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Zpráva a posudek školitelky 

 

Maria Černá Pivovarová zahájila doktorské studium v roce 2016. Během prvních tří let studia 

plnila studijní povinnosti v souladu s individuálním studijním plánem, v červnu 2019 pak 

složila státní závěrečnou zkoušku. V rámci studia se doktorandka věnovala rozmanitým 

odborným aktivitám. Účastnila se konferencí, hojně přednášela, publikovala – zejména 

kapitoly v recenzovaných sbornících a kolektivních monografiích –, ale především se 

věnovala kurátorské činnosti, s níž byla rovněž spojena publikační aktivita. V roce 2021 

připravila výstavu s názvem Viktor Pivovarov: Moskevská gotika pro Národní galerii v Praze. 

Díky její iniciativě byl v březnu 2017 založen Nadační fond Viktora Pivovarova, jehož se 

stala ředitelkou. 

Zájem o tvorbu malíře Viktora Pivovarova motivoval doktorandku také k výběru tématu 

disertace. Od samého počátku si však uvědomovala nástrahy této volby, protože Viktor 

Pivovarov je doktorandčiným otcem. Sebereflexivní zhodnocení negativ i pozitiv tohoto 

specifického prolnutí uměleckohistorického zájmu a rodinných vazeb tak stálo na počátku 

doktorandčiny práce na disertaci. Uměleckohistorické zpracování Pivovarova života a tvorby 

ovšem kladlo na doktorandku celou řadu dalších vysokých nároků. V metodologické rovině 

nemohla vystačit s rehabilitovanou biografickou metodou, musela se vyrovnat s výzvami 

nové geografie modernismu, která v posledních desetiletích hledá alternativy k dominantnímu 

„západnímu“ kánonu moderního, avantgardního a neoavantgardního umění. Nástroje a 

přístupy aplikované v posledních desetiletích na sovětské umění při tom v případě Viktora 

Pivovarova nepostačovaly, bylo třeba nalézt vhodné metody pro zkoumání jeho tvorby z 

pražského období, kdy se ocitl na pomezí východu a západu, a kdy nezapadal do výkladových 

rámců odborníků na sovětské ani na „západní“ umění, a kdy se jeho tvorba vzpírala 

očekáváním, která na „východní“ umělce kladl světový trh s uměním. Zároveň téma 

vyžadovalo kontextualizaci s nezbytným přesahem do příbuzných humanitních oborů. 

Doktorandka se musela seznámit nejen s kulturním a literárním zázemím moskevského 

konceptualismu, ale také s velmi širokou škálou filozofických myšlenek. Pokud si jako 

školitelka mohu dovolit vyjádřit svůj názor, domnívám se, že se doktorandka s těmito 

problémy vyrovnala velice dobře. Seznámila se s velkým množstvím odborné, zejména 

zahraniční literatury a dokázala s těmito zdroji efektivně pracovat. Jako zásadnější nástraha se 

však v průběhu psaní práce ukázal jiný faktor, totiž síla hlasu samotného umělce. Jedním 

z pozitiv rodinného spříznění doktorandky s tvůrcem byla možnost pracovat s jeho bohatým 

archivem a vzpomínkami. Orální historie ovšem v sugestivním podání pamětníka může svádět 

ke ztotožnění postojů, postřehů a názorů zpovídajícího a zpovídaného. Doktorandka během 

psaní disertace s touto gravitační silou osobní výpovědi umělce bojovala a opět si dovoluji 

vyslovit názor, že i když ve výsledné práci její působení stále vnímáme, přeci se jen autorce 

daří vzdorovat a budovat vlastní kritický odstup a integritu uměleckohistorické interpretace.    

 Disertační práci Marie Černé Pivovarové považuji za v mnoha ohledech objevnou, 

přínosnou a odborně fundovanou.  
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