
MILOŠ NESVADBA – VÝSTAVA KARIKATUR UMĚLCŮ ČINOHRY 
Herec Miloš Nesvadba je spolu s Lubou Skořepovou doyenem souboru činohry Národního divadla. Kromě herectví
se také věnuje kresbě a ilustraci. Za dobu svého více než šedesátiletého angažmá v Národním divadle vytvořil 
karikatury desítek svých hereckých kolegů a kolegyň. U příležitosti jeho 85. narozenin mu ND uspořádalo výstavu.
Od středy 21. dubna jsou jeho karikatury zpřístupněny na 1. galerii Národního divadla. Kmotrou výstavy je právě
Luba Skořepová. „Vypadáš na svá léta dobře, Nesvadbo. Abys vypadal ještě líp, měl bys s vnoučaty chodit 
do přírody. A ne pořád sedět nad tím svým kreslením,“ dobírá si jubilanta jeho generační souputnice Skořepová.
„Kreslit kolegy jsem začal už dávno. Nejvíc jsem jich stvořil snad na schůzích ROH, kde všichni seděli a často 
se nudili. I já jsem se nudil, tak jsem je portrétoval. Nemohli se moc hýbat, tak to šlo dobře,“ vzpomíná Nesvadba.
Miloše Nesvadbu můžete vidět po boku Luby Skořepové jako Kupce v divadle, nebo jako Pana diváka v Cyranovi 
z Bergeracu v Národním divadle. Výstava je veřejnosti přístupná vždy před začátkem představení.

KNIHA: BUSTY V NÁRODNÍM DIVADLE
Na slavnostním podvečeru 21. dubna 2010 bude v 17:00 zároveň pokřtěna kniha BUSTY V NÁRODNÍM DIVADLE 
autorek Zdeny Benešové a Petry Strakové. Publikace seznamuje čtenáře a návštěvníky divadla s téměř osmdesáti
portréty významných členů ND, spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarníků, kteří mají v ND svou bustu – a s tvůrci
těchto bust. „Národní divadlo se stalo – vedle Pantheonu Národního muzea – nejvýznamnější budovou s galerií bust.
Postupně byly hlavní foyer, přilehlé chodby, vestibuly a galerie vyzdobeny bustami významných českých osobností
z uměleckého a společenského života,“ připomíná autorka knihy Zdena Benešová. Trend vytváření bust, který měl
největší rozmach již koncem 18. a v 19. století, se nevyhnul ani českým zemím, zvláště po vybudování Národního 
divadla, ve kterém se nabízely mimořádně vhodné prostory. Už na počátku 90. let 19. století vytvořil zemský výbor
jako správce budovy ND seznam osobností, jejichž portréty by měly zdobit hlavní foyer. V roce 1892 byla 
u J. V. Myslbeka objednána jako první busta Bedřicha Smetany, která byla 31. 3. 1894 slavnostně odhalena k 70.
výročí jeho narození a 10. výročí jeho úmrtí. Zatím posledními bustami umístěnými do ND byly busty herců 
a pedagogů Radovana Lukavského a Borise Rösnera. V knize je možné se seznámit s medailony například těchto
osobností: Mikoláš Aleš, Karel Čapek, Ema Destinnová, Antonín Dvořák, Hugo Haas, Rudolf Hrušínský, Vojtěch Hynais,
Alois Jirásek, Josef Kemr, Václav Kliment Klicpera, Bohuslav Martinů, Jaroslav Marvan, Dana Medřická, Jan Neruda,
František Palacký, Ladislav Pešek, Josef Schulz, Ladislav Stroupežnický, Josef Kajetán Tyl, Jaroslav Vrchlický, Václav
Vydra, Julius Zeyer, Josef Zítek a mnoho dalších. „Medailony portrétovaných jsou v publikaci řazeny podle svého
umístění, medailony autorů bust podle abecedy. K snazší orientaci napomáhají mapky rozmístění bust a abecední
seznam vyobrazených osobností,“ přibližuje obsah autorka Petra Straková. „Busty v Národním divadle jsou nejenom
velmi zajímavou a hodnotnou publikací přinášející přehled o nejvýznamnějších osobnostech, ale zároveň také 
průvodcem, se kterým lze putovat od centrální šatny přes vstupní vestibul až na 1. galerii“, popisuje ředitel ND 
Ondřej Černý a zdůrazňuje: „Měli bychom však mít na paměti, že mnoho významných umělců z různých důvodů
bustu nemá, proto je přehled bust jenom malým kamínkem v mozaice uměleckého konání v Národním divadle 
v celých jeho dějinách.“ Kniha bude k dostání v pokladnách Národního divadla za 290,– Kč.
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Sledujte profil činohry na sociální síti Facebook.com
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