
Hlavní je, že se něco děje
Spousta lidí považuje výtvarné umění za smrtelně 

vážnou věc, jeho obrazy ale dokazují, že to tak být nemusí. 
Lukáš Miffek se malováním především baví a totéž nabízí 

i svým divákům. To však neznamená, že by se někdy nedotkl 
vážnějších věcí.

text   Radek Wohlmuth
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Občas mě někdo napadne, že 
jsem povrchní, nebo mě označí za neděl-
ního malíře, ale já si z toho zas tolik ne-
dělám. Beru to tak, že se prostě pohybuju 
v rámci určitého žánru, a snažím se o po-
ctivost k němu i k sobě,“ vymezuje se ab-
solvent pražské Akademie výtvarných 
umění Lukáš Miffek (1978), který prošel 
malířskými ateliéry Antonína Střížka 
a Michaela Rittsteina.

Na škole se svým malováním problémy 
neměl. Oba pedagogové, sami uznávaní 
umělci, pro něj měli pochopení a  jeho 
přístup respektovali. „Měl jsem štěstí 

na tolerantní lidi,“ uvažuje Lukáš Miffek.   
„Střížek mi byl vizuálně příjemnej, Ritt-
stein mi zase konvenoval lehkostí bytí, 
kterou v sobě má, navíc je to velkorysej 
člověk.“

Osobitou počeštěnou verzi americké-
ho pop artu, jejž měl vždycky rád, začal 
pěstovat už od prvního ročníku a vydržel 
u ní dodnes. Možná se v ní odrazila i klu-
čičí posedlost komiksovými stránkami 
v Ábíčku, zbytek mají na svědomí sešity 
Rychlých šípů od táty a dědy. Také verne-
ovky četl hlavně kvůli ilustracím.

Pro inspiraci nechodí daleko. Než by se 

snažil připoutat pozornost třeba orientál-
ní estetikou, sáhne raději na okrojované 
moravské Slovácko. „Jsou to ale i kamará-
di, knížky a filmy, co mě inspiruje,“ podo-
týká malíř, který si každý nápad na nový 
obraz hned zaznamenává do skicáku nebo 
poznámkového bloku. Není se čemu divit, 
opravdu dobrých není mnoho, zvlášť když 
má mít obraz pointu, což ty jeho často 
mívají.

„Já mám rád pointy i v životě,“ říká Lu-
káš Miffek. „Nesnáším otevřené konce. 
Závěr by podle mě měl být srozumitelný, 
logický a pokud možno zábavný.“ Sám se 
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toho snaží dosáhnout hlavně tak, že věci 
staví do jiných souvislostí, než je běžné. 
Svým malováním především vypráví pří-
běhy, které mají většinou podobu jakýchsi 
vizuálních hříček. „Pokud by to ve finále 
někdo nazval anekdotou, až tolik by mi 
to nevadilo,“ vysvětluje. „Mám pocit, že 
i ona může představovat celkem preciz-
ní výstup. Je mi ale jasné, že se pohybuju 
na ostří nože mezi kýčem a něčím seri-
óznějším. Taky nepopírám, že občas pře-
střelím, ale to k tomu prostě patří.“

Jeho kompozice se často skládají ze 
dvou plánů – malovaného výjevu v po-

předí a obrysových linií věcí, zvířat nebo 
třeba jídla, jež levitují v pozadí obrazu. 
Někdy načrtne i prostředí, kde se scéna 
odehrává. Aby odlehčil vyznění obrazu, 
malbu kombinuje i s kresbou.

Do svých obrazů Miffek zapojuje také 
text. Občas pracuje s jeho sdělením, vět-
šinou jej však používá spíš jako svérázný 
ornament, který podporuje vizuální strán-
ku. I tady čerpá ze světa komiksu a v po-
sledních letech rovněž z graffiti. Názvy 
obrazů jsou ovšem důležité – mnohdy 
představují klíč k pochopení.

Miffek tvrdí, že je pro něj důležitější 

proces než výsledek, protože malováním 
jednoduše rád tráví čas, a pokud je nako-
nec spokojený, je to třešnička na dortu. 
„Čím jsem starší, tím jsem k sobě kritič-
tější,“ zpochybňuje vzápětí. „Není výjim-
kou, že hotová plátna ničím.“ Také tema-
ticky se prý posouvá. „Od ženské krásy 
to spěje k jídlu, a kam to povede dál, to 
fakt nevím,“ směje se. „Ale jedno je jisté: 
Nemám ambice posouvat hranice dějin 
umění. Dělám to, co mě baví, a cítím se 
být konzistentní. Navíc je mi v tom dobře. 
Možná se prostě stávám součástí světa, 
který vytvářím.“ 

Masakr v kuchyni
Vše je relativní, optikou mrkvího 
potěru se lidská rasa může jevit jako 
ta nejkrutější a prostý vegetarián jako 
bestie vonící po česneku či bazalce.

Tři vandalové
Jsem velkým fanouškem pokroku, mám 
rád hlavy otevřené. tradice v novém 
hávu. Králové namísto onucí nosí 
adidasky.

Srážka v oblacích
Raději se ani nedívat vzhůru. Problémy 
a chmury vždycky padnou shora. Nebo 
jste už slyšeli o opaku? Zpropadená 
gravitace...

Deus ex machina
Život je hravý, a ať už tu vidličku skrývá 
v dlani kdokoli, je to určitě šprýmař.
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