Drama 20.století

ČESKÉ DRAMA:
vliv moderního světového dramatu
 1)	oficiální divadlo – Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech
	režisérský typ
 a)	linie s prvky impresionistickými a vitalistickými, poetická náladovost;
	–	pojetí divadelní inscenace jako uměleckého celku (nejen text, ale i světlo, hudba, scéna, talent herců) ð vzrůst úlohy režie a režiséra (vliv režiséra K. S. Stanislavského z MCHATu (Moskevské umělecké divadlo) – v r. 1906 uvedl v Praze Čechovova Strýčka Váňu
 
Jaroslav Kvapil 
 (režisér Národního divadla), autor hry Princezna Pampeliška a Rusalka (libreto k Dvořákově opeře) – poetičnost, impresionistický a symbolický smysl
–	Fráňa Šrámek, Léto a Měsíc nad řekou - drama lyrické
  
b)	prohloubení psychologie postav (vliv H. Ibsena), omezení přemíry zápletek v ději
 Jaroslav Hilbert 
Vina – moderní tragédie, mravní problém svedené dívky (zbavit se společenských předsudků); 5 postav, 1 měšťanský pokoj, časové rozmezí – odpoledne
  
c)	historické drama
	–	realistické (A. Jirásek) nebo s prvky symbolismu a filozofické reflexe – (J. Hilbert, Falkenštejn, Jiří Mahen , Jánošík)
  
d)	vážné drama – František Langer, např. Periférie (o lidech na okraji společnosti, hledání spravedlnosti),
	–	Jízdní hlídka, Dvaasedmdesátka – úsilí o harmonii všech složek dramatu
 
 e)	jevištní expresionismus (prudká, křečovitá gesta) – Karel Hugo Hilar (režisér ve Vinohradském divadle, pak v Národním divadle) – inscenace hry bratří Čapků Ze života hmyzu
 

2)	neoficiální lidové divadlo – zábavní scény, šantány, kabarety: Červená sedma (Jiří Červený, Ed. Bass), Revoluční scéna (Emil Artur Longen ); představitelé lidové komiky – Ferenc Futurista, Saša Rašilov, Vlasta Burian
	–	Dědrasbor – divadlo dělnické (Jindřich Honzl)
 
3)	avantgardní scény – od pol. 20. let (protějšek tzv. ”kamenných divadel”)
	–	vliv poetismu, inspirace lidovou zábavou (kabaret, film, cirkus); divadlo tvůrčí, spjaté se životem (dialog s diváky);
 
a)	Osvobozené divadlo 
     založeno ve 20. letech, režiséři Jindřich Honzl , Jiří Frejka, autorská a herecká dvojice Jiří Voskovec , Jan Werich  (divadlo autorské)
	–	první představení – Vest Pocket revue (Malá kapesní revue) – vliv poetismu ( uvolněná stavba, sled dramatických, hudebních a tanečních čísel v scénickém celku = parodie na tradiční postupy); písně, zábavná podívaná, nevázané veselí (studentská recese, tzv. hlína) smích, situační a jazyková komika ð východisko z chaosu poválečné doby; jazyk – komické novotvary (napnelismus), student. slang, prvky cizích jazyků
	–	v 30. letech přechod od dadaistického humoru a parodie k politické satiře (kritika hospodářské krize, varování před fašismem); spolupráce s džezovým komponistou Jaroslavem Ježkem (od r. 1929)  ; vysoce intelektuální dialogy na předscéně (forbína) – zčásti improvizované ð reakce na aktuální politické a kulturní události
	–	hry Caesar (proti fašismu, o nedostatcích demokracie), Osel a stín (spor o stín; politické pozadí procesu), Kat a blázen (původ diktátora), Balada z hadrů (F. Villon jako tribun lidu), Rub a líc (krize, fašismus), Těžká Barbora; poslední hra Pěst na oko (reakce na události r. 1938)
	–	součást textů – moderní melodické a rytmické písně (David a Goliáš, Hej rup aj.)
	–	1938 divadlo úředně zavřeno, V + W odjíždějí do USA; po válce působil Jan Werich v divadle ABC
 
 b) D 34-41 – avantgardní experimentální scéna založena v sezóně 1933/34 (další číselné indexy označují vždy konec sezóny); režisér a dramaturg Emil František Burian (1904–1959) – spisovatel, skladatel, výtvarník, herec
–	moderní lyrický divadelní styl – propojení všech složek (textové, mimické, hudební, výtvarné, taneční, světelné), kritický pohled, reakce na společenské dění; využití rytmizované sborové recitace – voiceband
 
	různorodý repertoár:
	-	adaptace děl klasiků (Klicpera, Shakespeare, Moličre)
	-	dramatizace, zvl. prózy (Haškův Švejk, Dykův Krysař aj.) i poezie (Máchův Máj)
	-	montáže z lidové poezie (Vojna)
	-	inscenace lidových dramat (Lidová suita)
	-	hry současníků – Brecht, Žebrácká opera, Nezval, Milenci z kiosku a v r. 1940 veršovaná Nezvalova Manon Lescaut
	–	r. 1941 divadlo gestapem zavřeno (E. F. Burian v koncentračním táboře); znovu otevřeno po válce jako D46, po Burianově smrti přejmenováno na Divadlo E. F. Buriana
 
4)	protifašistická divadelní fronta - konec 30. let a za okupace
	–	sblížení oficiálního a avantgardního proudu; aktuální dramata K. Čapka (Bílá nemoc, Matka), V. Vančury (Jezero Ukereve) aj.
	–	za okupace většina divadel zavřena

a)drama po válce
–	doznívání okupační tendence s jinotaji – Jan Drda, pohádkové hry, např. Dalskabáty, hříšná ves
–	obnoveno D46, ale vliv totalitní ideologie
 
b)	50. léta
–	zánik satirické tvorby a divadla, nástup komedie (oficiální optimismus) – výsměch ”třídnímu nepříteli”
–	téma vesnice za války a po ní – Miloslav Stehlík (1916)  Mordová rokle (tematika okupace) a Jarní hromobití (združstevňování vesnice)
–	téma historie – Vojtěch Cach (1914), Duchcovský viadukt, Mostecká stávka; Milan Jariš (1913), Boleslav I.
–	budovatelská tematika – Vašek Káňa, Parta brusiče Karhana
 
c)	2. pol. 50. let
–	tzv. generační hry (dialog příslušníků 2 – 3 generací o smyslu života); úsilí o pozitivního hrdinu
 
 Pavel Kohout (1928) 
–	Taková láska – forma inscenovaného soudního procesu; sebevražda studentky z nešťastné lásky
–	dramata V. Nezvala, F. Hrubína
 


 Josef Topol (1935) 
–	básník a dramatik ze skupiny Tvář
–	hry o současných mladých lidech – Jejich den (střetnutí životních koncepcí: ideály (umělecká dráha) × výhodné a výnosné zaměstnání
–	Konec masopustu – hledání jistot na venkově × svět civilizace; metaforické drama s poetickými prvky
 
d)	v 60. letech – absurdní drama – obraz člověka, který ztratil smysl života ð varování

Václav Havel (1936) 
–	hra Zahradní slavnost – banální životní situace v detailech; obraz života a světa jako nedohraná šachová partie (metafora); postavy hry (Hugo Pludek) jsou figurkami na šachovnici mocenských zájmů; odhalení intelektuální degradace a citového odlidštění, kariérismus, přizpůsobivost; důmyslná jazyková výstavba – nesmysly o nesmyslech, stupidní fráze, mechanické opakování modelů sdělení ð jazyk plní funkci nedorozumění
–	hra Vyrozumění – proti komunistické byrokracii, Ztížená možnost dorozumění – neschopnost člověka uskutečnit záměr, rozhodnout se;
–	další hry nesměly být provozovány: jednoaktovky – Audience (spisovatel Vaněk, disident pracující v pivovaře, vede dialog s nadřízeným sládkem; intelektuální kultivovanost × pseudolidová bodrost; závěr – návrat k výchozí situaci, nesmyslný bludný kruh = stereotyp života bez smyslu), Vernisáž, Protest; hra Largo desolato – strach člověka před pronásledováním a vydíráním tajnou policií; péče přátel, ale omezování jeho individuality
  
rozkvět divadel malých forem (od r. 1955), zvl. v Praze:
Reduta – text–appealy J. Suchého a Ivana Vyskočila (pořady z povídek, komentářů a písniček)
Divadlo Na zábradlí – činohra i pantomima (Ladislav Fialka), Ivan Vyskočil, Ljuba Herrmannová
Semafor (Sedm malých forem) – r. 1959 – hudebně zábavné divadlo autorské dvojice Jiří Suchý – Jiří Šlitr 
	hry Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl – tangl aj., od 60. let Jiří Grossmann a Miroslav Šimek
pražský revuální soubor Rokoko, satirické divadlo Večerní Brno, brněnský soubor Husa na provázku aj.
 
oficiální – poznamenáno ”normalizací”; hodnotnější hry – Oldřich Daněk (1927) – např. Válka vypukne po přestávce (ústřední postava herce, otázka umělcovy morálky), Vévodkyně valdštejnských vojsk (drama o postojích lidí k válce, retrospektiva Valdštejnova osudu), Zpráva o chirurgii města n. (o etice lékařovy práce);
 
	Karel Steigerwald (1945), např. Neapolská choroba (hra s prvky grotesky a absurdního divadla, tragikomedie o nebezpečí totality);
	Jiří Hubač (1929), např. Stará dobrá kapela (televizní inscenace Nezralé maliny – o setkání dávných kamarádů, hledání cesty k sobě, zklamání z nesplněných ideálů), Ikarův pád aj.,
	Daniela Fischerová (1948), Hodina noci mezi psem a vlkem (Villon jako undergroundový básník)
 
	vliv Československé televize v oblasti dramatické tvorby – množství seriálů – nejúspěšnější tvůrce Jaroslav Dietl (1929–1985)  – mnohodílné seriály s aktuální společenskou problematikou a obrazem mezilidských vztahů v různých prostředích, např. Tři chlapi v chalupě, Nejmladší z rodu Hamrů, Nemocnice na kraji města aj.
 
nová divadla malých forem, neprofesionální divadla, např. Studio Ypsilon, HA-divadlo, Divadlo Na provázku, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Na okraji, Sklep; dřívější Semafor, Činoherní klub, Reduta
	autorské osobnosti: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Bolek Polívka, Miroslav Horníček, Jiří Suchý, Miroslav Šimek, Jiří Krampol, Ivan Vyskočil aj.
 
samizdatové – většina her zůstala v čtené podobě nebo inscenována v zahraničí; domácí divadlo Vlasty Chramostové, soukromé inscenace na Havlově Hrádečku;
	autoři: Pavel Kohout, Václav Havel, Josef Topol, Ivan Klíma, Milan Uhde, Karol Sidon, Pavel Landovský, Milan Kundera
 
 SVĚTOVÉ DRAMA:
 Drama-syžetový žánr aměřený na jevištním předvádění,má kolektivní  charakter
  Ve 20.století dramata absurdní,antidramata-zde neplatí pravidla       
 Struktura:1)jednání-dějství,akt
                 2)scény-výměna všech postav na jevišti
                 3)výstup-při změně počtu osob
Znaky divadla:
-střídání obrazů,děj se zrychluje
-apolitické x angažované
-inspirace ze současnosti,minulosti,budoucnosti a mimoevropských kultur
-děj není důležitý
 -psychologické x realistické pojetí

Modernisté-snaží se kopírovat moderní směry,novinky
Vznikají “svobodná divadla” -např MCHAT,Moskevské umělecké akademické  divadlo
                                       - Německo-Svobodné lidové divadlo
                      
Anglické drama:
20.stol-konverzační komedie,děj plynulý,vše neseno hovorem
           použití bonnmotů,citátů-inteligentní vyjádření,založeno na sečtělosti,vzdělání
           fráze-nečekané,aktualizované,narážky,nepřímé vyjádření,založeno na vztahovačnosti

Oscar Wilde (1854–1900)
dramatik, básník, prozaik; představitel anglické dekadence
  –	jediný román Obraz Doriana Graye
(jediný cíl života = krása a rozkoš; složitá fantazie)
–	pohádkové sbírky, např. Šťastný princ a jiné pohádky (např. Slavík a růže), komedie Ideální manžel, Jak je důležité míti filipa aj.

Georg Bernard Shaw (1856–1950)
–	Nobelova cena; světový dramatik, autor např. dramatu Pygmalion (sázka profesora fonetiky Higginse, že v krátké době vychová a uvede do vznešené společnosti nevzdělanou květinářku Lízu (námět pro muzikál My Fair Lady);
–	v dramatech kritika hlouposti, pokrytectví, falešné morálky
 
Německé drama:
-naturalistické,symbolistické

Gerhard Hauptmann 
 studoval dějiny umění a historie,zkoušel drama,umění a historii,zájem o soc.problémy
pasivita ke všemu okolnímu,píše svou autobiografii
Před východem slunce-rozpad dělnické rodiny
Bobří kožich-drama o hlouposti mužů
Potopený zvon-  symbolické drama,Routička,Vodník,Jindra-pohádkové = moderní Faust
Italské rama:
znaky:experimenty-herci a diváci si mění svoje role,slovní hříčky,jevištní experimenty
tendence:-relativismus,subjektivismus
Luigi Pirandello (1867-1936)
* na Sicílii,Řím,v Bonnu lektorem na universitě,antifašista
-”není rozdíl mezi životem a divadlem
témata:láska,žárlivost,nevěra,smrt
Šest postav hledá autora- drama,hra,kterou je nutno udělat,vztah dobra a zla  
 tendence:lidské poznání má své meze a možnosti,vazba mezi iluzemi a pravdou
Každý má svou pravdu,Jindřich IV.,Dnes večer improvizujeme       

Severské drama:

norský dramatik Henrik Ibsen (1828–1906) 
–	romanticko-realistická dramatická báseň Peer Gynt – název podle populární postavy norských pohádek, fantasty, rváče a dobrodruha, je neschopen zmáhat překážky, sní a promarní vše, i lásku Solvejžinu; prolínání pohádkového světa s filozofickými úvahami o životě
–	dramata s naturalistickými rysy – Divoká kachna, Hedda Gablerová
–	dramata ze současnosti – Nora, Nepřítel lidu, Opory společnosti (kritika měšťácké morálky)
 
švédský prozaik a dramatik August Strindberg (1849–1912)
-umírá na rakovinu,učitel a novinář
dramata: Otec, Slečna Julie 

Sovětské drama:
                        
Anton Pavlovič Čechov (1860–1904) 
 – zakladatel lyrického a psychologického dramatu
lyrické drama – potlačena dějovost, v popředí lyrické partie, patos, jemné dialogy,
emocionálnost; děj nemá tradiční kompozici, dramatičnost i tragičnost vyrůstá z nitra
postav; hledání životních jistot, kritika ruské společnosti, naznačeny perspektivy šťastného
života
-např. drama Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad;
–	autorova účast s lidským osudem, pochopení pro smutek; různé vrstvy ruské inteligence – rozčarování životem, diskuse o lepším světě
–	humoristické a satirické povídky – umění zkratky a náznaku, např. Pavilon č. 6
 



