
Posudek bakalářské práce Marie Nechvátalové :

Viktor Oliva,český malíř a designer 90.let 19.století

  Marie Nechvátalová se s velkým zaujetím ujala úkolu znovu připomenout a ocenit dílo Viktora Olivy. V 
katalogu práce shromáždila 170 položek, zahrnujících Olivovy plakáty (30 čísel), knižní vazby (26 čísel), 
ilustrace ( 51 čísel), návrhy knižních vazeb a obálek ( 22 čísel), volné kresby ( 29 čísel) a obrazy ( 19 
čísel). Kromě toho referuje i o jeho nástěnných dekoracích ( Žofín, dům arch. Zeyera, Měšťanská beseda 
v Plzni, kavárna Corso ). Už tento výčet ukazuje, že těžištěm Olivova díla byly práce na papíře pro 
dobovou reklamu a knižní produkci a tím se také do značné míry vysvětluje problém jeho "zapomenutí" 
následujícími generacemi.
Pro historika je ale právě tato okolnost zajímavým dokumentem Olivova zakotvení v představách a vkusu 
své doby a Nechvátalová  v tom směru osvědčila potřebnou empatii a citlivost. Dovede dobře využít 
živých styků Olivy jako ilustrátora s oblíbenými literárními autory devadesátých let a jeho redaktorské 
činnosti v časopise Zlatá Praha k vylíčení kulturního pražského prostředí . Také bohémská osobnost Olivy 
jí poskytla dobrou příležitost ukázat barvitou mentalitu umělců první secesní vlny v Mnichově a Paříži 
nebo později v Praze, včetně jeho účasti v pověstné stolní společnosti Mahabharata.
Oliva je nepochybně velmi vděčným námětem z hlediska kulturně-historického, poněkud složitější je to s 
vlastním uměleckých hodnocením jeho tvorby.Nechvátalová potvrzuje, že Oliva byl de facto samouk, který 
ale díky své družné povaze získával přátele mezi aktivními umělci a dovedl to využít pro svou práci. 
Zajímavá je otázka jeho stylu. Nechvátalová dovede dobře odlišit Olivu od jeho přítele Marolda ( s. 28) , 
zajímavé by bylo více sledovat vztah Olivy k fotografii. To souvisí i se zvláštním akcentem Olivova 
naturalismu, který je ale vždy také aranžovaný. Autorka se také snaží oživit vztah k Olivově volné tvorbě, 
upozorňuje na jeho krajinomalbu a pokusy o symbolismus ( Absint, Zapadající ideál), nicméně nakonec 
zůstane přesvědčení, že hlavní přínos O livy pro vývoj českého moderního umění tkví v jeho plakátech a 
knižní tvorbě. Jeho nástěnné malby bych ovšem jako monumentální neoznačoval.
 Celkově lze říci, že Marie Nechvátalová osvědčila schopnost umělecko-historického a někdy i znaleckého 
pohledu na dílo Viktora Olivy a dovedla ho ukázat jako umělce, který často překvapí svou originalitou.  To 
obohacuje náš pohled na individuální aspekt secesních devadesátých let a rozmanitost zdrojů a variant 
ranného secesního stylu. Proto také plně doporučuji její práci k obhajobě.
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