Norbert Lichý, herec a hudební skladatel (CZE)
Svérázný a vynikající divadelní ostravský herec se narodil 29. prosince 1964 v Ostravě. Jeho
otec byl režisér, herec a dramatik Saša Lichý. Již ve svých devíti letech se poprvé objevil na
scéně Divadla Petra Bezruče v Ostravě. V 19 letech přijal angažmá v Severomoravském
divadle v Šumperku, kde působil například po boku Miroslava Etzlera nebo Jiřího Dvořáka.
V letech 1986–1987 byl v angažmá v ostravském Divadle loutek, od roku 1987 je
členem Divadla Petra Bezruče, kde působí jako herec, ale i skladatel scénické hudby. Jeho
činnost lze vysledovat i ve spolupráci s ostravským studiem České televize - dokumenty,
dabing. Angažmá v některém z pražských divadel jej neláká, je bytostně spjat s Ostravou,
považuje se za patriota. Ostrava, dávající i beroucí, je jeho celoživotní láska. Za roli Mendela
Singera ve hře Job (autor Joseph Roth) získal v roce 2009 prestižní divadelní Cenu Thálie v
oboru činohra. Na podzim roku 2016 zvítězil v jubilejním 20. ročníku divácké ankety Týdeníku
Rozhlas za nejpopulárnější herecké výkony Neviditelný herec, za četbu z románu Motýlek.
Působí rovněž v dokumentární tvorbě ostravského studia České televize. Ve filmu (viz níže)
ztvárňuje zpravidla menší role. Jeho bratr Alexandr Lichý je přírodovědec. Norbert Lichý je
svobodný, bezdětný.Jmenovat všechny výrazné divadelní role Norberta Lichého by
znamenalo zaplnit veškerý prostor, který je zde k dispozici. Herec prošel za svou kariéru
obrovským množstvím pozoruhodných charakterů, ostravským publikem je milován a je
rozhodně nejvýraznější postavou současné ostravské divadelní scény. Hrál mj. Harpagona
v Lakomci, Duncana v Macbethovi, Truffaldina ve Sluhovi dvou pánů, Parfena Semjonoviče
Rogožina v Idiotovi, Antonína Důru v Rozmarném létu apod. Jako hudebník se podílel na
doprovodu např. k představením Misery, Idiot, Mladá garda v letech jungle - ruská krasavice
fragmentárně odhalena, Ryba ve čtyřech a Usměvavý syn. Norbert Lichý umí hrát na kytaru,
basu i varhany, v mládí působil v několika kapelách.

