František Mika  1923

Studium:
1938 – 1942 Reálka v Praze Smíchov
1945 – 1949 Pdagogická fakulta UK Praha, obor výtvarná výchova – deskriptivní geometrie

František Mika se narodil roku 1923 v Praze. V letech 1945 – 1949 studoval na pedagogické fakultě UK v Praze u profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Ateliér Josefa Sejpky zaměřený na užitou grafiku se nazýval Kreslení věcné a ornamentální. Posluchači všech generací tvrdošíjně doplňovali háček ve slově věcné, a právě toto věčné kreslení se stalo Mikovým celoživotním osudem, přestože se k cestě samostatného výtvarníka dostával značnými oklikami. Byl také zaměstnán ve výzkumném ústavu družstev, kde měl na starosti vývojové pracovníky hračkářského oboru. Zaměstnání v Avii, Pragovce a Motorletu vyžadovalo technickou reklamní grafiku. Zaměření na polytechnické hračky se mohlo plně rozvinout, až po jeho osamostatnění. Spolupracoval s Národním technickým muzeem v Praze na úpravách publikací a koncipování výstav orientovaných na polytechnickou výchovu mladé generace. Pro výrobní družstvo Igra graficky upravoval obaly a návody nebo pro jiné podniky stolní společenské hry a obchodní reklamu. Jeho stěžejní výtvarná činnost však spadá do oblasti průmyslové a vědeckotechnické propagace, neboť vždy měl pocit, že tam by se mohl nejvíce uplatnit.
Tato výstava vznikla z kreseb, o jejichž vzniku sám vypovídá: „Přihodilo se mi v průběhu mé činnosti samostatného výtvarníka, že jsem přijal zakázku, která zabrala víc času, než jsem předpokládal. Abych uspěl, zvolil jsem pravidelný doping. Každou druhou sobotu jsem nastoupil v šest hodin ráno ve Strašnicích do vlaku a v osm jsem vystoupil ve Střezimíři a až do večera jsem putoval přes Javorovou skálu až do Bratřejova a od nedělního rána přes Sedlec až do Heřmaniček. Byl to kraj, který mne zasypával neuvěřitelnými dojmy už od mých dětských let. Asi jsem se podvědomě snažil vyrovnávat zátěž převážně technických témat, což znamenalo znovuodkrytí mých nejhlubších inspirací, neboť toto putování krajem na mne velice působilo. Kapličky, které jsem pro jejich samozřejmost dřív nijak zvlášť nevnímal, najednou vyvstávaly přede mnou jako symbol, kterého je třeba si všímat. Kreslil jsem některé a snažil se vyzkoumat, v čem je jejich neopakovatelné kouzlo. Kresby se hromadily a já cítil potřebu svěřit se s tím, na co jsem přišel.“

