělecký život. Kresby Nedělní malování, Ráno v umělcově ateliéru nebo Neodkladná práce 
poeticky a s nadhledem komentují život mladého umělce v Moskvě. Jsou zde však i další 
důležité odkazy. Noční rozhovor svou náladou připomíná obrazy Caspara Davida Friedricha 
(obr. 207), v kterých se často objevují dvě postavy hledící do krajiny. Na kresbě Viktora 
Pivovarova je nahrazují dva přátelé, tiše rozmlouvající v moskevském bytě. Otevřeným 
oknem dopadá měsíční záře. Rozmluva dvou přátel je zobrazena i na dalším listu alba 
s názvem Rozhovor o umění (obr. 208). Tentokrát dva studenti umělecké školy náruživě 
debatují mezi sádrovými odlitky za bílého dne. A tak se tyto dva listy doplňují, noční poetický 
intimní rozhovor a denní intelektuální debata při pikniku. Druhá kresba svou kompozicí 
připomíná hned několik slavných děl historie umění: Manetovu Snídani v trávě, Perovovy 
Odpočívající lovce (obr. 209) a centrální postavy Raffaelovy Athénské školy. Na listu s názvem 
Žák Tatlina navštěvují mladí studenti staršího umělce spojeného ještě s ruskou avantgardou, 
která byla v padesátých a šedesátých letech zcela nedostupná a zapomenutá.  
 
Třetí polohu alba představují čistě osobní umělcovy prožitky. Objevuje se tu jeho maminka 
Sofia Borisovna, jak v slzách krájí cibuli nebo jak čeká, až se její milovaný syn vrátí konečně 
domů. Umělcova syna Pavla a manželku Iru můžeme vidět na listech s názvy Pavel, pes a 
zbloudilá světýlka (obr. 210) a Noční slzy. Celá umělcova rodina je pak zobrazena na 
dvacátém čtvrtém listu s názvem Sváteční stůl.536 
 
První a poslední listy alba odkazují k ruskému realistickému umění 19. století. Vrány na 
sněhu (obr. 211) k slavnému Surikovovu obrazu Bojarka Morozova (obr. 212) (podle 
vyprávění Vasilije Surikova byl jeho obraz inspirován černými vránami na bílém sněhu) a 
Všude život (obr. 213) k obrazu Nikolaje Jarošenka z roku 1888 (obr. 214). Obraz vrány na 
sněhu podle Pavla Pepperštejna souvisí také se stejnojmenným zenovým cvičením, jehož 
cílem je tak dlouho kreslit vránu na sněhu, dokud nedojde k úplném oproštění od jakýchkoli 
symbolických a alegorických významů.537 
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Album Účinkující osoby je zajímavé po formální stránce. Na jedné straně představuje novou 
konceptuální formu spojení obrazu a slova a na straně druhé se jedná o vědomý odkaz 
k ruskému realistickému umění 19. století, jak je patrné i z podtitulu celého alba: Scénky 
z moskevského života. 
 
 
Album Kabakov a Pivovarov 
Viktor Pivovarov se s Iljou Kabakovem seznámil po vysoké škole v ateliéru July Soostera a 
jejich přátelství bylo velmi intenzivní. Scházeli se téměř denně a Viktor Ilju také seznámil 
s jeho první ženou Vikou. Umělci si byli v řadě věcí velice blízcí. Oba patřili mezi hlavní 
představitele rodící se moskevské konceptuální školy, oba se živili ilustracemi dětských 
knížek, oba tvořili v ucelených uměleckých cyklech a oba pracovali v žánru alba.  
Je zde ale řada aspektů, které oba umělce výrazně odlišují. Cesty obou umělců se rozešly 
v osmdesátých letech, kdy se každý z nich ocitl v naprosto odlišných kulturních prostředích. 
Viktor Pivovarov v Československu a Ilja Kabakov za několik let poté v New Yorku. Kabakov se 
začal věnovat především instalacím, Pivovarov zůstal věrný obrazům a albům. Kromě těchto 
formálních odlišností ale existují mezi umělci daleko hlubší a závažnější rozdíly, které jsou 
představeny v Pivovarovově albu Kabakov a Pivovarov (obr. 215 a 216).  
Album vzniklo v roce 1982 jako jedno z prvních děl umělce po přejezdu do Československa, 
čítá čtyřicet listů a existuje ve dvou identických verzích. Jedna se nachází v kolekci Paula 
Jollese ve Švýcarsku a druhou koupilo roku 2014 moskevské muzeum Garage.  
Proč se Viktor Pivovarov rozhodl vytvořit zmíněné album, vysvětlil v dopise Iljovi Kabakovovi 
následujícím způsobem: Zvláštním a nepochopitelným způsobem ses vloudil do mého života. 
Žiješ tu se mnou v Praze, jíš u našeho stolu, spíš v našem pokoji, neustále lezeš do našich 
rozhovorů… Navíc mě svou neustálou přítomností nutíš k zvláštním činům. A já v naději, že se 
osvobodím od tvé otravné přítomnosti, jsem nucen dělat album, ve kterém pokračuji v našich 
společných rozhovorech. Album se jmenuje samozřejmě Kabakov a Pivovarov.538  
Viktor Pivovarov v albu představil sebe a svého uměleckého kolegu v podobě dvou oválků, 
které mohou připomínat párečky, larvy či mumie. Každopádně lidské postavě se nepodobají, 
nemají ruce, nohy ani obličej. Kresba je záměrně zcela jednoduchá, jakoby nezajímavá, texty 
vypadají, jako by byly strojopisné, ale přitom jsou psány ručně. Pro Viktora Pivovarova má 
ručně psané písmo svůj význam, umožňuje dle něj bezprostřednější kontakt s divákem.539  
 
Album začíná listem, kdy se Kabakov a Pivovarov potkávají na chodbě nakladatelství. 
Nepochybně se jedná o nakladatelství Dětskaja litěratura, kde oba umělci řadu let pracovali 
jako ilustrátoři dětských knih. Redaktoři si je často pletli, ačkoli si nebyli podobní. Je ale 
zřejmé, že určité podobné charisma z umělců vyzařovalo a tato vnitřní spřízněnost je v albu 
vyjádřena tím, že obě postavy vypadají zcela identicky, odlišná je pouze barevná kontura 
oválků. Na dalších listech Kabakov s Pivovarovem mluví o mezinárodní situaci, procházejí se 
a na pátém listu odlétají oknem. Tento odlet je metaforou proniknutí do metafyzického 
prostoru. Téma odkazuje na již zmíněné „metafyzické období“ v Moskvě v sedmdesátých 
letech, kdy byly v oblibě knihy religiózních filosofů Vladimira Solovjova, Nikolaje Berdjajeva, 
Pavla Florenského, přednášky pravoslavného teologa Jevgenije Šifferse či indologa a 
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buddhologa Alexandra Pjatigorského. Samotný námět odletu koresponduje s už několikrát 
popsaným charakteristickým tématem moskevské konceptuální školy.  
Kabakov s Pivovarovem na dalších listech letí nad Moskvou, zelenými poli a vrcholky hor. 
Létání odkazuje na touhu dostat se „nad“, „za“ tento pozemský svět a souvisí i se sny o 
létání, které popisuje řada lidí. Se sny, které možná dokazují, že skutečně existuje jakýsi 
ztracený ráj, na který jsme ve spánku schopni se rozpomenout a po kterém naše duše 
neustále touží. V kresbách Pivovarova je krajina oproti postavám nepatrná. Vzniká tak jakási 
opozice vůči romantické tradici (Caspar David Friedrich), v které je člověk zobrazován naopak 
jako nicotný tvor oproti rozlehlé okolní krajině.540 
Na devátém listu se postavy zastavují. Z Kabakova se stává oblak, z Pivovarova jezero. Díky 
tomuto listu se dozvídáme, která postava je která. Oválek se žlutou konturou připomínající 
oblak, skrze který prosvítá slunce, představuje Kabakova a modře zarámovaný oválek 
odkazující na barvu vody zastupuje Pivovarova. Podle Pavla Pepperštejna není volba 
umístění obou umělců náhodná. Voda podle něj odkazuje na city, slzy, tedy na duševní život 
člověka, který je pro tvorbu Viktora Pivovarova velmi podstatný. Oblak pak odkazuje na 
tematiku metafyzickou, která je zase určující pro rané práce Ilji Kabakova.541 Kompozice 
připomněla Pepperštejnovi ilustrace z učebnice přírodopisu znázorňující koloběh vody: oblak 
vzniká odpařováním vody z jezera a voda se dostává zpět do jezera jako déšť z oblaku.542 
Platónské téma zrcadlení metafyzického v pozemském, ostatně, provází celou tvorbu Viktora 
Pivovarova.  
S mezizastávkou na střeše domu se Kabakov a Pivovarov na následujících listech alba snášejí 
zpět na zem, procházejí se po cestě, snídají v trávě, a nakonec spočinou ve stínu stromů, kde 
se o svých zážitcích z cesty rozhovoří:  
 
Kabakov: Víš, že jsem se teď zachvěl strachem. Zdá se mi, že jsme se dopustili chyby. 
Nenapravitelné chyby! Neměli jsme létat. 
Pivovarov: Myslíš, že jsme provedli něco zakázaného, nepovoleného, nějaký pokus proniknout 
do tajemství? 
Kabakov: Ano, přesně. Chtěli jsme nahlédnout do oblasti, která je nám skrytá. Za smrt, za 
nebe, za bělost listu papíru. 
Pivovarov: Ale my jsme přeci jenom něco viděli! Viděli! Pamatuješ si ten kámen u cesty? 
Kabakov: Ne, nepamatuji si ho. Pamatuji si jen nádraží v Berdjanske… a ty nekonečné úmorné 
debaty o Rusku, o jeho osobité roli a osudu, o ruském mesiánství, osobitém ruském člověku a 
o umění, které se ničemu nepodobá. 
Pivovarov: Ale pamatuješ si, jak jsme potkali žížalu? 
Kabakov: Ne, neviděl jsem ji. Viděl jsem jen Marju Nikolajevnu, která nesla pytel brambor… 
Vždyť my všichni jsme vyrostli v atmosféře strachu a tento strach si v sobě neseme navždy. 
Pivovarov: A viděl jsi prasklou žárovku, která se válela na zemi? Nikdo ji nepotřeboval a byla 
úplně bezbranná. 
Kabakov: Ne, nepamatuji se. Pamatuji si jen dvůr domu č. 6 s odpadky… a vše, co vzniká na 
této proklaté ruské zemi, je otrávené, všechno v sobě nese bacily zničení a smrti. 
Pivovarov: Ale já jsem viděl prázdnou krabičku od sirek a setkání s ní pro mě byl dar. 
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Kabakov: Ne, neviděl jsem ji. Viděl jsem frontu na klobásu u lahůdkářství na Ordynke… a ten 
Šiffers nás s planoucíma očima nazval ontologickými symbolisty. A my jsme ve skutečnosti jen 
ubozí mrzáci z dětských domovů, internátů a pionýrských táborů. 
Pivovarov: Ale ten suchý list na cestě nám nic špatného neřekl. 
Kabakov: Rozumím ti. Chceš odsud utéct, emigrovat, zmizet, schovat se.  
Pivovarov: Ale ženské tělo je přece tak krásné a hrníček čaje se lžičkou uvnitř taky.  
Kabakov: (Neochotně souhlasí. Přirovnání se mu evidentně nelíbí.) 
Pivovarov: A Bože, jak lehce přelétává pták ze stromu na strom. 
Kabakov: Jsme mouchy, a ne ptáci. Naše místo je na smetišti a u latríny. A není třeba si dělat 
nějaké iluze. 
Kabakov a Pivovarov mlčí. 
Kabakov a Pivovarov slyší nějaké zvuky. 
Kabakov: Kdo je tady? 
…… 
…… 
Pivovarov: Je tu někdo? 
… 
… 
… 
 
Dialog představuje dva pohledy, dva přístupy ke skutečnosti. Pivovarov si během cesty všímá 
těch nejnepatrnějších, obyčejných, bezvýznamných věcí: kámen u cesty, žížala, prasklá 
žárovka, krabička od zápalek, suchý list nebo hrníček. Většina těchto motivů se často 
objevuje v Pivovarovově tvorbě: prasklá žárovka na obraze z cyklu Byt č. 22 (obr. 217), 
krabička od sirek v albu Mikrohomus (obr. 119), suchý list na prvním obrázku ze střední školy 
(obr. 3). Tyto nepatrné věci jsou pro Pivovarova nesmírně cenné a důležité, kdežto Kabakov 
si jich vůbec nevšímá. Vidí svět plný bídy, špíny, strachu a nespravedlivosti. Motivy, kterých si 
po cestě všímá, také odkazují na jeho tvorbu: instalace s odpadky (obr. 55) nebo jeho stále se 
opakující, téměř ikonický obraz mouchy (obr. 48). Kabakov v albu představuje pohled 
společensko-kritický, kdežto Pivovarov intimně poetický. Kabakov se v této době skutečně 
zajímal o sociální problematiku, která pro Pivovarova nebyla příliš důležitá. Zajímaly ho 
především otázky lidské existence, ke kterým pronikal skrze banální a někdy až směšné a 
ubohé předměty. To ale nebyla tematika, o kterou by byl na Západě příliš velký zájem. Jak již 
bylo zmíněno, nejúspěšnějším vývozním artiklem se v osmdesátých letech stal právě soc-art, 
takže Pivovarovův nezájem o sociální problematiku měl pro něj zásadní dopad, který byl 
ještě umocněn jeho přejezdem do země tehdejšího východního bloku.  
Podobné rozdíly mezi Kabakovem a Pivovarovem zmínila také Jekatěrina Ďogaťová, která o 
Pivovarovovi mluví jako o neobyčejně lyrickém a poetickém umělci. Kabakov pak podle ní 
představuje umělce mnohem racionálnějšího, odtažitého.543 
Rozdílný pohled mají oba umělci také na osud obrazu. Pro Viktora Pivovarova je podstatné, 
že obraz existuje, i když pak zůstane opřený malbou ke stěně v ateliéru a nikdo ho neuvidí.544 
Kdežto Ilja Kabakov je hluboce přesvědčen, že umění existuje pouze tehdy, když je vidět. 

                                                      
543 Дёготь, Екатерина. Искусство между букв. In: Личное дело №: Литературно-художественный 
альманах. Москва: Главная редакция театральной литературы В/О „Союзтеатр“, 1991, s. 125. 
544 Пивоваров 1984, s. 18–23. 
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Obraz, který není vidět, podle něj neexistuje.545 I z tohoto příkladu je patrné, že Ilja Kabakov 
klade na sociální funkci umění daleko větší důraz než Pivovarov.  
 
Tělo moskevského neoficiálního umění šedesátých a sedmdesátých let 
V roce 2002 vznikl rozměrný obraz Tělo moskevského neoficiálního umění 60.–70. let  
(obr. 218), který se dnes nachází v Treťjakovské galerii v Moskvě. Podobně jako Kabakov ve 
svém grafu v článku Культура, „Я“, „Оно“ и Фаворский свет (Kultura, „Já“, „Ono“ a 
Táborské světlo)546 se Viktor Pivovarov snažil roztřídit moskevské neoficiální umělce a 
přiřadit jim jednotlivé části lidského těla. Umělci tak společně tvoří jeden organismus. Ilja 
Kabakov a Dmitrij Prigov se stávají mozkem, intelektem celého těla, Leonid Sokov okem, 
Komar s Melamidem ústy, Vladimir Vejsberg a Eduard Štejnberg plícemi, Erik Bulatov a Oskar 
Rabin rameny, Lev Kropivnickij a Olga Potapovová srdcem. Silnější svalnatá ruka představuje 
výrazné umělecké osobnosti, například Vladimira Jankilevského, Grišu Bruskina, Olega 
Vasiljeva, Ivana Čujkova, Igora Šelkovského, Eduarda Gorochovského či Alexandra 
Kosolapova. Levá subtilnější ruka směřující vzhůru zastupuje umělce zabývající se duchovní 
tematikou, kupříkladu Dmitrije Plavinského, Vasilije Sitnikova, Borise Svěšnikova, Dmitrije 
Krasnopevceva, na zdviženém ukazováčku je umístěn Michail Švarcman. Střed těla tvoří 
umělci Igor Makarevič a Jelena Jelagina, Vladimir Jakovlev nebo Michail Grobman. Sebe 
umístil Viktor Pivovarov těsně pod srdce.  
Vnímání moskevského neoficiálního světa jako něčeho velmi jednotného, výjimečného a 
silného najdeme i v dílech jiných moskevských autorů. Igor Makarevič například vytvořil 
v roce 1979 Přenosnou galerii ruských umělců (obr. 219), kterou tvoří otisky prstů umělců, 
kteří emigrovali ze Sovětského svazu. Ilja Kabakov ve své instalaci Noma neboli Moskevský 
konceptuální kruh (obr. 220) 547 z roku 1993 zase vyhradil jednotlivým vybraným 
představitelům moskevské umělecké scény oddělené prostory. 
 

Anatolij Zverev přebývá v žaludku těla a Pivovarov tak poukazuje na expresivitu a 
spontánnost Zvereva. Michail Švarcman je umístěn na palec levé ruky ukazující na nebesa. 
Tak, jak mistr rozmlouval ve své tvorbě se Stvořitelem. Nebo, spíše, jak je pro Švarcmana 

příznačnější, plnil jeho vůli. Kabakov je zobrazen v horní levé části hlavy jako umělec-
zobrazitel idejí, Vejsberg a Štejnberg přebývají v plicích, zřejmě proto, že v jejich obrazech je 
mnoho vzduchu, Komar s Melamidem se stali ústy díky své schopnosti artikulovat a nazývat. 

Například, zformulovali pojem soc-art, který zobecněl daleko za hranicemi úzkého kruhu. 
Čechov podepisoval své povídky pro časopis „Oskolki“ jako „Člověk bez sleziny“. Pivovarov, 
polemizujíce s velkým spisovatelem, umístil své jméno právě do oblasti sleziny, a nazval se 
tak „Člověkem-slezinou“. Podle lékařských slovníků funguje tento orgán v těle jako filtr pro 

bakterie, primitivní a cizorodé částice. Pivovarov tak v daném kontextu vystupuje jako léčitel 
„Těla moskevského neoficiálního umění 60.–70. let“.548 

 
 

                                                      
545 Кабаков – Эпштейн 2010, s. 268. 
546 Кабаков, Илья. Культура, Я, Оно и Фаворский свет. Беседа, 2, 1984. Text vyšel rovněž v rámci knihy: 
Кабаков 2010a, s. 401–408.  
547 Moskevský konceptuální kruh, moskevská konceptuální škola (MOKŠA – московская концептуальная 
школа) byla skupina moskevských konceptualistů kolem Ilji Kabakova. 
548 Брускин, Гриша. Все прекрасное-ужасно, Все ужасное – прекрасно, этюды о художниках и живописи. 
Москва: Новое литературное обозрение, 2016, s. 44.  



 144 

Věnování  
V letech 2004–2006 namaloval Viktor Pivovarov sérii obrazů věnovaných svým nejbližším 
přátelům a rodině (obr. 221 a 222). Nejedná se o klasické portréty, ale o jakousi poetickou 
metaforu portrétovaného. Vytvořil ikonická zobrazení vnitřní podoby jednotlivých lidí. 
Obrazy mají blízko k velké sérii věnované „eidosům“, v níž Pivovarov zobrazil člověka jako 
znak, ideu, původní podstatu. V sérii Věnování dochází, jak poznamenal Jakov Plucer, ke 
spojení „eidosů“ s konkrétními lidmi.549 V hlavách některých lidí se objevují interiéry pokojů, 
průhledy do krajin nebo další postavy. Pivovarov nezobrazuje, jak napsala Irina Kulik, postavu 
umístěnou v přírodě či interiéru, jak je běžné, ale naopak krajinu či pokoj ukrytý v člověku.550 
Obrazy jsou věnovány například mamince umělce Sofii Borisovně a členům rodiny. Z přátel 
pak Cholinovi, Sapgirovi, Varšamovi, Gorochovskému a dalším.  
 
Album Cholin a Sapgir jásající  
Album vzniklo roku 2005, má patnáct listů a je komponováno jako báseň (obr. 223). 551 
Cholin a Sapgir zde vystupují jako kontrastní dvojice, představují dionýsovský a apollónský 
tvůrčí typ. Svým zjevem mohou také připomínat typickou klaunskou dvojici postavenou na 
kontrastu tlustý a hubený, malý a vysoký.  
Cholin a Sapgir v albu spí, pijí, plivou, létají, čtou, řádí, milují se s dívkami, ale také se mění 
v mystické bytosti (odkazující na obrazy Hieronyma Bosche) nebo ve futuristické podobizny. 
Na Cháronově bárce připlouvají k böcklinovskému ostrovu zemřelých, s Dantem sestupují do 
pekel a nakonec se ocitají v rajské zahradě plné nahých dívek. Jak si ji sami vysnili.  
Viktor Pivovarov potkal Cholina a Sapgira poprvé v únoru 1964. Cholin ho na první pohled 
upoutal zjevem, který mu připomínal koně nebo Dona Quichota. Byl vysoký, hubený a na 
první pohled působil namyšleně.  

Exegi monumentum 
Jestli si dokážete představit 

vysokou, 
živou, 

starou vrásčitou kůží 
potaženou kostru, 

tak to je – Cholin Igor Sergejevič, 
kapitán ve výslužbě: 

Básník 
Spisovatel 

Osud ho nehýčkal, 
nechlácholil, 
nekonejšil, 
ale mlátil 
a mlátil 

a pořád po hlavě.552 

                                                      
549 Плуцер-Сарно, Яков. В поисках трансцендентного: неформальный разговор с Виктором Пивоваровым. 
Livejournal, 11. 12. 2010. Dostupné [on-line]: https://plucer.livejournal.com/77225.html [cit. 16. 1. 2021]. 
550 Кулик, Ирина. Культ лисности, Виктор Пивоваров в Музее современого искусства. Коммерсантъ, 236, 
18. 12. 2006, s. 21.  
551 Пивоваров, Виктор – Pivovarov, Viktor. Холин и Сапгир ликующие – Kholin and Sapgir Triumphant. 
Москва – Moscow: Гараж – Garage, 2017.  
552 Citováno v překladu Jana Machonina: Cholin 2012, s. 148.  

https://plucer.livejournal.com/77225.html
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Sapgir byl oproti Cholinovi malý a tlustý a Viktorovi připomínal veselého velkodušného 
kocoura. Dokonalá dvojice. Viktor Pivovarov jejich kontrastní vizáž použil v mnoha svých 
dílech. Již při prvním setkání se Cholin se Sapgirem představili jako osobití recitátoři svých 
básní. A jejich přednes byl stejně kontrastní jako jejich vizáž, jak popsal Viktor Pivovarov: 
Sapgir recituje své básně nejlíp ze všech. Přednáší s takovou vášní, že máte dojem, že to jeho 
srdce nemůže vydržet. A básně má úžasné, nejen mistrovské po formální stránce, ale i velmi 
procítěné. Cholin naopak čte básně jako správce domu na schůzi s OPBH. Jeho básně jsou 
jakoby idiotské, ale lidi smíchem padají ze židlí.553  
Cholin se Sapgirem se stali Pivovarovovými nejbližšími přáteli a podobné recitování jejich 
veršů bylo v umělcově ateliéru na denním pořádku. V době, kdy se Sapgirovi ani Cholinovi 
nemohlo o publikování poezie ani zdát, byla tato představení určená pro blízký okruh přátel 
jedinou možností, jak prezentovat svou tvorbu.  
 
Igora Cholina považoval Viktor Pivovarov za nejsvobodnějšího člověka, jakého kdy potkal.554 
Žil hrdě sám, v malinkém bytě plném prachu, nikoho nezatěžoval svými problémy, košili nosil 
naruby, aby ji ušpinil z obou stran, a sláva či úspěch mu byly naprosto ukradené. Pro Viktora 
Pivovarova byla inspirující nejenom Cholinova poezie, ale celá jeho osobnost. V náročných 
životních situacích často přemýšlí, jak by k tomu přistoupil Cholin, co by řekl, jak by 
přemýšlel. Jak? Lehce by nad tím mávl rukou.  
Vnímal se jako básník, ale neznamenalo to pro něj něco absolutně vyššího, jako například pro 
Brodského. Byl výš než poezie. Nenamočil se do politiky ani do lidských vztahů. Bylo to určité 
asketické distancování se […] Jakékoliv přiblížení se k jeho poezii, ať už v roli čtenáře, nebo 

ilustrátora, je pro mě neuvěřitelným odpočinkem, osvobozením, výjimečným potěšením díky 
očišťujícímu účinku jeho veršů.555 

 
Nikdo z vás nezná Cholina 

A není o co stát 
Je to hnusná čubka 
A kurva na kvadrát 

Hlava dutá 
Nic v ní není 

Z veršů 
Je vám na zvracení 

Místo nohou 
Mu chůdy dali 

Do zadku mu je 
Nastrkali 

Sám ke klasu 
Nesehne se 

Přitom ale za tři cpe se 
Jakpak jenom 

Naše země 
Takového hajzla snese.556 

                                                      
553 Пивоваров 2017a, s. 135.  
554 Пивоваров 2017a, s. 241.  
555 Viktor Pivovarov, převzato z rozhovoru: Тиронс 2013, s. 90.  
556 Báseň Igora Cholina, citováno v překladu Tomáše Vůjtka z: Cholin 2012, s. 30. 
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Cholinův naprosto svobodný způsob života byl přerušen na začátku sedmdesátých let, kdy 
mu jedna dívka oznámila, že je s ním těhotná. Cholin nikdy děti nechtěl, ona naopak. Básník 
tedy přislíbil, že se o ně finančně postará, ale jinak s nimi nechce mít nic společného. Ale 
dívka zemřela při porodu. Holčička Arina se narodila živá a zdravá. Bohémský Cholin, zvyklý 
starat se jen sám o sebe, toulat se po uměleckých ateliérech, přednášet básně a popíjet 
najednou zmizel. Vychovával dceru. O velkodušnosti Cholina svědčí i další historka. Po 
jednom večírku si parta připitých veselých přátel chtěla vzít taxi. Byly dvě hodiny ráno a 
nikdo nechtěl naložit osm podnapilých osob. Nakonec přece jen jednoho taxikáře přemluvili, 
ale Alexandr Davidovič zvaný „Zajíček“ se nevešel. Rozhodl se, že půjde pěšky. Taxi se už 
rozjelo, ale Cholin jako jediný zastavil řidiče, nějak všechny zmáčkl a Alexandra Davidoviče 
posadil do auta. K ránu „Zajíček“ zemřel. Ve své posteli, v klidu domova, a ne někde u plotu. 
Díky Cholinovi.557  
 
Igor Sergejevič Cholin zemřel 15. června 1999. V jeho poslední den byl Viktor Pivovarov 
v Sixtinské kapli v Římě a udělalo se mu nevolno: Nevím, co to bylo, div jsem neztratil 
vědomí. Nemám sklony k mystickému fantazírování, ale myšlenka na to, že možná právě 
v tuhle chvíli umírá Cholin, se v mém polovědomém stavu mihla.558 
 

Umřel tak, jak žil. V hrdé osamělosti. Důstojně. Aniž by někoho obtěžoval svým věkem a 
bolestmi.559 

 
Zemřel 

Světově proslulý básník 
Toho dne 

Porazili prase 
Na hostině 
O zesnulém 

Prohlásili 
Že byl velký člověk 

O praseti 
Řekli jen 

Že má tuhé maso560 
 
Sedmého října, tři měsíce po Cholinově smrti, zemřel i Genrich Sapgir. Do ruské poezie 
vstoupili společně a ve stejném roce ji také společně opustili. Sapgir zemřel neočekávaně 
v trolejbuse cestou na literární večer, kde měl vystupovat. Skonal nedaleko Běloruského 
nádraží, jak to i popsal v jedné své básni:  
…na ulici se smrákalo – pochybnosti se rozplynuly – proud aut se vléval do slunce, které stálo 
nad věží Běloruského nádraží – zářilo každé zrnko prachu – a bylo štěstí! – k večeru byla lépe 
slyšet vůně lip – vědomí, že vidím a slyším – skutečně – a že umřu já a nikdo jiný.561  

                                                      
557 Tamtéž, s. 238.  
558 Пивоваров 2018, s. 242.  
559 Viktor Pivovarov, převzato z: Пивоваров, Виктор. Некролог на смерть Холина. Archiv NFVP, inv. č. 75.  
560 Báseň Igora Cholina, citováno v překladu Tomáše Vůjtka z: Cholin 2012, s. 28.  
561 Citováno v překladu Jana Machonina z: Pivovarov 2018, s. 243.  
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Viktor Pivovarov ještě stihl oběma přátelům vytvořit samizdatové knížečky v nákladu 
dvanácti kusů s ilustracemi jejich veršů. Cholinovi věnoval Стихи неимеюшие смысла 
(Básně beze smyslu) (obr. 224) a Sapgirovi knížku Утренняя философия (Ranní filosofie) 
(obr. 225).562 
 
Cholin a Sapgir se stali kultovními postavami Pivovarovovy tvorby. Umělec je povýšil na 
jakési mytologické hrdiny, které se pravidelně v jeho pracích objevují v různých podobách. 
Jejich stylizované portréty najdeme v albu Účinkující osoby a v cyklu Věnování. 
V metapodobě jsou součástí konceptuálního projektu Metempsychóza. Cholinův vyřezaný 
trojrozměrný portrét je součástí cyklu Nebeský Chelm (obr. 226), ve fotorealistickém stylu ho 
Viktor Pivovarov zachytil v sérii Filosofové (240245) a v doprovodu zajíců pak v grafickém 
cyklu Cholin a zajíci.  
 

Jsem zaražen 
Kolik má Cholin 

Žen 
Olinka 

Blondýnka 
Ivanka 

Křesťanka 
A taky Soňka 
Sportovkyně 
A taky Lenka 

Co ani nedutá 
A taky Alenka 
A s ní i tchyně 
A taky Irenka 
Pěkně klenutá 

A taky Kateřina 
Co mu porodila 

Syna 
A taky Ela 

Co z Rigy přijela 
A taky Andrejka 

A taky Majka 
A taky Korejka 
A taky Malajka 

Ženy 
Z celého světa 

No toto 
Vždyť už má léta563 

 
 
 

                                                      
562 Tyto samizdatové knížky byly vydány v bibliofilském vydání v roce 2011: Пивоваров, Виктор. Книги для 
друзей. Москва: Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), 2011.  
563 Báseň Igora Cholina, citováno v překladu Tomáše Vůjtka z: Cholin 2012, s. 30.  
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Jedlíci citronů 
Cyklus dvaceti šesti obrazů vznikl mezi lety 2004 a 2006. Svým názvem odkazuje na slavný 
van Goghův obraz Jedlíci brambor a jeho podtitul zní Moskevská poéma. Část obrazů se dnes 
nachází v kolekci Vjačeslava Kantora, část v majetku autora.  
Obrazy bychom mohli rozdělit do tří skupin.  
První skupina obrazů souvisí s autorovými osobními vzpomínkami na dětství. Do ní můžeme 
zařadit obrazy jako Dům v Zamoskvorečije (obr. 227), který připomíná pohled z moskevského 
domu, kde Viktor Pivovarov žil, nebo Kornoutek višní, Páté patro (obr. 228), Smažená vajíčka 
(obr. 229), Žena s kastrůlkem (obr. 230) či Opékané brambory.  
 
Druhá skupina také odkazuje na autorovo dětství, ale nejedná se o konkrétní osobní 
vzpomínky, ale o výjevy, které připomínají tehdejší Moskvu. Obrazy jako Vyznání (obr. 231), 
Noc na střeše (obr. 232), Mokré vlasy (obr. 233) nebo Procházka se psem navozují atmosféru 
poválečné Moskvy padesátých let. Tato doba koresponduje s autorovým dospíváním. 
Umělec se těmito obrazy vrací k velmi silnému období svého života, k období sebepoznání, 
objevování, erotického probuzení. Přičemž se nejedná o nostalgii, stesk po stalinské době, 
ale o stesk po určitém rozpoložení duše v období dospívání.564 Autor tak nezobrazuje život 
v poválečné Moskvě jako něco tragického, ubohého, ale Moskvu padesátých let poetizuje.  
Celkovým poetickým laděním je cyklus velice blízký novele Andreje Platonova Счастливая 
Москва (Šťastná Moskva), která se stala inspirací především k obrazu Mokré vlasy. Hlavní 
Platonova hrdinka Moskva Ivanovna Čestnova (personifikovaná Moskva) bydlí v pátém patře 
moskevského domu (možný odkaz na obraz Páté patro) a v povídce si suší právě umyté vlasy 
u otevřeného okna: Opírala se břichem o rám okna, její vlasy visely dolů a poslouchala, jak 
šumí město svou slavnostní energií a někdy se ozve hlas člověka z dunivé těsnoty plynoucích 
mechanismů.565  
Motiv mokrých vlasů se rovněž objevuje v Tarkovského filmu Zrcadlo (obr. 234), který na 
Viktora Pivovarova udělal silný dojem.  
 
Třetí skupina připomíná díla starých mistrů a stejně jako předchozí obrazy souvisí 
s autorovým mládím, které bylo obdobím nadšeného objevování slavných děl minulosti. Díla 
Svatý Šebestián (obr. 235), Na zdraví a na lásku (obr. 236), Dívka s citronem (obr. 237), 
Ještěrka a citron (obr. 239), „Neztratil jste hodinky?“ (obr. 238), Strach paralyzuje vůli, Mezi 
Apollonem a Venuší, Rozhovor o vysokém a nízkém nebo Judita tak zapadají do celkové 
koncepce cyklu, která je vyjádřena zmíněným podtitulem Moskevská poéma. Odkaz na 
umění starých mistrů se týká formální i obsahové stránky. Viktor Pivovarov se vzdal 
konceptuálního začleňování textu do obrazu a obrátil se ke klasické malbě. Konceptuální 
tvůrčí metodu chápe dostatečně široce, bez stylistických a tematických hranic. Konceptuální 
umělec se podle něj může vyjadřovat i klasickou malbou a dotýkat se některých závažných, 
dříve tak často přítomných obsahů v umění.566 Výpůjčky námětů ze starého umění by mohly 
připomínat postmoderní apropriace. Viktor Pivovarov ale nepracuje s díly starých mistrů, jak 
je běžné v postmoderně, jako by to byl mrtvý materiál, se kterým si umělec může pohrávat. 
Pro Pivovarova jsou obrazy starých mistrů stále živé a osobně se ho dotýkají. Tradiční obraz 

                                                      
564 Jirkalová – Skřivánek 2007, s. 44.  
565 Платонов, Андрей. Счастливая Москва. Воронеж: Платоновский фестиваль, 2018, s. 26.  
566 Орлова, Милена. Человек, ведущий собаку или собака, ведущая человека. Pазговор Милены Орловой 
с Виктором Пивоваровым. In: Пивоваров, Виктор. Едоки лимонов. Москва: ХЛ Галерея, 2006, s. 73. 
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chápe jako formu, která je schopná vyjádřit současné myšlenky.567 Tak například obraz 
„Neztratil jste hodinky?“, který odkazuje na slavný Dürerův mědiryt Rytíř, smrt a ďábel, 
zdůrazňuje stoický klid člověka, který bez ohledu na okolní události jde stále přímo svou 
cestou. Pro Pivovarova byl v tomto ohledu velkým vzorem životní postoj Igora Cholina, který 
bez ohledu na to, že se o něj nikdo nezajímal, že nemohl publikovat, šel stále dál svou cestou 
bez jediné stížnosti. Postavu ďábla vyměnil umělec za úředníčka, který se rytíře ptá, zda 
neztratil hodinky. Rytíř tak navíc představuje postavu, která se ocitla mimo čas, mimo svou 
dobu a je směšná podobně jako Don Quichot. Zosobňuje tragikomický obraz stoika 
v současném světě. Další změnou od Dürerova díla je kromě absence koně způsob zobrazení 
psa. U Dürera pes běží volně, kdežto na obraze z cyklu Jedlíci citronů ho rytíř vede na 
vodítku. Obraz člověka vedoucího psa nebo psa vedoucího člověka se u Pivovarova objevuje 
často. Vzpomeňme například obraz Dlouhá dlouhá ruka (obr. 78).  
Spojovacím prvkem všech tří skupin je citron, který můžeme interpretovat v několika 
rovinách. Citronovník je zajímavý strom, jelikož kvete a plodí zároveň, plody tedy dozrávají 
nepřetržitě. Proto byl citron vnímán jako symbol nesmrtelnosti, stálosti, kontinuity, věčného 
mládí a ve starověkém Římě zdobil svatební místnosti.568 Na tyto významy navázala 
židovsko-křesťanská tradice, která vnímala citron jako symbol věrnosti v lásce.569 Ve 
středověku byl citron spojován s bolestnou láskou Panny Marie k jejímu synovi, znamenal 
předzvěst utrpení, bolesti a hořkosti.570 Nejčastěji byl citron zobrazován na holandských 
zátiších 17. století s odloupnutou kůrkou. Viktor Pivovarov namaloval v roce 2004 celou sérii 
zátiší, kterou nazval Rozhovor o citronové kůrce (obr. 256 a 257). Na zátiších byl tímto 
způsobem vyjádřen rozpor mezi přitažlivou nádherou slupky a výrazně kyselou chutí šťávy. 
Symbolizoval krásu, která v sobě ale zároveň skrývá hořkost života.571 Ambivalentní 
hořkosladká chuť citronu je zmíněna i v emblematické literatuře. V knize Emblematum 
libellus vydané poprvé v roce 1531 symbolizuje citron hořkosladkou lásku: Zlaté jsou krásy 
plodů; prozrazují lahodnou chuť, v níž se mísí současně hořkost se sladkostí, tak jako ostatně 
Řekové vnímají lásku.572  
A právě tento aspekt citronu, jeho ambivalentnost, tvrdost slupky a měkkost dužiny, jeho 
hořko-kyselo-sladká chuť, která evokuje kyselo-sladkou existenci světa, je pro Viktora 
Pivovarova vůbec nejdůležitější. Tento hořkosladký nádech, který se vine jako nit celou 
tvorbou Viktora Pivovarova, je patrný rovněž v díle Andreje Platonova:  
To, o čem [Platonov] píše a jak píše, se mě dotýká hluboce osobně, protože životní pocit, 
který sám pro sebe formuluji jako sůl a cukr najednou, bolest i slast v tentýž okamžik, 
nacházím u Platonova v každé větě. Prožívám katarzi na každé stránce.573 

Co je ci 
a co je tron 

copak se tím myslelo? 
Však sotva řekneš citron 
hned je všude kyselo.574 

                                                      
567 Tamtéž.  
568 Velíšek, Martin. Dějiny citronu. Praha: PedF UK, 2017, s. 87.  
569 Cooperová 1999, s. 24–25.  
570 Velíšek 2017, s. 140.  
571 Орлова 2006a, s. 22–23.  
572 Převzato z: Velíšek 2017, s. 141.  
573 Vondra 1996, s. 90–91.  
574 Báseň, kterou poslal „mnich Rabinovič“ Pivovarovovi v dopise otištěném v katalogu moskevské výstavy 
Едоки лимонов (Jedlíci citronů): Пивоваров 2006, s. 113.  
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V souvislosti s citronem musíme ale zmínit ještě jeden pro umělce důležitý aspekt: žlutou 
barvu. Žlutá, potažmo zlatá barva, barva slunce, byla vždy symbolem božského, sakrálního, 
Zeus se proměnil ve zlatý déšť, zlaté pozadí na středověkých obrazech poukazuje na 
metafyzický sakrální prostor, svatí mají zlaté svatozáře. Žlutá barva jako barva slunce také 
evokuje pocity tepla, útulnosti a intimnosti. Tato barva je pro Pivovarova natolik významná, 
že jí zasvětil v roce 2001 celé album, které nazval Žlutý (obr. 275).  
Všechny tyto aspekty citronu můžeme při pohledu na Pivovarovovy obrazy vnímat. 
Přítomnost citronu může odkazovat na nesmrtelnost, lásku, krásu či posvátnost, ale vždy 
s kyselo-hořkou příměsí. Trpícímu Šebestiánovi je v jeho nejtěžší chvíli sice podán esteticky 
krásný symbol nesmrtelnosti, ale v daném okamžiku to jeho utrpení spíše zesílí, stejně jako 
houba napuštěná octem podaná Kristovi na kříži. Staříka, který olizuje žlutý symbol lásky a 
krásy sice objímá krásná mladá nahá dívka, ale letitý muž nepůsobí, že by si její krásu mohl 
ještě užít. Odvrácená nahá žena na obraze Ještěrka a citron může být vnímána jako přitažlivý 
sexuální symbol, ale ještěrka a moucha na talířku, tradiční symboly zla, ďábla a hříchu 
napovídají,575 že se ani v tomto případě nebude jednat pouze o čistou rozkoš bez hořké 
příměsi.  
Celý cyklus můžeme vnímat jako poetický film o Moskvě, kdy každý obraz představuje 
jednotlivý záběr.  
 
 
Filosofové aneb Ruské noci  
V roce 2010 namaloval Viktor Pivovarov sérii šestnácti černobílých portrétů osobností, které 
podle něj ovlivnily kulturní a duchovní atmosféru ruského neoficiálního života a vytvořily 
v šedesátých až osmdesátých letech určité intelektuální pole Moskvy.576 Série se stala 
naprosto zásadní při formování zmíněného „moskevského mýtu“.  
Filosofa chápe Pivovarov v jeho původním významu jako člověka „milujícího moudrost“, 
proto jsou do cyklu zahrnuti nejen profesionální filosofové, ale i umělci a spisovatelé. 
S většinou zobrazených postav se Viktor Pivovarov poznal osobně, kromě filosofa Meraba 
Mamardašviliho a Daniila Andrejeva (obr. 244), vězně stalinského gulagu a autora 
mystického díla Růže světa,577 které Pivovarova inspirovalo k cyklu Čas RŮŽE (178183). 
Některé z postav již známe z předchozích umělcových děl jako Ilju Kabakova, Igora Cholina, 
Jevgenije Šifferse, Pavla Pepperštejna (obr. 245) nebo Jurije Mamlejeva (obr. 242), ale řadu 
osobností zobrazil Pivovarov vůbec poprvé, zmiňme za všechny filosofy Alexandra 
Pjatigorského (obr. 240), Meraba Mamardašviliho, Borise Groyse nebo spisovatele Josifa 
Brodského, Vladimira Sorokina a Eduarda Limonova. Poprvé také zobrazil dva zásadní 
představitele moskevského konceptualismu Andreje Monastyrského (obr. 243) a Dmitrije 
Prigova (obr. 241). Oba byli nejenom výtvarní umělci, ale také básníci, performeři, teoretici 
umění a filosofové.  

                                                      
575 Cooperová 1999, s. 67 a 118.  
576 Realistické portréty svých uměleckých kolegů vytvořil například také Igor Makarevič, když Iju Kabakova, Erika 
Bulatova a Ivana Čujkova učinil hrdiny jejich vlastních uměleckých děl: Skříň Ilji (Шкаф Ильи), 1987 – Zlatý 
prostor Bulatova (Золотое пространство Булатова), 1988 – Portrét Ivana Čujkova (Портрет Ивана 
Чуйкова), 1981.  
577 V českém překladu: Andrejev 2011.  
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Do série Viktor Pivovarov zařadil i portrét kontroverzního filosofa Alexandra Ďugina, ruského 
nacionalisty, aby tak vystihl i temné stránky moskevského intelektuálního mýtu. Po Ďuginově 
podpoře anexe Krymu chtěl Viktor Pivovarov jeho portrét veřejně spálit.  
Obrazy z této série jsou první Pivovarovovou zkušeností s malbou podle fotografie. Tato 
technika vyžadující naprostou přesnost, nebyla umělci příliš vlastní a činila mu, dle jeho slov, 
značné potíže. Nicméně anonymní jazyk fotorealismu a šedé tóny považoval pro vystižení 
temné atmosféry ruského totalitního období za nejpříhodnější. V rozhovoru s Dianou 
Mačulinou se Viktor Pivovarov zmínil o interpretaci Pavla Pepperštejna, kterému obrazy 
připomněly první kruh Dantova pekla, v kterém se nacházejí předkřesťanští básníci a 
filosofové, kteří si nezaslouží být v ráji. Zbaveni muk se vznášejí v šedivé mlze.578 
 
 
Moskva, Moskva!  
Cyklus Moskva, Moskva! z let 2016 a 2017 je zatím posledním cyklem, ve kterém se autor 
vrací ke specifické atmosféře Moskvy.579 Obrazy jsou namalovány na obyčejné kartony 
uvolněnou expresivní malbou doplněnou o geometrické tvary odkazující k ruské avantgardě. 
Dva zdánlivě nesourodé styly – geometrický a expresionistický – zde fungují vedle sebe a 
zajímavým způsobem se doplňují.  
Pohledy na pro autora blízká místa jako čtvrť Zamoskvorečije (obr. 246), továrna na boty, kde 
pracovala jeho maminka Sofia Borisovna (obr. 2), moskevský dvorek či pokoj se zelenou 
lampou (obr. 247), střídají postavy osobností, jako jsou Ruben Varšamov (obr. 248) nebo 
Seva Osver,580 ale i obyčejných lidí, knihovnice či nočního hlídače.  
Viktor Pivovarov vytváří specifický „moskevský mýtus“, jehož hlavní jádro podle něj leží 
v literatuře. Zrod tohoto mýtu klade autor do roku 1937, kdy se narodil a kdy Platonov 
dokončil román Счастливая Москва (Šťastná Moskva), vydaný ale až v roce 1991.581 
Druhým zásadním dílem „moskevského mýtu“ je Bulgakovův nedokončený román Mistr a 
Markétka poprvé vydaný v roce 1966. A právě mezi lety 1966 a 1991 se podle Pivovarova 
zformoval onen „moskevský mýtus“, který tvoří celá řada dalších literárních děl jako 
Šatuni582 a Московский гамбит (Moskevský gambit) Jurije Mamlejeva, Moskva-Petušky 
Venedikta Jerofejeva,583 Николай Николаевич (Nikolaj Nikolajevič) Juza Aleškovského, 
básně Igora Cholina a Genricha Sapgira, především Sapgirova kniha básní Московкие мифы 
(Moskevské mýty; zde poprvé dochází ke spojení slov Moskva a mýtus), Философия одного 
переулка (Filosofie jedné uličky) Alexandra Pjatigorského, Живите в Москве (Žijte 
v Moskvě) Dmitrije Prigova, Мозгва (Mozgva) Andreje Levkina nebo Эрос Москвы (Eros 
Moskvy) Vladimira Sorokina. „Moskevský mýtus“ tvoří rovněž výtvarní umělci (Oskar Rabin, 
Michail Roginskij, Ilja Kabakov, Vitalij Komar, Alexandr Melamid), filosofové (Merab 
Mamardašvili, Jurij Lotman, Sergej Averincev), ale také muzikanti (Alfred Šnitke, Alik 
Rabinovič, Alexej Ljubimov, Vladimir Maximov). 
 

                                                      
578 Мачулина, Диана – Панов Александр. Виктор Пивоваров: Пройти через истоптанные поля так, чтобы 
не запачкаться, беседа. Культура, 8, 17.–23. 3. 2011, s. 7.  
579 Пивоваров 2018.  
580 V knize Zamilovaný agent je kapitola, v níž Viktor Pivovarov, Seva Osver a Ruben Varšamov diskutují 
v ateliéru Kabakova o posvátném centru Moskvy. Viz: Pivovarov 2018, s. 211–215.  
581 V roce 2018 byla kniha vydána s ilustracemi Pavla Pepperštejna: Платонов 2018, s. 26. 
582 V českém překladu vyšlo roku 1998 v nakladatelství Argo, srov. Mamlejev 1998.  
583 Kniha Moskva-Petušky vyšla v několika českých překladech: Libora Konvičky (jako Moskva-Petušky zpáteční. 
Praha: Pragma, 1992), Leoše Suchařípy (Brno: Větrné mlýny, 1999) a Milana Dvořáka (Praha: Argo, 2012).  



 152 

Viktor Pivovarov nikdy nezobrazuje své rodné město realisticky, ale snaží se zachytit jeho 
pravou podstatu, jeho „eidetickou“ podobu.584 Atmosféra města, kterou zobrazuje, je na 
jedné straně tíživá, melancholická a ponurá…  
Dobře si pamatuji ten pocit z města, když jsme se s mámou vrátili na začátku roku 1945 
z evakuace do Moskvy. Město působilo temně a zamračeně, jako by v něm byla neustále noc. 
Omšelé konstruktivistické budovy, tráva prorůstající skrz dlažební kostky, polorozpadlé 
kostely, dvorky s kůlnami, ve kterých probíhal jakýsi záhadný paralelní život…585  
…ale na druhé straně zároveň odlehčená a humorná. K této druhé poloze přispívají velké 
různobarevně zdůrazněné nosy postav. Velký nos, oblíbený Pivovarovův motiv, může 
odkazovat k freudovské falické symbolice. Nejvíce je ale, jak sám autor poznamenává, 
atributem klauna, a díky tomu je ona pochmurná a vážná atmosféra odlehčena. Nos jako 
hlavní motiv se objevuje také v ruské literatuře, vzpomeňme slavnou absurdní povídku 
Nikolaje Vasiljeviče Gogola, ve které se kolegiátní přísedící Kovaljov probudí ráno bez nosu, 
který mezitím pobíhá v převleku po Petrohradě.586  
Důležitou součástí děl jsou názvy, které občas tvoří celá dlouhá souvětí: Člověk na střeše, 
který se chtěl vysmrkat, ale upadl mu kapesník (obr. 249) nebo Člověk zanechal vzkaz, že šel 
do obchodu, ale ve skutečnosti zmizel neznámo kde nebo Člověk, který koupil brambory, 
přišel domů a doma nikdo není (obr. 250). Názvy obrazů vytváří paralelní texty se 
zobrazením, podobné těm, které byly součástí cyklu Byt č. 22 (obr. 167173). Z tohoto důvodu 
zřejmě autor také přistoupil k netradiční instalaci cyklu na výstavě konané v roce 2018 
v Multimedia Art Museu v Moskvě, kde použil pro názvy obrazů nezvykle velké formáty.  
 
Viktor Pivovarov si uvědomuje obrovskou důležitost a sílu prostředí, které ho obklopovalo, 
jak města a jeho atmosféry, tak lidí, kteří ho ovlivnili, inspirovali. A toto prostředí ve svých 
dílech opakovaně zobrazuje, vyzdvihuje nebo na něj nostalgicky vzpomíná. A právě 
vzpomínání hraje v uvedených dílech důležitou roli, jelikož všechna vznikla až po 
přestěhování do Prahy. Teprve ve chvíli odloučení se od svých kořenů si autor uvědomil, jak 
velkou roli pro něj kulturní oblast, z které pochází, sehrála. Zároveň se snaží toto mimořádně 
silné duchovní pole, které v Moskvě v šedesátých a sedmdesátých letech vzniklo, zvěčnit. 
Aby stejně jako proslulá florentská škola žilo v uměleckých dílech dál a předávalo svoji silnou 
a osobitou energii. Propojení moskevské a florentské školy se stalo i námětem Pivovarovova 
alba Florencie z let 2005–2010 (obr. 251).  
Jestliže se Kabakov ve svých mnoha projektech stal básníkem mizející reality Sovětského 
svazu, Pivovarov se stal básníkem Moskvy, ne sovětské Moskvy, ale ideálního města umělců, 
básníků a filosofů, jakým byla kdysi Florencie.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
584 Пивоваров 2018, s. 15. 
585 Tamtéž, s. 10.  
586 Gogolova povídka Nos vyšla v rámci knihy Gogol 1963.  
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ZAHRADY MNICHA RABINOVIČE 
Metafyzika v díle Viktora Pivovarova 

 
Pojem metafyzika, který jsme zvolili jako podtitul této kapitoly, nebudeme chápat jako 
filosofický termín, který prošel od dob Aristotela,587 přes Tomáše Akvinského, Francisca 
Suáreze588, Reného Descarta, Immanuela Kanta, Arthura Schopenauera, Martina Heideggera 
ad. až k současné postmetafyzické diskusi mnoha proměnami v chápání, ale budeme ho 
používat jako termín umělecký. Ve výtvarném světě s tímto termínem nejvíce pracovali 
umělci Giorgio de Chirico a Carlo Carra, který v roce 1919 vydal zásadní sbírku textů Pittura 
metafisica. Ta obsahovala i několik de Chiricových článků o metafyzickém umění. De Chirico 
a Carra mluví o tom, že geometrické tvary, které ve svých dílech malují, mají navodit 
specifický transcendentní stav, díky kterému je možné nahlédnout „za“ fyzickou podstatu 
věcí, zahlédnout jejich pravou nemateriální podobu: Každá věc má dva aspekty: obyčejný 
aspekt, který vidíme téměř vždy a který vidí každý, a potom aspekt duchovní a metafyzický, 
který mohou vidět jen někteří ve chvíli jasnozřivosti a metafyzické abstrakce. Umělecké dílo 
musí vyjadřovat cosi, co není patrné z jeho vnější podoby. Předměty a postavy, které 
zobrazuje, musí poeticky vyprávět o něčem, co je vzdáleno a co před námi skrývají materiální 
formy.589  
A Chirico a Carra skutečně poeticky vyprávějí. Ve svých snových obrazech zobrazují jakýsi 
umělý svět, kde vše reálné působí neskutečným magickým dojmem, jako by se zastavil čas. 
Vše prostupují zvláštní melancholie a nehybnost. A velmi podobným způsobem na nás 
působí rovněž zátiší Giorgia Morandiho.  
S geometrickými tvary jako prostředky k nahlédnutí do nemateriálního světa pracovala 
rovněž ruská avantgarda, a především Kazimir Malevič. Kuk In Sun ve své disertační práci 
věnované metafyzickému světu v díle Maleviče píše: Termín „metafyzika“ v souvislosti 
s těmito umělci označuje jejich základní nasměrování k tajemství bytí a lidské existence. Svět 
přírody a svět kultury představují pro umělce této orientace neoddělitelnou jednotu. Zajímají 
se o prvopočátek a podstaty ležící v základu všeho: chaos i kosmos, světlo a tmu, mužské a 
ženské, eidos a hmotu. A uvnitř tohoto naturfilosofického „kosmu živlů“ je svět lidského 
odcizení, svět mutantů, rozrušení organických tkání života, svět tragické konečnosti člověka, 
svět archetypů a metamorfóz, svět empirického poznání a svět fantastiky. Tato, zdálo by se, 
avantgardní tradice hlubokými kořeny sahá do romantismu a symbolismu.590  
Kazimir Malevič se snažil vytvořit pomocí geometrických tvarů nový svět, který by byl jakousi 
rekonstrukcí původních dokonalých forem. Malevič prohlásil Černý čtverec za ikonu nové 
doby. Ilja Kabakov Černý čtverec nazval znakem nového spirituálního prostoru, vraty, za 
kterými je nová zem.591  
Erik Bulatov mluví o konci předmětného světa. Černý čtverec přirovnal k černé díře, ve které 
je možné odkrýt nové světy. Od této chvíle budou podle něj v uměleckém prostoru žít nové 
předměty podle nových zákonů, které se budou svobodně pohybovat v bílém „nic“.592 Toto 

                                                      
587 Zásadní pro danou problematiku je Aristotelův spis Metafyzika, v němž Aristoteles kriticky zhodnocuje 
Platónovy myšlenky. 
588 Suárez, Francisco. Disputationes metaphysicae, 1597.  
589 Chirico, Giorgio de. Sull’arte metafisica. Roma, 1919.  
590 Сун, Кук Ин. Метафизический мир Малевича. Москва, 2006. 
591 Кабаков, Илья. В будущее возьмут не всех. А – Я, 5, 1983, s. 34–35. 
592 Булатов 2009, s. 176–177.  
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bílé „nic“ interpretoval Boris Groys jako prostor nového začátku.593 Pokud bychom ale 
vycházeli z výkladu barev Vasilije Kandinského, můžeme bílou barvu chápat v podobném 
významu jako zlatou,594 což by korespondovalo s chápáním Černého čtverce jako nové ikony. 
Což ostatně potvrdil i Kazimir Malevič ve chvíli, kdy Černý čtverec umístil na slavné 
suprematistické výstavě 0,10 v roce 1915 v Petrohradě stejně jako ikonu do horního rohu 
místnosti. Zakladatel bezpředmětného suprematistického malířství naprosto odmítal 
malířství jako nápodobu přírody nebo jakýchkoli pozemských aspektů. Napsal o tom: O 
tvorbu jde pouze, objevuje-li se na obrazech forma, která nepřijímá nic z toho, co už vytvořila 
příroda.595  
Malevič chtěl pomocí malířství zobrazit nemateriální ideje, a přeskočit tak stejně jako ikony 
jeden článek řetězce vytvořený Platónem.596 Snažil se zobrazit rovnou ony původní ideje, 
podstaty věcí, aniž by napodoboval jejich pozemské odrazy.597 
 
Z uvedených odkazů je patrné, že první ruská avantgarda, a především tvorba Kazimira 
Maleviče, mezi moskevskými neoficiálními umělci silně rezonovala, ačkoli samotná 
avantgardní díla byla ukryta v depozitářích. Nicméně řada umělců včetně Viktora Pivovarova 
studovala na Moskevském polygrafickém institutu (dřívějším Vchutemasu) a jejich profesory 
byli umělci, kteří kdysi na avantgardní škole působili nebo byli jejich přímí žáci (například 
Andrej Dmitrijevič Gončarov), kteří tímto způsobem vytvářeli most mezi první a tzv. druhou 
ruskou avantgardou. Důležitou spojkou byl rovněž malíř Robert Rafailovič Falk, v jehož 
ateliéru se umělci mohli s ruskou avantgardou seznámit. A proč právě Malevič tak silně 
zapůsobil na moskevské neoficiální umělce? Jak poznamenal Jurij Mamlejev, v šedesátých 
letech vznikla v Moskvě celá metafyzická kultura, která odrážela touhu vyjít za hranice 
všedního lidského vnímání.598 A právě Malevič svými „černými čtvercovými vraty“ 
představoval možnost tohoto úniku do metafyzického světa. V dílech neoficiálních, ale i 
současných ruských umělců můžeme najít celou řadu odkazů k Malevičově tvorbě, ať už 
pokřivenou citaci Černého čtverce od Ivana Čujkova: Věnováno Malevičovi, či práce Jeleny 
Jelaginy a Igora Makareviče z roku 2003: Suprematistická kompozice (obr. 253), Červený 
čtverec nebo Malevičova chaloupka (obr. 252). Černý čtverec hraje hlavní roli také v díle 
Nikity Alexejeva Krátká historie současného umění neboli život a smrt černého čtverce  

                                                      
593 Гройс, Борис. Московские художники о Mалевиче. А – Я, 5, 1983, s. 25  
594 Kandinsky 1998. 
595 Malevič, Kazimir. Suprematické zrcadlo. Praha: Brody, 1997, s. 14.  
596 Svět poznávaný smysly je pro Platóna klamný, stínový svět. Obrazy, které tento svět kopírují, napodobují, 
jsou jen stíny stínů. Tuto teorii Platón názorně vysvětluje na známém příkladu lavice. Ideu lavice vytvořil Bůh a 
nachází se v „prvotním světě“. Nápodobu této ideje tvoří truhlář. Malíř pak maluje nápodobu této nápodoby. 
Malíř tedy zobrazuje pouze to, jak se daná věc jeví jeho zraku, nikoli podstatu věci. Jeho dílo je tedy velmi 
vzdálené původní pravdě. – Platón. Ústava X, 596a–602e. 
597 Nicméně podle Platóna to možné není. Svět idejí je dle něj nepostižitelný smysly a je i nepředstavitelný 
prostřednictvím nějakých lidských mentálních schopností. Žádný obraz (hmotný, ale i mentální, vize, představa, 
fantazie), nemůže tento svět zachytit, nemůže o tomto světě vypovídat, protože „svět idejí“ žádnou podobu, 
tvar, a tedy svou vlastní Tvář nemá. – Platón. Symposion, 210c–211e. – Přesto právě obrazy, které vznikají na 
základě abstraktního myšlení, Platón uznává jako pomocníky při poznávání pravdy a rozlišuje je podle jejich 
účelu. Některé kritizuje, jiné chválí: Nuže tedy, jestliže geometrie donucuje zahleděti se na jsoucnost, hodí se 
nám, pakli na dění, nehodí se. – Platón. Ústava VII, 526e. – A Zdeněk Kratochvíl také připomíná, že Platón 
v dialogu Politikos rozlišuje mezi idejemi. A sice rozlišuje ideje, na které lze odkazovat na základě našeho 
smyslového vnímání, a na ideje zvlášť „vzácné“, které nemají žádný vnímatelný obraz. – Platón. Politikos, 285e–
286a. – Ikony naproti tomu onen „horní sakrální svět nebeských bytostí“ zobrazovat mohou prostřednictvím 
zjevení, která jsou dána světcům a následně ikonopiscům. 
598 Мамлеев, Юрий. Судьба бытия, За пределами индуизма и буддизма. Москва: Эннеагон, 2006. 
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(obr. 254), v které se hlavní hrdina – černý čtverec – na konci oběsí. Malevich Tower 
v podobě černé krychle se objevuje jako dominanta v Pepperštejnově utopickém City of 
Russia z roku 2007 (obr. 255). A suprematistické motivy složené z jídla můžeme najít i u 
umělců skupiny Blue Noses (Series Kitchen Suprematism, 2005–2006) (obr. 256). A ve výčtu 
by se dalo pokračovat dále.  
 
Viktor Pivovarov na Malevičovu tvorbu odkázal ve své rané tvorbě hned několikrát. 
V sedmdesátých letech namaloval několik obrazů, ve kterých použil geometrické motivy jako 
znaky metafyzického světa. Na plátnech Metafyzická kompozice (obr. 257), Žebřík (obr. 258), 
Modrá kompozice (obr. 259) či Kompozice s červeným čtvercem (obr. 260) najdeme jak 
odkazy k de Chiricově metafyzické malbě, tak k Malevičovu suprematismu. Za 
Pivovarovovými geometrickými obrazci, které jsou na rozdíl od Malevičových rozvlněné, 
najdeme průhledy do krajiny či pokoje se stojící friedrichovsky odvrácenou osamělou 
postavou. Pivovarov se snaží nahlédnout „za“ utopické geometrické tvary a nachází tam jen 
samotu člověka, který ve snaze poznat pravdu o „metafyzickém“ propadá melancholii stejně 
jako ženská postava na Dürerově slavné mědirytině.  
Černý čtverec se stal součástí Pivovarovovy instalace Kuchyňka z roku 1989 (obr. 261), která 
je dnes součástí sbírek Národní galerie v Praze, a Malevičově tvorbě se umělec věnoval i 
teoreticky. V roce 1990 měl přednášku s názvem Celý večer u Černého čtverce v rámci 
seminářů Modré pondělky, které zpočátku probíhaly v bytě Ivana a Václava Havlových a od 
roku 1990 na Univerzitě Karlově. 
 
 
Eidosy  
Na pozdní figurativní Malevičovu tvorbu navázal Viktor Pivovarov především ve svém 
rozsáhlém cyklu obrazů Eidosy, který začal malovat v roce 2000 a ke kterému se vracel až do 
roku 2008. „Eidos“ (v plurálu správně „eidé“) je pojmem z platónské filosofie. V dialogu 
Faidros je „eidos“ charakterizován jako pojmový druh, jenž vychází z mnoha vjemů a je 
rozumovým myšlením sbírán v jednotu.599 „Eidos“ tak představuje spojení jednotlivin v jeden 
druh, ideu, kterou naše duše znala ještě před zrozením a na kterou se během života může 
rozpomenout.600 Nicméně přesná definice pojmu „eidos“ neexistuje. Sám Viktor Pivovarov 
chápe tento pojem jako ideu, původní projekt jakéhokoli jevu, jako koncepci, která 
existovala ještě před vznikem jevu. Ve svém obrazovém cyklu se pak snažil tyto původní 
ideje či projekty zobrazit, přičemž se neomezil pouze na ideje lidské, ale zobrazil i jakousi 
původní rostlinnou a živočišnou říši.  
V dějinách umění můžeme sledovat linii umělců, kteří se snažili zobrazit ideální podobu 
člověka a přírody. Z tohoto hlediska je jistě nejsilnějším obdobím renesance, vždyť i koncept 
perspektivy je jakýmsi ideálním způsobem, jak zobrazit prostor. Na obrazech „eidosů“ 
najdeme často odkazy k renesančním dílům. Například na plátně Eidos s broukem a Eidos se 
psem (obr. 262) vidíme pro renesanci typické okno s průhledem do krajiny. Střední postava 
z Triptychu se zmijí (obr. 263) zase odkazuje na Portrét Simonetty Vespucci od Piera di 
Cosima (obr. 264), obraz Jablíčko na okně (obr. 265) je citací Leonardovy Dámy 
s hranostajem. Z renesančních umělců, kteří se zabývali hledáním původní ideální podoby 
člověka a přírody můžeme jmenovat Leonarda da Vinciho, Piera della Francesca, Sandra 
Botticelliho nebo Paola Ucella. Z umělců 20. století do této linie patří Joan Miró, Paul Klee a 

                                                      
599 Platón. Faidros 249c.  
600 Platón. Faidón, 75a–76b.  
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především již zmínění Giorgio de Chirico a Kazimir Malevič. Na Maleviče odkazuje nejen 
celková podoba figur zbavených tváří (obr. 266), ale i žlutá krychle nahrazující černý čtverec, 
která se objevuje na obrazech Pokoj a vůle (obr. 267) a Dva eidosy. Eidetické postavy Viktora 
Pivovarova se zrodily ze syntézy všech těchto tendencí v dějinách umění: Žertem říkám, že 
otcem mých eidosů je Malevič a matkou de Chirico (obr. 268).601 
Eidetické figury, jak je vidí umělec, jsou bezpohlavní, asexuální, androgenní, oproštěné od 
veškerých negativních vlivů Eróse, které se vynořily při práci na sérii Temné pokoje (obr. 132-
135). Rozmnožování probíhá jinak než sexuálním způsobem, jak je vidět na obraze Pokoj a 
vůle (obr. 267).602 „Eidosy“ nemají tváře, jsou oproštěné od individuality, ega, ale nejsou 
zbaveny emocí. Jako by již v projektu člověka byly založeny bolest, smutek, láska nebo něha. 
A tak můžeme na obrazech Viktora Pivovarova vidět „eidos“ s kapkou krve (obr. 271) nebo 
„eidos“ objímající psa (obr. 269 a 270). 
Postavy mohou připomínat dřevěné figuríny pomalované základními odstíny barev, jako by i 
tímto způsobem chtěl umělec zdůraznit, že se jedná o základní projekt. Hlava je často 
rozdělená na tři barevné pruhy: žlutý, červený a modrý. V tomto členění můžeme najít odkaz 
na tradiční akademickou výuku malby, kdy se studentům umění doporučovalo malovat čelo 
vždy ve žlutém odstínu, centrální část obličeje v červeném a podbradek v modrém.603 
Prostor obrazu je buď čistě bílý a připomíná tak transcendentní prostor ikon, nebo je 
rozdělen horizontální čárou na podstatně větší horní část (nadpozemskou) a menší část 
spodní (pozemskou).  
Součástí série jsou i eidetické krajiny (obr. 272), na které měl vliv především Boschův triptych 
Zahrada pozemských rozkoší. Na tyto krajiny v roce 2006 navázal cyklus Atlas zvířat a rostlin 
(obr. 274). Jakýsi Dantův zápisník z cest, ve kterém zobrazil rajské rostliny a živočichy.  
 
Kulminačním obrazem série je Moskevská gotika (obr. 273). Název je inspirován kultovním 
obrazem Granta Wooda z roku 1930. První verze vznikla v roce 2000, druhá o osm let 
později. Eidetická postava, která svou elegancí připomíná renesanční figury, je zde zasazena 
do chudého moskevského interiéru. Místo průhledů do idealistické renesanční krajiny se 
oknem díváme na moskevskou ulici a pootevřenými dveřmi do prosté kuchyňky. Zátiší 
nalevo s mísou ovoce a napravo s tulipánem ve váze a knihami odkazují na holandské 
malířské mistrovství, ale nikoliv ironicky jako na dobu hojnosti a bohatství, jak se domnívá 
Petr Nedoma;604 Viktor Pivovarov naopak vzdává tímto obrazem starým mistrům hold. 
Umělec zde stejně jako v raných metafyzických kompozicích konfrontuje onen metafyzický 
svět ať už v podobě geometrických obrazců, nebo eidetické postavy s realitou všedního dne, 
všedního moskevského pokoje či osamělou postavou stojící v krajině. Metafyzický svět je tak 
součástí našeho běžného života, nevznáší se někde daleko, není nedostupný, ale dává o sobě 
vědět skrze krásu takových drobností, jako jsou mísa s jablíčkem a hroznovým vínem či 
rozkvetlý tulipán ve váze. A jsou to právě staří mistři, především holandští se svým důrazem 
na detail, kteří nám mohou onen metafyzický svět zprostředkovat.  
 

                                                      
601 Pivovarov 2018, s. 265.  
602 Název obrazu vychází z Puškinovy básně „Пора, мой друг, пора!…“ z roku 1834, kde je verš: На свете 
счастья нет, но есть покой и воля. (Na světě štěstí není, ale je tu pokoj a vůle.) 
603 Плуцер-Сарно 2010.  
604 Nedoma, Petr. Cake and Lemon Eaters. In: Pivovarov, Viktor – Quinn, Ged. Cake and Lemon Eatres. Praha: 
Galerie Rudolfinum, 2014, s. 11.  
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Počínaje renesancí a prakticky až do dnešních dnů se eidetické nachází v neustálé konfrontaci 
s realistickým.605 

 
 
Album Žlutý 
Přítomnosti „metafyzického“ v našem každodenním životě je věnováno album Žlutý z roku 
2001 (obr. 275). Ono „jiné“, záhadné, neobjasnitelné, „metafyzické“ je zde zastoupeno 
zvláštní žlutou postavou, která se různě zjevuje a zase mizí, chvilku se houpe na houpačce u 
domu nebo projede okolo na bruslích. Člověk si „žlutého“ většinou nevšímá, protože jeho 
pozornost odvádí mnoho jiných věcí, ale když začnou některé předměty v jeho okolí 
žloutnout, zpozorní. V albu se dočteme: Ne, nepřemýšlel jsem o něm. Úplně jiné věci se 
dožadovaly mého vnímání a péče. Ale občas nějaký předmět zežloutl. A tehdy mi svitla 
naděje.  
Žlutou barvu interpretuje Kandinskij jako barvu pozemského světa.606 Je úzce propojena se 
symbolikou slunečního světla, které je spojováno jak s božským, transcendentním světlem 
(zlatá barva se tak objevuje na ikonách a středověkých obrazech jako symbol 
nadpozemského světa), tak se světlem pozemským, fyzickým. A tímto ambivalentním 
způsobem používá žlutou barvu i Viktor Pivovarov. Na jednu stranu je pro něj znakem 
pozemského světla, světlem lampy na stole, večerním světlem za oknem, světlem lidské 
existence, útulnosti, tepla, ale zároveň značí přítomnost „metafyzického“ v našem světě.607 
Tyto dva světy nejsou oddělené. „Božské“ je přítomné jak v předmětech, které nás obklopují, 
tak v nás samotných. V tom se Pivovarov liší od Kabakova, pro kterého je barva 
transcendentního světa vždy bílá, tedy barva osvobozená od všeho lidského, pozemského. 
„Božské“ je v podání Kabakova od našeho světa oddělené, je nedostupné.  
Album Žlutý je zajímavé i po formální stránce. Viktor Pivovarov již počítal s tím, že nebude 
prezentováno pouze v umělcově ateliéru jako specifická forma performance pro úzký okruh 
přátel, ale že bude vystavováno v galeriích. Z tohoto důvodu zvolil menší počet listů (pouze 
šestnáct) a střídal jejich barvu, čímž vznikl rytmus, a vyhnul se tak monotónnosti. Album bylo 
vystaveno v roce 2006 v Galerii XL v Moskvě na přehlídce Если (Jestli), která probíhala 
souběžně s výstavou Едоки лимонов (Jedlíci citronů) v Moskevském muzeu současného 
umění.  
 
 
Obvody kruhu  
O prolínání transcendentního a reálného světa vypovídají i obrazy z cyklu Obvody kruhu. 
Cyklus vznikl mezi lety 2007 a 2008 a kombinuje jak obrazy čistě abstraktní (pouze kruhy), 
tak obrazy, kde jsou kruhy zobrazeny společně s postavami.  
Kruh je symbolem nekonečnosti a věčnosti (nemá konec ani začátek), souvisí s vnímáním 
času (ručička na hodinách obíhá v kruhovém pohybu). Je také symbolem kosmu, harmonie a 
pořádku. Zastupuje ženský a mateřský symbol. I bůh může být symbolizován kruhem (Bůh je 
kruh, jehož střed je všude a obvod nikde, Hermés Trismegistos). Avšak pro Viktora Pivovarova 
je kruh především symbolem transcendentnosti a původní dokonalosti. Podobně chápal kruh 
na svých obrazech také Václav Boštík, kterého Viktor Pivovarov obdivoval a jehož obrazy ho 

                                                      
605 Viktor Pivovarov, citováno z: Пивоваров – Серебряная 2014, s. 54.  
606 Kandinsky 1998, s. 72.  
607 Z dopisu Darje Polanské-Buslajevové (Полонская-Буслаева Даря). Archiv NFVP, inv. č. 510. Dále také: 
Плуцер-Сарно 2010.  
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v mnohém inspirovaly. Na zemi najdeme dokonalý kruh pouze v podobě lidského oka, 
nejdůležitějšího orgánu malíře, který se tak stává prostředníkem mezi člověkem a 
transcendentním světem.  
Na obrazech Viktora Pivovarova mají kruhy uprostřed menší kruh, který ale není otvorem 
(nevidíme skrze něj pozadí), ale má vždy bílou barvu, barvu světla. Lze říci, že pokud umělec 
chápe kruh jako symbol vesmíru, pak do jeho středu umisťuje světlo.  
Obrazy kruhů odkazují také k suprematismu. Umělec chtěl vytvořit jakousi paralelu k ikoně 
suprematismu, přesněji vytvořit protipól Malevičova černého čtverce: Černý čtverec byl 
ikonou 20. století. Znakem nastupujícího období se musí stát kruh. Červený, Černý a Bílý.608  
A Viktor Pivovarov skutečně namaloval tři rozměrná plátna kruhů v těchto suprematistických 
barvách (obr. 276 a 277).  
U obrazů, kde jsou kruhy propojeny s figurami, můžeme mluvit o podobném významu jako 
v případě Moskevské gotiky (obr. 273) nebo alba Žlutý (obr. 275). Kruh jako symbol 
transcendentního světa je propojen se světem běžným, pozemským. Přičemž Viktor 
Pivovarov si vybral postavy úředníků a sekretářek, kterým nezobrazil tvář, a zbavil je tím 
jakékoliv individuality (obr. 278). Navíc je ve většině případů obnažil, a to pouze od pasu 
dolů. Pivovarov to vysvětlil: Pohlavní orgány mě možná zajímají proto, že jsou 
nejzranitelnějšími, nejcitlivějšími místy člověka.609  
Kruhy jako znaky transcendentního světa tak umělec propojil s obyčejnými, zranitelnými 
lidmi, jejichž individualita je potlačena.  
 
 
Zahrady mnicha Rabinoviče  
Cyklus obrazů Zahrady mnicha Rabinoviče vznikl v letech 2012 a 2013 a s počtem třiceti 
pláten patří k největším obrazovým sériím Viktora Pivovarova. 
Tři rozměrné plány zahrad představují úvod do tohoto cyklu. Plán zahrady Višně a oblaka 
(obr. 279) vymezuje sféry zásadních elementů, jako jsou vzduch, voda, oheň, prostor, čas, 
energie, andělé či démoni.  
Druhý Plán zahrady Smutek poustevníka (obr. 280) se týká duševních prožitků člověka. 
Najdeme zde strach, radost, melancholii, dojetí, nadšení nebo zamilovanost.  
Třetí Plán zahrady Modrá kachnička (obr. 281) strukturuje lidské poznání na analýzu, intuici, 
fantazii atd. Modrá kachnička odkazuje na sféru, jež je lidskému rozumu nedostupná, která 
je pro člověka nepoznatelná. Umělec tak říká, že lidské poznání má své limity a hranice.  
Viktor Pivovarov vytvořil těmito plány grafy, v nichž má každý jev přesně dané místo. Tomáš 
Glanc si tohoto sklonu Viktora Pivovarova k systematičnosti povšiml a poznamenal, že 
podobnou schematičnost můžeme najít například i v Projektech pro osamělého člověka (obr. 
92103).610  
Součástí cyklu jsou také obrazy denních a nočních zahrad mnicha Rabinoviče. Ale kdo je 
vlastně Rabinovič? A o jaké zahrady se jedná? Postava mnicha Rabinoviče (alter ego Viktora 
Pivovarova) se poprvé objevila v Sútře strachů a pochybností (obr. 282). Zde je mnich 
zobrazen, jak stojí na hlavě obrácený zády k divákovi. Postava jménem Rabinovič hraje často 
hlavní roli v židovských anekdotách, ale v podání Viktora Pivovarova jde o překladatele 
čínské poezie, básníka a mnicha blíže neidentifikovatelné konfese. Rabinovič si svou 
duchovní cestu volí sám, cestu dobrovolného a radostného osamění, cestu, jež představuje 

                                                      
608 Pivovarov 2018, s. 295.  
609 Vitvar 2009, s. 48–49. 
610 Glanc, Tomáš. Pořádný umělec Viktor Pivovarov. Flash art, 45, 2017, s. 29–31.  
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třetí nejvyšší stupeň v hierarchii osamělosti vytvořené v Projektech pro osamělého člověka 
(obr. 92103). Rabinovič se stává umělcovým vzorem, hrdinou, na kterého hledí s obdivem a 
občas si s ním dopisuje. V katalogu výstavy Jedlíci citronů je otištěný dopis, kde se Rabinovič 
vyjadřuje k symbolice citronu.611 V knížce Ach a Och se k němu zase Pivovarov obrací 
s prosbou, zda může publikovat jeho rané básně, které ale samotný mnich básněmi 
nenazývá, označuje je jako „slova pro básně“.612 A právě tato „slova pro básně“, vlastně 
jakési úryvky nedokončených básní mnicha Rabinoviče, jsou součástí obrazů (obr. 283 a 284). 
Slova se vznášejí v bílém metafyzickém prostoru jako střípky něčeho, co dříve bývalo celkem, 
a vypovídají tak o stesku po ztraceném ráji.613 
Fenomén zahrady znamenal v historii kultury vždy jakousi variantu prvotního ráje,614 kde 
vládne absolutní harmonie. Je spojen s meditací (východní náboženství) či modlitbou (rajské 
zahrady jako součást středověkých klášterů). Ale Zahrady mnicha Rabinoviče nejsou reálné 
přírodní zahrady, jde o zahrady metafyzické, neviditelné lidským zrakem, o „kulturní“ 
zahrady slov a symbolů, zahrady kolektivní hlubinné paměti každého jednotlivého člověka.615 
 

Zahrada je prvním místem, které je člověku zapovězeno a z něhož je vyhnán, stává se 
symbolem nedosažitelnosti a marné touhy po návratu, neboť její vchod budou už provždy 

hlídat cherubíni s ohnivými meči.616 
 
Kromě slov se v bílém obrazovém prostoru vznášejí také kruhy jako transcendentní formy 
odkazující k původní rajské dokonalosti a harmonii. 
 
Téma metafyzické zahrady nepochybně inspirované Boschovou Zahradou pozemských 
rozkoší je umělci blízké. Objevuje se již v roce 1976 v albu s názvem Sad (obr. 107). 
V poslední části tohoto alba se v transcendentním prostoru vynořují sotva viditelné 
geometrické útvary velmi podobné těm ze zahrad Rabinoviče. Zahrada také uzavírá album 
Cholin a Sapgir jásající (obr. 284) a krátká povídka Otevřené okno do zahrady ukončuje 
katalog výstavy Soňa a andělé v pražské galerii Rudolfinum. Povídka končí větou: „Lízo, Lízo, 
p-p-podívej,“ říká. „Jak je to d-d-divné, stromy jsou v plném květu, v-v-vidíš, a větvičky 
všechny o-o-obsypané plody.“ – „Ano,“ řekla Líza, „vidím.“617 Líza vidí strom, který kvete a 
plodí zároveň. Tento strom bychom mohli identifikovat s citronovníkem, který se v díle 
Viktora Pivovarova objevil téměř o deset let později jako hlavní motiv obrazového cyklu 
Jedlíci citronů (obr. 227239). Strom, který plodí a kvete zároveň, byl vždy vnímán jako symbol 
nesmrtelnosti či věčného mládí, tedy témat úzce souvisejících s původním rájem a zahradou 
rozkoší.  
Zatím poslední zmínka o mnichu Rabinoviči se objevila v novém vydání Zamilovaného 
agenta. Viktor Pivovarov zde píše, že svému hrdinovi poslal publikaci věnovanou Zahradám, 
která vyšla ve spolupráci s Tomášem Glancem k berlínské výstavě v roce 2015.618 A mnich 
mu odpovídá, že tam, kde se nachází, žádné takové zahrady nejsou, a posílá mu svou první 
dokončenou báseň, na které pracoval několik let:  

                                                      
611 Пивоваров, Виктор. Письмо Монаха Рабиновича. In: Пивоваров 2006.  
612 Пивоваров 2010a. 
613 Пивоваров 2015a, s. 18.  
614 Více o této problematice viz: Delumeau, Jean. Dějiny ráje a zahrada rozkoše. Praha: Argo, 2003.  
615 Pivovarov 2018, s. 347.  
616 Hruška, Petr. Daleko od ničeho, Básník Ivan Wernisch. Brno: Host, 2019, s. 51.  
617 Pivovarov 1996b.  
618 Пивоваров 2015a.  
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Šnek nechal stopu v písku 
Trajektorii svých letů 
Úzkou cestu 
Leštiče 
Perleťových knoflíků 
 
Tato báseň Pivovarova inspirovala k názvu výstavy След улитки (Stopa šneka) 
v moskevském muzeu Garage v roce 2016.  
Mnich Rabinovič ale Viktora Pivovarova neopustil. Umělec po něm v roce 2020 pojmenoval 
svůj nově vybudovaný ateliér.  
 
 
Duše medúzy aneb Láska k filosofii 
Jak zobrazit život duše? Tuto otázku si Viktor Pivovarov položil už v roce 1975 na jednom ze 
svých obrazů (obr. 44). Ale již v samotné otázce se skrývá odpověď, že přímé zobrazení není 
možné. Podoba duše je nezachytitelná, nepochopitelná, nemá žádný obrys ani barvu. Jak se 
dočteme v Plótínově IV. Enneadě, textu, který Viktora Pivovarova k celému cyklu inspiroval: 
Ve skutečnosti nemá (duše) ani kontury, ani barvu a nemůže být hmatatelná.  
K duši se dá přiblížit jen nepřímo, jemnými opatrnými doteky, poetickými abstraktními 
obrazy, jak stojí i na jednom z obrazů série: Nevysvětlitelné se vtěluje do geometrických 
forem, šumů a dotyků (obr. 285).  
A vracíme se tak opět k de Chiricovi, který rovněž skrze poetické obrazy s geometrickými 
prvky mluví o metafyzickém světě.  
Některé obrazy jsou doplněny citáty z textů dvou neoplatoniků, již zmíněné Plótínovy IV. 
Enneady a Proklových Základů teologie. Zbylé texty napsal sám autor, který, jak je jeho 
dobrým zvykem, do této vážné filosofické tematiky vnáší nadhled a humor: Za horizontem 
vědomí říká žížala člověku: Dobrý den! (obr. 286) 
A humor je patrný i v šesti menších obrazech, které cyklus doplňují. Umělec zde abstraktním 
způsobem zobrazil duši mravence, hlemýždě, špačka, medúzy (obr. 287) i svého přítele 
hudebního teoretika Vladimira Ijiče Zaka, jehož metaportrét můžeme najít také v rámci 
umělcova projektu Metempsychóza. Ve spodní části obrazů je napsáno přesné datum a 
místo setkání s každou zmíněnou duší.  
Viktor Pivovarov se pokusil tímto cyklem obrazů zodpovědět otázku, kterou si položil před 
čtyřiceti lety. A jak si na ni odpověděl? Podobně jako de Chirico, Carra nebo Malevič. Ono 
„nevysvětlitelné“, „metafyzické“, to, co se nachází „za horizontem vědomí“, je možné 
zobrazit pouze prostřednictvím geometrických forem.  
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NEJSME VIDĚT, ALE JSME TADY 
Mystifikace v díle Viktora Pivovarova 

 
V rámci ruského konceptuálního umění se setkáváme s mystifikací poměrně často. 
Nejtypičtějším příkladem je tzv. eponymní autor (персонажный автор), tedy smyšlená 
postava, která jakoby vytváří umělecká díla místo umělce, a stává se tak prostředníkem mezi 
autorem a divákem. Samotná idea není nová, setkáváme se s ní v literatuře (příkladem 
mohou být Puškinovy Povídky nebožtíka Ivana Petroviče Bělkina)619 i v historii výtvarného 
umění. V roce 1910 byl v pařížském Salonu nezávislých vystaven obraz s názvem Západ 
slunce nad Jadranem vydávaný za dílo Joachima-Raphaëla Boronaliho (obr. 288). Ve 
skutečnosti byl obraz namalován ocasem oslíka Lolo. Tato příhoda byla velmi populární na 
začátku 20. století a stala se inspirací k názvu avantgardní skupiny Oslí ocas (Ослиный 
хвост). Princip eponymního autora umožňuje umělci zaujmout distanci od svého díla, 
osvobozuje ho od jakéhokoli sebevyjádření a umožňuje mu hrát si s různými uměleckými 
styly a jazyky. Distance od uměleckého díla, zřeknutí se individuality jsou charakteristické pro 
řadu uměleckých směrů počínaje ruským konstruktivismem, dále pak pop-artem, přes 
minimal-art, neokonstruktivismus až ke konceptuálnímu umění.  
Ale proč právě v ruském konceptuálním umění získal fenomén eponymního autora takovou 
oblibu? Jekatěrina Bobrinskaja to vysvětluje vlivem socialistického realismu, jehož jazyk 
postrádal individualitu, byl kolektivní a anonymní.620 S tím bychom mohli souhlasit ale jen 
v případě Ilji Kabakova, jehož eponymní autor maluje ve stylu socialistického realismu (díla 
jako Vítej, ráno, v naší vlasti [obr. 291], Lahůdkářství [obr. 290], Nikolaj Petrovič [obr. 58], 
Brouk [obr. 289] ad.), nemá jméno621 a v zásadě zosobňuje jakéhokoliv oficiálního umělce 
tvořícího v padesátých až sedmdesátých letech díla poplatná režimu. Představuje samotného 
Kabakova tak, jak by tvořil, kdyby se nestal neoficiálním umělcem, a úzce souvisí s jeho 
ilustrátorskou činností (například obraz Vodníček [obr. 292]), kterou považoval pouze za 
aktivitu nutnou k obživě.622 Kabakovův eponymní autor je propojen také s fenoménem 
„netalentovaného umělce“, odmítáním možnosti vytvořit absolutní obraz, chef-d’œuvre, 
s pesimistickým pohledem na snahy umělců o individuální, unikátní pohled na svět. 
Kabakovův soubor alb Deset postav vypovídá o těchto bolestných pokusech najít sám 
sebe.623 
Typičtějším příkladem eponymního autora je projekt Vitalije Komara a Alexandra Melamida 
(obr. 293), kteří v roce 1973 vymysleli dva fiktivní umělce: Apellese Zjablova (jakoby první 
ruský abstraktní umělec tvořící v 18. století) a Nikolaje Bučumova (realista počátku 20. 
století) a pod jejichž jmény namalovali několik obrazů. Zároveň vytvořili i jejich biografie, 
archivní dokumenty, muzeální osobní předměty a jejich obrazy doplnili kunsthistorickými 
texty o neočekávaném objevu nových umělců. Na příkladu Zjablova a Bučumova vidíme, že 
eponymní autor v ruském prostředí nemusí nutně souviset s anonymní socialistickou 

                                                      
619 Puškin, Alexandr Sergejevič. Bělkinovy povídky. Praha: SNKLU, 1965.  
620 Бобринская 2013, s. 230–231. 
621 Jméno Kabakovova eponymního umělce Stěpan Jakovljevič Košelev se objevilo až v roce 1992 v souvislosti 
s instalací Událost v muzeu neboli Hudba vody v Ronald Feldman Fine Arts v New Yorku. Nejvíc propracovanou 
verzi eponymního autora pak Ilja Kabakov představil roku 1999 na výstavě Life and Creativity of Charles 
Rosenthal v japonském Mitu (prefektura Aiči).  
622 Кабаков 2010a, s. 506–510.  
623 Бобринская 2013, s. 241–251.  
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produkcí. Eponymní autor může v zásadě tvořit v jakémkoli stylu a může mít libovolný životní 
příběh.  
 
V myšlence eponymního autora pokračovali umělci ze skupiny C3 Vadim Zacharov a Viktor 
Skersis, kteří za sebe nechali tvořit Katju Šnicerovou a Ljenu a Igorja Volodinovy různorodá 
díla.  
 
Zcela osobitou verzi eponymního autora vytvořil Dmitrij Alexandrovič Prigov, který svého 
zástupného umělce pojmenoval Dmitrij Alexandrovič Prigov, a stal se tak sám svým 
eponymním autorem.  
Z mladší generace umělců, kteří pracovali se zmíněným fenoménem, bychom mohli 
jmenovat skupinu Muchomor (Мухомор).  
Z českého prostředí musíme samozřejmě zmínit postavu univerzálního génia Járy Cimrmana 
s detailně propracovanou biografií. 
 
 
Pokušení svatého Antonína 
Viktor Pivovarov nevytvořil přímo eponymního autora, ale s mystifikací pracuje v řadě svých 
projektů. Prvním takovým příkladem může být plakát k imaginární výstavě grafické série 
Pokušení svatého Antonína (obr. 294). Na plakátě stojí:  
Neznámo kdy a neznámo kde se neotvírá výstava Pokušení svatého Antonína, umělec Viktor 
Pivovarov srdečně nezve na zahájení, Moskva 1967.  
Jiří Valoch upozornil, že Pivovarov se tímto raným mystifikačním projektem přiblížil 
k západoevropskému konceptuálnímu umění tematizujícímu nehmotnost či neviditelnost 
uměleckého díla (Robert Barry, Joseph Beuys), nepřítomnost díla ve výstavní síni (Yves Klein), 
neprovádění žádné činnosti (Keith Arnatt) či uzavření galerie po dobu konání výstavy (Robert 
Barry).624  
 
 
Neomezené možnosti malby 
S principem „nevystavení“ uměleckých děl pracoval Viktor Pivovarov i na výstavě Neomezené 
možnosti malby v Galerii Behémót v roce 1992 (obr. 295).625 Umělec zde místo obrazů 
vystavil textové tabulky s popisem jednotlivých děl, které si měl návštěvník výstavy sám 
představit. Jiří Tichý o výstavě napsal: Při vchodu do galerie Behémót mne oslovila 
jednoduchá věta: „Dobrý den.“ Podíval jsem se ještě jednou na čistou bílou zeď a opravdu, 
malíř Viktor Pivovarov vítal v tu chvíli právě mne. Zatímco jsem si po chvilce už o kus dál 
představoval (podle umělcova návodu) „rozbitou skleničku, v jejíchž střepech se odráží tvář 
plačící ženy“, zaslechl jsem dívku, jak bílé zdi odpovídá na pozdrav. Magická síla tuší 
napsaných a černým rámečkem vymezených dvou prostých slov. Udělal jsem další krok, 
abych si přečetl jinou, stejně pečlivě patkovým písmem namalovanou větu: „Představ si 
děvčátko, které u otevřeného okna chytá do dlaně kapky jarního deště.“ Postupoval jsem 
dalšími kroky po křesťanském způsobu zprava doleva a představoval si. A řídě s nejen 
neomezenými možnostmi malby, ale i neomezenými výklady umělcových představ a jejich 

                                                      
624 Valoch 1990, s. 3. 
625 Projekt byl pak vystaven rovněž na výstavě Soňa a andělé v Galerii Rudolfinum v roce 1996.  
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realizací, začal jsem možná naplňovat Pivovarovův umělecký záměr. Místo předepsaných na 
zdi visících návodů uviděl jsem na bílé stěně úplně něco jiného.626  
Pochvalně o této mystifikační výstavě psali i Martina Pachmanová a Jiří Valoch, kteří 
Pivovarovův projekt dávali do souvislosti se západoevropským konceptuálním uměním. Jiří 
Valoch se dokonce zmínil o tom, že Pivovarovova výstava je srovnatelná s Kosuthovou 
expozicí, která v této době v Praze probíhala.627 Naopak zdrcující kritiku si výstava vysloužila 
od Sergeje Machonina, který obsah tabulek popsal jako směs březového a jahodového kýče a 
zkritizoval i umělcovu snahu navodit v divákovi představy obrazů: Lichotí si ovšem, 
předpokládá-li, že se do divákovy uchvácené mysli navždy vryjí obrazné představy, které 
hodlal divákovi vsugerovat duchem a literárním talentem místo štětcem […] Básnění bohužel 
není jeho silná stránka. Měl by se držet svého kopyta.628  
Na rozdíl od Sergeje Machonina ale řada lidí za umělcem přicházela a nadšeně potvrzovala, 
že popisované obrazy skutečně vidí.  
Je zajímavé, že velmi podobný projekt můžeme najít již v sérii kreseb Kazimira Maleviče z let 
1913–1915, například na kresbě Vesnice (obr. 296), kde autor místo zobrazení napsal do 
černého rámečku slovo „vesnice“ a okomentoval to následovně: Místo realistické kresby 
chaty, je lepší napsat Vesnice a každý si to pak vizualizuje sám s nejmenšími detaily.  
Jistou analogii k Pivovarovovu projektu bychom mohli najít také v akci Jurije Alberta Tour for 
the Blindfolded (Prohlídka se zavázanýma očima) konané v Gemäldegalerie v Berlíně v roce 
1998 a později pak také v Treťjakovské galerii v Moskvě roku 2002 (obr. 297). Diváci 
procházeli galerií se zavázanýma očima a průvodkyně jim vystavené obrazy slovně 
popisovala.  
 

Představ si jemný, hustý déšť. Představ si, že se blížíš k domu. 
Ten dům se ti líbí. Představ si dům, jaký by se ti líbil. 

Nyní budu ukazovat, co bych si ještě přál mít v básni: trávník, pěšinu, kočku ve dveřích kůlny, 
stůl na verandě. Vidíš? Netrvám na ničem. Chceš, aby už byl večer? Dobrý, je tedy večer, 

v lampě na verandě hoří knot. U lampy někdo sedí a dívá se k tobě. 
Vidíš ozářený obličej: je to žena, je to muž? 

Je to smutné? Není? To nechám na tobě. Teď pokládám nohu na kamenný schod, z něhož 
déšť splachuje bělavé okvětní lístky.629 

 
 
Nejsme vidět, ale jsme tady  
A v podobném mystifikačně konceptuálním duchu se nesla i výstava Man sieht uns nicht, 
aber wir sind da (Nejsme vidět, ale jsme tady) v galerii Krings-Ernsta v Kolíně nad Rýnem 
v roce 1994 (obr. 298). Divákovi, který vstoupil do galerie přestavěné z bývalé továrny, nebyl 
ukázán jediný obraz. Autor pouze opatřil některé detaily v prostoru textovými tabulkami, a 
proměnil je tak z nepotřebných, neviditelných předmětů na umělecká díla. Texty přitom 
vyjadřovaly různé psychologické stavy a příslušných objektů se týkaly jen vzdáleně na 
základě složitých asociací. Prostor se tak díky tomu proměnil ve složité psychologické pole. 
Kámen v podlaze měl například popisku: Ležel a nehýbal se, obličej zabořený do polštáře, u 

                                                      
626 Tichý, Jiří. K výstavě Neomezené možnosti malby. Ateliér, 9, 1992, s. 6. 
627 Pachmanová, Martina. Postmoderní terapie agenta V. P. Ateliér, 10, 1996, s. 1. Valoch, Jiří. Pivovarov 
postkonceptuálně. Ateliér, 9, 1992, s. 6.  
628 Machonin, Sergej. Pivovarova stěnografie a Behémót. Ateliér, 9, 1992, s. 6, s. 6.  
629 Wernisch, Ivan. S brokovnicí pod kabátem. Brno: Druhé město, 2014, s. 13.  
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staré trubky bylo zase napsáno: Snažila se být úplně nenápadná, taková jako všichni, ale 
k úplnému splynutí s bytím nakonec nedošlo. Na různá nečekaná místa (pod strop, za okenní 
rám) umělec umístil navíc malé objekty – pokojíčky vytvořené v krabičkách od bonbonů či 
sušenek, které ale v zásadě nikdo nemohl vidět. Hlavní význam výstavy shrnul Pivovarov 
následovně: Existence a sebezáchova sakrálního v profánním prostoru.630  
Netradiční výstava měla kladný ohlas. Jekatěrina Ďogaťová v recenzi napsala: Pivovarov je 
lyrik, lyrik stydlivý a plachý, jeden z nejlepších představitelů poetiky zakomplexovanosti a 
estetiky soukromého, skrytého.631 
 
Jak již bylo zmíněno, mystifikační tendence byly v rámci moskevského konceptuálního 
okruhu velmi oblíbené. Jako příklad mystifikační výstavy můžeme uvést projekt Igora 
Makareviče a Jeleny Jelaginy z roku 1990 Uzavřená rybí výstava (obr. 299). Umělci použili 
katalog sovětské výstavy a podle popisů a názvů tehdejších uměleckých děl vytvořili své 
vlastní konceptuální objekty.  
 
 
Agent v Norsku  
V roce 1993 vzniklo jedno z největších Pivovarovových alb (sedmdesát tři listů) Agent 
v Norsku (obr. 230232). Bylo mnohokrát vystaveno: v roce 1994 v galerii Obscuri Viri 
v Moskvě a v Galerii Krings-Ernsta v Kolíně nad Rýnem, dále pak roku 1996 na pražské 
výstavě Soňa a andělé v Galerii Rudolfinum, která v následujícím roce putovala do Leopold-
Hoesch-Museum v Dürenu a do Musée d’Art Moderne v Saint-Étienne. A naposledy v roce 
2000 na společné výstavě s Pavlem Pepperštejnem Zwei Agenten (Dva agenti) ve Štýrském 
Hradci.  
Pojetí umělce jako agenta se rozvinulo především v mladší generaci moskevských 
konceptuálních umělců, nejčastěji se tento termín objevuje v textech skupiny Inspekce 
Medicínská hermeneutika. U Viktora Pivovarova se tento fenomén objevil poprvé právě 
v albu Agent v Norsku. Později ho například použil v názvu své autobiografické knihy 
Zamilovaný agent. 
 
Album je postaveno na myšlence, že se v Norsku pohybuje smyšlený tajný agent, jehož 
úkolem je sledovat život a působení místních intelektuálů (umělců a básníků) a posílat 
šifrované zprávy jakýmsi nadřízeným.  
Projekt je rozdělen do tří částí. První část se jmenuje Speciální vybavení a účinkující osoby a 
představuje fotografie různých tajných přístrojů (obr. 230), zašifrovaných kartiček, dále pak 
fotografie jednotlivých osob a skupin, se kterými se agent stýkal. Viktor Pivovarov v této 
první části alba použil fotografie ze sovětských časopisů, čímž změnil zcela jejich význam.  
Druhá část s názvem Dešifrování zpráv obsahuje třicet pět tajných informací, které agent 
zasílal formou zakódovaných kreseb. Pod každou kresbou je objasňující text, který zprávu 
dešifruje. 
Třetí část alba Tajné operace ve fjordech zobrazuje pomocí dvaceti kreseb různé akce, 
kterých se agent účastnil spolu se členy uměleckých skupin kdesi uprostřed norských fjordů.  
O jakých skupinách ale vlastně tajný agent podává zprávy? Jedná se o čtyři uskupení, která 
buď sám založil, nebo se aktivně podílel na jejich činnosti. Postupně se dozvídáme o Skupině 
Bílé nanebevzetí (Белое Вознесение), která je zaměřena především duchovně a mezi jejímiž 

                                                      
630 Pivovarov 1996b, s. 65.  
631 Дёготь, Екатерина. Две инсталляции в отсутствие персонажей. Коммерсантъ-Daily, 2. 7. 1994. 
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členy je i několik adeptů hnutí Nebeské Norsko (Небесная Норвегия). Další skupina Zářící 
kvítek (Сияющий цветок) sjednocuje některé intelektuály střední generace. Uskupení 
Solvejg spojuje mladé intelektuály a jejich akce mají hravou až karnevalovou povahu. 
Poslední sdružení Mlčení smrti (Молчание смерти) je charakteristické velmi kritickými 
názory. Její členové, většinou mladí umělci, vydávají časopis Lebka a ostře vystupují proti 
skupinám Bílé nanebevzetí a Nebeské Norsko.  
 
Mystifikační album Agent v Norsku je možné interpretovat různými způsoby. Jekatěrina 
Lazareva poukázala na to, že v rámci moskevské kritiky bylo album pochopeno jako aluze na 
kolizi moskevské umělecké scény plné konfliktů mezi skupinami, konkurujících si pokolení a 
ideologických programů.632  
Ale chtěl Viktor Pivovarov skutečně albem poukázat na problematiku soupeřících a 
konkurujících si moskevských intelektuálních skupin? Nebo snad na téma tajného 
donašečství během sovětského režimu? Jak již víme z předchozích umělcových projektů, 
Pivovarovova díla mají většinou hlubší obsah. Společenské problémy nejsou tím, co by ho 
zajímalo v první řadě. Viktor Pivovarov se skrze album Agent v Norsku vyjadřuje k otázce 
chápání, porozumění umění, které je v albu prezentováno jako tajemství, šifrovaná zpráva, 
ke které potřebujeme klíč či nějakého specialistu, který může přeložit tajné zprávy do jazyka 
dostupného ostatním. Umělec řeší v albu otázku, zda jsme schopni pochopit umění, které 
vzniká například v jiných zemích, v jiných kontextech, o kterých nevíme nic nebo jsou o nich 
naše znalosti velmi povrchní. A zda jsme vůbec schopni pochopit umění, které vzniká 
v našem kulturním prostoru, aniž bychom měli onoho „překladatele“, kterým je myšlena 
obecně umělecká kritika. Viktor Pivovarov si v zásadě v albu na tuto otázku odpovídá. Bez 
potřebného překladu, znalosti kontextu, nejsme schopni zprávy rozluštit, a poukazuje tak na 
problém vymizení kvalifikované umělecké kritiky v současné uměnovědné společnosti.  
 
 
Svědectví současníků  
Roku 2001 vzniklo album Svědectví současníků, které po tematické stránce úzce souvisí se 
soc-artem, jemuž se umělec dříve ve své tvorbě nevěnoval (obr. 233235). Viktor Pivovarov si 
stejně jako soc-artoví umělci vypůjčil sovětské idoly, hrdiny, znaky i symboly a zasadil je do 
zcela nového, často humorného a parodického kontextu. Albu předcházela série kreseb 
uhlem z roku 1987 nazvaná Zimní cesta,633 kterou Viktor Pivovarov ve stejném roce vystavil 
v Kulturním centru Opatov. Teprve o třináct let později se zrodil nápad vytvořit z přípravných 
skic k uhlovým kresbám album. Pivovarov přípravné skici koloroval a doplnil je mystifikačním 
scénářem o moskevském bibliofilu Sergeji Nitočkinovi, který na konci osmdesátých let nalezl 
v knižním výprodeji zajímavé složky plné vzpomínek většinou prostých lidí na Stalina a 
Lenina. Tyto vzpomínky, které shromáždil jistý anonymní sběratel, byly doplněny také 
kresbami. Sergej Nitočkin se rozhodl část vzpomínek a kreseb uspořádat jako album, a tak 
vzniklo Svědectví současníků. Z úst Stalinova řidiče, hlídače v garážích, uklízečky v Leninově 
mauzoleu či ladiče pianin se dozvídáme o Stalinově ženském klínu, jeho souložení s labutí, 
depresích, při kterých mlátil hlavou o zeď, líbání lištičky za úplňku či hypnóze, při které se 
Josif Vissarionovič přiznal, že rád čichá k hovnu. Kompozičně kresby často odkazují k slavným 
dílům umělecké historie. Najdeme zde citace Giottovy fresky z Assisi, Raffaelovy Sixtinské 
madony a Athénské školy nebo Rubensovy Ledy s labutí.  

                                                      
632 Лазарева 2017, s. 84.  
633 K názvu umělce inspiroval cyklus písní Franze Schuberta.  
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Album bylo v roce 2013 vystaveno v Galerii Ztichlá klika v Praze a následně vydáno knižně 
s předmluvou Václava Glocera, který rovněž opatřil každou kresbu podrobnými 
doprovodnými komentáři.634  
 
Stalina jsem chápal nikoli jako tyrana, ale jako božstvo. A pak toto božstvo zemřelo. A pak se 

ukázalo, že to nebylo božstvo, ale démon.635 
 

Vyšlo najevo, že v roce poprav – tedy v roce 1937 – pozvali neúspěšného ministra ke Stalinovi 
do Kremlu, aby poreferoval o plnění plánu pětiletky na ministerstvu. 

Během rozhovoru upustil ministr náhodou jeden papír. 
Když se shýbl, aby ho sebral, strnul v předklonu. 

Pod stolem mezi Stalinovýma nohama visel ocas s černou chocholkou na konci. 
Stalin ho probodl svýma katovskýma očima a pravil: 

„Chtěl ses podívat, co má soudruh Stalin pod stolem?“ 
„Nic jsem neviděl, opravdu nic, přísahám!“ 

„Nic jsi neviděl? Tak proč se omlouváš?“ 
Hned zavolali Lavrentije Beriju, kterému Stalin nařídil, aby vše vyřešil.636 

 
 
Můj přítel M. G.  
Albu Svědectví současníků předcházel ještě jeden mystifikační projekt související se 
sovětskou tematikou. V roce 1991 nabídla Viktoru Pivovarovovi galeristka Klara Marie 
Salsová výstavu v Kolíně nad Rýnem a umělec přišel s nápadem vystavit zde „domnělé“ 
kresby sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Expozici měl doprovázet objasňující text 
Мой друг М. Г. (Můj přítel M. G.),637 ve kterém Viktor Pivovarov popisoval, jak se jako 
čtrnáctiletý setkal v roce 1951 s o šest let starším Gorbačovem na univerzitě a spřátelili se. 
Začali společně navštěvovat kurz kreslení, na kterém se ukázalo, že mladý Gorbačov je velice 
talentovaný. Poté, co Michail vystudoval univerzitu a stal se komunistickým funkcionářem, 
malovat nepřestal. Spolu s Pivovarovem vstoupil do umělecké skupiny Jauza638 a své kresby 
vystavoval pod skrytou identitou „MG“. Tyto kresby pak uschoval u svého přítele Pivovarova.  
Z plánované výstavy nakonec sešlo, a to z politických důvodů. Po útoku sovětských vojáků 
v lednu 1991 na televizní věž ve Vilniusu se umělec rozhodl, že hravý parodický projekt, jehož 
hlavní hrdina stál v době útoku v čele Sovětského svazu, není vhodný.639  
Nicméně projekt se přece jen dočkal zveřejnění. V roce 2002 se na Viktora Pivovarova 
obrátili z ruského časopisu Kolokol vydávaného v Londýně, zda by jim neposkytl nějaké 
vzpomínky ze svého života. A z umělcova šuplíku se o slovo přihlásil text Мой друг М. Г. (Můj 
přítel M. G.). Přičemž redakce časopisu otiskla celý článek i s doprovodnými fiktivními 
fotografiemi a „údajnými“ kresbami Gorbačova v domnění, že se jedná o skutečnou 
umělcovu vzpomínku (obr. 236).640  

                                                      
634 Пивоваpов 2013. 
635 Pivovarov, Victor. Then and Now: An Eastern Artist Remembers. Flash Art, 167, 1992, s. 132.  
636 Cholin 2012, s. 119.  
637 Celý text byl opublikován v knize: Пивоваров 2004a, s. 115–136.  
638 Jauza je smyšlená umělecká skupina, kterou vymyslel Viktor Pivovarov. Vznikla jakoby v sedmdesátých 
letech a v roce 1996 Pivovarov uspořádal její výstavu v Galerii ve Dvoře ve Veselí nad Moravou v rámci festivalu 
Letní filmová škola.  
639 Dopis galeristce Marii Kláře Sals viz archiv NFVP, inv. č. 151.  
640 Пивоваров, Виктор. Мой Друг М. Г. Колоколь, 1, 2002, s. 67–71.  
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Jednou večer jsem ho pozval k sobě domů, abych se podělil o naši skromnou večeři. Šli jsme 
Mochovou ulicí k nám do Zamoskvorečije pěšky a cestou mi Míša vyprávěl o své rodině, o 
rodičích, o životě na venkově, o svém zaujetí botanikou a zoologií. Máma nám osmažila 

brambory s kousky krakovské klobásy. Doba byla těžká a takováto večeře nám připadala jako 
skutečná hostina. Po večeři jsem vytáhl zpod postele své první práce – školní zátiší, portréty 

mámy a své autoportréty. Míša, který byl svou povahou na jednu stranu zdrženlivý, na 
druhou ale exaltovaný, byl naprosto nadšený. Zvláště se mu líbilo, jak jsem akvarelem 

namaloval vinnou révu. „Víš ty co, Víťo,“ řekl, „vždyť můj dědeček měl také umělecké nadání. 
Máme doma karton, na který namaloval kozáka se šavlí na koni. A i já jsem v Stavropoli 

chodil do výtvarného kroužku.“ 
Míša vyslovil vroucí přání změřit své síly s malbou, a já jsem stejně vášnivě jeho rozhodnutí 

podpořil, protože jsem se domníval, a domnívám se to stále, že na světě neexistuje lepší 
činnost než malování.641 

 
 
Lišky a svátky  
Dalším příkladem mystifikačního díla v tvorbě Viktora Pivovarova je album Lišky a svátky 
(obr. 237239), které vzniklo v roce 2005 a bylo mnohokrát vystaveno (kupříkladu v Ateliéru 
Josefa Pleskota v roce 2005, na výstavě Oni v Brně v roce 2010 nebo v Moskvě v Muzeu 
Vostoka/Východu v roce 2015642). Lišky a svátky jsou příkladem alba, stejně jako třeba již 
zmiňované album Žlutý, které bylo tvořeno rovnou pro výstavní účely, nikoli pouze pro úzký 
okruh pozorovatelů v ateliérových podmínkách.  
Albu předcházela stejnojmenná série obrazů, pro kterou vznikla celá řada přípravných 
kreseb. Viktor Pivovarov tyto kresby využil a vytvořil z nich album doplněné mystifikačním 
příběhem. Vyšel přitom z reálné historické události. Ve třicátých letech založil Stalin na 
Transsibiřské magistrále na železniční stanici Tichonkaja poblíž čínských hranic autonomní 
židovskou oblast s hlavním městem Birobidžan, kam nechal násilně vyvézt několik tisíc 
židovských obyvatel. Většina jich po smrti Stalina tuto nehostinnou oblast opustila. Viktor 
Pivovarov ale vyšel z hypotézy, že zde přece jen část židovské populace zůstala a promísila se 
s ruským a čínským obyvatelstvem. Vznikla tak zcela nová subkultura s vlastním 
náboženstvím, rituály a zvyky, ovlivněná jak židovskou, tak pravoslavnou a čínskou kulturou. 
Přívrženci této nové kultury se jmenují „Děti oblaků“ (v hebrejštině „Eladim ananim“) nebo 
také „Uctívači lišek“ či „Liškomilové“.  
Album je rozděleno na dvě části. V první části je představeno dvanáct svatých lišek, patronek 
nejrůznějších oblastí. Tak například „Liška Sedmi Sedmisvícnů“ je ochranitelkou těhotných a 
pochybujících (obr. 237), „Liška Nebeské zrcátko“ pomáhá zbloudilým při západu slunce, 
„Lišák Ametystový Snílek“ je patron uklízeček a číšníků, „Liška Modrá Sútra“ se přimlouvá za 
sebevrahy, k „Lišce Vlhké dírce“ se zase modlí umělci a básníci, „Liška Dva džbány“ je 
patronkou mnišské erotiky (obr. 238), „Lišák Dvě sekery“ ochraňuje mužskou potenci a 
„Lišák Hrbáč“ doprovází odcházející do Zahrad Nekonečnosti.  
Druhá část alba je věnována dvanácti svátkům, které „Děti oblaků“ slaví se svými rodinami. 
Každý svátek, jehož název je vždy napsán rusky, čínsky a hebrejsky,643 je podrobně popsán. 
Jak důvod jeho slavení, tak činnost, která je s tímto dnem spjata, ale i speciální jídlo a pití, 

                                                      
641 Úryvek z Pivovarovova mystifikačního textu Můj přítel M. G., citováno z: Пивоваров 2004a, s. 117–118.  
642 U příležitosti výstavy vyšla publikace: Пивоваров 2015c. 
643 Hebrejské názvy jsou psány jazykem ivrit.  
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které jsou pro danou příležitost nejvhodnější. Tak například „Svátek Chaloupek zapadaných 
sněhem“ (obr. 239) připomíná těžkosti prvních osadníků, kteří přijeli do tajgy. V tento den 
staví každá rodina doma chaloupku pokrytou vatou. Jak je chaloupka hotová, všichni jdou 
ven a hrají si na sněhu. Když se prochladlí vrátí domů, zalezou si do chaloupky, kde při 
svíčkách společně večeří. Jako rituální pokrm se doporučuje salát z červené řepy, kuřecí 
vývar s noky a nadívaná ryba. Během „Svátku Zbavování se Strachů a Pochybností“, kdy se 
připomíná legenda o Žluté myši, která lidem přinesla ze „Záhrobního carství“ posvátnou 
„Sútru strachů a pochybností“ se kromě vyvěšování žlutých vlajek, obdarovávání dětí žlutými 
myškami a jedení žlutých pokrmů čte tento posvátný svitek, který Viktor Pivovarov vytvořil 
jako samostatné umělecké dílo (obr. 138).  
Pro Milenu Orlovou jsou „Děti oblaků“ portrétem disidentského světa v rámci sovětské 
kultury, portrétem tvůrčí inteligence schované ve svých norách, chaloupkách, která si 
vytvořila své vlastní náboženství, svou vlastní kulturu.644 Album Lišky a svátky ale nemusíme 
chápat jen jako obraz skrytého intelektuálního světa v sovětském období, představuje 
obecně důležitost rodinného zázemí, vztahů, přátelství, útulnosti domova, společně 
stráveného času v době, kdy vnější svět znamenal nebezpečnou, nepřátelskou zónu.  
Ale zpět k albu a jeho hlavním hrdinkám, tedy liškám. Proč právě toto zvíře? Umělcova první 
vzpomínka na lišku spadá do doby tatarské evakuace, kdy se „zrzka“ s dlouhým ocasem 
objevila v zasněžené krajině a dlouho běžela za sáněmi, na kterých Sofia Borisovna převážela 
chléb. Liška a sníh se tak pro Pivovarova staly symboly Ruska jako takového. Takto se objevily 
například v sérii Zimní cesta nebo na kresbě Liška v zasněženém městě (obr. 240) či na 
obraze Zasněžený Malevič (obr. 241).  
Liška je ve většině kultur vnímána jako démonické, podlé, vychytralé, lstivé zvíře spojované 
vždy s ženskou energií.645 Výraznou postavou je především v čínské mytologii, kde 
představuje smyslného nebezpečného ženského démona schopného brát na sebe 
nejrůznější podoby, tvorem noci, tělesné touhy, který z mužů vysává životní energii. Tyto 
vlastnosti lišky využil ve svém románu Svatá kniha vlkodlaka Viktor Pelevin (obr. 244).646 
Hlavní hrdinka, tisíce let stará liška A-Čůri, má podobu mladé svůdné dívky s liščím ohonem, 
kterým hypnotizuje muže a následně z nich odčerpává životní energii. Viktor Pivovarov 
v době, kdy vytvářel album Lišky a svátky o Pelevinově knize ještě nevěděl, nicméně spojení 
lišky a ženské erotiky v jeho díle také najdeme. Například na kresbě, která je parafrází 
Böcklinova obrazu (obr. 242 a 243), kde se objevují nahé ženské postavy s liščími ohony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
644 Орлова 2006a, s. 16.  
645 Cooperová 1999, s. 104.  
646 Pelevin, Viktor. Svatá kniha vlkodlaka. Praha: Nakladatelství Plus, 2011. V českém vydání byla na obálku 
knihy použita reprodukce Pivovarovova obrazu Dívka s citronem ze série Jedlíci citronů.  
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CHOCHOTY A CHOBOTY 
Humor, groteska a erotika 

 
Vladimir Jankilevskij popsal konceptualismus jako asexuální umění.647 A skutečně u většiny 
umělců řazených do moskevské konceptuální školy tato tematika chybí. Ilja Kabakov se 
zmínil, že v jeho tvorbě zcela chybí sexualita, zvířata a děti: Je to pro mě tak nezajímavé, že 
se mi to ani nechce vysvětlovat. […] Dětí a zvířat jsem se bál vždycky […]648 
Tato tvrzení rozhodně neplatí pro tvorbu Viktora Pivovarova, pro kterého se humor často 
spojený s erotickou a animální tematikou stává nezbytným kořením vážných existenciálních 
či metafyzických témat. Série obrazů a kreseb, o kterých bude řeč, představují určitou 
hygienickou proceduru myšlení, která je nezbytná k udržení rovnováhy, k odlehčení vážných 
témat. Mimochodem podobnou hygienou mysli jsou i obrazy zesměšňující sovětské idoly. A 
tak groteskně sexuální obrazy ze série Krasavci odlehčují vážnost a tragičnost Temných 
pokojů, postavy čichající k hovnu z cyklu Lidské, příliš lidské snášejí na zem metafyzické figury 
Eidosů a Mystická myš či Myš diskurzu zlehčují filosofickou vážnost cyklu Duše medúzy.  
 

Co je hlavní příznak svobody? Veselí. Čím je člověk zamračenější, tím je méně svobodný. 
Nemusím snad vysvětlovat, o jaké veselí se jedná. Není to veselí vtipálků, je to veselí jako 

pozadí vědomí, já toto pozadí nazývám zlatým, zlaté pozadí, na kterém se rozehrává 
například poezie Puškina, ať už píše o jakékoli blbosti. Ze všech lidí, které se mi podařilo 

v životě potkat, byli nejsvobodnějšími Alexandr Moisijevič Pjatigorskij a moji milovaní přátelé 
Sapgir a Cholin, a u všech tří toto zlaté pozadí prosvítalo.649 

 
 
Chochoty a choboty, Krasavci  
Cykly obrazů Chochoty a choboty a Krasavci, které na sebe plynule navazují, pracují se 
spojením lidského a zvířecího v eroticko-groteskním kontextu (obr. 245247).  
V kulturní tradici najdeme mnoho příkladů vizuálního propojení lidské postavy a zvířete. Je 
zajímavé, že se jedná především o propojení božských bytostí se zvířecí podobou. 
Vzpomeňme egyptská božstva se zvířecími hlavami nebo převtělování Dia do podoby labutě, 
orla či býka za účelem erotických spojení. I v křesťanské tradici hrají zvířata důležitou roli. 
Duch svatý je znázorňován jako bílá holubice, Krista často symbolizuje beránek, ryba, pelikán 
krmící mláďata vlastní krví, fénix či lvice křísící mláďata k životu.650 Ale i podoba ďábla 
vychází ze živočišné říše. V raných vyobrazeních z Irska a Anglie má podobu kozla, lišky nebo 
opice. Od vrcholného středověku přebral podobu zejména kozla (rohy, kopyta), který má 
negativní symboliku danou Kristovým oddělením ovcí od koz (Mt 25,32).651  
K Pivovarovovým zoomorfním tvorům mají ale nejblíže bytosti z antické mytologie, jako byli 
kentauři, Panové, Silénové, Satyrové, Sirény, Tritóni, Ókeánovny či Néreovny. Ve většině 
případů tyto bytosti představovaly symboly živočišnosti, nespoutanosti, necivilizovanosti, 

                                                      
647 Bartelik, Marek. The Banner without a Slogan: Definitions and Sources of Moscow Conceptualism. In: 
Rosenfeld, Alla (ed.). Moscow Conceptualism in Context. Munich – Berlin – London – New York: Prestel – 
Zimmerli Art Museum at Rudgers University, 2011, s. 10.  
648 Кабаков – Эпштейн 2010, s. 112–113.  
649 Viktor Pivovarov, citováno z: Пивоваров – Серебряная 2014, s. 160–161. 
650 Royt 2006, s. 122.  
651 Tamtéž, s. 63. 
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byly úzce propojené s alkoholem a erotikou. Satyrové byli například často zobrazováni se 
vztyčeným penisem.  
A zmínit musíme samozřejmě také bajky a pohádky, ve kterých nalezneme nespočet příkladů 
propojení lidského a zvířecího, ať již ve vizuální podobě bytostí, či v povahových rysech. 
Viktor Pivovarov ve svých cyklech Chochoty a choboty a Krasavci navazuje na tuto dlouhou 
tradici směšování lidských a zvířecích rysů a originálním způsobem propojuje antickou 
erotickou živelnost těchto bytostí s humorným pohádkovým pojetím.  
 

Básník a žena s orientální knížkou 
Jednoho básníka pozvala na návštěvu přitažlivá mladá žena. Připravila mu večeři, něco 
smaženého. Do sklenice nalila červené víno. Pustila hudbu, útulné pološero. Podala mu 

nějakou orientální knihu o lásce. Vyprávělo se tam o milostných radovánkách jedné ženy 
s dvěma muži zároveň. Popisovalo se tam lůno této ženy. Bylo podobné, jak se tam říkalo, 

králíkovi s odřezanýma ušima. 
Básník se najedl, vypil víno, pochválil podařenou metaforu s ušima a odešel domů.652 

 
 
Lidské, příliš lidské  
Mezi lety 2013 a 2014 vytvořil Viktor Pivovarov cyklus obrazů (obr. 248250), jehož název si 
vypůjčil z knihy Friedricha Nietzscheho Lidské, příliš lidské.653 Nietzsche ve svém spise 
vystoupil proti dosavadní metafyzické tradici ve filosofii. Pivovarov se ve svém cyklu snesl 
z metafyzických výšin na zem a zobrazil ty nejpřízemnější, nejprostší věci spojené s lidským 
životem: kouření trávy, polykání ranních tabletek, pití vodky, čichání k hovnu, šťourání 
v nose, škrábání na zádech, praní ponožek, stlaní postele atd. Umělec se snažil podívat se na 
člověka bez jakéhokoli filtru, zbavit se stereotypního nahlížení, ukázat ho obnaženého, 
neidealizovaného, a pomohl si při tom humorem, čistým humorem nezatíženým jakoukoli 
kritikou.  
 

Na záchod nechodil 
Kadil 

Kde spal 
Žvýkal 
Výkal 

Přitom říkal 
Že je všechno jedno 

Všechno 
Promění se v hovno.654 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
652 Povídka Viktora Pivovarova, citováno z: Пивоваров 2010a, s. 202.  
653 Nietzsche, Friedrich. Lidské, příliš lidské. Praha: Oikoymenh, 2011. 
654 Cholin 2012, s. 37.  



 171 

Nikdo z vás nezná Cholina 
S cyklem obrazů Lidské, příliš lidské úzce souvisejí dva ilustrátorské počiny. V roce 2012 se 
olomoucký vydavatel Aleš Prstek obrátil na Viktora Pivovarova s prosbou o ilustrace 
k sborníku Cholinových básní Nikdo z vás nezná Cholina (obr. 251252).655 Původně bylo 
v plánu jen několik kreseb, ale Pivovarov se rozhodl ilustrovat celou knihu, a to bez nároku 
na honorář. Měl ale vysoké nároky na papír pro své kresby. Představoval si nekvalitní, 
zažloutlý papír, na který by maloval tuší a bělobou. Stále ho nemohl najít, až ho v garáži 
upoutal špinavý balicí papír, kterým byla přikrytá podlaha při rekonstrukci domu. A to bylo 
ono! Díky Viktorovi, který redaktorům zprostředkoval kontakt do brémského archivu, byla do 
knihy zařazena Cholinova novela o dobrodružství ruských umělců v Paříži s názvem Pět 
minus, která byla publikována vůbec poprvé. A zaplaceno nakonec také dostal. Pan Prstek 
mu přivezl pytel výborných domácích brambor.  
 

Hlásil jsem se do Moskevskýho svazu malířů, nevzali mě. Říkal jsem si, že když mě vezmou, 
daj mi nějakou podporu. Ale hovno! Do svazu mě nevzali. Obrazy nevystavili. Vyhodili mě 

zavřenejma dveřma. To je výsledek mojí dlouholetý práce na poli čistýho umění. O kterým ti 
sráči ze svazu nemaj ani ponětí. K přátelům přijdeš na návštěvu jako k lidem a oni tě nepustěj 
dovnitř. Vyhazujou tě, div že tě nevykopnou na ulici. Prý že se nemeju, smrdím, že jsem si půl 

roku nevyměnil košili, že jsem zasmradil celou místnost. Stejná písnička jako ve škole. 
Dokonce ani ta kurva Pepelnikovová, která podle všeho byla mojí první ženskou, mě k sobě 
nepustí. A Valentýn Gorobec mi dal do držky. Co jsem mu udělal? Prý jsem jeho ženě zalezl 
pod sukni. Přísahám, že to sama vyprovokovala. Nohy zdvihala až nad hlavu, čubka jedna. 

Křičí na mě, že mám špinavý hnáty, ale že kunda jeho ženy je čistá, že chytat ušlechtilý ženský 
za mrndu se nesluší. Ta je tak ušlechtilá, že se vyspala se všema malířema v Moskvě. Řekl 
jsem mu, aby nežvanil, kokot kokotovič. A on mi dal do držky. Kde je tady spravedlnost? 

Věděl, svině, že jsem impotent, že tu jeho čubku přefiknout nemůžu, že jen tak ze zvyku si chci 
šáhnout na kunidlo, prstíkem si zašťárat, že si ho honím. Věděl to, a zbil mě! Hovado!656 

 
 

Nikolaj Nikolajevič 
Tím druhým ilustrátorským počinem jsou kresby ke knize Juze Aleškovského Николай 
Николаевич (Nikolaj Nikolajevič) (obr. 252).657 Aleškovskij knihu napsal v roce 1970, kdy 
nemohla být publikována a kolovala po Moskvě pouze v samizdatu. Román napsaný tím 
nejsprostším slangem vypráví příběh kapesního zloděje, kterému je po uplynutí trestu 
nabídnuta práce ve vědeckém genetickém ústavu. Má se stát dárcem spermatu. Vše jde 
podle plánu do doby, než se opije a začne mít s masturbací problémy. Pomůže mu mladá 
pracovnice ústavu, do které se Nikolaj zamiluje. Kniha s Pivovarovovými ilustracemi vyšla 
v roce 2014, v době přísné „putinovské cenzury“. Musí být zabalena ve fólii a označena jako 
nepřípustná do osmnácti let. Knihkupci ji odmítají a kniha se neprodává.  
 

                                                      
655 Tamtéž.  
656 Ukázka z povídky Pět minus, která vyšla v rámci knihy: Cholin 2012, s. 181–182. Povídku Pět minus přeložil 
Jakub Šedivý.  
657 Алешковский, Юз. Николай Николаевич. Москва: Пробел, 2014.  
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Prostě číst a tím spíše ilustrovat Aleškovského je neuvěřitelně očistný proces. Dokonce bych 
řekl, že Nikolaj Nikolajevič je jedna z nejvíce povznášejících knih ruské literatury. Něco jako 

Božská komedie. Na rozdíl od Italů máme dvě: Moskva-Petušky a Nikolaj Nikolajevič.658 
 
Cyklus Lidské, příliš lidské, ilustrace k Aleškovskému a k Cholinovi mají mnoho společného. 
Představují velkou svobodu jak po formální stránce, tak po obsahové. Jsou uličnickým 
gestem, upuštěním páry, osvobozujícím výkřikem, necenzurovaným projevem. Nezbytným 
očistným procesem, po kterém je možné zase chvilku mluvit o „vážných“ věcech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

658 Citát z připravované knihy Viktora Pivovarova Продолжение (Prodloužení) vydávané nakladatelstvím 
Artguide.  
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ZTRACENÉ KLÍČE 
Viktor Pivovarov a staří mistři 

 
Pokud budeme mluvit o vztahu Viktora Pivovarova k umění starých mistrů, nevyhneme se 
otázce, jaké postavení má tradiční forma obrazu v současném umění. Pochybnosti o obraze 
jako vhodném médiu zobrazení se v historii objevily mnohokrát. Poprvé během velké 
obrazoborecké vlny v 8. století, kdy církev řešila teologický problém, zda zobrazení světců 
není návratem k modloslužebnictví. Na konci 19. století, v souvislosti s vynálezem fotografie, 
kdy vyvstala zásadní otázka, zda je obraz stále ještě potřebný. V novodobé historii negovaly 
obraz Duchampovy ready-made a celé dadaistické hnutí. Zrušení závěsného obrazu 
požadovali také ruští konstruktivisté, originalitu a jedinečnost obrazu zpochybnili pop-artisté 
a nejtvrdší úder pro obraz představovalo konceptuální umění. I v oblasti teorie umění byly 
obrazu zasazeny tvrdé rány, přes dekonstruktivistické teorie Jacquesa Derridy, teorie o konci 
reálnosti a vyčerpanosti umění Jeana Baudrillarda až k tezím simulacionismu a apropriací, 
které vyzvedly princip zastupitelnosti všeho, zrušení jediného autora, osobního stylu či 
rukopisu. Snad nejvíce tyto myšlenky našly své uplatnění v newyorské škole (Jeff Koons, 
Sherrie Levine aj.). Jak poznamenala Milena Slavická,659 obraz byl v průběhu novodobé 
historie zbaven sakrálnosti, jedinečnosti, duchovnosti, zrušil se mýtus o jedinečném tvůrci, 
odkud pak vedla cesta k přivlastnění si obrazu někoho jiného nebo ke hře na kolektivní 
autorství. Obraz ale všechny tyto rány „ustál“, postavil se opět na nohy a žije dál 
v nejrůznějších formách. Jak poznamenal Tomáš Pospiszyl, lekce modernismu ukázala, že se 
obraz obejde bez mimetické funkce, bez iluzivnosti i zobrazení skutečnosti, cílem malby je 
autorská výpověď, zprostředkování myšlenky.660 Obraz může být použit stejně jako jakékoli 
současné médium. Problematikou změn média obrazu se zabývala výstava Poslední obraz, 
kterou připravila Milena Slavická v roce 1997 v Galerii Rudolfinum, kde vystavovali mladí 
autoři malující obrazy a kde byla představena celá škála přístupů k malbě.661 
U Viktora Pivovarova nenajdeme žádné stopy po postmoderní hře s obrazem ve smyslu 
přivlastňování si cizích děl či řešení otázky autorství. Viktor Pivovarov s díly minulosti vede 
živý dialog. Nesouzní také s názory, že mýtus jedinečného tvůrce skončil. Naopak, Viktor 
Pivovarov věří v existenci tzv. absolutního obrazu, tedy takového, který v sobě s maximální 
úplností akumuluje kolektivní nevědomí i vědomí doby, a nejen akumuluje, ale také 
formuluje. Jsou to ty obrazy, bez kterých si historii umění neumíme představit.662 A takové 
obrazy podle Viktora Pivovarova mohou vznikat neustále, i v současném umění. V rozhovoru 
se sebou samým pro časopis Garage Pivovarov srovnal výtvarné umění a balet.663 Napsal, že 
tradičním baletem je velmi těžké vyjádřit například Beckettovy texty, k tomu jsou zapotřebí 
jiná gesta, rytmus, dokonce i jiné tělo tanečníka než v klasickém baletu. Ale u výtvarného 
umění je situace jiná. Zde se Beckett rembrandtovským způsobem „zatancovat“ může. 
Tradiční obraz může vyjádřit vidění i cítění člověka 21. století.  

                                                      
659 Slavická, Milena. Obraz po obraze. In: Ševčík, Jiří – Morganová, Pavlína – Nekvindová, Terezie – Svatošová, 
Dagmar (eds.). České umění 1980–2010. Praha: AVU, 2011, s. 443–446.  
660 Pospiszyl, Tomáš. Konec malby. In: Ševčík, Jiří – Morganová, Pavlína – Nekvindová, Terezie – Svatošová, 
Dagmar (eds.). České umění 1980–2010. Praha: AVU, 2011, s. 461–462.  
661 Slavická, Milena (ed.). Poslední obraz. Praha: Galerie Rudolfinum, Občanské sdružení pro podporu 
výtvarného umění, 1997.  
662 Монастырский 1999, s. 23–24.  
663 Пивоваров, Виктор. Виктор Пивоваров беседует сам с собой. Garage, 2016, s. 148.  
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Ke konci šedesátých let tradiční obraz namalovaný olejem jako by byl unavený – přestal 
působit. Tehdy se také objevily dodnes velice vážné úvahy o tom, že obraz jako takový 

skončil, že malba je mrtvá, že patří k určitému konkrétnímu kulturnímu období. Otázka je to 
příliš složitá, já se přikláním spíš k tomu, že obraz a malba byly unaveny, a teď se mi začíná 

zdát, že si odpočinuly a že už se zvedají, zase vidím u mladých malířů obrazy, které jsou živé, 
plné energie.664 

 
U Viktora Pivovarova najdeme ještě jednu důležitou věc, jakkoli to může znít banálně, a tou 
je oddanost kultuře. Přes všechny nezbytné změny v umění, věří v trvání a kontinuitu kultury 
a v její vnitřní hlubokou soudržnost. Umělcova láska k dílům minulosti (především k dílům 
Brueghela, Vermeera, Terborcha, Millaise, Böcklina, Hammershøie, Balthuse a Hoppera) mu 
umožňuje chápat obraz v jeho vnitřním významu a poslání, porozumět mu jako základnímu 
kameni evropského humanismu (jakým je například i kniha), chápat ho jako nezbytný 
fenomén evropské kultury, a dokonce jako určitou záruku jejího trvání. Odtud také pramení 
umělcův vztah ke sbírkám umění a k muzeím, které považuje za garanty kulturní kontinuity. 
A odtud vyvěrá i umělcův vztah k tradiční technice olejomalby. Závan oleje a terpentýnu 
Viktor Pivovarov poprvé ucítil na střední umělecké škole a zamiloval si ho: Kreslil jsem tužkou 
a akvarelem. Ale jeden můj spolužák mi slíbil, že mi ukáže olejové barvy. Pozval mě k sobě 
domů. Měl dokonce skicář. A měl dokonce paletu s dírou na palec. A štětce, tuby, olejničku. A 
to všechno božsky vonělo lněným olejem a terpentýnem.665  
Stejně tak nikdy nepřestal milovat prostředí muzeí a galerií: Mě nezajímají večírky, moře, 
lázně, cestování… Ukrutně to nenávidím. Můžu žít jen ve svém ateliéru a v muzeu – 
jakémkoli: současném, ultrasoučasném, starém. Jen tam je vzduch, který můžu dýchat.666  
Jaký kontrast ke Kabakovovi, který o Puškinově muzeu v Moskvě píše jako o temném, 
utlumujícím místě plném nudných stěn.667  
I to byl zřejmě důvod, proč dal Ilja Kabakov ve své tvorbě přednost instalacím před obrazy. A 
jak se v rozhovoru s Michailem Epštejnem vyjádřil, k umělecké činnosti vyjma instalací, nikdy 
lásku nechoval.668 
 
Je ale nutné zdůraznit, že Viktor Pivovarov s tradičním médiem obrazu pracuje 
konceptuálním způsobem. Jeho série obrazů, ve které vede dialog s díly starých mistrů, jsou 
svědectvím myšlenkových procesů. Nejde o pouhé vyjádření obdivu a lásky k chef-d’œuvrům 
minulosti. Ostatně podobným způsobem s formou obrazu pracují i další představitelé 
moskevské konceptuální školy, například Vitalij Komar a Alexandr Melamid nebo Igor 
Makarevič (Ganymed) (obr. 253). Erik Bulatov pak představuje zcela radikální názor. Ve své 
autobiografické knize zdůraznil, že obraz je pro něj jedinou možnou formou vyjádření,669 
která se instalacím nemůže vyrovnat: Zdá se mi, že instalace připomíná ze všeho nejvíce 
operetu nebo současný muzikál. Muzikál je také syntetické umění […] Samozřejmě muzikál je 

                                                      
664 Viktor Pivovarov, převzato z rozhovoru: Vondra 1996, s. 86–91.  
665 Пивоваров 1997a. 
666 Коробейникова 2017.  
667 Кабаков 2008 (napsáno 1980), s. 110.  
668 Кабаков – Эпштейн 2010, s. 42.  
669 Булатов 2009, s. 123.  
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krásná věc, ale bylo by směšné říct, že může nahradit operu, balet nebo komedii. Stejně tak 
instalace nikdy nenahradí obraz.670  
Ještě radikálněji se Bulatov vyjádřil k akcím Alexandra Brenera a Olega Kulika, které považuje 
za obyčejné výtržnictví, kterým by se neměla zabývat umělecká kritika, ale policie.671 
Viktor Pivovarov, ač velký obhájce obrazu, ale takto negativní postoj nesdílí ani k instalacím, 
ani k performancím. Například Kulikova akce, kterou předvedl v roce 2000 ve smíchovském 
kostele, na něj udělala velice silný dojem. A v roce 2002 osobně napsal ministru 
spravedlnosti Stanislavu Grossovi žádost o udělení politického azylu pro velmi radikálního 
performera Ter-Ogaňana.672  
 
S díly starých mistrů se může vést dialog i jiným způsobem než skrze obraz. Na otázky 
vyslovené v minulosti starými mistry mohou umělci reagovat i novými médii. Například 
fotografiemi jako Cindy Shermanová (History Portraits) nebo Ivan Pinkava (Heroes)  
(obr. 254), instalacemi jako bratři Chapmanové (obr. 255) či multimediálními díly jako Mat 
Collishaw.  
 
 
Zátiší  
Svou první sérii zátiší namaloval Viktor Pivovarov v roce 1987 a pokračoval v ní pak ještě v 
letech 2001 a 2004 (obr. 256 a 257). První série vznikla v době, kdy umělec prožíval tvůrčí 
krizi; návrat k jako školnímu malířskému úkolu mu pomohl krizi překonat. Při malování těch 
nejjednodušších věcí rozestavěných na stole si uvědomil, že se dotýká daleko hlubší 
problematiky, problematiky podstaty obrazu, světla a stínu, formy a materiálu, horního a 
dolního, části a celku.673 
Největší inspirací byla zátiší Francisca Zurbarána (obr. 258). Podobně jako on maluje i 
Pivovarov předměty vždy rozestavěné frontálně jako světce na ikoně. V této pozici stojí autor 
a předměty proti sobě rovnocenně, a může tak mezi nimi vzniknout rozhovor. Viktor 
Pivovarov svou sérii zátiší proto také pojmenoval Rozhovor o citronové kůrce.  
A s jakými předměty umělec vlastně mluví? S kastrůlky, mističkami, co mají omlácené okraje, 
hrníčky, noži s dřevěnou rukojetí, pánvičkami a dalšími „ubohými“ věcmi, které si přivezl 
z Moskvy. A o čem spolu mluví? O dětství, o chudém pokoji v komunálním bytě, o bílém 
naškrobeném ubruse na stole, o večerním slunci za oknem, zkrátka o ztraceném ráji dětství. 
Nikoliv o těžké dusivé atmosféře tehdejšího postalinského Ruska, jak píše Petr Nedoma.674  
A o smrti? O smrti se také mluví. Vždyť zátiší vždy zobrazovala především jídlo, květiny, lebky 
a svíčky. Jídlo nás drží při životě, ale zároveň se během chvíle proměňuje v exkrementy nebo 
plesniví, hnije, kazí se, a stejně tak květiny záhy vadnou. Jedná se o symboly prchavosti, 
pomíjejícnosti našeho života. Velice zajímavě tuto tematiku uchopil Mat Collishaw, který 
pořídil fotografie jídel, která si vyžádali jako svůj poslední pokrm zločinci před rozsudkem 
smrti (obr. 295).  
 

 
 

                                                      
670 Tamtéž, s. 34.  
671 Tamtéž, s. 117.  
672 Archiv NFVP, inv. č. 113.  
673 Pivovarov 1992b, s. 132.  
674 Nedoma 2014, s. 10.  
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Třpytí se slípky když vidí 
spršky záře 

a slyší zelený šum 
a ptáky lháře 
švitořit la la la 

to hvězda Vodnáře 
se na nás usmála 

 
Ohryzek jablka 

zvadlý květ ve váze 
vychladlý čaj 

je zbytečné lhát 
 

Půjdeme spát 
a už se nevzbudíme 
a dlouho budeme žít 

a až se navrátíme 
spojí se osudu nit.675 

 
Žiji si blaze 

hýčká mě Androgyn 
ve zlaté Praze 

Vezmu si analgin 
nakreslím zátiší, políbím ženu 

Inu 
je mi blaze ve zlaté Praze 

 
A když ve své snaze 
se náhle začnu dusit 

popojít k oknu stačí zkusit.676 
 

Přišel jsem k bratranci a ten mi ukázal zátiší, které namaloval olejovými barvami. Byl to pro 
mne nezapomenutelný zážitek. Z jakého důvodu? Především to byla fascinace zázrakem 

mimesis. Ukazuje se, že v lidských silách je vytvořit něco, co opakuje, odráží viděný předmět. 
A za druhé: podobné opakování, odrážení, dává možnost uvidět krásu tohoto předmětu, 

která by bez tohoto odrazu nebyla viditelná.677 
 

                                                      
675 Báseň Viktora Pivovarova vydaná v rámci knihy: Пивоваров 2017a, s. 314. Citováno v překladu Mileny 
Slavické. 
676 Pivovarova báseň publikovaná v knize: Пивоваров 2017a, s. 326. Citováno v překladu Mileny Slavické. 
677 Viktor Pivovarov, citováno z: Пивоваров – Серебряная 2014, s. 301.  
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U děl Pivovarova stejně jako u holandských zátiší nejdřív divák dostává estetickou injekci a 
potom se teprve chce dozvědět, z jakých alegorických ingrediencí sestává tekutina, kterou do 

vás dostali.678 
 

Viktor Pivovarov nebyl jediný mezi ruskými neoficiálními umělci, koho přivábila síla těch 
nejvšednějších předmětů. Takovým zátiším se ve své tvorbě věnoval například Michail 
Roginskij (obr. 20) nebo Vladimir Vejsberg (obr. 34), jehož monochromní bíle laděná zátiší 
připomínají metafyzickou malbu Giorgia Morandiho.679 
 
 
Děti bohů  
Cyklus vznikl v roce 2012, čítá sedmnáct děl a stejně jako zátiší nebo obrazy ze série Jedlíci 
citronů odkazuje k dílům starých mistrů jak po formální, tak tematické stránce. Obraz 
Dědečku, viděl jsi Boha (obr. 259), který se stal ústředním dílem klatovské výstavy,680 
obměňuje kompozici plátna Domenica Ghirlandaia z roku 1490 (obr. 260), dcera Persefony 
má zase na svém oděvu výřez obrazu Caspara Davida Friedricha (obr. 261). Viktor Pivovarov 
nám s velkou dávkou humoru představuje děti bohů, které žijí v současné společnosti. 
Přičemž jako bohy chápe i literární postavy, například Ofélii nebo Pinocchia. V řecké 
mytologii se setkáváme s mnoha slavnými potomky bohů, přičemž se většinou jedná o 
výjimečné hrdiny, jakými byli Achilles (hrdina trojské války), Perseus (přemožitel Medúzy), 
Herakles (silák plnící dvanáct těžkých úkolů), Orfeus (odvážlivec ochotný vydat se pro svou 
lásku až do podsvětí). Jak ale vypadají potomci bohů dnes? Syn Eróta je bezdomovec s porno 
časopisem v ruce (obr. 262), vnuk Dionýsa zjizvený alkoholik (obr. 263), syn Área skinhead. 
My všichni jako potomci bohů představujeme možná degenerovanou společnost, která ale 
není představena v tomto cyklu pesimistickým či kritickým, ale spíše tragikomickým 
způsobem.  
 
 
Ztracené klíče  
Osm rozměrných pláten vytvořil Viktor Pivovarov v roce 2015 a následujícího roku byly 
vystaveny v Puškinově muzeu v Moskvě souběžně s retrospektivní výstavou, která probíhala 
v muzeu Garage.681  
Múzy tentokrát na umělce promluvily skrze reprodukci Cranachovy Melancholie z Colmaru a 
Viktor Pivovarov se zamiloval (obr. 264). A nejen do Melancholie, která mu od chvíle, kdy ji 
uviděl nedala spát, ale postupně do celého Cranachova díla.  
A nakonec se s Cranachem propojil cyklem obrazů, ve kterém diskutuje nejen s díly 
wittenberského mistra, ale i s Brueghelem a Bellinim. Tedy v zásadě s díly z období 15. a 16. 
století. Ne náhodou se jedná o údobí, kdy došlo k oddělení obrazu od chrámové stěny 
(fresky, mozaiky), tedy o éru, kdy byl závěsný obraz ustanoven v evropské malbě.  

                                                      
678 Кобрин, Кирилл. In: Тиронс, Улдис. Маша мыла раму, Беседа с Виктором Пивоваровым. Rigas laiks, 
лето, 2013, s. 84.  
679 V roce 2012 uspořádala Treťjakovská galerie v Moskvě výstavu, která srovnávala klasická a současná zátiší, 
včetně těch Pivovarovových. Viz: Усачева, С. В. Натюрморт. Метаморфозы, диалог классики и 
современости. Москва: Государственная Третяковская Галерея, 2012.  
680 Pivovarov 2017a.  
681 Пивоваров 2016c.  
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Cyklus pojmenoval Ztracené klíče. Název lze interpretovat dvojím způsobem. Na jedné straně 
může vyjadřovat smutek nad tím, že jsme ztratili klíče k porozumění děl starých mistrů, že již 
nejsme schopni pochopit skutečný obsah, smysl obrazů minulosti. Na druhou stranu se ale 
může jednat také o záměrné „zahození klíčů“, čímž se otevírá možnost pro diváka, který díky 
tomu má šanci zapojit vlastní fantazii, intuici a významy obrazů sám domýšlet.  
O co se jedná ale zcela určitě, je vyjádření lásky a obdivu k dílům starých mistrů. Já zbožňuju 
klasické umění a vnímám staré mistry jako své současníky a spolubesedníky. Moje nadšení a 
úcta k nim je vyjádřena v cyklu Ztracené klíče.682 
 
Pivovarov s díly, která ho inspirovala, pracoval svobodně. Zachoval ale většinou klasický 
prostor, tedy obraz jako okno do světa, a uvnitř tohoto prostoru pak určité prvky ponechal, 
některé přidal nebo odebral. Většinu postav svlékl, aby se vyhnul historickým konotacím. 
Velkou pozornost věnoval draperiím, které se stejně jako u starých mistrů stávají 
samostatným vysoce estetickým prvkem.  
 
Sérii zahajuje obraz Melancholie (obr. 265), který byl inspirován Cranachovým dílem 
z colmarského muzea. Cranach vyšel z Dürerovy slavné mědirytiny,683 ale řadu věcí pozměnil, 
přidal především motiv ostrouhávání klacíku, který lze chápat jako metaforu nesmyslnosti 
jakéhokoli snažení, potažmo smutku a opuštěnosti. Viktor Pivovarov tento motiv ponechal, 
ženskou postavu ale svlékl, zbavil křídel a posadil ji na červenou draperii, která připomíná 
původní oděv na Cranachově obraze. Tři dětské postavičky zaměnil za kostlivce, který dítěti 
na houpačce ukazuje prsten jako symbol zasnoubení života se smrtí.  
V knize Sigmunda Freuda z roku 1916 Truchlení a melancholie, která posloužila mnohým 
interpretacím melancholie 20. století, je tento stav spojován s pocity ztráty, ale na rozdíl od 
smutku, který vzniká z nějaké konkrétní příčiny (například smrt blízkého člověka), 
melancholie vzniká z nejasných důvodů, které Freud dává do souvislosti s poruchami identity 
a vědomí vlastního „já“.684 Viktor Pivovarov považuje, ostatně stejně jako Søren Kierkegaard, 
melancholii za užitečný duševní stav. Chápe ho jako stále přítomnou obavu z čehosi sice 
nekonkrétního, leč bytostně důležitého. Melancholii prožívá jako existenciální úzkost, která 
mu ale umožňuje další duchovní růst.685  
 
Druhý obraz Myslitel (obr. 266) byl inspirován dílem z roku 1490 od Giovanniho Belliniho ze 
série Čtyři alegorie (obr. 267). Klíče k tomuto dílu byly natolik ztraceny, že je uváděn pod 
různými názvy: Závist nebo Pomluva. A Viktor Pivovarov právě této tajemnosti využívá.  
 
V případě třetího obrazu Dvě zrcadla (obr. 268) byly k dílu, kterým se Pivovarov inspiroval, 
nejenom ztraceny interpretační klíče, ale ztratil se i samotný autor. Obraz se jmenuje Kouzlo 
lásky, vznikl pravděpodobně mezi lety 1480–1490 a je uložen v Museu of Fine Arts v Lipsku 

                                                      
682 Комиссарова, Анна. Виктор Пивоваров: „Гораздо труднее найти примеры долговременного искусства“ 
[разговор]. Солта, 31. 4. 2016. Dostupné [on-line]: https://www.colta.ru/articles/art/10577-viktor-pivovarov-
gorazdo-trudnee-nayti-primery-dolgovremennogo-iskusstva [cit. 16. 1. 2021]. 
683 Nejobsáhlejší interpretace Dürerovy rytiny viz: Klibansky, Raymond – Saxl, Fritz – Panofsky, Erwin. Saturn 
and Melancholy. London: Thomas Nelson & Sons, 1964. 
684 Freud, Sigmund. Trauer und Melancholie, 1916. Česky vyšlo pod názvem Truchlení a melancholie v rámci 
knihy: Freud, Sigmund. Vybrané spisy III. Praha: SZdN, 1971. Viz také: Kristeva, Julia. Black Sun, Depression and 
Melancholia. New York: Columbia University Press, 1989.  
685 Více o melancholii viz katalog výstavy Melancholie v Moravské galerii v Brně: Ingerle, Petr – Chamonikola, 
Kaliopi (eds.). Melancholie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000.  

https://www.colta.ru/articles/art/10577-viktor-pivovarov-gorazdo-trudnee-nayti-primery-dolgovremennogo-iskusstva
https://www.colta.ru/articles/art/10577-viktor-pivovarov-gorazdo-trudnee-nayti-primery-dolgovremennogo-iskusstva
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(obr. 269). Viktor Pivovarov zachoval jen prostor obrazu a ústřední postavu, jinak vše změnil. 
Důležitou roli na obraze hrají dvě zrcadla, jedno drží dívka, druhé svalnatý skřet. První 
ukazuje dívku, jak ona vidí sama sebe, druhé, jak ji vidí jiní. Motiv dvou zrcadel se v díle 
Viktora Pivovarova objevil již několikrát. Cyklus Deník výrostka zakončuje obraz Sen mezi 
dvěma zrcadly (obr. 166) a album Svědectví současníků uzavírá list s následujícím textem: 
Když přijdeš na Rudé náměstí jenom tak, nic neuvidíš. Musíš si s sebou přinést dvě zrcadla a 
stoupnout si mezi ně. Když zrcadla nastavíš ve správném úhlu, uvidíš takové věci, že se ti o 
nich ani nezdálo.  
Dvě zrcadla vytvářejí jakýsi snový, neskutečný a nekonečný prostor, ve kterém získávají 
reálné motivy nové, posunuté významy, stejně jako v případě Pivovarovových obrazů.  
 
Obraz Stopa šneka (obr. 270) svou ústřední postavou odkazuje na dílo Pietera Brueghela 
staršího Bláznivá Markéta z Musea Mayer van den Bergh v Antverpách (obr. 271). Hrdinka 
legendy populární ve Flandrech již v 15. století zosobňovala jakousi pekelnou fúrii, 
semetriku, bláznivou ženu symbolizující destrukci a sebezničení. V roce 1561 (ve stejném 
roce vznikl i obraz) byla v Antverpách uvedena na toto téma divadelní hra, která zcela jistě 
Brueghela k jeho „boschovsky“ laděnému obrazu inspirovala. Téma bláznivé Markéty se 
v tvorbě Viktora Pivovarova objevilo již v roce 1970 (obr. 272), tedy na úplném začátku jeho 
volné tvorby. Zde má Markéta na sobě rozepnutý kabát, pod kterým je vidět její nahé tělo. 
Viktora Pivovarova k tomuto ztvárnění podnítila událost, jež se odehrála v roce 1944 po jeho 
návratu z tatarské evakuace do Moskvy. Na dveře bytu zazvonila žebračka, která tvrdila, že 
přežila požár, a aby demonstrovala svou zoufalou situaci, rozevřela kabát, pod kterým měla 
nahé popálené tělo. Na osmiletého chlapce toto divadelní, zoufalé gesto velmi zapůsobilo.  
Vraťme se ale k Markétě z roku 2015. Proč název Stopa šneka? Stejně jako v případě 
Brueghelova obrazu Ikarův pád, kde je hlavní motiv redukován na nepatrný detail, i na 
Pivovarovově obraze je nejdůležitější motiv představen jen jako nicotný prvek. V pravém 
dolním rohu se do kopce pomalu šine malý nenápadný šnek coby protiklad k běsnícímu 
sebedestrukčnímu šílenství hlavní postavy. Ulitu, která se stáčí do sebe, Viktor Pivovarov 
používá jako symbol introvertního chápání světa, jako symbol k pohroužení se do sebe 
samého.686 S tím koresponduje i ladění celého cyklu.  
 
S Autoportrétem v mládí (obr. 273), který svým názvem odkazuje k slavnému Joycovu dílu 
Portrét umělce v jinošských letech, se opět vracíme ke Cranachovi. Konkrétně k obrazu z roku 
1526, na kterém je kardinál Albrecht Brandenburský zobrazen jako svatý Jeroným ve své 
pracovně (obr. 274). Viktor Pivovarov ponechal řadu „cranachovských“ prvků jako lva, 
koroptve, červenou složitě řasenou draperii, mísu s ovocem, ale kardinála vyměnil za svůj 
autoportrét. Na stole leží otevřená kniha s reprodukcí Cranachova obrazu, který posloužil 
jako předloha, na stěně visí Pivovarův obraz z cyklu Obvody kruhu a z okna se díváme na 
Moskvu umělcova mládí.  
 
V případě Filosofického psa (obr. 275) Viktor Pivovarov z Cranachova obrazu zobrazujícího 
malého Jana Křtitele adorujícího Ježíška (1530–1540) (obr. 276) neponechal téměř nic. 
Zůstala jen kompozice a motiv poodkryté země, pod kterou bují podsvětí. Ježíška a Jana 
Křtitele vyměnil za dva filosofy: epikurejce naplňujícího jeden ze základních rysů této 
filosofie, a sice umění radovat se ze života: počátek a kořen všeho dobra je slast v žaludku; i 

                                                      
686 Пепперштейн 2016, s. 211.  
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moudrost a vyšší projevy života na ní závisí,687 a stoika, který se na něj dívá svrchu 
opovržlivým pohledem. Beránka nahradil pes, který si jako jediný všímá levitující misky.  
 
Cyklus Ztracené klíče představuje ucelený konceptuální projekt, jehož kulminací jsou dva 
poslední obrazy jako dvě důležitá finále.  
Milenecké setkání (obr. 277) obměňuje Cranachův oblíbený motiv nerovného páru  
(obr. 278), kdy mladá atraktivní dívka svádí starce a zároveň mu pokradmu z měšce vytahuje 
peníze. Lucas Cranach má mnoho variant tohoto tématu, přičemž Viktora Pivovarova nejvíce 
inspiroval obraz z roku 1531, kde je dívka natočena poodhalenými zády k divákovi. Téma 
nerovného páru je většinou vykládáno jako moralistní apel, dívka je představena jako lstivá 
svůdkyně a muž jako nadržený chlípník. Nic takového na Pivovarovově obraze nenajdeme. 
Milostné setkání je vášnivé, procítěné a oboustranně chtěné. 
Vůbec poprvé v celém cyklu zůstal hlavní hrdina oblečený, přičemž v současném oděvu, 
dívka je naproti tomu polooděná v historických šatech. Umělec zde využil osvědčený erotický 
kontrast, který tak proslavil díla Giorgioneho a Maneta. Starý a nový svět se zde setkávají, a 
nejen setkávají, ale vášnivě milují. Tímto způsobem je možné interpretovat celý cyklus, tedy 
jako milostné setkání s kulturou starých mistrů.  
 
Druhé finále cyklu Podobenství o snězeném vejci (obr. 279) odkazuje na Brueghelův obraz 
z roku 1568 Země hojnosti (obr. 280). Motiv vejce s příborem, který na Brueghelově obraze 
představuje jen nepatrný detail, povýšil Viktor Pivovarov na ústřední téma celé kompozice. 
Vyjedené vejce tak představuje druhý konec celého cyklu, konec hledání ztracených klíčů, 
který tak ostře kontrastuje s prvním pozitivněji laděným finále o lásce starého s novým. 
Snědeným, prázdným vejcem se obloukem vracíme k prvnímu dílu cyklu, tedy k melancholii, 
k duševnímu stavu hlubokého stesku a pocitu ztráty něčeho nenahraditelného, v tomto 
případě ztraceného ráje klasického obrazu. Viktor Pivovarov se zřejmě i proto dosud nevrátil 
k takto klasicky malovaným obrazům, jako by tímto finále zpochybnil svou víru v možnost 
přímého dialogu současného umělce se starými mistry.  
 

Pokušení ověřit si na sobě, na svou kůži a svou duši tento okouzlující brueghelovský a 
cranachovský způsob vyprávění o bytí bylo příliš veliké. Neustál jsem to.688 

  

                                                      
687 Laertios, Diogenes. Život a učení filosofa Epikura. Praha: Rovnost, 1952, s. 82.  
688 Viktor Pivovarov, převzato z: Пивоваров 2016d, s. 148.  



 181 

NECHÁVAT UZLÍČKY V NEBI 

Závěrem 
„Na onen svět“ chci vstoupit i se svým kapesníkem. A na tom trvám.689 

 
Citát Vasilije Rozanova velice dobře koresponduje s Pivovarovovým vnímáním 
nejobyčejnějších věcí. „Posvátné“, „vyšší“ je ukryto v nejmenších detailech a často 
v nejubožejších věcech, a může to být látkový uzlíček, posmrkaný kapesník, černý chleba se 
šproty, kastrůlek či zavařovací láhev na okně. Pivovarov všechny tyto předměty vnímá jako 
posvátné a jako posvátné je i zobrazuje. A totéž můžeme říct v případě dalších umělcových 
stabilních témat. Stejným způsobem totiž mytologizuje, sakralizuje, ale také poetizuje své 
dětství i dětství obecně, svou maminku, Moskvu, své přátele a moskevské umělecké a 
intelektuální prostředí. A skrze tyto motivy se snaží zahlédnout střípky onoho „vyššího“, 
„posvátného“, „nesmrtelného“, onoho světa, který zobrazuje ve svých cyklech „eidosů“, 
zahrad či kruhů. Přes všechna tato témata se jako nit vinou pocity osamělosti, opuštěnosti, 
ztracenosti, existenciální úzkosti. Nicméně u Viktora Pivovarova je z těchto stavů většinou 
naznačen únik nejčastěji v podobě cesty mizející za horizont či směřující do mystických 
zahrad. Není to samota, z které by nebylo úniku. A únikem může být i nadhled a humor, 
který provází většinu děl Viktora Pivovarova, humor, který je něžný, někdy i ostřejší, ale vždy 
je laskavý a představuje nezbytný očistný proces a protiváhu k vážným aspektům jeho 
tvorby.  
 
Je nutné ovšem reflektovat Pivovarovovo dílo i vzhledem ke kulturním kontextům, ve 
kterých vznikalo, a pokusit se stanovit jeho místo v rámci dobového českého, ruského, ale i 
mezinárodního uměleckého dění.  
Viktor Pivovarov vyšel z více méně tehdy izolovaného prostředí moskevských neoficiálních 
umělců, z prostředí, které Tomáš Pospiszyl označil jako „odloučené souostroví“.690 Umělci 
neměli možnost vystavovat doma ani v zahraničí, neměli možnost konfrontovat svou tvorbu 
a své estetické názory se západní uměleckým světem. Na druhou stranu jim tato 
odloučenost, jak poznamenal Jindřich Chalupecký,691 umožnila zůstat svobodnými a 
nezávislými na požadavcích uměleckého trhu. Situace se ovšem změnila v roce 1988, kdy 
proběhla aukce Sotheby’s a samozřejmě i následně po roce 1989, kdy se „odloučené 
souostroví“ náhle propojilo se světovou pevninou.692 Toto “propojení“ přineslo celou škálu 
složitých vztahů a problémů, na jedné straně nové možnosti a inspirace, na straně druhé 
zklamání a nedorozumění. Západní svět totiž od umění bývalého sovětského impéria 
očekával něco nového, nějakou „exotickou transfuzi“, jak poznamenal Piotr Piotrowski,693 

                                                      
689 Я хочу „на тот свет“ придти с носовым платком. Ни чуточки меньше. – Розанов, Василий. 
Опавшие листья. In: Розанов, Василий. Избранное. München: A. Neimanis, 1970, s. 89.  
690 Pospiszyl, Tomáš. Východní a západní krychle. In: Pospiszyl, Tomáš. Srovnávací studie. Praha: Agite/Fra, 
2005, s. 131156.  
691 Chalupecký, Jiří. Na hranicích umění. Praha: Prostor  Arkýř, 1990, s. 123.  
692 Pospiszyl 2005, s. 131156.  
693 Piotrowski 1999, s. 3435.  
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něco, co by obohatilo západní vyčerpané umělecké zdroje. Západ chtěl umění, které by 
naplňovalo jeho představy o tom, jak umění východního bloku vypadá. Zájem byl především 
o umění, které kriticky reflektovalo politickou a společenskou situaci v Rusku. Z toho důvodu 
byl preferovaný především soc-art, který takové představy splňoval, a tvorba Ilji Kabakova, 
která sofistikovaně reflektovala sovětské reálie a vědomí sovětského člověka. Kabakov se 
navíc téměř výhradně vyjadřoval médiem, které bylo západními kurátory preferováno, totiž 
mediem instalace. Byl to tedy Kabakov, který byl zvolen jako ideální reprezentant ruského 
neoficiálního umění. Zdá se, že více zástupců západní umělecký svět, a především západní 
umělecký trh, který mohl příliv levného umění z Východu zásadním způsobem ohrozit, 
nepotřeboval. Důležitou roli sehráli Boris Groys a manželé Tupitsynovi, kteří v této době měli 
jakýsi monopol na interpretaci a propagaci neoficiálního ruského umění na Západě, 
organizovali většinu výstav ruského nonkonformního umění a doporučovali Západu umělce 
hodné povšimnutí.  
Viktor Pivovarov byl v této převratné době po rozpadu Sovětského svazu a formování nové 
umělecké infrastruktury spíše neviditelný. Na zásadní aukci Sotheby’s chyběl, jelikož byl již 
„pečlivě ukrytý“ v podivné zemi někde na rozhraní Východu a Západu, o níž západní kurátoři 
nejevili příliš zájem. Boris Groys ani Margarita a Viktor Tupitsynovi ho do svých projektů 
nezahrnovali, jelikož nesplňoval ani jednoznačně konceptuální kritéria ani ta soc-artová. 
Navíc sociální tématika, o kterou byl na Západě takový zájem mu byla cizí. A k tomu každý 
jeho obrazový cyklus měl svou odlišnou vizualitu, takže chyběla na první pohled 
rozpoznatelná umělecká značka „Pivovarov“, která byla rovněž žádoucí. Dalším mínusovým 
bodem byl jeho zájem o díla starých mistrů, který se naprosto neslučoval s představou o 
tom, jak má vypadat současné umění. Tvorba Viktora Pivovarova byla pro západní kurátory 
těžce uchopitelná, těžce zařaditelná, a zřejmě z těchto důvodů jeho výstavu v některé ze 
skutečně  prestižních institucí na Západě nikdo neuspořádal. A byl zde ještě jeden důvod. 
Hans Belting zdůraznil, 694 že ruští umělci se na Západě setkali s novým publikem, kterému se, 
pokud chtěli být úspěšní, museli přizpůsobit. Jejich umění muselo přistoupit na mechanismy 
západního trhu. Viktor Pivovarov o těchto mechanismech věděl (určitou dobu spolupracoval 
s kolínskou profitní galerií Krings-Ernst), ale vědomě se jim odmítal podřizovat.  
Svým způsobem se tedy Pivovarov dostal z jedné izolace do další. Ale na druhou stranu to, že 
zůstal určitým způsobem „skryt v Čechách“ mu umožnilo zůstat sám sebou. „Česká izolace“ 
dovolila Viktoru Pivovarovovi zůstat svobodným a nezávislým na západním art systému.  
Na jeho příkladu je ale také zřejmé, jak důležitou roli hrají osobní události. Kabakov se díky 
svému přestěhování do USA a díky novému sňatku ocitl v životní situaci, která měla vliv na 
jeho umělecké úspěchy, ale také vliv na jeho tvorbu. Ostatně právě z tohoto důvodu dávám 
biografickým údajům ve své disertační práci tak velký prostor.  
 
Jak tedy Viktora Pivovarova formovala česká umělecká scéna? Pivovarov se po svém 
přestěhování aktivně zapojil do českého neoficiálního dění, a byl, bezesporu i díky garancím 
a doporučením Jindřicha Chalupeckého i díky přátelským vztahům své ženy s některými 
aktéry neoficiální scény, v tomto prostředí srdečně přijat. Čeští teoretici na jeho výstavy psali 
v zásadě jen pochvalné kritiky, kromě zmíněné recenze Sergeje Machonina.695 Dokonce 
získal doposud jako jediný cizinec (kromě Paula Wilsona, člena Plastic People of the 
Universe) v roce 2000 cenu Revolver Revue za významný umělecký přínos pro českou 

                                                      
694 Belting, Hans. Evropa. Západ a východ v rozštěpení dějin umění. In: Belting, Hans. Konec dějin umění. Praha: 
Mladá fronta, 2000, s. 6371.  
695 Machonin 1992, s. 6.  
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kulturu.696 Nicméně Viktor Pivovarov nebyl přijat velmi vlivnými kritiky Janou a Jiřím 
Ševčíkovými, kteří měli v prvních dvou desetiletích po Sametové revoluci zásadní vliv na 
formování českého uměleckého diskurzu. Galerie MXM, kurátorovaná manželi Ševčíkovými, 
mu nikdy neuspořádala výstavu, nikdy nebyl zařazen do domácích a zahraničních prezentací, 
které organizovali. S odstupem času je těžké správně pochopit jejich důvody. Svou roli 
zřejmě sehrála snaha, aby české současné umění směřovalo na Západ, aby se co nejrychleji 
přizpůsobilo západním uměleckým kritériím, zatím co tehdejší ruská umělecká scéna jim 
připadala příliš svérázná. Každopádně jejich odmítnutí Pivovarovovy tvorby mělo negativní 
dopad na jeho pozici na české scéně. 
Ale také autoři akademických dějin českého výtvarného umění Pivovarova do šestého 
svazku,697 který vyšel v roce 2007, nezařadili a není zastoupen ani v Dějinách umění v českých 
zemích 800–2000698 vydaných v roce 2017.699 Nad tím se pozastavil jak Marek Pokorný, který 
Viktora Pivovarova považuje za legitimní součást našeho kulturního života,700 tak Klára 
Kubíčková, která přiznala, že si s Pivovarovovou tvorbou v Čechách nevíme rady,701 či Jan 
Vitvar: Kam ho tedy zařadit, když tu není skoro nikdo, kdo by měl podobný osud? 
Nejjednodušší je prohlásit, že se do zdejší scény nehodí.702  
Václav Magid se také domnívá, že Pivovarov je nezařaditelný, i když z jiných důvodů. 
Nezbývá než konstatovat, že Viktor Pivovarov nemůže být zcela absorbován ani jedním 
z kulturních kontextů, mezi nimiž se pohybuje. Oba přesahuje, oběma uniká.703  
Objevily se také názory, že Viktor Pivovarov oba kulturní okruhy propojuje. Jiří Valoch napsal: 
Jsem přesvědčen, že jeho dílo patří k nejpodstatnějším kvalitám nejen ruského, ale také 
českého umění posledních dvou desetiletí. Jestliže navíc dokázal propojit dva kulturní 
kontexty a amalgamovat jejich podněty ve své práci, je, myslím, zřejmé, že je nejen 
pozoruhodnou osobností, ale především tvůrcem v nejvlastnějším smyslu tohoto slova.704  
 
Jak tedy vypadalo zařazení, či pokus o zařazení, Viktor Pivovarov do české scény? V roce 
1988 se připojil k členům skupiny 12/15 na výstavě Jeden starší – jeden mladší (ačkoliv o tom 
nenajdeme nikde žádnou zmínku), v roce 1990 byl zastoupen na již zmíněné výstavě Nové 
skupiny v Národní galerii, Marek Pokorný ho v roce 2003 zařadil do výstavy Retroperspektiva 
v Domě pánů z Kunštátu v Brně,705 roku 2005 ho mezi české autory zařadila kurátorka 
Simona Vladíková na výstavě Imprese v Galerii Rudolfinum,706 byl zastoupen na výstavě 

                                                      
696 Cenu Revolver Revue získali osobnosti jako například Martin Jirous, J. H. Krchovský, Jana Krejcarová, Pavel 
Brázda, B. K. S. nebo Jan Placák.  
697 Platovská, Marie – Švácha, Rostislav. Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha: Academia, 2007.  
698 Petrasová, Taťána – Švácha, Rostislav (eds.). Dějiny umění v českých zemích 800–2000. Řevnice: Arbor vitae, 
2017. 
699 Zastoupen je v Nové encyklopedii českého výtvarného umění vydané v roce 1995: Horová, Anděla (ed.). Nová 
encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia, 1995, s. 618.  
700 Pokorný, Marek. Intimní manévry na ztraceném(?) území. In: Pivovarov, Viktor. Oni. Brno: Moravská galerie 
v Brně, 2010, s. 6.  
701 Kubíčková, Klára. Pivovarova výstava si zaslouží nominaci na výtvarný počin roku. iDNES.cz, 8. 3. 2010. 
Dostupné [on-line]: https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/pivovarovova-vystava-si-zaslouzi-nominaci-
na-vytvarny-pocin-roku.A100307_233433_vytvarneum_jaz [cit. 16. 1. 2021]. 
702 Vitvar, Jan. Pamětník svatých lišek. Respekt, XXI, 2010, s. 60. 
703 Magid, Václav. Viktor Pivovarov ustavičně unikající. Flash Art, 14, 2009, s. 54–55.  
704 Valoch 1990, s. 20.  
705 Pokorný, Marek. Retroperspektiva. Brno – Praha: Dům pánů z Kunštátu – Kant, 2003.  
706 Vladíková, Simona. Imprese [katalog]. Praha: Galerie Rudolfinum, 2005.  
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Obrazy slov v Památníku národního písemnictví707 a v roce 2009 byly jeho práce 
prezentovány na výstavě 14s v Doxu, kde Pivovarov zpracoval jedno ze čtrnácti témat 
začínajících na písmeno S. 
 
Je ale opravdu možné nalézt nějaké styčné body mezi českým uměním a Pivovarovovou 
tvorbou? Nebo konstatovat vliv Pivovarova na určité české umělce?   
Někteří čeští teoretici projevili snahu najít v českém umění s Pivovarovou tvorbou analogie. 
Lenka Lindauerová srovnala Pivovarovovy objekty ze dřeva, překližky a hmoždinek, které 
vystavil v roce 2017 v Galerii Hunt Kastner, s objekty Jiřího Kovandy a Františka Skály.708 
Martina Pachmanová zase poukázala na spojitost Pivovarovovy absurdní a zároveň 
metafyzické polohy s kafkovsky existenciální povahou české kultury.709 Jan Vitvar nalezl 
analogie s tvorbou Pavla Brázdy, který stejně jako Pivovarov vychází často z tvorby starých 
mistrů, vyjadřuje se k závažným tématům, ale vše obléká do kabátu, který by si na sebe 
nestyděl vzít puberťák.710 Marek Pokorný také poznamenal, že Viktor Pivovarov ovlivnil 
některé české umělce jako například Jiřího Davida,711 který se k tomu ostatně sám v dopise 
Viktoru Pivovarovovi přiznal: Jestliže jsem v dosavadním svém životě měl to štěstí a potkal 
několik málo lidí, kteří měli vliv nejen na mou práci, ale i na můj vztah k vnitřním i vnějším 
hranicím k tzv. skutečnosti, je Viktor Pivovarov jedním z mála z těch, které mohu považovat 
za své přátele.712 
 
A možná můžeme také říci, že určité „ingredience“, které Viktor Pivovarov „při přípravě“ 
svých děl používá, mají své analogie v českém prostředí (budeme uvádět příklady pouze 
z okruhu umělců osobně Pivovarovovi blízkých): groteskní absurdita (Václav Stratil), obdiv a 
láska k prostým, jednoduchým věcem kombinovaná s humorem (František Skála), spojení 
skromnosti a jednoduchosti provedení s hlubokým obsahem (Jiří Kovanda), nadhled a vtip 
propojený s pseudovědeckými projekty (Jiří Černický), inspirace dětským světem (Petr Nikl), 
láska k umění starých mistrů (Pavel Brázda), metafyzické abstraktní obrazce (Václav Boštík, 
Karel Malich).  
Analogie je tedy možné nalézat. Co však zůstává výrazně pouze Pivovarovské a ruské, je 
vztah ke slovu, jak poznamenal Jaromír Zemina již v roce 1984713 a chápání barvy ve své čisté 
podobě. 
 
Viktor Pivovarov se hned v několika směrech ocitl tzv. mezi dvěma židlemi. Mezi 
konceptuálním a nekonceptuálním uměním, mezi Moskvou a Prahou, mezi ilustrací a volnou 
tvorbou a mezi láskou k umění starých mistrů a moderním způsobem vyjadřování. To je 
podle mého názoru důvod, proč je jeho tvorba složitě zařaditelná. Proč často vypadává jak 
z výstav o moskevském konceptuálním umění, tak „nepasuje“ k tvorbě českých výtvarných 
umělců, bývá opomíjen západními kurátory. Ale právě tato pozice „mezi“ je dle mého soudu 
to, co mimo jiné činí jeho práce tak jedinečnými, zajímavými a osobitými.  
 

                                                      
707 Dačeva, Rumjana – Freisleben, Zdeněk. Obrazy slov [katalog]. Praha: Památník národního písemnictví, 2008.  
708 Lindaurová, Lenka. Viktor Pivovarov a jeho český akcent. Lidové noviny, 8. 7. 2017, s. 26.  
709 Pachmanová 1996, s. 1.  
710 Vitvar 2010, s. 60.  
711 Pokorný 2010, s. 6.  
712 Dopis Jiřího Davida Viktoru Pivovarovovi z 27. prosince 1988. Archiv NFVP, inv. č. 301.  
713 Zemina 1984. 
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Jak poznat, zda jsi umělec, nebo nejsi. Je potřeba vzít si list papíru a provést jednu linku 
z pravého horního rohu do levého dolního, a druhou linku z levého horního rohu do pravého 

dolního rohu. Jestli se linie protnou, znamená to, že jsi umělec.714 

                                                      
714 Пивоваров 1984, s. 20. 
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KALENDÁRIUM 
 

1937 

14. ledna se Sofii Borisovně Pivovarové (rodným jménem Sára Boruchovna Kotljarskaja) 
narodí Viktor (v matrice zapsán jako Vitalij) Dmitrijevič Pivovarov. Svého otce Dmitrije 
Ivanoviče Sutormina nikdy nepozná. Vyrůstá pouze se svou matkou v domě č. 1/7 v ulici 
Lužnikovskaja (dnes Bachrušina) v moskevské čtvrti Zamoskvorečije. Komunální byt č. 22 je 
rozdělen na čtyři pokoje, Sofia s Viktorem obývají jeden z nich o rozloze 8,5 m2.  

 

1941–1944 

Během druhé světové války je Sofia Borisovna jako matka-samoživitelka evakuována se svým 
synem do vesničky v Tatarstánu. Na konci roku 1944 se vracejí do Moskvy opět do bytu č. 22.  

 

1944–1951 

Malý Viktor navštěvuje základní školu číslo 519 v ulici Osipenko v Moskvě.  

 

1951–1957 

1953 umírá Stalin. Z gulagu se začínají vracet političtí vězni, je mezi nimi celá řada básníků a 
umělců, například Julo Sooster, Lev Kropivnickij nebo Boris Svěšnikov. 

1954 vychází povídka Оттепель (Tání) Ilji Erenburga, podle které bude pojmenována etapa 
sovětských dějin, postalinské období spojené se jménem Chruščova.  

V druhé polovině padesátých let probíhají v Moskvě dvě důležité výstavy, které Viktora 
Pivovarova ovlivní. V roce 1955 expozice belgického umění (na Pivovarova udělají velký 
dojem především obrazy Jamesa Ensora) a roku 1956 výstava Pabla Picassa zahájená Iljou 
Erenburgem. Picassova výstava, která prezentuje především rané práce z kolekce ruských 
sběratelů Ščukina a Morozova, s sebou přináší závan umělecké svobody.  

1956 se koná XX. sjezd KSSS, na kterém vystupuje Chruščov s kritikou kultu osobnosti Stalina. 
Začíná období chruščovovského „tání“, jehož symbolem se stává mezinárodní festival 
mládeže a studentů konaný v roce 1957 v Moskvě. V rámci festivalu je uspořádána výstava 
umělců z 52 zemí světa. Do Sovětského svazu se tak mimo jiné dostávají informace o 
mezinárodním současném umění. Festivalu se zúčastní 34 000 lidí ze 131 států světa.  

Viktor Pivovarov v letech 1951–1957 studuje střední Kalininovu umělecko-průmyslovou 
školu. Je přijat na obor tkalcovství, po roce ale přestupuje do sochařského oddělení 
umělecké řezby do kamene. Učitel kreslení Jurij Georgijevič Sedov dává Viktorovi první lekce, 
jak zvládat proporce, objemy a prostor. Pivovarov se na střední škole seznamuje s 
Vladimirem (Voloďjou) Vasiljevem, který ho zásadním způsobem ovlivní, a také se svou první 
ženou Ludmilou Blochinou, se kterou bude ženatý pouhé tři měsíce.  

Téměř denně navštěvuje Treťjakovskou galerii. V knihovnách a knihkupectvích objevuje 
tvorbu starých mistrů.  
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Střední umělecko-průmyslovou školu ukončuje v roce 1957 s vyznamenáním. 

Vznikají první práce na papíře jako Podzimní list, Zátiší s krabičkou sirek, Bota, Vlha, Starý 
dub, Autoportrét, Ljusja (Viktorova první láska ze střední školy), Náš pokoj, Kopie podle 
Rembrandta, řada portrétů umělcovy matky, tety Lízy a strýce Abrama, pastely Zuzana a 
starci, Sváteční stůl nebo Stará žena u okna.  

 

1957–1962 

1957 Viktor Pivovarov nastupuje do Polygrafického institutu na obor ilustrace a knižní 
grafika, jeho profesory jsou Andrej Dmitrijevič Gončarov (absolvent Vchutemasu a žák 
Vladimíra Favorského) a Elij Michajlovič Beljutin, jeho spolužáky jsou Vladimir Jankilevskij a 
Nikolaj Popov. 

Během studia vysoké školy Pivovarov objevuje umělce 20. století: Marca Chagalla, Joana 
Miró, Vasilije Kandinského, Paula Kleea, Salvadora Dalího nebo Reného Magritta, seznamuje 
se také s ruskou avantgardou. Zajímá se rovněž o staré umění. Pod Hieronyma Bosche 
maluje několik malých obrazů: Svatý Šebestián, Ostrůvek, nedokončený obraz Hostina a 
Autoportrét s nahou dívkou na pohovce obklopenou zvířaty a ptáky. Objevuje také 
uměleckou filosofii Vladimira Favorského. 

1958 Boris Pasternak získává Nobelovu cenu za román Doktor Živago, které se na nátlak 
sovětských orgánů zříká. 

1959 se v parku Sokolniki koná Americká národní výstava, kterou navštíví tři miliony lidí. 
Vystaveny jsou především spotřební výrobky, ale také abstraktní díla Jacksona Pollocka nebo 
Marka Rothka. 

Vychází první samizdatový literární sborník Sintaksis redigovaný Alexandrem Ginsburgem. 
Začíná fungovat praxe samizdatu. 

1961 se v parku Sokolniki v Moskvě koná Francouzská národní výstava, na které jsou 
vystavena například díla Jeana Dubuffeta. 

Viktor Pivovarov se seznamuje s hlavním uměleckým redaktorem nakladatelství Znanije 
Jurijem Alexandrovičem Noljevem-Soboljevem a začíná pracovat jako ilustrátor.  

Seznámení s neoficiálními moskevskými umělci (Iljou Kabakovem, Julo Soosterem, Ernstem 
Něizvěstným aj.).  

1962 v časopise Novyj Mir vychází novela Alexandra Solženicyna Jeden den Ivana Děnisoviče. 

V Manéži se koná výstava oficiálních sovětských umělců u příležitosti výročí třiceti let od 
založení Moskevského svazu umělců. Na jeden den jsou vystavena rovněž díla neoficiálních 
umělců (například Vladimira Vejsberga nebo Vladimira Jankilevského). A v tento den je 
záměrně na výstavu pozván Nikita Sergejevič Chruščov, který díla neoficiálních umělců 
veřejně a ostře odsoudí.  

Pivovarov ukončuje vysokou školu. Jeho diplomovou prací jsou perokresebné ilustrace k 
středověkým rytířským románům Dívka na mule a Okasen a Nikoleta. 
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1963 

V dubnu se Pivovarov seznamuje se svou budoucí ženou Irinou Michajlovnou Šimesovou a ve 
stejném roce navazuje celoživotní přátelství s Viktorií Močalovovou (budoucí ženou Ilji 
Kabakova).  

Pro nakladatelství Znanije ilustruje knihu Клады заветные (Tajemné poklady) Alexandra 
Lebeděva.715 

 

1964 

S nástupem Leonida Iljiče Brežněva v roce 1964 se proces „tání“ zastavuje. Řada umělců je 
perzekvována. Básník Josif Brodskij je odsouzen k pěti letům nucených prací.  

Svatba Viktora Pivovarova a Iriny Šimesové.  

Seznámení s básníky lianozovské školy Igorem Cholinem a Genrichem Sapgirem, kteří se 
stanou umělcovými nerozlučnými přáteli. 

Ilustruje sborník povídek českých spisovatelů s názvem Домовой мостильщика Гоуски 
(Skřítek dlaždiče Housky)716 a Dostojevského knihu Uražení a ponížení.717 

 

1965 

V Institutu Atomové energie se koná večer poezie Josifa Brodského. 

V Domě architektů je otevřena výstava Vladimira Tatlina.  

Do Moskvy poprvé přijíždí Jindřich Chalupecký. Po této návštěvě publikuje v čtrnáctideníku 
Výtvarná práce esej s názvem Moskva 1965,718 která o rok později vychází ve sborníku Umění 
dnes.719  

Viktor Pivovarov začíná pracovat pro nakladatelství Dětskaja litěratura. Jako první ilustruje 
knihu Необычный пешеход (Neobyčejný chodec) Romana Sefa.720 

Vznikají ilustrace ke knihám Zápisky z mrtvého domu F. M. Dostojevského,721 Галоша 
(Galoše) Michaila Pljackovského722 a ke sbírce povídek Львиная доля (Lví úděl) Arnolda 
Bennetta.723 

Začíná také ilustrovat knihy své ženy Iriny Pivovarové. Vznikají ilustrace ke knížkám Всех 
угостила (Všechny pohostila)724 a Паучок и лунный свет (Pavouček a měsíční světlo).725 

 

                                                      
715 Лебедев, Александр. Клады заветные. Москва: Знание, 1963.  
716 Зузанек 1964.  
717 Достоевский 1964.  
718 Chalupecký 1965, s. 1–7. 
719 Chalupecký 1966. 
720 Сеф, Роман. Необычный пешеход. Москва: Детская литература, 1965.  
721 Ilustrace nebyly publikovány.  
722 Пляцковский, Михаил. Галоша. Москва: Малыш, 1966. 
723 Беннет, Арнольд [Bennett, Arnold]. Львиная доля. Москва: Художественная литература, 1965.  
724 Пивоварова 1965a. 
725 Пивоварова 1965b.  
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1966 

Spisovatelé Andrej Siňavskij a Julij Daniel jsou odsouzeni za publikování svých děl v zahraničí 
k pěti a sedmi letům vězení.  

V Puškinově muzeu v Moskvě se otevírá výstava Pabla Picassa. 

V Galerii bratří Čapků v Praze se koná výstava Vladimira Jankilevského a Ernsta 
Něizvěstného, která představuje jednu z prvních zahraničních výstav neoficiálních ruských 
umělců vůbec. 

29. května se manželům Pivovarovovým narodí syn Pavel. 

Vznikají ilustrace ke knihám Леса-чудеса (Kouzla lesa) Genricha Sapgira,726 Кристина-
ласточка (Kristina-vlaštovka) Freda Rodriana,727 Едет сольнышко по небу (Jede sluníčko 
po nebi) Felixe Skudry728 a Тараканище (Tarakaniše) Korneje Čukovského.729 

 

1967 

Jindřich Chalupecký přijíždí do Moskvy u příležitosti konference pořádané Svazem umělců 
SSSR. Navštěvuje řadu ateliérů moskevských nonkonformních umělců (Vladimir Jakovlev, 
Vladimir Vejsberg, Michal Švarcman, Lev Nusberg, Ilja Kabakov, Vladimir Jankilevskij, Eduard 
Štejnberg, Viktor Pivovarov, Ivan Čujkov, Erik Bulatov).  

Viktor Pivovarov získává svůj první ateliér v suterénu domu č. 13 v ulici Bohdana 
Chmelnického v Moskvě.  

Podniká první cestu na Západ. Na pozvání slovenského grafika a ilustrátora Albína 
Brunovského přijíždí do Československa. Navštěvuje Bratislavu a Prahu. Setkává se s několika 
ilustrátory: Michaelem Rombergem, Evou Bednářovou a Miloslavem Jágrem. Po návratu do 
Moskvy publikuje o českých ilustrátorech článek do časopisu Dětskaja litěratura.730  

Vznikají monotypy Kapitolská vlčice, Minotaurus, Hlava ženy a série Pokušení svatého 
Antonína. 

Ilustrace ke knihám Iriny Pivovarovové Тихое и звонкое (Tiché a zvonivé)731 a Тик и Так (Tik 
a tak).732 Ke knize Romana Sefa Если ты не веришь (Jestli nevěříš)733 a k francouzským 
bajkám. Ilustrace k bajkám však nakladatelství Goslitizdat odmítne jako příliš radikální.734 

 

1968 

Vojenská intervence Varšavského paktu do Československa.  

Soud s účastníky demonstrace proti okupaci Československa na Rudém náměstí v Moskvě. 

                                                      
726 Сапгир 1967.  
727 Родриан, Фред [Rodrian, Fred]. Кристина-ласточка. Москва: Детская литература, 1967.  
728 Скудра, Феликс. Едет сольнышко по небу. Москва: Малыш, 1967.  
729 Чуковский, Корней. Тараканище. Москва: Детская литература, 1967.  
730 Пивоваров 1967.  
731 Пивоварова 1967.  
732 Пивоварова 1968. 
733 Сеф, Роман. Если ты не веришь. Москва: Детская литература, 1967.  
734 Ilustrace koupila grafická sbírka Puškinova muzea v Moskvě.  
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Soudní proces se spisovateli Alexandrem Ginsburgem, Jurijem Galanskovem, Alexejem 
Dobrovolským a Věrou Laškovou. Jsou odsouzeni za šíření samizdatu. Především pak kvůli 
sborníku Белая книга (Bílá kniha), který vypovídá o procesu se Siňavským a Danielem. 

Jako reakci na okupaci Československa vytváří Viktor Pivovarov karton Karneval exkrementů. 

Vznikají ilustrace ke knize Hanse Christiana Andersena Ole Zavřiočka pro nakladatelství 
Dětskaja litěratura,735 k Whitmanově knize Stébla trávy (ilustrace vycházejí v rámci sborníku 
uspořádaného Kornejem Čukovským)736 a k rukopisné knize Iriny Pivovarové Слова (Slova). 

 

1969 

Jako další reakci na okupaci Československa vytváří Pivovarov dvě série monotypů: Lebky a 
Vzájemně spojené objekty.  

Vznikají ilustrace ke knize Про Фому и про Ерему (Pro Fomu a pro Jerjomu) Genricha 
Sapgira,737 ke knize Пьесы (Hry) Maxe Frische738 a k Dostojevské próze Běsi.739  

 

1970 

Alexandr Solženicyn získává Nobelovu cenu za literaturu.  

Umírá Julo Sooster. Na jeho pohřbu se Pivovarov poprvé setkává s Eduardem Štejnbergem.  

Ve stejném roce se také seznamuje s Erikem Bulatovem a Olegem Vasiljevem.  

Pro umělcovu tvorbu jde o rok přelomový. Znamená pro něj přechod od ilustrací k malbě. 
Vznikají obrazy Modré brýle bláznivého policisty,740 Hřebíky a kladivo, Setkání stínů a 
Procházka. 

Dále vytváří šest litografií k Dostojevského povídce Sen směšného člověka, které budou 
vystaveny na Mezinárodní výstavě knih v Lipsku o rok později a získají zlatou medaili.  

Vznikají ilustrace ke knize Радость (Radost) Maurice Carêma 741 a k rukopisné knížce Iriny 
Pivovarové Яблоко (Jablko). 

 

1971 

Emigrace Michaila Grobmana do Izraele odstartuje vlnu odjezdů neoficiálních umělců ze 
Sovětského svazu. 

Ilja Kabakov vytváří Odpovědi experimentální skupiny, jedno z prvních děl moskevského 
konceptualismu. 

Viktor Pivovarov maluje obrazy Červený stůl, Ach!, Odrazy a Moskevský večírek.  

                                                      
735 Андерсен 1969.  
736 Чуковский 1969. 
737 Сапгир 1971.  
738 Фриш, Макс [Frisch, Max]. Пьесы. Москва: Искусство, 1970.  
739 Ilustrace nebyly vydány a dnes jsou v muzeu Dostojevského v Petrohradě.  
740 Obraz byl zničen při potopě moskevského ateliéru.  
741 Карем, Морис [Carême, Maurice]. Радость. Москва: Детская литература, 1970.  
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Pod vlivem Daniila Charmse vzniká rukopisná knížka Ach!, která obsahuje ilustrace a 
autorské básně.  

Vzniká šest akvarelů: Bláznivá Markéta, Modrý rám, Fotbal a klobása, Procházka v černých 
brýlích a Něžné atrakce, které do své sbírky získá švýcarský velvyslanec v SSSR Alfred Holl.  

Ilustrace k romantické pohádce začátku 19. století Černá slepička Antonije Pogorelského,742 
ke knize Ameto, Fiammetta Giovanniho Boccaccia743 a k pohádce Пруключения Дук-ду 
(Dobrodružství Duk-du) Valentiny Putiliny.744 

 

1972 

Vitalij Komar a Alexandr Melamid začínají pracovat jako autorská dvojice. V lednu nazvou 
nový umělecký styl reflektující sovětskou vizuální kulturu jako soc-art. 

Ateliér Viktora Pivovarova navštěvuje Jindřich Chalupecký. Jeho Moskevský deník, který je 
datován 18.–26. června 1972 vychází poprvé roku 1973 v časopise Studio International.745 A 
v českém překladu v roce 1999 jako součást sborníku Cestou necestou.746  

Pivovarov maluje obrazy Dlouhá dlouhá ruka, Rozjímání u okna a Metafyzická kompozice. 

Vznikají litografie Bloudíce mezi ženami a konstrukcemi, Moucha na jablku, Ryba na hlavě a 
Tvář. 

Ilustrace ke knihám Květy zla Charlese Baudelaira, které nejsou publikovány, Жила-была 
собака (Žil byl pes) Iriny Pivovarovové,747 Зеленая карета (Zelený kočár) Ovseje Drize748 a k 
Andersenovým pohádkám pro nakladatelství Chudožestvjenaja litěratura.749  

 

1973 

Vitalij Komar a Alexandr Melamid vytvářejí v moskevském bytě v Kolomenskom vůbec první 
instalaci v rámci ruského neoficiálního umění nazvanou Ráj.  

Jindřich Chalupecký v časopise Studio International publikuje Moskevský deník.750 

V Paříži vychází Solženicinův román Souostroví gulag. 

Pivovarov maluje obrazy Mlčení, Rozjímání u okna (druhá varianta), Vyletěli, vyletěli 
(věnovaný Iljovi Kabakovovi) a Hlava s dobrodružstvím, lepty Lokomotiva, Bláznivá Markéta, 
Druhý život, Ranní čaj a Žebřík na měsíc.  

                                                      
742 Погорелский 1973.  
743 Бокаччо, Джованни [Boccaccio, Giovanni]. Амето, Фьяметта. Москва: Художественная литература, 
1972.  
744 Путилина, Валентина. Пруключения Дук-ду. Москва: Детская литература, 1971.  
745 Chalupecký 1973, s. 81–96. 
746 Chalupecký 1999, s. 162–177. 
747 Пивоварова 1973.  
748 Дриз 1973. 
749 Андерсен 1977.  
750 Chalupecký 1973, s. 81–96. 
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Vznikají ilustrace ke knihám Красный шар (Červený balonek) Genricha Sapgira,751 
k rukopisným knížkám Танец воздуха (Tanec vzduchu), Разговоры и миниатюры 
(Rozhovory a miniatury) Iriny Pivovarovové a Страници (Stránky) Viktorie Močalovové.  

 

1974 

Alexandr Solženicyn je vypovězen ze Sovětského svazu.  

15. září se koná pod širým nebem Buldozerová výstava (Бульдозерная выставка) 
zorganizovaná Oskarem Rabinem a Vladimirem Němuchinem na rohu ulice Ostrovitjanova ve 
čtvrti Beljajevo. Pro ruské neoficiální umění znamená přelom. Výstava je na příkaz KGB 
zdemolována buldozery, jsou použita vodní děla. Někteří účastníci výstavy jsou donuceni 
k emigraci. Mnozí emigrují dobrovolně. Zásahu policie přihlíží západní novináři. O existenci 
ruského neoficiálního umění a tvrdých represích proti němu se dozvídá západní veřejnost. 

Následuje několik povolených výstav neoficiálního umění. Jednodenní výstava pod širým 
nebem se koná v parku Izmajlovo. 

Vzniká sekce malířství v rámci Gorkomu grafiků. Neoficiálním umělcům, kteří se stanou členy 
Gorkomu, je umožněno vystavovat v sále na Maloj Gruzinskoj. Do Gorkomu vstupuje celá 
řada umělců jako Vladimir Němuchin, Jelena Jelagina, Igor Makarevič, Vitalij Komar, 
Alexandr Melamid nebo Eduard Štejnberg (ten byl členem ještě před rokem 1975) ad. 

Viktor a Irina Pivovarovovi se rozvádějí. Exmanželům se podaří získat dva byty ve stejném 
domě ve čtvrti Rečnoj vokzal. Ve stejném domě mají byty Eduard Gorochovskij, Ilja Kabakov 
s Viktorií a Ivan Čujkov. Začíná období velice intenzivního přátelského setkávání umělců. 

Pivovarov si pronajímá chatu u železniční stanice Čeljuskinskaja, kde začíná pracovat 
technikou nitroemailu.  

Vznikají obrazy Tak dlouhá nepřítomnost, Kompozice s červeným čtvercem, Modrá 
kompozice, Žebřík, Střední cesta, Most a Na shledanou, Roberte, na shledanou, Hano 
(věnovaný Robertu Kaiserovi a jeho ženě Haně). 

Ilustrace ke knížce Два очень смелых кролика (Dva velmi odvážní králíci) Iriny 
Pivovarovové.752  

 

1975 

Na výstavišti VDNCH v Moskvě v pavilonu Včelovodstvo a v Domě kultury se konají výstavy 
ruského neoficiálního umění. Viktor Pivovarov se těchto výstav neúčastní.  

Alexandr Kosolapov emigruje do USA, Alexander Glezer do Paříže, kam převáží velkou část 
své sbírky ruského neoficiálního umění. V Montgeronu u Paříže Glezer otevírá Muzeum 
současného ruského umění. 

Viktor Pivovarov vytváří své první obrazy s texty, první alba, první konceptuální práce.  

Vznikají Projekty pro osamělého člověka.  

                                                      
751 Сапгир, Генрих. Красный шар. Москва: Детская литература, 1973.  
752 Пивоварова 1975. 
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Alba Schodiště míčků, Slzy, Tvář a Konkluze.  

Ilustrace ke knížce Мальчик и дерево (Chlapec a strom) Ovseje Drize.753  

 

1976 

Pokračuje vlna emigrací ruských neoficiálních umělců. Lev Nusberg emigruje do Německa, 
Igor Šelkovskij přes Švýcarsko do Paříže. 

V Galerii Feldmana v New Yorku se koná výstava Vitalije Komara a Alexandra Melamida.  

Pivovarov vytváří cyklus obrazů Sedm rozhovorů.  

Alba Erós a Sad.  

Ilustrace ke knížce Старушки с зонтиками (Stařenky s deštníky) Manuela Lópeze754 a k 
autorské knize Velké a malé.755  

 

1977 

Díla ruských neoficiálních umělců jsou vystavena v rámci „benátského bienále disidentů“. 
Jedná se o první rozsáhlejší informaci o neoficiálním umění ve východní Evropě a Sovětském 
svazu. Většina vystavených děl je ze zahraničních sbírek a v případě umělců, kteří 
v zahraničních sbírkách svá díla neměli (a to byla většina ruských umělců včetně Pivovarova), 
jsou vystaveny pouze fotokopie děl.756 

George Costakis (jeden z prvních sběratelů ruské avantgardy desátých a dvacátých let, ale i 
neoficiálního poválečného umění) poprvé vystavuje svou sbírku v Düsseldorfu. 

Ze Sovětského svazu emigrují Vitalij Komar a Alexandr Melamid, zpočátku do Izraele a 
následně do USA. 

Igor Šelkovskij zakládá v Paříži časopis А – Я (A – JA) zaměřený na neoficiální ruské umění. 

Viktor Pivovarov vytváří album Plot. 

Vzniká rukopisná knížka pro Grigorije Perkela.  

Pivovarov vytváří ilustrace ke knize Карманный комарик (Kapesní komárek) Genricha 
Sapgira.757 

 

 

 

                                                      
753 Дриз 1976.  
754 Лопес, Мануэль Кофиньо [López, Manuel Cofiño]. Старушки с зонтиками. Москва: Детская литература, 
1976.  
755 Пивоваров, Виктор. Большое и маленькое. Москва: Детская литература, 1978. V češtině vyšlo v roce 
1982 s pozměněnými ilustracemi v překladu Mileny Slavické: Pivovarov, Viktor. Velké a malé. Praha: Albatros, 
1982.  
756 Viz katalog: Crispolti – Moncada 1977. O benátském bienále disidentů také viz: Bertelé – Frimmel 2014. 
Kemp-Welch 2018, s. 383–389. 
757 Сапгир 1978.  
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1978 

V lednu odjíždí Oskar Rabin na povolenou návštěvu do Paříže, kde mu je na příkaz Leonida 
Iljiče Brežněva následně zabaven pas a je zbaven sovětského občanství. 

8. června se Viktor Pivovarov v kuchyni u Eduarda Štejnberga poprvé setkává se svou 
budoucí ženou, historičkou umění Milenou Slavickou, která se do Moskvy přijíždí seznámit 
s ruským neoficiálním uměním. Jako vzpomínku na jejich červnové setkání maluje Pivovarov 
cyklus šesti abstraktních obrazů Červen-červen.  

Milena Slavická vystupuje s přednáškou o ruském nonkonformním umění pro úzký okruh 
českých umělců a historiků. Přednášku, která se stane předmětem vyšetřování StB, 
organizuje Theodor Pištěk v Modrém salonku hotelu Evropa.  

 

1979 

Největší kulminace odjezdů ze Sovětského svazu. Do USA emigruje Leonid Sokov, Rimma 
Gerlovina a Valerij Gerlovin.  

Boris Groys publikuje v časopise A – JA stať, ve které je poprvé použito slovo 
konceptualismus pro tvorbu některých moskevských autorů sedmdesátých let. Boris Groys 
moskevský konceptualismus pojmenuje jako „romantický či lyrický“ a toto označení se 
v rámci uměleckého světa ujme.758 

Milena Slavická publikuje v časopise Umění a řemeslo stať Z moskevských výstavních síní.759 

28. ledna navštěvuje Viktor Pivovarov spolu s již těžce nemocným profesorem Andrejem 
Dmitrijevičem Gončarovem ateliér Borise Svěšnikova.  

4. února umělec navštěvuje Jevgenije Leonidoviče Kropivnického v Dolnoprudné.  

Viktor Pivovarov pobývá s Iljou Kabakovem v Palanze. Kabakov zde vytváří album Čtvrtý 
rozměr a Pivovarov album Sakralyzátory.  

5. června umírá Andrej Dmitrijevič Gončarov.  

19. června zhlédne Viktor Pivovarov film Andreje Tarkovského Stalker.  

12. srpna přijíždí Milena Slavická podruhé do Moskvy. 

První prezentace Pivovarovových děl na skupinové výstavě Barva, Forma, Prostor v Gorkomě 
grafiků na Maloj Gruzinskoj.760 

Pivovarov vytváří sérii velkoformátových abstraktních obrazů Geometrické abstrakce. 

Vznikají alba Mikrohomus a Sakralyzátory. 

Kresba Krmení kachen za Moskvou na zastávce Čeljuskinskaja v létě roku 1979.  

Logo časopisu Vesjolyje kartinky.  

                                                      
758 Гройс 1979. 
759 Slavická 1979, s. 33–36. 
760 Цвет, Форма, Пространство. Москва: Московский Обьединенный комитет художников-графиков 
профсоюза работников культуры, 1979. Spolu s Viktorem Pivovarovem zde vystavují: Archangelskij, Bič, 
Bordačev, Gorochovskij, Drobickij, Žigalov, Žutovskij, Infante, Kabakov, Kolejčuk, Němuchin, Plavinskij, 
Černyšev, Čujkov, Štejnberg, Jankilevskij.  



 195 

Rukopisná knížka Malý kapesní atlas příšer ke třináctým narozeninám syna Pavla. 

 

1980 

V rámci projektu Jindřicha Chalupeckého (projekt setkávání ruských neoficiálních umělců a 
českých a slovenských neoficiálních umělců) přijíždí Viktor Pivovarov do Československa. 
Navštíví více než dvacet ateliérů v Praze a Bratislavě.  

Vzniká série akvarelových kreseb MM (Moskva, Milena) jako dárek pro Milenu Slavickou.  

Album Rozhovor umělce s listem papíru. 

Ilustrace ke knize Anička skřítek a slaměný Hubert Vítězslava Nezvala761 a ke knize Моя 
Вообразилия (Moje Voobrazilija) Borise Zachoděra.762 

 

1981 

3. ledna svatba Mileny Slavické a Viktora Pivovarova v Moskvě. 

V dubnu přijíždí do Prahy Ilja Kabakov.  

24. dubna se čeští umělci v rámci projektu Jindřicha Chalupeckého setkávají s Iljou 
Kabakovem. V ateliéru Huga Demartiniho se odehraje diskuse o odpovědnosti umělce 
vyvolaná Jindřichem Chalupeckým, které se účastní i Viktor Pivovarov s Milenou Slavickou. 

5. prosince proběhne rozloučení s Borisem Groysem před jeho emigrací do Německa.  

30. prosince se Viktor Pivovarov loučí se svými moskevskými přáteli před svým definitivním 
odjezdem do Prahy.  

Vzniká Nejlepší obraz.  

Ilustrace ke Skandinávským pohádkám763 a ke knize Картонное сердце (Srdce z kartonu) 
Konstantina Sergijenka.764 

 

1982 

14. března se Viktor Pivovarov natrvalo stěhuje do Prahy. Žije se svou novou rodinou v bytě v 
Jaromírově ulici č. 34 v Nuslích. Jelikož potřebuje doklad o stálém pracovním poměru v ČSSR, 
získají mu přátelé potvrzení, že pracuje jako dělník v pražském metru. 

4. listopadu získává povolení k pobytu v Československé republice syn Pavel.  

Viktor Pivovarov prezentuje svá alba Mikrohomus a Kabakov a Pivovarov v bytě Jiřího Šetlíka. 
Mezi diváky jsou Hugo Demartini, Bedřich Dlouhý, Vladimír a Věra Janouškovi, Čestmír Kafka 
a Adriena Šimotová. Viktor Pivovarov o této události píše v dopise Iljovi Kabakovovi.  

                                                      
761 Незвал 1980.  
762 Заходер, Борис. Моя Вообразилия. Москва: Детская литература, 1980.  
763 Суриц 1982.  
764 Сергиенко, Константин. Картонное сердце. Москва: Детская литература, 1981.  
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Umělec se účastní skupinové výstavy ruských neoficiálních umělců pořádané Gorkomem 
grafiků na Maloj Gruzinskoj.765 

Viktora Pivovarova navštěvuje v Praze Alfred Holl.  

Vzniká album Kabakov a Pivovarov.  

Ilustrace ke knize Щедрое дерево (Štědrý strom) Shela Silversteina.766  

 

1983 

V červenci podniká Viktor Pivovarov s Milenou Slavickou svou první cestu na Západ. Manželé 
získávají výjezdní doložku na základě Helsinské úmluvy o právu navštěvovat přímé příbuzné 
žijící v zahraničí. Prohlédnou si Alte Pinakotheku a Lenbachhouse v Mnichově, v Kostnici 
navštěvují Borise Groyse a jeho manželku, pokračují do Paříže, kde se setkávají s Andrejem 
Siňavským a Marií Rozanovovou, navštíví Louvre a Centre Georges Pompidou. Cestu po 
Francii uzavírají v Chartres. Přes Belgii pak pokračují do Amsterdamu, kde navštíví Stedelijck 
museum, Rijksmuseum a Museum van Gogha.  

V říjnu 1983 se má otevřít první samostatná výstava Viktora Pivovarova v klášteře Plasy, je 
ale zakázána ještě před vernisáží.  

Umělcův pražský ateliér navštěvuje švýcarský diplomat Paul Jolles.  

Viktor Pivovarov prezentuje svá alba na Modrých pondělcích v bytě Václava a Ivana 
Havlových.  

Vznikají obrazy Historie dlouhého nosu, Sentimentální cestovatel, Úhel dopadu a odrazu, 
Pieta, Mé setkání s Kandinským, Jeremiáš, Poustevník a Golgota.  

Rukopisná knížka Dlouhokrké stvoření.  

Objekty ze dřeva Bezdělušky. 

Ilustrace k českému vydání básní Velemira Chlebnikova pod názvem Všem767 a k poezii 
maďarských básníků z Podkarpatské Rusi vydané pod názvem Красный прекрасный цветок 
(Krásný překrásný kvítek).768 

 

1984 

2. dubna se koná vernisáž první samostatné výstavy Viktora Pivovarova Kresby a akvarely na 
chodbě Ústavu makromolekulární chemie na Petřinách. Výstavu připravil Jaromír Zemina.  

4. října vernisáž první samostatné výstavy obrazů (Obrazy z let 1981–1984) v Ústředním 
kulturním domě železničářů na náměstí Míru. Kurátorkou je Marcela Pánková.769 

                                                      
765 Выставка живописи. Москва: Московский Обьединенный комитет художников-графиков профсоюза 
работников культуры, 1982. Spolu s Viktorem Pivovarovem zde vystavovali: Večtomov, Gorochovskij, 
Drobickij, Žutovskij, Zverev, Kalinin, Krasnopevcev, Kropivnickij, Kurkin, Kabakov, Němuchin, Plavinskij, 
Svešnikov, Slepyšev, Charitonov, Štejnberg, Jakovlev, Jankilevskij.  
766 Силверстейн, Шел [Silverstein, Shel]. Щедрое дерево. Москва: Детская литература, 1983.  
767 Chlebnikov 1985.  
768 Заславский, Риталий. Красный прекрасный цветок. Москва: Детская литература, 1983.  
769 Katalog: Pivovarov 1984. 
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Syn Pavel úspěšně skládá zkoušky na DAMU na obor scénografie. 

Setkání s Igorem Šelkovským v Paříži. Šelkovskij bude Viktorovi několik let posílat zakázanou 
literaturu, zejména knihy ruských spisovatelů a filosofů, které mohou vycházet jen za 
hranicemi. Stať Viktora Pivovarova zahrnující jeho myšlenky o umělecké tvorbě a o koncepci 
„otevřeného obrazu“ spolu s reprodukcemi jeho děl je otištěna v předposledním, šestém 
čísle časopisu A – JA. 

Umělce navštěvují v Praze Robert Kaiser, Paul Jolles a Ruben Varšamov.  

Viktor Pivovarov vytváří dvě ikony na téma Zvěstování pro carská vrata chrámu svatého 
Klimenta na Starém Městě na zakázku pátera řeckokatolické církve Ivana Ljavince.  

Obrazy Večerní noha, Strach a chvění, Hlava a lebka, Žížala, Hruška a okno, Modré ucho a 
Šváb.  

 

1985 

6. ledna navštěvuje Viktor Pivovarov výstavu Paula Kleea v Drážďanech.  

Účastní se přednášky Zdeňka Neubauera pro úzký okruh přátel v Národní galerii o cyklu 
Mistra Vyšebrodského oltáře. 

22. července narození dcery Máši.  

Vznikají obrazy Kornout třešní, Sníh a sen, Modrý plot, Loďka, Umělec a jeho objekt, 
Melancholie, Modré ucho (2. varianta), Ostrov, Předměstí, Arcimboldo znovu v Praze, Zátiší 
s žebříkem a Tam uvnitř.  

Ilustrace ke knize básní Dobré poledne Borise Sluckého.770 

 

1986 

V červnu podniká umělec cestu do Švýcarska, kde se účastní uměleckého veletrhu Art Basel.  

9. srpna umírá Irina Pivovarovová.  

Vznikají obrazy Maringotka vetešníka, Melancholie a Něžný nalezenec.  

Začíná práce na cyklu čtrnácti obrazů Deník výrostka.  

 

1987 

Jindřich Chalupecký zakládá Novou skupinu, mezi jejíž členy patří i Viktor Pivovarov. 

Viktora Pivovarova v Praze postupně navštěvují Ilja Kabakov s manželkou Viktorií, Dmitrij 
Prigov, Igor Cholin, Eduard Gorochovskij a Paul Jolles s manželkou a synem.  

                                                      
770 Sluckij, Boris. Dobré poledne. Praha: Československý spisovatel, 1985.  



 198 

V květnu se otevírá výstava ilustrací Viktora Pivovarova Kouzelný svět pohádek v Malé 
výstavní síni OKS v Liberci a v červenci se Pivovarov účastní skupinové Výstavy třiceti 
v Lidovém domě ve Vysočanech771. 

V prosinci umělec vystavuje své ilustrace v Památníku národního písemnictví v Praze. 
Kurátorem je Jan Kříž.  

Vzniká deset abstraktních obrazů série Neo-Geo. 

Obrazy Zimní okno, Báseň, Hlava s rourou, Zimní jablko, Zelené sáňky, Zajíc v pokoji a 
Sovětsko-čínské zátiší.  

První série zátiší. Obrazy: Staré brýle, Hrníček s chlebem, Zátiší s vajíčkem, Kastrůlek (stane se 
součástí instalace Kuchyňka).  

Cyklus šesti obrazů Vše a nic.  

Série kreseb Zimní cesta.  

Cyklus básní Зайчик улетел (Zajíček uletěl).772  

 

1988 

V Moskvě se koná Aukce Sotheby’s, na které Viktor Pivovarov není zastoupen. 

10. ledna navštěvují byt na Jaromírově ulici bratři Václav a Ivan Havlové.  

29. února se otevírá Pivovarovova výstava kreseb Zimní cesta zorganizovaná Jaroslavem 
Krbůškem v Kulturním domě Opatov. Výstavu zahajuje Jiří Šetlík. Vernisáž navštěvuje Václav 
Havel.  

10. června se koná vernisáž výstavy Ich lebe – Ich sehe (Žiji a vidím) v Kunstmuseu v Bernu, 
která prezentuje moskevské neoficiální umění sedmdesátých let.773 Viktor Pivovarov zde 
vystavuje cyklus šesti obrazů Vše a nic.  

19. června je zahájena společná výstava Pivovarova a Kabakova na zámku Göcental Martina 
von Valterkirchena ve Švýcarsku.  

V pražském Hlaholu se koná přednáška o současném ruském umění, kterou přednese Viktor 
Pivovarov s Milenou Slavickou.  

Umělec se seznamuje s filosofem Vasilijem Nalimovem.  

Vzniká cyklus Čas RŮŽE. 

Obrazy Zrcátko, Hlavně mít svoji pohovku, Kam máme plout a Njoma.  

Cyklus Malí električtí sloníci.  

Cyklus kreseb uhlem Zimní cesta.  

                                                      
771 Viktor Pivovarov zde vystavuje například s Neprašem, Načeradským, Gebauerem, Sozanským, Rittsteinem, 
Divišem, Milkovem, Rónou, Vladimírem Mertou ad. Pochvalná recenze vyšla kupříkladu v Mladé frontě poslední 
den výstavy: Chytilová, Jana. Umělecký dialog. MF Dnes, 10. 7. 1987. 
772 Vyšlo v rámci knih Ach a Och (Пивоваров 2010a) a Šedé sešity (Пивоваров 2002a). 
773 Katalog: Tavel 1988.  
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Ilustrace k Románu nanečisto Konstantina Vaginova (původně má Viktor Pivovarov tuto 
knihu ilustrovat spolu se synem Pavlem, ale nakladatelství Pavlovy kresby nepřijme)774 a ke 
knize Borise Pasternaka Hvězdný déšť.775 

 

1989 

V březnu pracuje Viktor Pivovarov v prázdném ateliéru Ilji Kabakova v Moskvě, kde také 
navštěvuje výstavu Giorgia Morandiho. Do Ruského muzea v Petrohradě předává tři obrazy a 
sto ilustrací.  

29. května se koná vernisáž první Pivovarovovy retrospektivní výstavy v Lidovém domě ve 
Vysočanech.776  

V červnu umělec podepisuje petici Několik vět.  

10. října se v Moskvě setkává se spisovatelem Sašou Sokolovem, Jurijem Mamlejevem, 
Ludmilou Petruševskou a v Abramcevu s Venediktem Jerofejevem. Během moskevského 
pobytu vzniká série obrazů Čínští vůdci jako reakce na masakr na náměstí Nebeského klidu 
v Pekingu.  

29. listopadu se umělec setkává s Václavem Havlem v jeho bytě v den celostátní stávky. 

7. prosince jede do Berlína na vernisáž Ilji Kabakova.  

12. prosince je zahájena Pivovarovova výstava Obraz a text v Domě umění města Brna, 
kterou připravil Jiří Valoch.777  

Umělcův ateliér v Praze postupně navštěvují Genrich Sapgir, Alfred Holl a Paul Jolles 
s manželkou.  

Vzniká cyklus obrazů Měsíc v Moskvě.  

Instalace Kuchyňka.  

Objekt Bílá kachnička a bílý stařík. 

Album Krásné události.  

Dvacet čtyři kreseb Washingtonské série.  

Série třiceti akvarelových kreseb, které svými básněmi popsal Igor Cholin. 

Ilustrace k prvnímu vydání básní Igora Cholina v Sovětském svazu Жители барака 
(Obyvatelé baráků),778 ke knihám Полосатые стихи (Pruhované básně) Genricha Sapgira779 
a Леопард в скворечнике (Leopard v ptačí budce) Svjatoslava Sacharnova.780 

 

                                                      
774 Kniha vyšla v roce 1989: Vaginov 1989.  
775 Publikace byla zveřejněna roku 1989: Pasternak 1989. 
776 Recenze na výstavu od Michaela Třeštíka vyšla v Tvorbě: Třeštík 1989, s. 8. Katalog: Pivovarov 1989a. 
777 Katalog: Pivovarov, Viktor. Obraz a text. Brno: Dům umění města Brna, 1989. Na výstavu napsal recenzi 
například: Zhoř, Igor. Obrazy s texty. Ateliér, 3, 5. 2. 1990, s. 3. 
778 Холин 1989.  
779 Сапгир 1991.  
780 Сахарнов, Святослав. Леопард в скворечнике. Москва: Детская литература, 1990.  
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1990 

Viktor Pivovarov zakládá s Milenou Slavickou, Adrienou Šimotovou a Václavem Stratilem 
Galerii Pi-Pi-Art v suterénu Topičova domu na Národní třídě.  

Na půdě domu v Jaromírově ulici č. 34 vzniká Pivovarovův ateliér Sedmé nebe.  

V rámci seminářů Modré pondělky v bytě Václava a Ivana Havlových vystoupí umělec 
s přednáškou Celý večer u Černého čtverce. Na přednášce je přítomen Zdeněk Neubauer.  

V dubnu je zahájena výstava Nové skupiny v Národní galerii v Praze, na které jsou 
zastoupena rovněž díla Viktora Pivovarova. Výstava v červnu putuje do Domu umění 
v Opavě.781 

V prosinci se umělec účastní skupinové výstavy Другое искусство (Jiné umění) 
v Treťjakovské galerii v Moskvě.782  

Společně s českými buddhisty se v Praze setkává s Jeho Svatostí 14. dalajlamou.  

Vzniká cyklus Bílé kuličky. 

Ilustrace k bibliofilskému vydání knihy Воинрид (Voinrid) Igora Cholina783 a ke knize Лечение 
Василия и другие сказки (Léčení Vasilije a jiné pohádky) Ljudmily Petruševské.784 

Koláže k nevydané knize Daniila Charmse pro nakladatelství Odeon.  

 

1991 

26. prosince je rozpuštěn Svaz sovětských republik. Michail Gorbačov rezignuje na post 
prezidenta Sovětského svazu.  

Viktor Pivovarov začíná spolupracovat na vizuální podobě a koncepci časopisu Výtvarné 
umění, jehož šéfredaktorkou je Milena Slavická.  

V Galerii Krings-Ernsta v Kolíně nad Rýnem se otevírá první Pivovarovova samostatná výstava 
na Západě s názvem Kleine weisse Kugeln (Bílé kuličky).785 

                                                      
781 Na výstavě byla zastoupena například díla Stanislava Kolíbala, Huga Demartiniho, Vladimíra Merty, Věry 
Janouškové, Jiřího Beránka, Václava Boštíka, Petra Pavlíka, Jana Baucha, Stefana Milkova, Jaroslava Róny, 
Václava Stratila, Adrieny Šimotové, Michala Gabriela, Kurta Gebauera, Ivana Kafky, Miloše Chlupáče, Karla 
Pauzra ad. Recenze na výstavu vyšla v čtrnáctideníku Ateliér: Janoušek, Ivo. Nová skupina nově. Ateliér, 15, 23. 
7. 1990, s. 12.  
782 Vystavovalo zde přes sto neoficiálních umělců, například: Erik Bulatov, Oleg Vasiljev, Vladimir Vejsberg, 
Rimma a Valerij Gerlovinovi, Eduard Gorochovskij, Michail Grobman, Alexej Zverev, Jurij Zlotnikov, Francisco 
Infante, Vitalij Komar, Alexandr Kosolapov, Dmitrij Krasnopevcev, Valentina Kropivnickaja, Lev Kropivnickij, Igor 
Makarevič, Alexandr Melamid, Lydia Mastěrkova, Vladimir Němuchin, Lev Nusberg, Dmitrij Plavinskij, Olga 
Potapova, Oskar Rabin, Michail Roginskij, Boris Svěšnikov, Vasilij Sitnikov, Leonid Sokov, Julo Sooster, Ivan 
Čujkov, Michail Švarcman, Igor Šelkovskij, Eduard Štejnberg, Michail Švarcman, Vladimir Jakovlev, Vladimir 
Jankilevskij ad.  
783 Холин 1993. 
784 Петрушевская, Людмила. Лечение Василия и другие сказки. Москва: Союз кинематографистов СССР, 
1991.  
785 Na výstavu vyšly například recenze: Ermen, Reinhard. Viktor Piwowarow Bilder 1970–1990 in der Galerie 
Krings-Ernst. Kunst-Bulletin, listopad 1991. Strauss, Tomas. Spuren einer gespaltenen Existenz: Der Maler Viktor 
Pivovarov und die Gruppe Medizinische Hermeneutik in Köln. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. 5. 1991. 
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Umělec se účastní skupinové výstavy Magic box / Kouzelná skříňka ve smíchovské 
Portheimce786 a výstavy Nová intimita pořádané autorským týmem galerie Pi-Pi-art v ÚLUV 
(Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby) na Národní třídě. Kurátorkou je Milena 
Slavická.  

Ve Washingtonu v Project for the Arts je otevřena výstava Pivovarovových kreseb s názvem 
Drawings.  

Umělcův pražský ateliér navštěvují Igor Cholin s dcerou Arinou a následně Claudia Jollesová.  

Vzniká nová série zátiší.  

Obrazy Myš u nory, Basja v lese, Žlutý pokoj, Moskva–Čeljuskinskaja–Praha, Chlapec a hruška 
a Žlutý dům.  

Album Kroky mechanika založené na dadaistických spojení kreseb a absurdních náhodně 
zvolených nápisů.  

Mystifikační projekt obrazů a kreseb Michaila Gorbačova. Galeristka Klara Marie Salsová 
nabídne Viktoru Pivovarovovi výstavu v Kolíně nad Rýnem a umělec přijde s nápadem 
vystavit „domnělé“ kresby sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Výstavu má 
doprovázet text Мой друг М. Г. (Můj přítel M. G.).787 Z výstavy nakonec sejde.  

Projekt Soňa a andělé.  

Ilustrace ke knize Хеломские мудрецы (Chelmští mudrcové) Ovseje Drize.788  

 

1992 

v Galerii Krings-Ernsta v Kolíně nad Rýnem je otevřena umělcova výstava Bilder 1970–1990.  

17. března je zahájena Pivovarovova výstava Neomezené možnosti malby v Galerii Behémót 
v Praze.789 

24. dubna–13. května pobývá umělec v Moskvě.  

Na návštěvu do pražského ateliéru přijíždí sběratel Peter Ludwig a následně Eduard 
Gorochovskij.  

Cesta do Kasselu na documenta. Setkání s Kabakovem, Groysem, Zvězdočetovem, 
Bakštejnem a manžely Jollesovými.  

Pivovarov se účastní skupinové výstavy Mezi Ezopem a Mauglím v Galerii Václava Špály. 
Kurátorkami jsou Vlasta Čiháková-Noshiro a Milena Slavická.790  

                                                      
786 Katalog: Čiháková-Noshiro, Vlasta. Magic box, Kouzelná skříňka [katalog]. Praha: Diezenhoferova vila 
Portheimka, 1991. Na výstavě byla zastoupena díla Mileny Dopitové, Jiřího Kovandy, Vladimíra Merty, Raka 
Pilaře, Tomáše Rullera, Václava Stratila a Margity Titlové Ylovsky. 
787 Celý text byl opublikován v knize: Пивоваров 2004a, s. 115–136.  
788 Kniha byla vydána až v roce 2020: Дриз 2020.  
789 Na výstavu vyšla recenze od Sergeje Machonina (Machonin 1992) a Jiřího Valocha (Valoch 1992). 
790 Katalog výstavy: Čiháková-Noshiro – Slavická 1992. Výstavy se účastnili: Jiří David, Milena Dopitová, Pavel 
Humhal, Petr Lysáček, Martin Mainer, Tomáš Mašín, Jan Merta, Vladimír Merta, Michal Nesázal, Petr Nikl, Petr 
Písařík, František Skála, Vladimír Skrepl, Václav Stratil, Margita Titlová Ylovsky, Kateřina Vincourová. Na výstavu 
vyšla kritická recenze Marka Pokorného: Pokorný 1992, s. 10.  
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V kulturním centru Opatov se otevírá umělcova výstava Malé radosti velkého smutku. 
Vystavené kresby jsou určeny k rozebrání a rozebrány jsou již účastníky vernisáže.  

Vznikají obrazy Zajíček uletěl, Babička se vzpamatovala, ale pánvička nikde, Jezero-Tvář, 
Tramvaj ujela, řekla a rozplakala se. 

První obrazy cyklu Byt č. 22.  

 

1993 

3.–16. ledna je Viktor Pivovarov s Milenou Slavickou pozván na konferenci věnovanou ruské 
avantgardě, která probíhá v Treťjakovské galerii v Moskvě. 

21. září–4. října dochází v Moskvě k tzv. jelcinskému převratu. V souvislosti s tímto 
převratem se v ulicích Moskvy a před budovou parlamentu konají demonstrace, které jsou 
krvavě potlačeny. Podle vládních odhadů bylo zabito 187 lidí a zraněno 437 lidí. Nevládní 
organizace uvádí až 2000 obětí.  

7. dubna se koná vernisáž první Pivovarovovy samostatné výstavy v Moskvě v Galerii L Jeleny 
Seliny s názvem Metempsychóza.791 Úvodní text do katalogu píše Jurij Mamlejev.792  

Umělcův pražský ateliér navštěvují Jurij Mamlejev a Igor Cholin.  

Vzniká série zátiší. 

Projekt Metempsychóza.  

Album Agent v Norsku. 

Viktor Pivovarov ručně přepisuje a svými kresbami a kolážemi doprovází Cholinovu sbírku 
básní Сексуальная истома (Sexuální toužení). 

 

1994 

V srpnu se rodina stěhuje do domu v Kunraticích na adresu Úhlavská 14.  

Konají se následující výstavy Pivovarovovy tvorby: Агент в Норвегии (Agent v Norsku) 
v Galerii Obscuri Viri v Moskvě,793 Man sieht uns nicht, aber wir sind da (Nejsme vidět, ale 
jsme tady) v Galerii Krings-Ernsta v Kolíně nad Rýnem,794 I am Animal v The British Council 
Window Gallery v Londýně a výstava kreseb v galerii Aleny Mrovcové v Plané u Mariánských 
Lázní.  

Umělce v Praze postupně navštěvují Maxim Kantor, Viktor Misiano, Alexandr Brener, Vadim 
Fiškin, spisovatel Vladimir Vojnovič, Milena Orlová.  

Vznikají další obrazy cyklu Byt č. 22.  

                                                      
791 Katalog: Пивоваров 1993b. Na výstavu vyšla například recenze: Ковалев, Андрей. Виктор Пивоваров, 
Меtаmпсихоз Л-галерея. Сегодня, 30. 4. 1993. 
792 Мамлеев 1993. 
793 K výstavě byly například publikovány recenze: Боде, Михаил. Twin Peaks, Разыгранный на московской 
арт-сцене. Виктор Пивоваров в новой галерее. Комерсанть, 42, 10. 3. 1994. Ковалев, Андрей. Все в 
прошлом: Норвежский агент. Сегодня, 16. 3. 1994, s. 10.  
794 O výstavě kupříkladu psaly: Bienert, Dorothee. Versteckte Kunst: Viktor Pivovarov in Köln. Neue Bildende 
Kunst, 3, 1994. Дёготь 1994. 
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1995 

Dům v Jaromírově ulici přechází v restituci do vlastnictví fotografa Jiřího Jírů, který stanoví 
měsíční nájem za svépomocí vybudovaný půdní ateliér na 30 000 korun. Viktor Pivovarov se 
musí rozloučit s ateliérem Sedmé nebe a začíná pracovat v rodinném domě v Kunraticích. 

V Galerii Red Art v Moskvě se koná výstava s názvem Нечто вроде дневника (Něco jako 
deník), v Grazer Kunstverein ve Štýrském Hradci výstava The Flat No. 22 (Byt č. 22).  

6. ledna je zahájena Pivovarovova výstava Neztracené iluze v galerii Ruce. Kurátorem je 
Jaroslav Krbůšek.795  

Umělec se účastní skupinové výstavy moskevského konceptuálního umění Létat-Odejít-
Zmizet v Galerii hlavního města Prahy, kterou připravila Milena Slavická. Výstava pak putuje 
do Haus am Waldsee v Berlíně a do Stadtgalerie im Sophienhof v Kolíně nad Rýnem.796 

5. října umírá umělcova maminka Sofia Borisovna.  

Na vlastní žádost je Viktor Pivovarov zbaven ruského občanství.  

Umělcův pražský ateliér postupně navštěvují Vadim Zacharov, Jurij Albert, Igor Makarevič, 
Jelena Jelagina, Jurij Lejderman a Eduard Gorochovskij.  

V rodině se objevuje jezevčice Niki, která se stane hrdinkou mnoha obrazů a kreseb Viktora 
Pivovarova.  

Vznikají light boxy ze série Neztracené iluze.  

Alba Mamlejev a Hypermamlejev, Špatná nálada a Jestli.  

V časopise Revolver Revue vychází Pivovarovův ironický článek o symbolice knírů u předních 
českých politiků s názvem Politický knír.797  

 

1996 

V Městské galerii v rakouském Welsu je otevřena výstava The Flat No. 22.  

13. března je zahájena Pivovarovova výstava Soňa a andělé v Galerii Rudolfinum. Kurátorem 
je Petr Nedoma.798 Výstava pak putuje do Leopold-Hoesch-Museum v Dürenu799 a do Musée 
d‘Art Moderne v Saint-Étienne.  

                                                      
795 Na výstavu napsali recenzi: Pokorný, Marek. Pivovarovova hermeneutika citu. Mladá fronta Dnes, 4. 9. 1995, 
s. 11, a Lindaurová, Lenka. Příběhy z ruského alba. Lidové noviny, 7. 7. 1995, s. 18.  
796 Katalog: Becker – Bienert – Slavická 1995. 
797 Pivovarov, Viktor. Politický knír. Revolver Revue (kritická příloha), 4, 1996, s. 118–122.  
798 Katalog: Pivovarov 1996b. K výstavě vyšly například recenze a rozhovory: Janata, Michal. Desakralizace slov, 
která mají váhu zákona. Ateliér, 10, 1996, s. 7. Janderová 1996, s. 15. Pachmanová 1996, s. 1. Pokorný, Marek. 
Pivovarov se po Rudolfinu pohybuje jako ve snu. MF Dnes, 14. 3. 1996, s. 18. Vondra 1996, s. 86–91. Деготь, 
Екатерина. Цветной монолог одинокого автора. Коммерсанть, 82, 21. 5. 1996, s. 13. Толстой 1996, s. 14. 
799 Výstavě se například věnovaly recenze: Frangenberg, Frank. Viktor Piwowarow in Leopold-Hoesch-Museum. 
Kunst-Bulletin, 4, 1997. Puvogel, Renata. Viktor Pivovarov, Sonja und die Engel. Kunstforum, 8, 1997, s. 405–
406. Strauss, Thomas. Tagebuch eines Heranwachsenden, Vom Maler-Partisanen zum Designer seiner selbst: 
Viktor Piwowarow im Hoesch-Museum in Düren. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. 3. 1997. 
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V Galerii U Dobrého pastýře v Brně se otevírá umělcova výstava Metempsychóza,800 v Galerii 
Sýpka v Brně výstava Hry na vodě.  

10. listopadu se koná vernisáž výstavy mystifikační skupiny Jauza v Galerii ve dvoře ve Veselí 
nad Moravou v rámci festivalu Letní filmová škola.801  

Vznikají další obrazy z cyklu Byt č. 22. 

Album Účinkující osoby a jediné česky psané album Hry na vodě. 

  

1997 

9. dubna se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy Действующие лица (Účinkující osoby) 
v galerii Obscuri Viri v Moskvě, které se zúčastní hrdinové alba Igor Cholin, Genrich Sapgir i 
syn Pavel.802  

V Národním technickém muzeu se otevírá umělcova výstava Metempsychóza.803 

Vzniká cyklus Nebeský Chelm.  

Obraz Zasněžený Malevič.  

Album Vtipy staříků.  

V časopise Revolver Revue vychází dokumentární drama Andrej Platonov804 sestavené 
Pivovarovem z dokumentů a vzpomínek na Platonova, které v Rusku vyšly pod názvem 
Vzpomínky současníků, materiály k životopisu.805  

 

1998 

26. května se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy Урок китайского (Lekce čínštiny) v Galerii 
Velta v Moskvě. Kurátorem je Alexandr Panov.806 Dvanáct svitků je rovněž prezentováno 
v Ostravě ve výstavní síni Sokolská 26 na výstavě s názvem Ost-trava. 

Ve Šternberku je otevřena umělcova výstava Některé podrobnosti melancholie v Galerii 
Šternberk.807 Kurátorem je Pavel Brunclík. 

                                                      
800 Katalog: Pivovarov 1996c. Na výstavu napsal recenzi: Valoch, Jiří. Ještě Pivovarov. Ateliér, 15–16, 1996, s. 7.  
801 Členy smyšlené umělecké skupiny jsou kromě zakladatele Pivovarova umělci Vladimir Vasiljev (umělcův 
přítel ze střední školy, který zemřel velice mladý) a imaginární autor Boris Lužnikovskij (Pivovarov se narodil 
v ulici Lužnikovskaja). 
802 Na výstavu vyšly například recenze: Деготь, Екатерина. Три выставки об одном времени и пространстве. 
Коммерсанть, 52, 15. 4. 1997, s. 13. Орлова, Милена. Виктор Пивоваров. „Действующие лица“. Итоги, 17 
(50), 29. 4. 1997, s. 79.  
803 Katalog: Pivovarov 1996c. K výstavě vyšel rozhovor v Mladé frontě Dnes: Čermáková, Monika. Malíř říká, že 
pracuje s „kulturní smetím“. Mladá fronta Dnes, 7. 8. 1997, s. 5.  
804 Pivovarov, Viktor. Andrej Platonov. Revolver Revue, 36, 1997, s. 282–314. 
805 Платонов, Андрей. Воспоминания современников, материалы к биографии. Москва: Современный 
писатель, 1994.  
806 K výstavě kupříkladu vyšly recenze a rozhovory: Бобринская, Екатерина. Урок китайского. Итоги, 8. 6. 
1998, s. 75. Ковалев, Андрей. Виктор Пивоваров, „Урок китайского“. Вечерняя Москва, 25. 5.–7. 6. 1998, s. 
56. Орлова 1998, s. 13. Сальников, Владимир. Шалости и Шaманство, Виктор Пивоваров дает уроки 
„концептуальского“ языка. Время, 4, 27. 5. 1998, s. 7.  
807 Recenze na výstavu vyšla v Lidových novinách: Beran, Lukáš. Pivovarov vystavuje ve Šternberku. Lidové 
noviny, 15. 4. 1998, s. 12.  
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4. října je zahájena výstava Nebeský Chelm v Galerii Václava Špály v Praze.808  

Vzniká dvanáct svitků Lekce čínštiny, které vizuálně připomínají staré čínské svitky, texty ale 
vycházejí z krátkých vět v dětském slabikáři.  

Vyřezávané portréty Grigorije Sergejeviče Tatuzova, Igora Cholina, van Gogha, strýce Abrama 
a Ovseje Drize.  

Obrazy a vyřezávané objekty Ježeček a zajíček jdou po cestičce a Čtoucí pták v krajině.  

Obrazy Zajíček uletěl (2. varianta) a Modrá bota.  

Grafický cyklus Cholin a zajíci.  

Album Z deníku M.  

Z důvodu náročné rodinné situace pracuje Viktor Pivovarov v pražských kavárnách, kde píše 
cyklus povídek o básnících, který vyjde v rámci knihy Ах и ох (Ach a Och).809 

 

1999 

Viktor Pivovarov si zařizuje ateliér v Jaromírově ulici v bytě, kde rodina žila před 
přestěhováním do Kunratic.  

11. září je v Kunsthausu v Zugu zahájena společná výstava Pivovarova a Pepperštejna 
s názvem Vater und Sohn (Otec a syn). 

Pivovarov se účastní skupinové výstavy K nebi v Galerii Šternberk.810 

Dochází ke konfliktu s galeristou Krings-Ernstem.  

Cesta do Říma.  

Umírají umělcovi nejbližší přátelé: 15. června Igor Cholin, 7. října Genrich Sapgir.  

Pivovarov se setkává s filosofem Alexandrem Pjatigorským.  

Vzniká sedmnáct obrazů ze série Kabinet doktora Freuda.  

Obrazy Uši, Polštářová bitva, Chléb a dům.  

Album Kroky mechanika. 

Samizdatové knihy Стихи неимеюшие смысла (Básně beze smyslu) Igora Cholina, Утренняя 
философия (Ranní filosofie) Genricha Sapgira a Душа бегемота (Duše hrocha) Andreje 
Monastyrského.  

 

2000 

27.–30. ledna podniká umělec cestu do Vídně, kde se v Národní knihovně koná výstava 
sovětského uměleckého samizdatu.  

                                                      
808 O výstavě byla například publikována recenze v Lidových novinách: Wagner, Radan. Viktor Pivovarov má duši 
intelektuála i dítěte. Lidové noviny, 25. 11. 1998.  
809 Пивоваров 2010a. 
810 Viktor Pivovarov zde vystavuje spolu s Adrienou Šimotovou, Václavem Boštíkem, Jiřím Davidem, Vladimírem 
Havlíkem, Janem Knapem a Pavlem Mrkusem.  
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Umírají další umělcovi přátelé: Paul Jolles, Lidija Šulgina a Ruben Varšamov.  

10. dubna je v Galerii Obscuri Viri v Moskvě zahájena společná výstava Viktora Pivovarova se 
synem Pavlem Pepperštejnem s názvem Вещи в ландшафте (Věci v krajině).811  

V červenci umělec dokončuje autobiografickou knihu Zamilovaný agent.812  

V září do Prahy přijíždí Alexandr Brener a Oleg Kulik. Viktor Pivovarov navštěvuje Kulikovu 
performanci v opuštěném smíchovském kostele, která na něj udělá silný dojem.  

Stává se laureátem ceny Revolver Revue udělované za významný umělecký přínos pro českou 
kulturu. 

6. prosince se koná vernisáž společné výstavy s Pavlem Pepperštejnem Zwei Agenten (Dva 
agenti) v klášteře minoritů ve Štýrském Hradci (Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz).813 

Vzniká první varianta obrazu Moskevská gotika, která je dnes v kolekci Iriny Prochorové. 

První obrazy z cyklu Eidosy.  

Album Malé dětské skladby pro klavír inspirované hudebním cyklem Obrázky z výstavy 
Modesta Petroviče Musorgského. Musorgskij komponoval své skladby podle obrazů. 
Pivovarov maluje své obrazy jako inspiraci pro hudební skladby.  

 

2001 

V Moskvě vychází kniha Zamilovaný agent.814 

25. října se v berlínské galerii Ifa otevírá Pivovarovova výstava Philemon, kterou připravila 
Dorothee Bienertová.815 

V Galerii Sandmann v Berlíně je zahájena výstava Spaziergang ins Nichts. Arbeiten aus den 
Jahren 1971–2001. 

Umělce navštěvuje v Praze Irina Prochorová. 

Vzniká série zátiší. 

Další obrazy z cyklu Eidosy.  

Alba Žlutý, Zbloudilý Dante a Svědectví současníků.  

Ilustrace ke sbírce básní Igora Cholina Моча и Говно (Moč a hovno).816 

 

 

                                                      
811 Výstava byla například recenzována: Кузнецов, Сергей. Звенья цепи. Вести.ru, 14. 4. 2000. Dostupné [on-
line]: https://www.vesti.ru/ [cit. 16. 1. 2021]. 
812 Пивоваров 2001a. 
813 Na výstavu vyšla například recenze: Deutschmann, Peter. Zwei Agenten: Viktor Pivovarov + Pavel 
Pepperstein. Kulturzentrum bei den Minoriten, 5, 2000, s. 8–9.  
814 Пивоваров 2001a. 
815 Katalog: Pivovarov 2001. Výstavu například recenzovali: Герчук, Юрий. Москва в Берлине. Искусство, 5 
(245), 1.–15. 4. 2002, s. 19. Литичевский, Георгий. Виктор Пивоваров, Филемон, Галерея IFA, Берлин, 
Германия. Художесвенный журнал, 43–44, 2002, s. 106.  
816 Knížka vyšla až v roce 2011 jako bibliofilie: Холин 2011.  
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2002 

14.–25. března pobývá Viktor Pivovarov v Moskvě. 

1.–4. května navštěvuje výstavy Arnolda Böcklina a Emila Noldeho v Mnichově.  

9. července vychází kniha autorských textů a vzpomínek Серые тетради (Šedé sešity).817  

26. července–11. srpna se Pivovarov účastní uměleckého sympozia v Mikulově, kde vznikají 
tři obrazy: Portrét umělce v jinošství, Tělo moskevského neoficiálního umění 60.–70. let, Eidos 
u okna a Vítám tě, mé druhé Já.  

12.–15. září navštěvuje Viktor Pivovarov ve Frankfurtu nad Mohanem umírajícího Eduarda 
Gorochovského. 

9. října přijíždí do Prahy Robert Kaiser.  

25.–28. října umělec navštěvuje vídeňské výstavy Fluxus, Realismus po Picabiovi a Alfred 
Kubin. 

16. prosince se Pivovarov účastní konkurzu na profesora ateliéru malby VŠUP. Místo získá 
Stanislav Diviš.  

V dopise ministru spravedlnosti Stanislavu Grossovi žádá Pivovarov o politický azyl pro 
ruského umělce Ter-Ogaňana.  

Ruský časopis Kolokol vydávaný v Londýně publikuje umělcův mystifikační text Мой друг М. 
Г. (Můj přítel M. G.).818 

Vzniká cyklus Rozřezané obrázky.  

Obrazy Červený zobák, Modrá myš se třemi ocasy, Míša na severu, Liška v zasněženém 
městě, Ucho, Generál a tři mravenci, Sněžný nos, Eidos s Milenou, Ráno, poledne, večer, noc, 
Železniční most a Bolí noha.  

 

2003 

21.–24. května pobývá Pivovarov v Německu, kde se v Berlíně setkává s fotografem Borisem 
Michajlovem a v Hamburku navštěvuje výstavu Vilhelma Hammershøie.  

16. listopadu se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy Svědectví současníků v Galerii Ztichlá 
klika. 

V Galerii Ztichlá klika v Praze se otevírá umělcova výstava Eidos s kapkou krve.  

Vzniká série obrazů Temné pokoje. 

Cyklus kreseb Poustevníci.  

Pokračuje práce na sérii Eidosy.  

 

 

 

                                                      
817 Пивоваров 2002a 
818 Пивоваров 2002b, s. 67–71.  
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2004 

7. ledna se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy Temné pokoje v Galerii Pecka v Praze.819  

2. března je zahájena výstava Шаги механика (Kroky mechanika) v Treťjakovské galerii 
v Moskvě, kurátorkou je Larisa Kašuková.820 Výstava pak putuje do Ruského muzea 
v Petrohradě, kde je zahájena 13. června v Michajlovském paláci. Souběžně probíhá v Galerii 
XL v Moskvě výstava Темные комнаты (Temné pokoje), kterou uspořádala Jelena Selina.821 
Výstava Темные комнаты (Temné pokoje) je pak představena ještě v Galerii Dmitrija 
Semenova v Petrohradě.  

30. dubna–18. května pobývá umělec v Grinnell College v Iowě, kde pořádá workshop pro 
studenty rusistiky. Přijíždí sem na pozvání Anatolije Viševského. Vytváří zde kolem sta kreseb 
a album Lev Tolstoj a ženská otázka, které College zakoupí.  

30. června umírá Eduard Gorochovskij.  

27. srpna–3. září navštěvuje Viktora Pivovarova v Praze Dmitrij Prigov. 

25.–30. září pobývá umělec v Nizozemsku (Amsterdam, Rotterdam, Haag a Delfy).  

20. října se koná vernisáž výstavy Morče a kouzelník v Galerii ad astra v Kuřimi.  

Další výstava s názvem Gesprache über eine Zitronenschale (Rozhovor o citronové kůrce) se 
otevírá v Galerii Saldmann v Berlíně.  

Vzniká devatenáct zátiší jako Sklenka vodky a něco k zakousnutí, Cibule a česnek, Kornout 
s višněmi, Vejce na snídani, Cibule, česnek a citron nebo Rozbitý hrníček.  

Obrazy Kapka citronové šťávy, Sartre a smrt, Kavalír a dáma, Červený zobák, Koláček 
s rozinkou, Balada o dvou knoflících, Všechno je dobré.  

Rukopisná knížka M. pro Milenu Slavickou.  

 

 

                                                      
819 Recenze na výstavu vyšla v Ateliéru: Kříž, Jan. 2× Viktor Pivovarov. Ateliér, 4, 2004, s. 4. 
820 Katalog: Пивоваров 2004b. 
821 Ke zmíněným moskevským výstavám vyšly například recenze a rozhovory: Агунович, Константин. 
Непогрешимость папы. Афиша, 11 (31), 14.–27. 6. 2004, s. 128–129. Арпишкин, Юрий. Вперед к 
концептуализму. Московские Новости, 9 (1227), 2004. Арсеньева 2004. Дьяконов, Валентин. Виктор 
Пивоваров с одной стороны. Новый мир искусства НОМИ, 2 (37), 2004, s. 12–13. Коростeлева, Мария. 
Мне было просто противно рисовать, разговор. Газета, 21. 6. 2004. Кулик, Ирина. Окно в детскую. 
Коммерсантъ, 39, 4. 3. 2004, s. 22. Линдберг, Анна. Из высших сфер на землю грешную. Утро.ru, 10. 3. 
2004. Dostupné [on-line]: https://ytro.ru/ [cit. 16. 1. 2021]. Никитин, Сергей. Шаги Виктора Пивоварова. 
Ведомости, 5. 3. 2004. Орлова, Милена. Теневая сторона концептуализма. Коммерсантъ, 40, 5. 3. 2004, 
s. 34. Попов, Сергей. Белые пятна темных комнат. Культура, 10, 11.–17. 3. 2004. Ромер, Федор. Родная 
речь. Еженедельный журнал, 9, 8.–14. 4. 2004. Самусенко, Анна. Разговор о лимонной корочке. Мезонин, 
59, 12. 3. 2004. Сафонов, Сергей. Я остаюсь русским художником, живущим в Праге. Газета, 37 (573), 4. 3. 
2004, s. 15. Титаренко, Елена. Альбомы Пивоварова. Культурные новости, 3. 3. 2004, s. 14. Толстова, 
Анна. Ноздря в ноздрю. Коммерсантъ, 24. 6. 2004. Туркина, Олеся. Виктор Пивоваров: тайная фигура в 
темной комнате, разговор. Красный, 7, 2004, s. 32–33. Филатова, Наталья. Тетради Виктора Дмитриевича 
Пивоварова. Итоги.ru, 19. 3. 2004. Dostupné [on-line]: http://azbuka.gif.ru/critics/drawing-book/ [cit. 16. 1. 
2021]. Хачатуров 2004. Чувилин, Игорь. Кефир застоя. Газета.ru, 3. 3. 2004. Dostupné [on-line]: 
https://www.gazeta.ru/2004/03/03/oa_113698.shtml [cit. 16. 1. 2021]. 
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2005 

15. dubna do Prahy přijíždí Oleg Kulik. 

7. května umírá Václav Boštík a odkazuje Viktoru Pivovarovi svou paletu a barvy. 

29. června se koná vernisáž výstavy Lišky a svátky v ateliéru Josefa Pleskota v Praze.  

22.–28. srpna pobývá Viktor Pivovarov v Londýně u Dmitrije Prigova.  

14.–29. září podniká cestu do Itálie. Navštěvuje Florencii, Sienu, Arezzo, Pisu, Ravennu, 
Padovu a Benátky, kde zhlédne výstavu Luciana Freuda. 

16. září Guggenheim muzeum otevírá rozsáhlou prezentaci ruského umění od ikon 13. století 
až po současné ruské umění nazvanou Russia!. Pivovarovovy Projekty pro osamělého člověka 
zde spolu s dalšími díly reprezentují moskevskou konceptuální školu.822 

8.–11. prosince pobývá umělec v Berlíně, kde navštěvuje výstavy Picassa, Immendorfa a 
Kentridge.  

Pivovarovovi je uděleno ocenění Mastěr od výtvarných kritiků v Moskvě. 

Vzniká série Věnování. 

Obrazy Úzký pokoj za skříní a Zrcátko.  

Cyklus obrazů Na jedné linii.  

První obrazy série Jedlíci citronů.  

Alba Cholin a Sapgir jásající, Filosofovi, Dopis číslo 3, Podle Daniila Charmse a Lišky a svátky. 
Začíná práce na albu Florencie.  

 

2006 

Svatba nevlastní dcery Magdaleny Slavické a Marka Nešlehy. 

9. září narození Anežky (dcera Magdaleny).  

14. října přijíždějí na návštěvu do Prahy Oskar Rabin a Valentina Kropivnickaja.  

17. října umělcův pražský ateliér navštěvují Igora Makarevič, Jelena Jelagina a Alexandr 
Kosalapov. 

26.–28. října jede Pivovarov na výstavu Rembrandta do Berlína.  

15. prosince se koná vernisáž výstavy Едоки лимонов (Jedlíci citronů) v Moskevském muzeu 
současného umění. Kurátorkou je Jelena Selina.823 

                                                      
822 Franzen – Grosz – Hoban – Weisberger – Bindman – Dykstra – Finch 2005. 
823 Katalog: Пивоваров 2006. K výstavě vyšly například recenze a rozhovory: Алексеев, Никита. Гностический 
фрукт, выставка Виктора Пивоварова Едоки лимонов. Газета.ru, 18. 12. 2006. Dostupné [on-line]: 
https://www.gazeta.ru/culture/2006/12/18/a_1166573.shtml [cit. 16. 1. 2021]. Кулик 2006a, s. 21. Кулик, 
Ирина. Версии главных картин, выставка Виктора Пивоварова в ММСИ. Коммерсанть Weekend, 230, 8. 
12. 2006, s. 32. Линдберг, Анна. Контекст с пояснениями, рецензия на выставку Виктор Пивоваров Едоки 
Лимонов. Утро.ру, 19. 12. 2006. Dostupné [on-line]: https://ytro.ru/ [cit. 16. 1. 2021]. Мачулина, Диана. 
Волшебная полочка. Афиша, 23 (190), 4.–17. 12. 2006, s. 36–38. Пальвелева, Лиля. Виктор Пивоваров, 
Едоки лимонов. svobodanews.ru, 18. 12. 2006. Пальвелева, Лиля – Шарый, Андрей. В Московском музее 
современого искусства открылась выставка Виктора Пивоварова, разговор. svobodanews.ru, 15. 12. 2006. 
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19. prosince se otevírá výstava Если (Jestli) v Galerii XL v Moskvě.  

27. prosince–2. ledna navštěvuje umělce v Praze Dmitrij Prigov se svou ženou Naďou. Stráví 
spolu silvestr u básníka Igora Pomeranceva.  

Vzniká cyklus obrazů Atlas zvířat a rostlin.  

Další obrazy ze sérií Věnování a Jedlíci citronů.  

Obraz Letící a běžící. 

Sútra strachů a pochybností. 

 

2007 

7. března Viktora Pivovarova poprvé navštěvuje Vjačeslav Kantor. 

18. března setkání s filosofem Alexandrem Pjatigorským v kunratickém domě.  

30. března přijíždí Vjačeslav Kantor podruhé a kupuje řadu děl do své sbírky.  

15. července umírá Dmitrij Prigov. 

7. října navštěvuje Pivovarov expozici současného moderní umění documenta v Kasselu. 

14.–29. října pobývá na Krymu se synem Pavlem.  

9.–18. listopadu Pivovarov podniká cestu do Paříže, kde si po pádu na silnici zlomí ruku. 
Navštěvuje výstavy Gustava Courbeta a Giuseppe Arcimbolda a pokračuje do Montpellier a 
do Barcelony.  

Začátek práce na sériích obrazů Obvody kruhu a Chochoty a choboty. 

Vznikají obrazy Zelené sáňky, Hlava s maringotkou, Historie klobouku, klobásy a knoflíku, 
Hlava s domem a žebříkem, další obrazy série Eidosy a čtyři obrazy Tváře. 

Na přání Viktorova přítele Erika Bagdasjarana vznikají návrhy na talíře inspirované ruskou 
avantgardou dvacátých let.  

Album Podobenství.  

 

2008 

14. ledna umírá Pivovarovova blízká přítelkyně Soňa Kazakova, manželka fotografa Andreje 
Rajsera.  

27. května se umělec v Praze setkává s Vitalijem Komarem. 

6. září svatba dcery Máši a Michala Černého.  

Vznikají Eidetické krajiny, druhá varianta Moskevské gotiky, Symposion a obraz Růže ve 
sklenici, který je namalován jako svatební dar pro dceru Mášu a Michala.  

Třináct obrazů série Chochoty a choboty.  

                                                      
Сафонов, Сергей. Едоки лимонов в Московском музее современого искусства, Спасибо товарищу 
Сталину и святому Антонию. Газета, 20. 12. 2006, s. 24. Хачатуров, Сергей. Левый Босх, Виктор 
Пивоваров в Московском музее современого искусства. Время новостей, 233, 18. 12. 2006, s. 9. 
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První obrazy ze série Kruhy.  

 

2009 

Pivovarov se účastní skupinové výstavy 14s v Doxu, kterou připravily Milena Slavická a 
Kamila Ženatá.824  

11.–14. června se účastní výstavy sbírky Vjačeslava Kantora v budově OSN v Ženevě.  

3. září se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy Šváb k večeři v Jiri Svestka Gallery v Praze.825  

14. října je zahájena umělcova výstava Oni ve Východočeské galerii v Pardubicích. 
Kurátorkou je Simona Vladíková.  

30. října musí Viktor Pivovarov na příkaz majitele domu vyklidit byt v Jaromírově ulici, který 
používal jako ateliér. Nový ateliér s názvem Floo vzniká v Kunraticích na adrese K Zeleným 
domkům 1108.  

17.–12. narození Johanky (dcera Magdaleny). 

Vznikají Eidosy s atributy.  

Cyklus obrazů Krasavci.  

Začíná práce na sérii Filosofové aneb Ruské noci (vznikají portréty Kabakova, Prigova a 
Pjatigorského).  

Další obrazy série Kruhy.  

Album Milena a duchové, ve kterém jsou použity kresby Mileny Slavické.  

 

2010 

24. února se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy Oni v Moravské galerii v Brně. Kurátorem je 
Marek Pokorný.826  

11. března je zahájena umělcova výstava Dedication (Věnování) v galerii Kewenig v Kolíně 
nad Rýnem a 30. dubna výstava Dark Nights, Light Days (Temné noci světlé dny) v galerii Joan 
Kamm v Berlíně.  

14. června se narodí umělcův vnuk Filip.  

V srpnu se Pivovarov setkává s profesorem Michailem Alenovem, který píše rozsáhlou stať 
do katalogu výstavy Онi (Oni).  

Vychází kniha autorských textů Ах и ох (Ach a Och).827  

Vzniká cyklus obrazů Filosofové aneb Ruské noci. 

                                                      
824 Výstavy se účastnili: Josef Bolf, Václav Buriánek, Jiří Černický, Federico Díaz, Ivana Lomová, Michal Nesázal, 
Petr Nikl, Michal Pěchouček, František Skála, Pavel Tichoň, Libuše Vendlová, Kateřina Závodová, Kamila Ženatá. 
Každý umělec zpracoval jedno téma začínající písmenem S. Viktor Pivovarov měl téma Střed.  
825 Recenzi na výstavu napsal: Magid 2009, s. 54–55. 
826 Katalog: Pivovarov 2010. Výstavě se kupříkladu věnovaly recenze: Kubart, Tomáš. Viktor Pivovarov: Smazané 
značky. Nekultura.cz, 17. 3. 2010. Kubíčková 2010. Vitvar 2010, s. 60. Zabadalová, Veronika. Výstava Oni: příběh 
bytostí Viktora Pivovarova. Brněnský deník.cz, 16. 4. 2010.  
827 Пивоваров 2010a.  
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Album Vrátili se věnované synu Pavlovi. 

Skleněné hlavy, busty naplněné známými motivy z umělcovy předchozí tvorby.  

Album Florencie. 

 

2011 

7. února se koná vernisáž umělcovy výstavy Онi (Oni) v Moskevském muzeu současného 
umění.828 Kurátorem je Jelena Selina.  

24. dubna navštěvuje Viktora Pivovarova v Praze Oskar Rabin, 13. června Ilja Kabakov a 23. 
června Gríša Bruskin.  

22. července umírá Lucian Freud. Viktor Pivovarov k uctění jeho památky vystupuje v ruské 
sekci rádia Svobodná Evropa.  

17.–27. září pobývá v německých lázních Bad Permont kvůli bolesti zad.  

18. prosince umírá Václav Havel.  

Vznikají Filosofické sešity Olgy Serebrjané. Soubor titulních stran fiktivních filosofických spisů 
Olgy Serebrjané (ruská filosofka a novinářka), který je doprovázen ilustracemi a šesti obrazy. 
Projekt je vytvořen pro frankfurtskou galerii La Brique. Díky společné práci na výstavě si 
Viktor Pivovarov začne s Olgou Serebrjanou dopisovat ohledně různých filosofických otázek. 
Dopisy jsou vydány v knize s názvem Утка стоящая на одной ноге на берегу философии 
(Kachna stojící na jedné noze na břehu filosofie).829 Samuel Lurie o knize napsal: Ta 
jednoduchost, se kterou se jim daří mluvit o tom nejvíce složitém, pokud to vnímáš jako něco 
osobního, jako něco životně důležitého. […] Hlavně tato kniha vytváří kouzelnou iluzi, že vše 
je možné vyřknout. […] A ilustrace jsou úžasné. Důvtipné, úsečné a velmi krásné. Vše 
dohromady jakýsi druhý svět. Neobyčejně světlý. Bojím se, že závisti je ve mně víc než 
štěstí.830  

Vznikají první obrazy cyklu Děti bohů.  

Alba Nevelké ideje a Dlouhokrké stvoření.  

Kresby ke knize Genricha Sapgira Голоса (Hlasy; nevydáno).  

 

2012 

12. ledna se koná vernisáž výstavy The Philosophical Papers of Olga Serebryanaya 
(Filosofické sešity Olgy Serjebrjané) v Galerii La Brique ve Frankfurtu nad Mohanem. Olga 
Serebrjanaja se vernisáže zúčastní a vystoupí s projevem.  

                                                      
828 Katalog: Пивоваров 2011a. K výstavě vyšly například recenze a rozhovory: Адашевская, Лия. Иногда он 
возвращается. Журнал ДИ, 2, 6. 3. 2011. Зигмунд 2011. Мачулина – Панов 2011, s. 7. Русакова, Рита. 
Разоблачение персонажей, Рита Русакова о выставке Виктора Пивоварова „Они“ в ММСИ. Коммерсанть, 
3, 4. 2. 2011, s. 28. Толстова, Анна. Невеселлые картинки-„Они“ Виктора Пивоварова в ММСИ. 
Коммерсанть, 23, 10. 2. 2011, s. 15.  
829 Пивоваров – Серебряная 2014. 
830 Tamtéž, s. 271–272.  
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17. ledna je zahájena výstava umělcových kreseb s názvem Dictionary of an Artist / Дневник 
рисовальщика (Deník kreslíře) v Puškinově domě v Londýně.  

Konají se dvě společné výstavy Pivovarova a Pepperštejna. V Kunstverein Rosenheim výstava 
Text-Bild-Konzepte a v Galerii Regina v Londýně výstava Ophelia (Ofélie), na které Pivovarov 
vystavuje šest light boxů nazvaných Spiritistické seance Lízy Siddal doplněné sérií akvarelů 
jakoby namalovaných Elizabethou Siddalovou. 

Pivovarov se účastní skupinové výstavy ruského umění Breaking the Ice: Moscow Art 1960–
80s. v Saatchi Gallery v Londýně.831 

6.–8. září navštěvuje výstavu Vilhelma Hammershøie v Mnichově.  

12. října podniká cestu do Londýna na výstavu preraffaelitů a umělecký veletrh Frieze. 
Navštěvuje grafický kabinetu v British Museu, kde si může zblízka prohlédnout originály 
kreseb Leonarda, van Gogha, Blaka a Dürera.  

Vzniká cyklus obrazů Děti bohů.  

První obrazy cyklu Zahrady mnicha Rabinoviče.  

Druhá varianta obrazu Mokré vlasy.  

Ilustrace k českému vydání Cholinových básní Nikdo z vás nezná Cholina.832  

 

2013 

20. června narození vnučky Natálky.  

19. září se koná vernisáž umělcovy výstavy Svědectví současníků v galerii Ztichlá klika v Praze.  

15. září navštěvuje Pivovarova v Praze Lev Rubinštejn a 3. listopadu jazzový bubeník a 
umělec Vladimir Tarasov.  

V prosinci se v Puškinově muzeu v Moskvě otevírá výstava věnovaná sbírce Vjačeslava 
Vladimiroviče Kantora, na které jsou zastoupeny rovněž práce Viktora Pivovarova.833 

Začátek práce na cyklu obrazů Lidské, příliš lidské. 

Eidetické krajiny. 

Pokračování série Zahrady mnicha Rabinoviče. 

 

2014 

6. února se koná vernisáž společné výstavy s Gedem Quinnem v Galerii Rudolfinum s názvem 
Cake and Lemon Eaters.834  

16. května je zahájena výstava Spirituelle Seancen von Lizzie Siddal (Spiritistické seance Lízy 
Siddal) ve Frankfurtu nad Mohanem v Galerie La Brique.  

                                                      
831 K výstavě vyšel obsáhlý katalog: Erofeev 2012. 
832 Cholin 2012. 
833 Глоцер 2013. 
834 Katalog: Nedoma 2014. Recenze na výstavu vyšla v Lidových novinách: Šenk, Filip. Jak chutnají citronové 
koláče. Lidové noviny, 21, 2014, s. 9. 
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19. května umírá Adriena Šimotová.  

29. června navštěvuje umělce v Praze Juz Aleškovskij s manželkou a 15. a 18. října filosof 
Michaila Epštejn.  

14. listopadu pohřeb Zdeňka Berana.  

30. listopadu přiveze syna Pavla do Prahy záchranná služba z Bělehradu v těžkém psychickém 
stavu. Ubytuje se v otcově ateliéru.  

4. prosince se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy De profundis v Košicích.  

Artguide Edition a Muzeum Magma vydávají dvoudílný katalog děl Viktora Pivovarova 
s předmluvou Pavla Pepperštejna.835 

Vznikají další obrazy série Lidské, příliš lidské.  

Ilustrace ke knize Juze Aleškovského Николай Николаевич (Nikolaj Nikolajevič).836  

 

2015 

27. února je v Moskvě zavražděn Boris Němcov, opoziční politik vůči režimu Vladimira 
Putina.  

4. června se koná vernisáž umělcovy výstavy Лисы и праздники (Lišky a svátky) v Muzeu 
Vostoka v Moskvě.  

11.–16. října Pivovarov navštěvuje veletrh umění Frieze v Londýně.  

21. října je zahájena výstava Die Gärten des Mönchs Rabinovič (Zahrady mnicha Rabinoviče) 
v Českém centru v Berlíně. Kurátorem je Tomáš Glanc. 837 

Tate Gallery v Londýně kupuje od umělce obrazy Rozjímání u okna, Udeřil mě kladivem do 
hlavy a rozplakal se, Na schodišti byla tma, Hovoří Moskva a album Sad.  

Vzniká cyklus obrazů Ztracené klíče.  

Album Atlas zvířat a rostlin.  

 

2016 

V Moskvě vychází druhé rozšířené vydání Zamilovaného agenta.838 

16. března se koná vernisáž Pivovarovovy výstavy След улитки (Stopa šneka) v Muzeu 
Garage v Moskvě. Kurátorkou je Jekatěrina Inozemceva, iniciátorem výstavy je ředitel muzea 
Anton Belov.839  

                                                      
835 Виктор Пивоваров – Viktor Pivovarov. Книга / Book. Мoskva: Artguide Editions, 2014. 
836 Алешковский 2014. 
837 U příležitosti výstavy vyšla kniha: Пивоваров 2015a.  
838 Пивоваров 2016a. 
839 Průvodce výstavou: Пивоваров 2016b. K výstavě vyšly například recenze a rozhovory: Дьяконов, Валентин. 
Муравей уходит в небо, Виктор Пивоваров в Гараже и Пушкинском. Коммерсанть, 51, 28. 3. 2016, s. 15. 
Горшкова, Кира – Никишов, Виктор. След улитки Виктора Пивоварова в Музее Гараж. ГБР, 29. 3. 2016. 
Dostupné [on-line]: https://genefis-gbr.ru/sled-ulitki-viktora-pivovarova-v-muzee-garazh/ [cit. 16. 1. 2021]. 
Комиссарова 2016. Пепперштейн 2016, s. 211–217. Пивоваров 2016d, s. 142–148. Уваров, Сергей. Виктор 
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21. března se souběžně s výstavou v Garage otevírá výstava v Puškinově muzeu v Moskvě s 
názvem Потерянные ключи (Ztracené klíče).840 

24. března je zahájena společná výstava s Pavlem Pepperštejnem v galerii Iragui v Moskvě.  

1. července v Praze vystupuje akční umělec Pjotr Pavlenskij.  

14. září navštěvují v Praze Viktora Pivovarova Juz Aleškovskij s manželkou.  

8.–14. října pobývá umělec v Londýně, kde navštěvuje výstavy Jamese Ensora a Pabla 
Picassa.  

Vzniká cyklus Duše medúzy aneb Láska k filosofii. 

První obrazy série Moskva, Moskva!. 

Obrazy Heidegger na procházce, Všichni jsme se zapomněli oběsit, Těžko se udržet na výšině 
úplného nechápání ničeho.  

Album Pokoj.  

 

2017 

14. ledna probíhá oslava umělcových osmdesátých narozenin.  

14. února dojde k předání daru (z cyklu Byt č. 22 obrazy Tady to bolí. A tady. A v uších mi zní 
jakoby hudba a Jeden palčák se ztratil a druhý nevím, kde je) do sbírek Centre Georges 
Pompidou v Paříži. 

23. února se koná vernisáž výstavy Eduarda Štejnberga v Praze v domě U Kamenného zvonu.  

31. března je zahájena Pivovarovova výstava Dědečku, viděl jsi Boha? v Galerii Klatovy. 
Kurátorkou je Máša Černá Pivovarová.841  

18. května je otevřena výstava kreseb a objektů Český Pivovarov v Galerii Hunt Kastner v 
Praze.842 

30. května je Pivovarovovi udělena cena Инновация (Inovace) za vklad o rozvoj současného 
ruského umění. 

20. září přednáší umělec v Centre Georges Pompidou v Paříži o úloze současné umělecké 
kritiky. 

26. září se koná vernisáž výstavy ilustrací ke knihám Dostojevského a Baudelaira 
Иллюстрация и галлюцинация (Ilustrace a halucinace) v Muzeu F. M. Dostojevského 
v Petrohradu. 

Je založen Nadační fond Viktora Pivovarova.  

                                                      
Пивоваров на вершине олимпа. Известия, 22. 3. 2016. Dostupné [on-line]: https://iz.ru/news/607128 [cit. 
16. 1. 2021]. Шаталов 2016. Шестакова, Саша. Виктор Пивоваров в Гараже: Что нужно знать о творчестве 
московского соцартиста. The Village, 31. 3. 2016. Dostupné [on-line]: https://www.the-
village.ru/weekend/weekend-guide/234109-pivovarov?comment_id=18752659 [cit. 16. 1. 2021]. 
840 Průvodce výstavou: Пивовавров 2016c.  
841 Pivovarov 2017a 
842 Na výstavu napsala recenzi: Lindaurová 2017.  
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Pivovarov vytváří návrh ceny Zlatý mozek, která je udělována evropským židovským 
kongresem za zásluhy v oblasti intelektuální a umělecké činnosti.843 

Vzniká cyklus Moskva, Moskva!.  

Triptych Věnováno Malevičovi.  

Ilustrace ke knize Ivana Wernische Fata Morgana.844  

 

2018 

5. září podniká Pivovarov cestu do Florencie u příležitosti narozenin Vjačeslava Kantora. 
Setkává se zde s Erikem Bulatovem a navštěvuje umělecké sbírky v Akademii, klášter San 
Marco a galerii Uffizi.  

23. září se koná vernisáž umělcovy výstavy Московский альбом (Moskevské album) v 
Multimedia Art Muzeu v Moskvě.845 Kurátorkou je Anna Zajceva, výstavu organizuje Olga 
Sviblova.  

26. října Viktor Pivovarov podstupuje operaci ledviny.  

30. prosince umělcův ateliér navštěvuje Ivan Wernisch.  

Vznikají první obrazy série Tance a O ženách a smutku. 

 

2019 

28. ledna vychází v nakladatelství Torst český překlad Zamilovaného agenta.846 

12. března navštěvují umělcův ateliér Jiří Fajt a Jiří David. Pivovarovovi je nabídnuta výstava 
v Národní galerii.  

11.–18. dubna podstupuje Pivovarov operaci na klinice v Düsseldorfu.  

9.–11. srpna se natáčí film o Pivovarovovi pro Treťjakovskou galerii v Moskvě a 28. srpna film 
Moskva, jaro a rybka na okně režiséra Václava Jiráska.  

29. října umělec navštěvuje Ivana Wernische.  

V Zimmerli Art Museum v New Jersey se otevírá výstava Dialogues Ilya Kabakov & Viktor 
Pivovarov.847 

Vznikají další obrazy ze série Tance. 

Myší série.  

                                                      
843 Původně měl cenu navrhovat František Skála.  
844 Wernisch 2018.  
845 U příležitosti výstavy vyšla kniha: Пивоваров 2018. O výstavě byly například publikovány recenze a 
rozhovory: Васильева, Жанна. Глаз Кирико и слух Данте. В Мултимедиа Арт Музее – Московский альбом 
Виктора Пивоварова. RGRU, 29. 10. 2018. Dostupné [on-line]: https://rg.ru/2018/10/29/reg-cfo/v-
multimedia-art-muzee-prohodit-vystavka-moskovskij-albom.html [cit. 16. 1. 2021]. Мак 2018. Симонов, 
Никита. В МАММ открылась выставка Виктора Пивоварова. Москва 24, 25. 10. 2018. Dostupné [on-line]: 
https://www.m24.ru/galleries/Viktor-Pivovarov/25102018/7610 [cit. 16. 1. 2021]. Яковлев 2018. 
846 Pivovarov 2018. 
847 Katalog: Nouril – Glanc 2019.  
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Série Nové Eidosy. 

Triptych Polovina jablka.  

Ilustrace ke sbírce básní Ivana Wernische He he!.848 

 

2020 

16. ledna se koná vernisáž výstavy Jiřího Davida Jsem tady / I’m here v Galerii Dox, 
kurátorem je Viktor Pivovarov.849 

14. března je vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru v Čechách. 

V Kunraticích na adrese Úhlavská 13 vznikají nový ateliér a sídlo Nadačního fondu Viktora 
Pivovarova. Umělec zde pracuje od 25. května.  

Vznikají čtyři obrazy ze série Tance. 

Série obrazů A a Kvartety.  

Čtyři obrazy cyklu Duety.  

První tři obrazy ze série Poustevníci.  

Rukopisné knížky Пир (Hostina) a Линия (Linie) pro Milenu Slavickou a knížka Записки 
постороннего (Zápisky postranního) pro dceru Mášu.  

Album Zmizeli.  

 

2021 

14. května se otevírá umělcova retrospektivní výstava Moskevská gotika v pražské Národní 
galerii ve Veletržním paláci. Kurátorkami jsou Julia Tatiana Bailey a Máša Černá 
Pivovarová.850 

18. května je zahájena výstava Lidské příliš lidské v galerii Caesar v Olomouci. Kurátorkou je 
Máša Černá Pivovarová. 

                                                      
848 Wernisch 2019.  
849 David, Jiří. Jsem tady / I’m here. Praha: Zahorian & Van Espen, 2019.  
850 Bailey, Julia Tatiana (ed.). Viktor Pivovarov, Moskevská gotika. Praha: Národní galerie, 2021. K výstavě vyšly 
prozatím recenze: Koníček, Richard. Viktor Pivovarov: Moskevská gotika aneb šance vidět dosud nevystavená 
autorova díla a dokonce i originály zapůjčené z Ruska. www.www-kulturaok-eu.cz, 27.5.2021. Machalický, Jiří. 
Pivovarov mezi Moskvou a Prahou. Umělec osobitým způsobem propojuje vlivy. www.lidovky.cz, 29.5.2021. 
Pokorný, Marek. Pivovarov. Je to umělec. Art&Antiques, červen 2021.  

http://www.www-kulturaok-eu.cz/
http://www.lidovky.cz/
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POZNÁMKA 
Názvy knih, které nebyly přeloženy do českého jazyka jsou uváděny pod originálním názvem, 
stejně tak názvy zahraničních výstav a katalogů. V závorce je uveden český překlad. Názvy 
uměleckých skupin a institucí jsou naopak překládány a v závorce doplněny o originální 
název. Místní ruské názvy jsou psány foneticky.  
Pokud není uvedeno jinak, autorkou překladů z ruštiny je Máša Černá Pivovarová. Překlady 
byly autorizované Viktorem Pivovarovem.  
Pokud není uvedeno jinak, díla se nacházejí v majetku autora. 
U ilustrací knih je uváděn rok, kdy je autor vytvořil, nikoliv kdy byly vydány.  
Zkratka NFVP označuje Nadační fond Viktora Pivovarova. 
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1. List z alba Zmizeli, 2020 , akvarel, 
tuš, barevná tužka, papír, 21×29,2 cm 2. Továrna na boty z cyklu Moskva, 

Moskva!, 2017, olej, plátno, 61×80 
cm  

 

3. Podzimní list, 1951, akvarel, 
papír, 28,2×19,8 cm  

 

 

4. Zátiší s krabičkou sirek, 1951, 
akvarel, papír, 22×31 cm  

 

5. Ilustrace ke středověkým 
rytířským románům Dívka na mule 
a Okasen a Nikoleta (diplomová 
práce), 1962, tuš, papír, 25×16 cm, 
Polygrafický institut v Moskvě  

 

6. Ilustrace ke knize Černá slepička 
(Чорная курица) Antonije 
Pogorelského, 1973, akvarel, papír, 
20,8×15,9 cm, Státní ruské muzeum, 
Petrohrad  

 

7. Ilustrace k Pohádkám Hanse 
Christiana Andersena, 1972, 
akvarel, papír, 18,2×13,2 cm  

 

8. Ilustrace ke knize Anička 
skřítek a slaměný Hubert 
Vítězslava Nezvala, 1980, 
tužka, tuš, akvarel, papír, 
22×16,5 cm  

 

9. Literární čtverylka, ilustrace ke knize 
Běsi Fjodora Michajloviče Dostojevského, 
1969, monotyp, 65×49,5 cm, Muzeum 
Fjodora Michajloviče Dostojevského, 
Petrohrad  

 

10. Dívenka, ilustrace ke knize 
Sen směšného člověka Fjodora 
Michajloviče Dostojevského, 
1971, litografie, 22×25,5 cm, 
Muzeum Fjodora Michajloviče 
Dostojevského, Petrohrad  

 

11. Ilustrace ke knize Květy 
zla Charlese Baudelaira, 
1972, litografie, 23,5×14 cm  

 

12. Ilustrace ke knize Паучок и лунный 
свет (Pavouček a měsíční světlo) Iriny 
Pivovarové, 1965, rozměr, akvarel, tuš, 
papír  

 



 265 

                                           
 
 
 
 
 

                                      
  
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 

                                     
  

13. Ilustrace ke knize Тихое и 
звонкое (Tiché a zvonivé) Iriny 
Pivovarové, 1967, barevná tužka, 
papír, 27,2×21,2 cm  

 

14. Ilustrace ke knize Тик и 
Так (Tik a tak) Iriny 
Pivovarové, 1967, akvarel, 
papír, 20×14,6 cm  

 

15. Ilustrace ke knize Жила-была совака 
(Žil byl pes) Iriny Pivovarové, 1973, kvaš, 
papír, 27,4×21 cm  

 

16. Ze série Lebky, 1969, 
monotyp, 53,5×36,8 cm  

 

17. Léto – nebe z cyklu Červen-
červen, 1978, email, sololit, 
170×130 cm  

 

 

18. Boris Svěšnikov, Kresby z lágru, 19491950, tuš, papír,  

29 x 37,5, Музей актуального искусства Art.ru, Moskva 

19. Vladimir Pjatnickij, Na ulici, 1960–
1970, olej, sololit, 49×70 cm, Sbírka A. 
Kronika, Moskva  

 

20. Michail Roginskij, Mosgaz, 
1964, olej, plátno, 100×70 cm, 
Muzeum „Jiné umění“, Moskva  

 

21. Vladimir Jakovlev, Kočka s ptákem v zubech, 
1980, olej, plátno, 49×70 cm, Sbírka A. Kronika, 
Moskva  

 

22. Vladimir Němuchin, Jaro ve městě, 
1958, olej, plátno, 80×120 cm, Sbírka A. 
Lachmana  

 

23. Julo Sooster, Kosmické 
vejce, 1965, smíšená 
technika, karton, 49,5×63 
cm, © Sbírka A. Kronika, 
Moskva  

 

24. Oskar Rabin, Stoličnaja, 1964, olej, plátno, 
109×81 cm, Musée Maillol, Fondation Dina Vierny, 
Paříž  
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25. Ilustrace ke knize Красный 
шар (Červený balonek) Genricha 
Sapgira, 1973, kvaš, papír, 
28,7×22,2 cm  

 

26. Ilustrace ke knize Полосатые 
стихи (Pruhované básně) Genricha 
Sapgira, 1989, barevná tužka, běloba, 
papír, 31×21,5 cm 

 

27. Ilustrace z  básnické sbírky 
Igora Cholina Жители барака 
(Obyvatelé baráků), 1989  

 

28. Ilustrace ke knize Воинрид 
(Voinrid) Igora Cholina, 1990, tuš, 
běloba, barevná tužka, papír, 28×21 
cm, nakladatelství Raritět Sergeje 
Nitočkina  

 

29. Ilustrace ke sbírce básní 
Моча и Говно (Moč a hovno) 
Igora Cholina, 2001, tuš, papír, 
21×16,5 cm  

 

30. Instalace skupiny Hnízdo, 1975 

 

31. Vitalij Komar a Alexandr 
Melamid, Projekt Duše, 1978–
1986  

 

32. Vitalij Komar a Alexandr Melamid ve spolupráci 
s Douglasem Davisem, Ze série Otázky: New York – 
Moscow, Moscow – New York, 1976, Dodge 
Collection, ZAM  

 

33. Eduard Štejnberg, Kompozice 
(Věnováno Viktoru Pivovarovovi), 1976, 
olej, plátno, 110×120 cm, Magma 
Museum of Avant-garde Mastery, 
Moskva – Ženeva – Londýn  
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34. Vladimir Vejsberg, Kompozice se 
čtyřmi krychlemi, 1975, olej, plátno, 
53×50 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – 
Londýn  

 

35. Michail Švarcman, Tajný 
smysl, 1972, tempera, dřevo, 
100×75 cm, Magma Museum 
of Avant-garde Mastery, 
Moskva – Ženeva – Londýn  

 

36. Oleg Vasiljev, Bez názvu, 1969, 
barevná tužka, papír, 31×23 cm, sbírka 
NFVP  

 

37. Vladimir Jankilevskij, Z alba 
Anatomie pocitů, 1972, lept, 
papír, 29,8×24,5 cm, sbírka 
NFVP  

 

38. Skupina Kolektivní akce, Na nic si nestěžuji 
a všechno se mi líbí, nehledě na to, že jsem zde 
nikdy nebyl a o těchto místech nic nevím, 
1977, sbírka NFVP  

 

39. Ilja Kabakov, Odpovědi experimentální skupiny, 1971, kombinovaná technika, olej, email, sololit, 147×305×12 cm, Státní Treťjakovská 
galerie, Moskva  
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40. Rimma Gerlovina a Valerij Gerlovin, 
Kameny, 1977, 160 kamenů, 62 kartiček 
(7,5×8,5 cm) v ruštině a angličtině, látka, 
kartonová krabice, 24,7×16,3×9,5 cm, 
Guggenheim Museum, New York  

 

 

41. Katalog Pivovarovovy výstavy Nebeský 
Chelm, 1998  

 

42. Vitalij Komar a Alexandr Melamid, Náš 
cíl komunismus!, 1972, tempera, látka, 
39×195,5 cm, Collection Zimmerli Art 
Museum at Rutgers University 

 

43. Erik Bulatov, Žiji – Vidím, 1999, 
olej, plátno 200×200 cm, Magma 
Museum of Avant-garde Mastery, 
Moskva – Ženeva – Londýn  

 

44. Jak zobrazit život duše?, 1975, 
kvaš, tuš, papír, 43×30,8 cm, Nancy 
and Norton Dodge Collection, 
Zimmerli Art Museum, Rutgers 
University, New Brunswick  

 

45. Ilja Kabakov, Čí je to struhadlo? Z Kuchyňské série, 1982, 
objekt (kov), olej, email, sololit, 70 x 130 cm, Musée Maillol, 
Fondation Dina Vierny, Paříž 

46. Ilja Kabakov, Lopata, 1984, email, 
lopata, kovové držáky, texty na 
papíře, plexisklo, sololit, 
131×191×10 cm, Collection Zimmerli 
Art Museum at Rutgers University 

 

47. Ilja Kabakov, Člověk, který odletěl do 
kosmu ze svého pokoje, 1985, instalace, 
kombinovaná technika (dřevo, guma, lana, 
papíry, elektrická lampa, nádobí, model, suť 
a sádrový prach), Centre George Pompidou, 
Paříž 

 

48. Ilja Kabakov, Nejsou tady, 1978, tuš, 
barevná tužka, akvarel, papír, 41×27,5 
cm, sbírka NFVP  

 

49. Červený stůl, 1971, email, 
sololit, 80×120 cm, Státní 
Treťjakovská galerie, Moskva  

 

50. Vladimir Jankilevskij, Dveře (Věnováno 
rodičům mých rodičů...), 1972, objekt, 
kombinovaná technika, Musée Maillol, Fondation 
Dina Vierny, Paříž  

 

51. Erik Bulatov, Vchod, 1972, 
barevná tužka, papír, 20×20 cm, 
sbírka NFVP  
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52. Erik Bulatov, Lyžař, 1974, olej, 
plátno, 180 x 180 cm, soukromá 
sbírka, Curych 

 

53. Erik Bulatov, Horizont, 1971–
1972, olej, plátno, 140×180 cm, 
Magma Museum of Avant-garde 
Mastery, Moskva – Ženeva – Londýn  

 

54. Eduard Gorochovskij, Poslední čaj, 1992, 
olej, plátno, 100×116 cm, Sbírka Michaila 
Karminského  

 

55. Ilja Kabakov, Bedna se smetím, 1986, 
instalace, kombinovaná technika, 
Muzeum současného umění, Frankfurt 
nad Mohanem 

 

56. Bagately, 1983–1984, 
kombinovaná technika  

 

57. Ilja Kabakov a Joseph Kosuth, Koridor dvou banálností, 

1994, instalace, Varšava 

58. Ilja Kabakov, Nikolaj 
Petrovič, 1980, olej, email, 
sololit, 260 x 190 cm, Sbírka 
George Stuarta, New York 

 
 

59. Vitalij Komar a Alexandr Melamid. 
Zrození socrealismu, 1982–1983, olej, 
plátno, 182,9×122 cm, Sbírka R. a F. 
Feldmanových,  

 

60. Leonid Sokov, Setkání dvou soch (Lenin a Giacometti), 
1989, patinovaná bronz, 48,3 x 38 x 23, Courtesy A. Sokov  

 

61. Alexandr Kosolapov, Symboly doby (Lenin  
Coca-Cola), 1980, akryl, plátno, 177,8 x 106,7, 
Courtesy A. Kosolapov 

62. Abstraktní kresba malovaná pod 
vlivem obrazů Václava Boštíka, 1981, 
barevná tužka, papír, 30,4×33 cm  

 

63. Z deníku M., 1990–1998, xerokopie, 
papír, 31,7×44,3 cm  
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64. Ilustrace ke knize 
Všem Velemira 
Chlebnikova, 1983, uhel, 
papír, 31,5×22,5 cm  

 

65. Ilustrace ke knize Román 
nanečisto Konstantina Vaginova, 
1989, uhel, papír, 31,5×20,7 cm  

 

66. Ilustrace k výboru básní 
Hvězdný déšť Borise 
Pasternaka, 1989, tužka, 
papír, 21,5×27,5 cm  

 

67. Ilustrace ke knize básní Fata 
Morgana Ivana Wernische, 
2017, akvarel, tuš, běloba, papír, 
22,6×18  

 

68. Ilustrace ke knize básní He, he! Ivana 
Wernische, akvarel, uhel, papír, 25×21 cm  

 

69. Modré brýle bláznivého policisty, 1970, tempera, plátno, 70×125 cm, originál 
zničen  

 

70. Hřebíky a kladivo, 1970, tempera, 
plátno, 140×105 cm, Ludwig Forum 
für Internationale Kunst, Cáchy  

 

71. Setkání stínů, 1970, tempera, plátno, 105×140 cm  

 

72. Procházka, 1970, tempera, plátno, 105×140 
cm, Magma Museum of Avant-garde Mastery, 
Moskva – Ženeva – Londýn  

 

73. Ach!, 1971, email, sololit, 80×120 cm, Ludwig Forum für 
Internationale Kunst, Cáchy  

 

74. Odrazy, 1971, tempera, plátno, 105×140 cm, 
Státní Treťjakovská galerie, Moskva  
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75. Moskevský večírek, 1971, email, sololit, 80 x 
120 cm, Státní Treťjakovská galerie, Moskva 

 

76. Rukopisná knížka Ach!, 1971, akvarel, 
tuš, papír, 15,7×10,8 cm  

 

77. Vilhelm Hammershøi, Interiér, 1899, olej, 
plátno, 64,5×58,1 cm, Tate Gallery, Londýn 

 

78. Dlouhá dlouhá ruka, 1972, email, sololit, 114,5×137 
cm, Státní ruské muzeum, Petrohrad  

 

79. Dlouhý krk, 1974, kvaš, papír, 50×35 
cm, Sbírka Iriny Nachové, New York  

 

80. Z alba Dlouhokrké stvoření, 2011, 
akvarel, tuš, běloba, 59,8×42,4 cm (celá 
strana alba), 26×17,5 cm (kresba), Centre 
Pompidou, Paříž  

 

81. Vyletěli, vyletěli (Věnováno 
Iljovi Kabakovovi), 1973, email, 
sololit, 173×133,5 cm, Tsukanov 
Family Foundation, Londýn  

 

82. Rozjímání u okna, 1972, email, sololit, 
114×137 cm, Tate Gallery, Londýn  

 

83. Tak dlouhá nepřítomnost, 1974, email, sololit, 130×170 
cm, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Cáchy  

 

84. Ilja Kabakov, Létající Komarov, 1973–1974, inkoust, 
akvarel, papír, 19,9×26,7 cm (rozměr kresby), 51×34,7 cm 
(rozměr celého listu), Centre Georges Pompidou, Paříž  

 

85. Ilja Kabakov, Na kraji, 1974, olej, 
email, sololit, 300 x 190 cm, 
soukromá sbírka, Bern 
 

86. Vtipálek a jeho žena, lubok, polovina 
18. století, kolorovaný dřevořez, 
34,5×29,5 cm, Sbírka D. Rowinski  
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87. ilustrace ke Skandinávským pohádkám, 1981 
(vyšlo 1982) 

88. Ilja Kabakov, skica k ilustraci 
dětské knížky, akvarel, tuš, papír, 
32×22,5 cm, sbírka NFVP  

 

89. Z alba Schodiště míčků, 1975, kvaš, tuš, papír, 54,4×40,5 cm, Nancy and Norton Dodge Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers University, New Brunswick  

 

90. Z alba Slzy, 1975, akvarel, kvaš, tuš, papír, 41,3×29,1 cm, Nancy and Norton Dodge Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers University, New Brunswick  
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91. Z alba Tvář, 1975, kvaš, papír, 32,5×24,5 cm, Nancy and Norton Dodge Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

92. Projekt obytné plochy pro osamělého 
člověka, 1975, email, sololit, 170×130 cm, 
Nancy and Norton Dodge Collection, Zimmerli 
Art Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

93. Projekt předmětů každodenní 
potřeby pro osamělého člověka, 1975, 
email, sololit, 170×130 cm, Nancy and 
Norton Dodge Collection, Zimmerli Art 
Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

94. Projekt nebe pro osamělého člověka, 
1975, email, sololit, 170×130 cm, Nancy 
and Norton Dodge Collection, Zimmerli Art 
Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

95. Režim dne osamělého člověka, 1975, 
email, sololit, 170×130 cm, Nancy and 
Norton Dodge Collection, Zimmerli Art 
Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

96. Projekt snů pro osamělého člověka, 
1975, email, sololit, 170×130 cm, Nancy 
and Norton Dodge Collection, Zimmerli 
Art Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

97. Projekt životopisu osamělého člověka, 
1975, email, sololit, 170×130 cm, Nancy 
and Norton Dodge Collection, Zimmerli 
Art Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  
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98. Jan van Eyck, 1975, email, sololit, 
85,2×110,6 cm, Nancy and Norton Dodge 
Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers 
University, New Brunswick  

 

99. Hieronymus Bosch, 1975, email, 
sololit, 85,2×110,6 cm, Nancy and Norton 
Dodge Collection, Zimmerli Art Museum, 
Rutgers University, New Brunswick  

 

100. Vincent van Gogh, 1975, email, sololit, 
85,2×110,6 cm, Nancy and Norton Dodge 
Collection, immerli Art Museum, Rutgers 
University, New Brunswick  

 

101. Giorgio Morandi, 1975, email, sololit, 
85,2×110,6 cm, Nancy and Norton Dodge 
Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers 
University, New Brunswick  

 

102. Paul Klee, 1975, email, sololit, 
85,2×110,6 cm, Nancy and Norton Dodge 
Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers 
University, New Brunswick  

 

103. Kazimir Malevič, 1975, email, sololit, 
85,2×110,6 cm, Nancy and Norton Dodge 
Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers 
University, New Brunswick  

 

104. Z alba Konkluze, 1975, kvaš, papír, 23×30 cm, Státní Treťjakovská galerie, Moskva  

 

105. Z alba Erós, 1976, kvaš, tuš, pero, papír, 43 х 31 cm, soukromá sbírka, Moskva  
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106. Z alba Sad, druhá část Kde jsem?, 1976, tuš, akvarel, papír, 60,5×44,5 cm, Tate Gallery, Londýn  

 

 

107. Z alba Sad, třetí část Sad, 1976, 
tuš, akvarel, papír, 60,5×44,5 cm, Tate 
Gallery, Londýn  

 

108. Z alba Plot, 1977, kvaš, tužka, tuš, karton, rozměr, soukromá sbírka, Švýcarsko  

 

109. Potok, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, Magma Museum of 
Avant-garde Mastery, Moskva – 
Ženeva – Londýn  

 

110. Předtucha, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, Magma Museum of 
Avant-garde Mastery, Moskva – 
Ženeva – Londýn  

 

111. Angelus, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – 
Londýn  
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112. Bílý pták, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – 
Londýn  

 

113. Vzduch nebe, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – 
Londýn  

 

114. Černé jablko, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, soukromá sbírka, Londýn  

 

115. Volba, 1976, email, sololit, 
170×130 cm, Sbírka Jekatěriny a 
Vladimira Semenichinových, Moskva  

 

116. Ivan Čujkov, Panorama I, 1976, email, sololit, 65,5×65,5×65,5 cm, Ludwig 
Museum, Budapešť  

 

117. Zvěstování, 1984, tempera, dřevo, chrám svatého Klimenta na Starém 
Městě  

 

118. Geometrická abstrakce, 1979, email, sololit, 130×170 cm  
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119. Z alba Mikrohomus, 1979, akvarel, tužka, tuš, papír, 33×24 cm, Národní galerie, Praha  

 

120. Z alba Sakrakyzátory, 1979, akvarel, tužka, tuš, papír, 30×24 cm, Nancy and 
Norton Dodge Collection, Zimmerli Art Museum, Rutgers University, New 
Brunswick  

 

121. Z alba Mamlejev a Hypermamlejev, 1995, 
barevná tužka, běloba, papír, 55×40 cm (kresba 
15×21 cm)  

 

122. Z alba Špatná nálada, 1995, 
kombinovaná technika, papír, 55×40 cm  

 

123. Z alba Jestli, 1995, text na stroji, xerokopie, papír, 52,5×38 cm  
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124. Okno chlapce, 1995, olej, sololit, light box, 75×66 

cm, Státní Treťjakovská galerie, Moskva  

 

 

125. Noční slzy, 1995, olej, sololit, light box, 
75×66 cm, soukromá sbírka, Moskva 

 

126. Orientální koberec, 1995, olej, sololit, light 
box, 75×66 cm, soukromá sbírka, Moskva  

 

 

127. Prázdný pokoj, 1995, olej, sololit, light box, 
75×66 cm, soukromá sbírka, Moskva 

 

128. Edward Hopper, Noční okna, 1928, olej, 
plátno, 73,7×86,4 cm, Museum of Modern Art 
(MoMA), New York,  

 

129. Záběr z filmu Alfreda Hitchcocka Okno do dvora 
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130. Pohovka doktora Freuda, 2000, olej, 
plátno na sololitu, 45×65 cm  

 

131. Vlk, 1999, olej, plátno na sololitu, 
40×54 cm  

 

132. Mlčení, 2003, olej, plátno, 56×75 cm  

 

133. Pruh světla, 2003, olej, plátno, 56×75 cm  

 

134. Noc. Extáze, 2003, olej, plátno, 56×75 
cm, soukromá sbírka, Moskva  

 

135. Zelený kabát, 2003, olej, plátno, 56×75 cm  

 

136. Balthus, Pokoj, 19521954, olej, plátno, 
270 x 330 cm, soukromá sbírka, Turín 

 

137. Z alba Zbloudilý Dante, 2001, akvarel, tuš, pero, papír, 30,9×23 cm  

 

138. Sútra strachů a pochybností, 2006, akvarel, běloba, tuš, pastel, papír, 37×1000 cm  
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139. Poslední existencialista ze série Moskva, 
Moskva!, 2017, olej, karton, 111×148 cm  

 

140. Poslední existencialista z 
alba Účinkující osoby, 1996, 
kvaš, akvarel, tuš, papír, 60×42 
cm (celý list alba), 17,5×23,5 cm 
(kresba), Muzeum současného 
umění Garage, Moskva  

 

141. Poustevníci, 2003, tuš, pero, papír, 
20,5×29,5 cm  

 

142. Poustevníci, 2021, olej, plátno, 120 x 90 cm 143. Hlava s rourou, 1987, olej, 
plátno na sololitu, 76×61 cm  

 

144. Zimní okno, 1987, olej, plátno na sololitu, 
76×61 cm, soukromá sbírka, Německo  

 

145. Sníh a sen, 1985, olej, plátno, 70×90 cm  

 

146. Sentimentální cestovatel, 1983, olej, plátno, 
97×116 cm  
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147. Měl jsem rybičku ve sklenici 1. rybička 
2. já 3. zrcadlo na okně, 1986–1988, olej, 
plátno, 90×90 cm, Národní galerie, Praha  

 

148. Henri Matisse, Zlaté rybky, 1911, 
olej, plátno, 140 x 95 cm, Puškinovo 
muzeum, Moskva 

 

149. Když jsme se na konci války v roce 1945 vraceli z 
evakuace, tak nás okradli, 1986–1988, olej, plátno, 
90×90 cm, Národní galerie, Praha  

 

150. 1. Večer. 2. Zhasínám světlo a nahlížím 
do cizích oken. 3. Tam žijí. 4. Temné okno. 5. 
Ťukání na dveře, 1986–1988, olej, plátno, 
90×90 cm, Národní galerie, Praha  

 

151. Neustálé dilema: sedět nebo běžet 1. 
metafyzik 2. ptáček 3. mimojdoucí, 1986–
1988, olej, plátno, 90×90 cm, Národní 
galerie, Praha  

 

152. Večerní noha, 1983, akvarel, běloba, 
papír, 25×29 cm  

 

153. Stůl, 1983, akvarel, papír, 14,6×21 cm  

 

154. Bota, kresba ze střední školy, 
1951–1957, akvarel, papír, 22×31 
cm  

 

155. 1. Maluju 2. hrneček 3. lahvičku tuše 4. krabičku 
sirek 5. cívku s nití 6. máma spí po práci, 1986–1988, 
olej, plátno, 90×90 cm, Národní galerie, Praha  
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156. Bolí mě v krku, nemusím do školy. 1. 
Já. 2. Mámina zavařenina. 3. Sníh za oknem, 
1986–1988, olej, plátno, 90×90 cm, 
Národní galerie, Praha 

 

157. Lehnout si na vodu a pokorně plavat 
po proudu. 1. Měsíc. 2. Slunce. 3. Řeka. 4. 
Břevno. 5. Konvice, 1986–1988, olej, 
plátno, 90×90 cm, Národní galerie, Praha  

 

158. Narozeniny 1. strýc Abraša 2. teta 
Líza 3. máma 4. Voloďa Vasiljev mi koupili 
album reprodukcí, 1986–1988, olej, 
plátno, 90×90 cm, Národní galerie, Praha  

 

159. Rozhovor se strýcem Abrašou: 1. 
Abraham. 2. Sára. 3. Lenin. 4. Revoluce. 5. 
Byt, 1986–1988, olej, plátno, 90×90 cm, 
Národní galerie, Praha  

 

160. 1. Teta Líza rozbila talíř a řekla, že 
to udělala máma. 2. A máma se urazila, 
1986–1988, olej, plátno, 90×90 cm, 
Národní galerie, Praha  

 

161. Portrét umělce v jinošství, 2002, 
olej, plátno, 155×200 cm, Magma 
Museum of Avant-garde Mastery, 
Moskva – Ženeva – Londýn  

 

162. Běžíš a táhneš za sebou své 
vzpomínky. 1. Dům na Lužnikovskoj. 2. 
Čaj v Čeljuskinskoj, 1986–1988, olej, 
plátno, 90×90 cm, Národní galerie, 
Praha  

 

163. Robert Gober, Bez názvu, 1989–1990, včelí 
vosk, bavlna, dřevo, kůže, lidské vlasy, 
28,9×19,7×50,8 cm, Museum 
of Modern Art (MoMA), New York  

 

164. Voloďa Vasiljev umřel, 1. Vzpomínka na 
kamaráda. 2. Stín na stěně. 3. Zátiší. 4. 
Otevřené dveře, 1986–1988, olej, plátno, 
90×90 cm, Národní galerie, Praha  
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165. Strýc Abraša: Soňo, zde jsou peníze, 
kup Víťovi boty. 1. Máma. 2. Strýc Abraša. 
3. Já. 4. Brambory s matjesy, 1986–1988, 
olej, plátno, 90×90 cm, Národní galerie, 
Praha  

 

166. 1. usínám... 2. zrcadlo 3. vystydlý čas 
4. dopis 5. zrcadlo 6. nedokončený obraz, 
1986–1988, olej, plátno, 90×90 cm, 
Národní galerie, Praha  

 

167. Rukávy se trochu potrhaly a podšívka 
sotva drží, ale límec je ještě dobrý, rok, dva 
se ještě může nosit, 1992, email, plátno, 
77×88 cm, soukromá sbírka, Německo  

 

168. V noci se měnila ve zvíře, strašně 
vrčela za stěnou a škrábala drápy, 1992, 
email, plátno, 105×101 cm, Sbírka 
Jekatěriny a Vladimira Semenichinových, 
Moskva  

 

169. Udeřil mě kladivem do hlavy a rozplakal se, 
1992, email, plátno, 77×88 cm, Tate Gallery, 
Londýn  

 

170. Moskva, jaro, rybka na okně, 1996, 
email plátno, 105x101cm, Státní 
Treťjakovská galerie, Moskva 

171. Hovoří Moskva: 19 hodin 30 
minut moskevského času. Začíná 
pořad „Divadlo u mikrofonu“, 
1992–1996, email, plátno na 
sololitu, 113×84 cm, Tate Gallery, 
Londýn  

 

172. Marie Maximovno, vaří se vám čaj, 1992, email, 
plátno, 77×88 cm, Muzeum ART4.ru, Moskva  

 

173. Polívka zkysla, kaše zplesnivěla, 
muselo se vyhazovat, 1992, email, plátno, 
87×51 cm  
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174. Ilja Kabakov, Komunální 
kuchyň (Коммунальная кухня), 
1991, instalace, Fondation Dina 
Vierny, Musée Maillol, Paříž 

 

175. Grigorij Sergejevič 
Tatuzov, 1998, olej, plátno na 
dřevě, objekty, 110×77×31 cm  

 

176. Sešity Grigorije Sergejeviče Tatuzova, 1996, email, objekty 
na sololitu, 50×177 cm  

 

177. Jurij Albert, V mojí práci nastala krize. 
Jsem v rozpacích, ztracený a nevím, co mám 
teď dělat,, 1983, olej, karton, 49,5×69,5 cm  

 

178. Adept RŮŽE, 1988, olej, plátno 
na sololitu, 67×67 cm, Státní 
centrum současného umění, 
Moskva  

 

 

179. Vyvolenec RŮŽE, 1988, olej, plátno 
na sololitu, asambláž, 67×67 cm  

 

180. Čas RŮŽE, 1988, olej, plátno na 
sololitu, dřevo, 79×76,5 cm, sbírka 
Breus, Moskva  

 

181. Chránit teplo RŮŽE, 1988, olej, plátno 
na sololitu, 67×67 cm, Státní centrum 
současného umění, Moskva  

 

 

182. Nechávat uzlíčky v nebi, 1988, olej, plátno 
na sololitu, asambláž, 46 x 67 cm 
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182. Nositelé uzlíčku RŮŽE, 1988, olej, 
plátno na sololitu, asambláž, 67×67 cm, 
Státní centrum současného umění, 
Moskva  

 

 

183. Strážci času, 1988, olej, plátno na sololitu, asambláž, 11×76,5 cm  

 

184. Myš u nory, 1991, olej, plátno na dřevě, 51×65 
cm, soukromá sbírka, Moskva  

 

185. Babička se vzpamatovala, ale pánvička 
nikde, 1992, email, plátno, 44×76 cm  

 

186. Modrá myš se třemi ocasy, 2002, olej, 
plátno na sololitu, 55,5×55 cm, Moskevské 
muzeum současného umění, Moskva  

 

187. Zajíček uletěl, 1992, olej, 
plátno, 52×40 cm, soukromá 
sbírka, Berlín  

 

188. Bude čajík i tanec, 1998, olej, plátno, 
99×119 cm  

 

189. Milovníci četby, 1998, olej, plátno, 
100×117 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – Londýn  

 

190. Mezi písmeny, 1998, olej, plátno, 
98,5×117 cm  

 

191. U fotografa, 1998, olej, plátno, 
99×119 cm  

 

192. Chlapec a červ, 1998, olej, plátno, 
137,5×100 cm, Státní Ruské muzeum, 
Petrohrad  
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193. Inspekce Medicínská hermeneutika, 
Nový rok, 1989, instalace, nezachováno  

 

194. Ovsej Driz a myška z alba 
Účinkující osoby, 1996, kvaš, 
akvarel, tuš, papír, 60×42 cm 
(celý list alba), 17,5×23,5 cm 
(kresba), Muzeum současného 
umění Garage, Moskva  

 

 

195. Ilustrace ke knize Зеленая карета (Zelený kočár) 
Ovseje Drize, 1972, kvaš, papír, 26×20 cm  

 

196. Ilustrace ke knize Мальчик и 
дерево (Chlapec a strom) Ovseje Drize, 
1975, kvaš, papír, 25,5×19,5 cm  

 

197. Ilustrace ke knize Хеломские мудрецы 
(Chelmští mudrcové), 1991, akvarel, běloba, 
uhel, papír, 29×22,2 cm  

 

198. Básník Ovsej Driz, z cyklu Nebeský 
Chelm, 1998, olej, plátno na dřevě, objekty, 
110×77×31 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – Londýn  

 

199. „Víťo, chcete kafe?“ 
(U J.A.Noljeva-Soboljeva) 
z alba Účinkující osoby 

 

 

200. „Můžeme k tobě, 
kamaráde?“ z alba 
Účinkující osoby 
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201. Logo časopisu Vesjolyje kartinky, 1977, tuš, pero, papír  

 

202. Ivan Čujkov u 
výslechu KGB z alba 
Účinkující osoby 

 

 

203. Švarcman a Šiffers z alba 

Účinkující osoby 

 

 

204. Jurij Vitaljevič 
Mamlejev a jeho „dcerušky“ 
z Kroužku sexuální mystiky 
z alba Účinkující osoby 

 

 

205. Ateliér Kabakova z 
alba Účinkující osoby 

206. Edik Štejnberg, jeho 
žena Galja a pes Fika 
z alba Účinkující osoby 

 

207. Noční rozhovor z alba 
Účinkující osoby 

208. Rozhovor o umění 
z alba Účinkující osoby 
 

209. Vasilij Perov, Odpočívající lovci, 1871, olej, plátno, 119×183 
cm, Státní Treťjakovská galerie, Moskva  

 

210. Paška, pes a zbloudilá 
světýlka z alba Účinkující osoby 
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211. Vrány na sněhu z alba 
Účinkující osoby 

 

212. Vasilij Ivanovič Surikov, Bojarka Morozova, 1884–1887, olej, plátno, 
304×587,5 cm, Státní Treťjakovská galerie, Moskva  

 

213. Všude život z alba Účinkující 
osoby 

 

214. Nikolaj 
Jarošenko, Všude 
život, 1888, olej, 
plátno, 212×106 cm, 
Státní Treťjakovská 
galerie, Moskva  

 

215. Z alba Kabakov a Pivovarov, 1982, barevná tužka, tuš, papír, 
56,7×41 cm (kresba 16,3×21,8 cm), sbírka Paula Jollese, Bern, 
Muzeum současného umění Garage  

 

216. Z alba Kabakov a Pivovarov, 1982, barevná tužka, tuš, papír, 56,7×41 cm (kresba 16,3×21,8 cm), sbírka Paula Jollese, Bern, Muzeum 
současného umění Garage 
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217. Žárovka praskla z cyklu 
Byt č. 22, 1992–1996, email, 
karton, 58×46 cm  

 

218. Tělo moskevského neoficiálního 
umění 60.–70. let, 2002, olej, plátno, 
200×155 cm, Státní Treťjakovská galerie, 
Moskva  

 

219. Igor Makarevič, Přenosná galerie ruských 
umělců, 1979, kartonová krabice se sádrovými 
daktyloskopickými otisky, 27×27×5,5 cm  

 

220. Ilja Kabakov, Noma, neboli 
Moskevský konceptuální kruh (Нома, 
или Московский концептуальный 
круг), 1993, instalace, Hamburger 
Kunsthalle, Hamburg 

 

221. Máše, 2005, olej, plátno, 65×90 cm  

 

222. Vice, 2005, olej, plátno, 65×90 cm  

 

223. Z alba Cholin a Sapgir jásající, 2005, akvarel, běloba, papír, 63×45 cm (celá strana alba), 21×28,8 cm  
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224. Obálka k rukopisné 
knížce Стихи 
неимеюшие смысла 
(Básně beze smyslu) 
Igora Cholina, 1999, tuš, 
papír  

 

225. Obálka k rukopisné 
Утренняя философия 
(Ranní filosofie) 
Genricha Sapgira, 1999, 
tuš, papír  

 

226. Portrét Igora 
Cholina, z cyklu 
Nebeský Chelm, 1998, 
olej, plátno na dřevě, 
objekty, 123×78 cm  

 

227. Dům v Zamoskvorečije, 
2006, olej, plátno, 110×75 cm  

 

228. Páté patro, 2005, olej, plátno, 75×110 cm, Magma 
Museum of Avant-garde Mastery, Moskva – Ženeva – 
Londýn  

 

229. Smažená vajíčka, 2005, olej, plátno, 75×100 cm  

 

230. Žena s kastrůlkem, 2005, 
olej, plátno, 75×70 cm  

 

231. Vyznání, 2005, olej, plátno, 75×110 cm  

 

232. Noc na střeše, 2005, olej, 
plátno, 110×75 cm  

 

233. Mokré vlasy, 2005, olej, plátno, 
75×100 cm  

 

234. Scéna z filmu Zrcadlo Andreje 
Tarkovského, 1974  

 

235. Svatý Šebestián, 2005, 
olej, plátno, 95×75 cm  
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236. Na zdraví a na 
lásku, 2006, olej, plátno, 
140×105 cm  

 

237. Dívka s citronem, 
2005, olej, plátno, 100×75 
cm  

 

238. „Neztratil jste 
hodinky?“, 2006, olej, 
plátno, 135×105 cm, 
soukromá sbírka, Moskva 
Londýn  

 

239. Ještěrka a citron, 2006, 
olej, plátno, 100×75 cm  

 

240. Alexandr Pjatigorskij, 2010, akryl, 
plátno, 125×160 cm  

 

241. Dmitrij Alexandrovič 
Prigov, 2010, akryl, plátno, 
125×95 cm, Moskevské 
muzeum současného umění, 
Moskva  

 

242. Jurij Mamlejev, 2010, akryl, plátno, 
95×125 cm  

 

243. Andrej Monastyrskij a 
Vladimir Sorokin, 2010, akryl, 
plátno, 170×116 cm  

 

244. Daniil Andrejev, 2010, akryl, plátno, 110×170 
cm  

 

245. Pavel Pepperštejn, 2010, 
akryl, plátno, 160×120 cm  

 

246. Zamoskvorečije, Hrbatý mostík, 2017, olej, plátno, 
33×65 cm  

 

247. Zelená lampa, 
2017, olej, karton,  
76 х 66 cm 

248. Ruben Varšamov, redaktor časopisu 
Vesjolyje kartinky (Veselé obrázky), 2016–2018, 
olej, plátno, 80×80 cm  
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249. Člověk na střeše, který se 
chtěl vysmrkat, ale upadl mu 
kapesník, 2017, olej, plátno, 
120×90 cm  

 

250. Člověk, který koupil 
brambory, přišel domů a doma 
nikdo není, 2016, olej, plátno, 
100×80 cm  

 

251. Z alba Florencie, 2005  

2010, barevná tužka, papír, 

58×42,5 cm  

 

252. Jelena Jelagina, Igor Makarevič, 
Malevičova chaloupka, 2003, akryl, plátno, 
dřevo, 270×100×50 cm  

 

253. Jelena Jelagina, Igor 
Makarevič, 
Suprematistická 
kompozice, 2003, akryl, 
plátno, 145 x 120 cm, 
v majetku autora 

254. Nikita Alexejev, Krátká historie současného 
umění neboli život a smrt černého čtverce, 1986, 
barevné olejové křídy, černý papír, 100×3670 cm, 
Vadim Zakharov Collection and Archive  

 

255. Pavel Pepperštejn, Malevich Tower z cyklu Rossia City, 
2007, akvarel, tuš, papír, Muzeum současného umění, Tel 
Aviv, Izrael  

 

256. Blue Noses, Kuchyňský suprematismus, 
2005–2006, barevná fotografie, 100×75 cm, 
Státní Treťjakovská galerie, Moskva  
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257. Metafyzická kompozice, 1972, 
email, sololit, 137×114 cm  

 

258. Žebřík, 1974, email, sololit, 
170×130 cm, Sbírka Jekatěriny a 
Vladimira Semenichinových, 
Moskva  

 

259. Modrá kompozice, 1974, email, 
sololit, 170×130 cm, Sbírka Iriny 
Stoljarovoj, Londýn  

 

260. Kompozice s červeným 
čtvercem, 1974, email, sololit, 
170×130 cm, Státní Treťjakovská 
galerie, Moskva  

 

261. Kuchyňka, 1989, instalace, Národní galerie, 
Praha  

 

262. Eidos s broukem a Eidos se psem, 
2001, olej, email, plátno, 150×115 cm  

 

263. Triptych se zmijí, střední část, 
2000, olej, email, plátno, 125×95 cm, 
Magma Museum of Avant-garde 
Mastery, Moskva – Ženeva – Londýn  

 

264. Piero di Cosimo, Portrét 
Simonetty Vespucci, 1480, tempera, 
dřevo, 57×42 cm, Musée Condé, 
Chantilly 

 

265. Jablíčko na okně, 2000, olej, email, 
plátno, 76×56 cm  
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266. Kazimir Malevič, Torso 
(Prototyp of a New Image), 1928–
1929, olej, plátno, 46×37 cm, Státní 
ruské muzeum, Petrohrad  

 

267. Pokoj a vůle, 2001, olej, email, 
plátno, 140×110 cm  

 

268. Giorgio di Chirico, Orfeus unavený trubadúr, 
1970, olej, plátno, 149×147 cm, Fondazione Giorgio 
e Isa de Chirico, Řím 

 

269. Eidos se psem, 2000, olej, email, plátno, 
117,5×152,5 cm  

 

270. Dojetí, 2003, olej, 
plátno, 75×57 cm  

 

271. Eidos s kapkou krve, 2000, olej, plátno 
na sololitu, 43×85 cm  

 

272. Eidetická krajina, 2008, 
olej, email, plátno, 76×56 cm  

 

273. Moskevská gotika, 2008, olej, 
plátno, 165×125 cm  

 

274. Atlas zvířat a rostlin, 2006, olej, plátno, 170×130 
cm, Muzeum současného umění, Moskva; soukromá 
sbírka, Moskva  
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275. Z alba Žlutý, 2001, 
barevná tužka, tuš, běloba, 
barevný papír, 60×42,5 cm, 
sbírka Breus, Moskva  

 

276. Červený kruh na bílém, 2007, olej, 
plátno, 75×75 cm  

 

277. Černý kruh na bílém, 2007, olej, plátno, 
75×75 cm  

 

278. Kalifornie. Diptych, 2008, olej, plátno, 120×92 cm (každá část 
diptychu)  

 

279. Plán zahrady Višně a oblaka, 2012, olej, 
plátno, 140×130 cm  

 

280. Plán zahrady Smutek poustevníka, 2012, 
olej, plátno, 140×130 cm  

 

281. Plán zahrady Modrá kachnička, 2012, 
olej, plátno, 140×130 cm  

 

282. Fragment Sútry strachů a pochybností s 
postavou mnicha Rabinoviče, 2006, akvarel, běloba, 
tuš, pastel, papír, 37×1000 cm (kompletní dílo)  
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283. Extáze rozevřít okvětní lístky, 2013, olej, 
plátno, 75×75 cm  

 

284. Transcendentní žába myje nohy 
koutek, 2013, olej, plátno, 75×75 cm  

 

284. Z alba Cholin a Sapgir jásající, 
2005, akvarel, běloba, papír, 63×45 cm  

 

285. Nevysvětlitelné se vtěluje do 
geometrických forem, šumů a dotyků, 
2016, olej, plátno, 120×90 cm  

 

286. Za horizontem vědomí říká žížala 
člověku: Dobrý den!, 2016, olej, plátno, 
120×90 cm  

 

287. Abstraktní zobrazení duše medúzy, 
Setkání: 19. srpna, 1968, Gelendžik, Černé 
moře, 2016, olej, plátno, 60×60 cm  

 

288. Oslík Lolo, Joachim Raffael 
Boronali, Západ slunce nad Jadranem 
(Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique), 
1910, olej, plátno, 54 x 81 cm, 
soukromá sbírka 

289. Ilja Kabakov, 
Brouk,1982, olej, email, 
sololit, 210 x 150 cm, 
MAGMA Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva  
Ženeva  Londýn 

 

290. Ilja Kabalov, Lahůdkářství, 1981, olej, email, 
sololit, 259,5×380 cm, Emanuel Hoffmann 
Foundation, on permanent loan to the Öffentliche 
Kunstsammlung, Basilej 

 



 297 

                 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

291. Ilja Kabakov, Vítej, ráno v naší vlasti, triptych, 1981, 
olej, email, sololit, 260 x 570, sbírka George Stuarta, 
New York 

 

292. Ilja Kabakov, 
Vodníček, 1980, email, 
sololit,260 x 190,5 cm 

293. Vitalij Komar, Alexandr Melamid, 
Appeles Zjablov. Jeho Veličenstvo Nic, 1973, 
instalace, olej na plátně, rukopisná kniha, 
fotografie, Collection Zimmerli Art Museum 
at Rutgers University, Norton and Nancy 
Collection of Nonconformist Art from the 
Soviet Union 

 

294. Plakát k imaginární výstavě 
grafické série Pokušení svatého 
Antonína, 1967, litografie, 62×47 cm  

 

295. Pohled do výstavy Soňa a andělé 
v Galerii Rudolfinum, cyklus Neomezené možnosti 
malby, 1996, archiv NFVP  

 

296. Kazimir Malevič, Vesnice, 
1913–1914, tužka, papír, 5×5,9 cm 
(zobrazení), 13,3×11 cm (celý list), 
© Collection of Khardzhiev 
Foudation, Amsterdam  

 

297. Jurij Albert, Tour for the Blindfolded, 
akce konaná v Gemäldegalerie v Berlíně 3. 
10. 1998 a v Státní Treťjakovské galerii 
v Moskvě v roce 2002 

298. Výstava Nejsme vidět, ale jsme 
tady v galerii Krings-Ernsta v Kolíně 
nad Rýnem, 1994, archiv NFVP  

 

299. Igor Makarevič a Jelena Jelagina, 
Uzavřená rybí výstava, 1990, Státní 
Treťjakovská galerie, Moskva  
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230. Z alba Agent v Norsku, 
část I. Speciální vybavení a 
účinkující osoby: Ampule s 
práškem „Neviditelný“, 1993, 
fotografie, papír, 19,8×23 cm  

 

 

231. Z alba Agent v Norsku, část II. 
Dešifrování zpráv: Šel jsem s Fridou 
Simönsenovou na trh. Mluvili jsme o 
Griegovi a Sibéliovi. Bylo chladno. Dal 
jsem jí náušnice, 1993, barevná tužka, 
běloba, tuš, papír, 26×29,7 cm  

 

232. Z alba Agent v Norsku, část III. Tajné operace ve 
fjordech: Operace „Lesní jahody“ (společně se skupinou 
Solvejg), 1993, barevná tužka, tuš, papír, 24×33 cm  

 

233. Lenin a zvířata z alba Svědectví 
současníků, 1988–2001, akvarel, tužka, 
papír, 60×42,5 cm  

 

234. Poslední podzim z alba Svědectví 
současníků, 1988–2001, akvarel, tužka, 
papír, 60×42,5 cm  

 

235.Stalinovo tajemství z alba 
Svědectví současníků, 1988–2001, 
akvarel, tužka, papír, 60×42,5 cm  

 

236. Strana z časopisu Kolokol 1, 
2002  

 

237. Liška Sedmi Sedmisvícnů 
patronka těhotných a 
pochybujících, 2005, akvarel, 
barevná tužka, běloba, papír, 
60×42,5 cm (14,7×21 cm)  

 

akvarel, barevná tužka, běloba, 
papír, 60×42,5 cm (14,7×21 cm)  

 

238. Liška Dva džbány patronka 
mnišské erotiky, 2005, akvarel, 
barevná tužka, běloba, papír, 
60×42,5 cm (14,7×21 cm)  
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239. 14. leden. Svátek Chaloupek 
zapadaných sněhem z alba Lišky a 
svátky 

 

240. Liška v zasněženém městě, 2005, tuš, barevná tužka, 
běloba, papír, 19,5×25 cm  

 

241. Zasněžený Malevič, 1997, olej, plátno, 
90×122,5 cm, Magma Museum of Avant-
garde Mastery, Moskva – Ženeva – Londýn  

 

242. Volná parafráze Böcklinova 
obrazu Sirény, 1994, tužka, akvarel, 
papír, 20,5×16,5 cm  

 

243. Arnold Böcklin, Sirény, 
1875, tempera, plátno, 46×31 cm, 
Alte Nationalgalerie, Berlín 

 

244. Obálka knihy Viktora Pelevina 
Svatá kniha vlkodlaka 

245. Party, 2008, olej, plátno, 
120×90 cm, soukromá sbírka, 
Moskva  

 

246. Rodinný portrét, 2009, olej, plátno, 105×160 cm  

 

247. Šváb k večeři, 2009, olej, plátno, 
160×125 cm, Magma Museum of 
Avant-garde Mastery, Moskva – 
Ženeva – Londýn  
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248. Ranní tabletky, 2014, olej, 
plátno, 80×80 cm  

 

249. Kouřící trávu, 2014, olej, 
plátno, 100×80 cm  

 

250. Čichající k hovnu, 2013, olej, plátno, 
75×75 cm  

 

251. Ilustrace k básním z knihy Nikdo z vás nezná Cholina, 2012, tuš, běloba, papír, 20,5×21,5 cm  

 

 

252. Ilustrace z knihy Николай Николаевич (Nikolaj Nikolajevič) Juze 
Aleškovského, 2014, tuš, běloba, papír, 24,8×18 cm  

 

253. Igor Makarevič, Ganyméd, 2004, olej, 
plátno, 195×145 cm  
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254. Ivan Pinkava, Pieta, 1997, sbírka 
Mileny Slavické 

255. Jake a Dinos Chapman, Sex I, 2003, malovaná 
bronz, 246 x 244 x 125 cm, Olbricht Collection, 
Courtesy Jay Jopling/White Cube, Londýn 

 

256. Sklenka vodky a něco na 
zakousnutí, 2004, olej, plátno na 
sololitu, 40×60 cm  

 

257. Cvrček na kamnech, 2001, olej, plátno, 40×60 cm  

 

258. Francisco de Zurbarán, Zátiší s vázami, 1650, olej, plátno, 46×84 cm, 
Prado Madrid, Madrid, Museo Nacional del Prado  

 

259. Dědečku, viděl jsi Boha?, 2012, olej, 
plátno, 100×75 cm  

 

260. Domenico Ghirlandaio, Starý muž s 
chlapcem, kolem 1490, tempera, dřevo, 
62,7×46,3 cm, Louvre, Paříž  

 

261. Dcera Persefony, 2012, olej, plátno, 
77,5×66,5 cm  
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262. Syn Eróta, 2012, olej, plátno, 85×120 cm  

 

263. Vnuk Dionýsa, 2012, 
olej, plátno, 120×90 cm  

 

264. Lucas Cranach starší, Melancholie, 1532, 
olej, dřevo, 76,5×56 cm, Musée Unterlinden, 
Colmar  

 

265. Melancholie, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  

 

266. Myslitel, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  

 

267. Giovanni Bellini, Závist (Pomluva) z cyklu 
Čtyři alegorie, 1490, olej, dřevo, 34×22 cm, 
Gallerie dell’Accademia, Benátky  

 

268. Dvě zrcadla, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  

 

269. Neznámý autor, Kouzlo lásky, 
1480–1490, olej, dřevo, 24×18 cm, 
Museum of Fine Arts, Lipsko  

 

270. Stopa šneka, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  
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271. Pieter Brueghel starší, Bláznivá Markéta, cca 
1561, olej, dřevo, 117,4×162 cm, Museum Mayer 
van der Bergh, Antverpy  

 

272. Bláznivá Markéta, 1971, 
akvarel, papír, 38×27 cm, 
soukromá sbírka 

 

273. Autoportrét v mládí, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  

 

274. Lucas Cranach starší, Kardinál 
Albrecht Brandenburský jako svatý 
Jeroným, 1526, olej, dřevo, 114,9×89,1 
cm, Sbírka The John and Mable 
Ringling Museum of Art, State Art 
Museum of Florida 

 

275. Filosofický pes, 2015, olej, plátno, 170×130 cm  

 

276. Lucas Cranach, Adorace 
Ježíška svatým Janem Křtitelem, 
1530–1540, olej, dřevo, 56×36 cm, 
Museo de la Fundación Lázaro 
Galdiano, Madrid  

 

277. Milenecké setkání, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  

 

278. Lucas Cranach starší (dílna), Nerovný pár, 
1531, olej, dřevo, 49,4×34,1 cm, Obrazárna 
Pražského hradu, Praha  
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279. Podobenství o snězeném vejci, 2015, olej, plátno, 
170×130 cm  

 

280. Pieter Brueghel starší, Země hojnosti, 1567, 
olej, dřevo, 51,5×78,3 cm, Alte Pinakothek, Mnichov  

 

281. Vasilij Sitnikov, Po obědě, 1942–
1944, inkoust, papír, 10×14 cm, 
Sbírka A. Kronika, Moskva  

 

282. Alexandr Arefjev, 
Pověšení, 1953, akvarel, 
papír, 40,5 x 28,6, Sbírka 
M.Šemjakina 

283. Dmitrij Krasnopevcev, Tři 
nádoby z hlíny, 1964, olej, sololit, 
43,5 x 28,4 cm, Sbírka A.Kronika, 
Moskva 

284. Alexandr Rodčenko, Triptych Plain panels, 1921, olej, plátno, 
všechny obrazy 62,5 x 52,7 cm, A. Rodčenko a V. Stepanova Archiv, 
Moskva 

 

285. Vitalij Komar a Alexander Melamid, Ráj, 
fragment instalace v Moskvě, Courtesy Former 
Komar&Melamid Art Studio Archive 
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286. Rimma Gerlovina a Valerij Gerlovin, Kdo je kdo: Měkká 
encyklopedie, 1977, látkové pytlíky s našitými názvy, 42 
polštářků se štítky, 22 x 16 x 10 cm 

 

287. Rimma Gerlovina a Valerij Gerlovin, 
Srdce, 1974 

 

288. Ilja Kabakov, Čí je to moucha? (Чья эта муха?), 1967, olej, 
email, sololit, 56 x 70 cm, Sbírka P. a E. Jollesových 

289. Erik Bulatov, Jdu 

290. Kazimir Malevič, Složitá 
předtucha (Torzo ve žluté košili), 
kolem 1932, olej, plátno, 99×79 
cm, Státní ruské muzeum, 
Petrohrad  

 

291. René Magritte, Duch 
dobrodružství, 1962, olej, plátno, 
55×46,5 cm, Courtesy Galerie Isy 
Brachot, Brusel – Paříž  

 

292. Giorgio de Chirico, Masky, 
1973,olej, plátno, 50,5×40 cm, 
Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico, Řím 

 

293. Fontainebleauská škola, Gabrielle 
d’Estrées a její sestra vévodkyně 
z Villarsu v lázni, 1594, 96×125 cm, 
Louvre, Paříž  

 

294. Wiltonův diptych, pravá část, detail, 1395–
1399, tempera, dřevo, 53×37 cm, National Gallery, 
Londýn  

 

295. Mat Collishaw, 
Poslední jídlo před 
smrtí, 2011 
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296. Ilja Kabakov, List z alba Ve skříni sedící 
Primakov, 19711972, barevná tužka, tuš, papír, 21 x 
28,6 cm, Archiv E. a I. Kabakovových 

297. Ilja Kabakov, Záchod 
v rohu, 1991, instalace, 1. 
verze v majetku autora, 2. 
verze Collection Kiasma 
Nykytaiteen Museo, Helsinki, 
3. verze Collection Sprovieri 
Gallery, Londýn 

298. Lev Nusberg, Kompozice, 1961, 
smíšená technika, papír, 31 x 43,5 cm, 
Sbírka Alexandra Reznikova 


