
Alexova Antarktída 

   

Alex Mlynárčik je bytostný cestovateľ. Jeho prvá cesta do zahraničia sa však 

veľmi nevydarila. V roku 1951  ako šestnásťročný  utiekol do Rakúska.  Tam ho 

chytili, vrátili do ČSR, kde ho odsúdili na rok väzenia. Z toho prežil pol roka na 

samotke. Ak ste čítali nádhernú knihu Jacka Londona Tulák po hviezdach, tak 

viete, že aj väzeň v kazajke môže v myšlienkach slobodne cestovať celým 

vesmírom. Pre Alexa sa takýmto oslobodením zo zovretia štyroch stien stalo 

čítanie textov, ktoré zúfalí, nahnevaní či rezignovaní väzni vyrývali do stien 

svojich ciel. Boli to naliehavé volania po slobode, v ktorých sa skrývala veľká 

túžba po komunikácii. Túto skúsenosť neskôr zázračným spôsobom využíval pri 

svojich výstavách, kde diváci priamo participovali na jeho dielach: podpisovali 

ich, popisovali, nechávali na nich krátke odkazy, ale aj dlhšie texty, básničky, 

ponosy, žiale či radostné zvolania. Texty na diela nielen písali, ale dokonca ich 

vyrývali či vyškrabávali. Pre Alexa sa títo anonymní návštevníci v duchu Nového 

realizmu stali rovnocennými spolutvorcami jeho diel. Rovnako bola táto 

komunikácia dôležitá vo veľkolepých akciách a slávnostiach, ktoré organizoval 

najmä začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia za účasti množstva 

pozvaných hostí, ale aj náhodných okoloidúcich.  

     Túžba po cestovaní a komunikácii teda Alexa neopustila. V zime 1962 

putoval po nekonečných planinách Ruska do Moskvy, Zagorska a Leningradu 

a intenzívne vnímal nekonečnú prázdnu bielu krajinu. Odrazilo sa to aj v jeho 

dielach, ktoré sa posunuli smerom k informelu. Bytostne dôležitá bola pre neho 

cesta do Paríža v roku 1964, kde sa zoznámil s v tej dobe asi najvýznamnejším 

výtvarným teoretikom Pierrom Restanym, ktorý v ňom veľmi rýchlo spoznal 

nekonformného autora s potenciálom okamžitej absorpcie tvorivého ducha 

doby, rozvíjania i prekračovania téz Nového realizmu v podobe osobitého 



výtvarného programu. Najmä vďaka nemu Alex vystavoval na prestížnych 

miestach vo viacerých krajinách a spoznával nové veci. Jeho nepokojný duch ho 

však hnal ďalej. Ak necestoval, celé mesto si dokázal privlastniť aspoň 

symbolicky, ako napríklad v roku 1965 spolu so Stanom Filkom a teoretičkou 

Zitou Kostrovou. V rámci projektu Happsoc I. (happy society – šťastná 

spoločnosť) celú Bratislavu „vystavili“ ako objekt, pozvali všetkých na návštevu 

a vyzvali ich na jej iné vnímanie. V roku 1972 zasa vytvoril s P. Restanym 

duchampovský ready-made štátu Argillia. Kráľovstvo, ktoré patrilo planéte bez 

hraníc, planéte dobrej vôle a snov, malo svoje štátne orgány a veľvyslancov po 

celom svete.  

     Keďže Alexovi bežné cestovanie nestačilo, v rámci projektu Alouette – cesta 

OKOLO SVETA v rokoch 1980 a 1981 putoval s Františkom Kellem naprieč 

Severnou a Strednou Amerikou, Havajskými ostrovmi, Francúzskou Polynéziou 

a Markézskymi ostrovmi, ostrovmi Niue, Tonga a Samoa, Austráliou, Novým 

Zélandom, Indonéziou, Singapurom, Thajskom, Ďalekým východom, Japonskom 

a Sibírou. Po celom svete sadili kráľovské Posolstvo šípok – spod Rozsutca (na 

rôznych miestach sveta to robili aj mnohí veľvyslanci či splnomocnenci Argillie). 

Čítal som jeho úchvatné, doposiaľ nepublikované zápisky z týchto ciest. Boli to 

neskutočné príbehy so zvláštnym vnímaním sveta, bolo to putovanie 

s minimálnym rozpočtom a v náročných podmienkach. Niet divu, že jeho 

manželka sa rozplakala, keď ho po troch mesiacoch uvidela na letisku 

vychudnutého na kosť.  

     Stále však existujú miesta, ktoré Alex ešte nenavštívil. Jeden zo svojich snov 

si splnil v roku 2010, keď navštívil Antarktídu. Tvrdil mi, že to bol jeho najväčší 

cestovateľský zážitok. Verím mu. Fotografie z tejto cesty, ktoré predstavil na 

výstave, sú ohromujúce. Pôsobia na mňa ako úplne iný svet, vyobrazenie 

niečoho čistého, majestátneho, nepoškvrneného. Je tam toho viac ako len 



úžasné tvary snehu, v týchto fotografiách sa objavuje niečo nehmotné, ako keď 

pozeráme na človeka, vidíme ho, a pritom zažijeme tú vzácnu chvíľu, že cítime 

jeho nehmotnú dušu. Neviem to opísať, ale viem si predstaviť, ako sa musel 

cítiť v tejto majestátnosti a oslepujúcej belosti, aká to preňho musela byť 

katarzia. Tie fotografie však nie sú len bežným záznamom z cesty. 

Nezabúdajme, že Alex Mlynárčik, čo už dnes málokto vie, začínal ako fotograf 

a toto médium mu ostalo blízke celý život. Alex má prosto dar postihnúť 

nepostihnuteľné. Priznám sa, že hoci som človek mimoriadne teplomilný, čo sa 

aj v najhorúcejších letných nociach musí zakryť dekou, pri pohľade na tieto 

fotografie rozmýšľam, či tiež nenavštíviť túto nebezpečne krásnu mrazivú zem. 

Jednoducho mi nedajú pokoj. Možno je to ako ľadová kráľovná, u ktorej viete, 

že keď sa jej dotknete, premeníte sa na ľadový stĺp, ale napriek tomu 

neodoláte, aby ste ju objali.  

      Ivan Jančár 

 

P.S. Len neviem, ako Alex v tej Antarktíde  sadil šípky. 

 


