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Práce Štefana Mlynarčíka se od počátku bakalářského studia výrazně proměnily směrem od 

figurativní malby ke konceptuálním projektům. Mlynarčík se v několika nejnovějších dílech 

nechal vést statistickými nebo kartografickými údaji, podobou různých politických znaků 

nebo jinými předem danými kódy. Čisté, formálně střídmé práce by si možná někdy zasloužily 

velkorysejší nebo důslednější podobu, ale po konceptuální stránce velmi dobře fungují. 

 

 V bakalářském projektu Mlynarčík rozvíjí svůj zájem o kartografii, respektive o vztah 

mezi skutečným světem a jeho technickým zobrazením. Odtud i název "Vrchol a územie", 

poukazující na souvislost s Houellebecqovým románem "Mapa a území".  

    Štefan se vydává opačným směrem než románový hrdina Jed Martin – osobně podstupuje 

výstupy na významné slovenské vrcholy a s vynaložením fyzické námahy se je pokouší 

dočasně vychýlit navýšením na trochu jiném místě. Tuto sysifovskou činnost plánuje 

uskutečňovat dlouhodobě, své aktivity dokládá videozáznamem prvních sedmi přemístění a 

deníkem s vyznačenými výsledky své činnosti. 

 

S nejvyšším geografickým bodem určité oblasti již zacházelo několik významných uměleckých 

osobností a Mlynarčík to nepovažuje za problém. Nezávazně uvažuje o svém gestu mimo jiné 

i v souvislosti s aktuální diskuzí odborníků o nastávajícím geologickém "věku člověka", tedy 

antropocénu. Změna pozice a výšky daného vrcholku lidskou rukou se v tomto kontextu do 

určité míry aktualizuje. 

 

Oceňuji Mlynarčíkovo odhodlání a výkon, ale přesto mám pochybnosti ohledně koncepce 

projektu. Domnívám se, že autorův záměr (navzdory názvu, který odkazuje ke vztahu mezi 

skutečností a jejím zobrazováním), není příliš artikulovaný. Dílo pro nás může představovat 

nejasný politický akt (když v jednom případě Mlynarčík navyšuje a mění pozici hraničního 

bodu mezi Slovenskem a Polskem), ale může být vnímán i jako tělesná performance, týkající 

se limitů vlastního těla, videoinstalace nebo dokumentace instalace ve veřejném prostoru, jež 

ironizuje oblíbený zvyk turistů vytvářet na skalách věže z kamenů.  

Rozostřená koncepce by sama o sobě nemusela být problematická, ale můžeme pochybovat, 

jestli nerozhodnost ve vyznění práce nemá autor sám. Myslím, že by mohl zpřesnit svůj záměr 

tím, že zváží použití výrazně estetizovaných videí, třeba by jej to nasměrovalo k přímějšímu 

způsobu vyjádření. Přiložený deník s technickými kresbami je možná pro prezentaci 

Štefanových akcí nakonec přesvědčivějším médiem, i vzhledem k jeho rozhodnutí v projektu 

pokračovat v následujících měsících nebo letech. 

 

 



 

Otázky k rozpravě:  

Je vůbec důležité pro autora díla znát a zprostředkovat divákům jasný autorský záměr, resp. 

vypovídá to nějak o kvalitě práce? 

Jaká je ideální podoba tvého projektu v (např.) galerijních podmínkách? 
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