OSOBNOSTI: MIROSLAV HORNÍČEK
příležitostná poštovní známka
Datum vydání:
Nominále:

24. 10. 2018
19 Kč

Výtvarný návrh:
Rytina:

Zdeněk Netopi1
Jaroslav Tvrdoň

Rozměr obrazu známky:
Tiskové listy:

23 x 40 mm
á 50 ks známek

Způsob tisku známky:
Způsob tisku FDC:

rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem
ocelotisk z ploché desky

Námět známky:

portrét Miroslava Horníčka v dynamické gestikulaci
M. Horníček byl herec, režisér a spisovatel (10. 11. 1918, Plzeň
– 15. 2. 2003, Liberec). Studoval na plzeňské reálce, kde se
poprvé projevily i jeho literární vlohy. Po maturitě krátce
pracoval jako pomocná technická síla ve Škodovce a jako
úředník Městské nemocnice v Plzni. Táhlo ho to však k
divadlu, které často navštěvoval. V letech 1937–1940 byl
scénografem, hercem a režisérem amatérského Studentského
avantgardního souboru. V letech 1941–1945 působil jako
profesionální herec a režisér v Městském divadle v Plzni. V
sezóně 1945–1946 se stal členem avantgardního pražského
divadla
Větrník.
V letech
1946–1949
byl
členem
malostranského Divadla satiry. V letech 1949–1955 působil
Horníček jako člen Národního divadla. V letech 1955–1957 byl
Horníček partnerem a zástupcem Wericha jako herce a
uměleckého ředitele nového Divadla satiry v paláci U Nováků
ve Vodičkově ulici. Působil zde i jako režisér. V letech 1957–
1961 se tato scéna, vedená Janem Werichem, přejmenovala na
Divadlo ABC. Horníčkova herectví si začal všímat film; hrál
např. ve filmech: Byl jednou jeden král, Kam čert nemůže
nebo Táto, sežeň štěně. Zvlášť výrazně přispěl Horníček ke
vzniku divadel malých forem. Hrál v Semaforu od jeho
otevření roku 1959. V roce 1965 zde uváděl i své vlastní
Hovory přes rampu. Na světové výstavě v Montrealu EXPO 67
se Horníček naučil anglický komentář v Kinoautomatu a stal
se konferenciérem i hlavní osobou filmu Člověk a jeho dům.
Příběh byl v každé situaci natočen ve dvou variantách a diváci
si mohli tlačítky vybrat, jak má scéna pokračovat. Z ocenění,
jichž se mu dostalo, uveďme např. cenu Thálie nebo cenu
humoru Karla Poláčka.

Námět FDC:

motiv portrétu Miroslava Horníčka
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