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Charakter českého divadla a dramatu v 1.polovině 20.století
(směry, pojetí, ideové snahy, Osvobozené divadlo, D 34)
 Milan Čáp	
Kamenná divadla

- dvě stálé divadelní scény 	- Národní divadlo
- od roku 1907 Městské divadlo na Královských Vinohradech
Jaroslav Kvapil 
- básník, dramatik, režisér ND - režie her Fráni Šrámka "Měsíc nad řekou" (1922) a "Léto" (1915)
- impressionista
- vytvořil libreto ke Dvořákově Rusalce (1901)

Druhy dramat
a) historické	- Alois Jirásek - "Jan Hus" (1911), "Jan Roháč" (1914)
Jaroslav Hilbert - "Falkenštejn" (1903)
Jiří Mahen - "Jánošík" (1910, "Mrtvé moře" (1918)
Viktor Dyk - "Zmoudření dona Quiota" (1913)
Arnošt Dvořák - "Král Václav IV." (1910), "Husité" (1919)
b) lyrické - 	Fráňa Šrámek - "Léto" (1915), "Měsíc nad řekou" (1922)
Karel Čapek - "Loupežník" (1920)
c) zástupové - středem pozornosti není jedinec, ale kolektiv
A.Dvořák - "Husité"
F.X.Šalda - "Zástupové" (1921)
Karel Čapek - "R.U.R." (1920)
d) novoklasicistické - Fr.Langer - "Periferie", "Obrácení Ferdyše Pištory" (20.léta)

Počátek 20.století

- počátky čes.kabaretu, u jehož vzniku stál Emila Arthur Longen
- rozvoj kabaretu hlavně za 1.světové války a po ní (populární písničkář Karel Hašler)
- literární a satirický kabaret Červená sedma
Karel Hugo Hilar - (1885-1935)
- expresionista
- režisérský přístup - příprava klasických her osobitým způsobem = režisérský typ divadla
- "Ze života hmyzu" (Čapkové), "Husité" (A Dvořák)
Rozvoj neoficiálního lidového divadla 
- kabarety - Červená sedma (J.Černý, E.Bass)
- vzniká Revoluční scéna - F.A.Longen
- představitelé lidové komiky - Ferenc Futurista, Saša Rašilov, Vlasta Burian
Divadlo dělnické
- 1920 - vzniká "Dědrasbor" - dělnický dramatický soubor vedený Jindřichem Honzlem
- později se formují dělnické agitační skupiny "Modré blůzy"
Národní divadlo - "Bílá nemoc", "Matka"
- Zdeněk Štěpánek, Eda Kohout, Jiřina Šejbalová, Olga Scheinpflugová
Vinohradské divadlo - "Žebrácká opera"

Avantgardní divadlo

- 20. až 30. léta - vznik jako protějšek "kamenných divadel"
- zdrojem inspirace hlavně lidové zábavy, kabarety, cirkus, filmy (Chaplinovy)
Vítězslav Nezval - "Milenci z kiosku" (1932)
"Manon Lescaut" (1940)
Vladislav Vančura - "Alchymista" (1932)
- 1925 - sdružili se do divadelního sboru Devětsilu

Osvobozené divadlo

- chce představovat divadlo tvůrčí, spojené těsně se životem, využívá prostředků lidové zábavy
- u zrodu - Jiží Frejka a Jindřich Honzl
- odstranění klasické dramatické jednoty času, místa, děje
- přímé dialogy s divákem
- hlavní představitelé - Jiří Voskovec (1905-1981), Jan Werich (1905-1980) a 
Jaroslav Ježek (1906-1942) - hudebník
- "Tmavomodrý svět", "Klobouk ve křoví" - oboje blues
- V+W působí v OD od r.1927 - 1.představení "West pocket revue" - parodie na klasické drama a operu
- komika, 2 nalíčení klauni - improvizace dialogu na předscéně
- 30.léta - V+W+Ježek - množství her, obsah - společenská odpovědnost a politická angažovanost
Dílo:
"Golem"
"Caesar" - politická satira na tehdejší poměry s historickými postavami (Caesar - fašistický diktátor), film "Pochod plebejců"
"Balada z hadrů" - hlavní hrdina básník F.Villon - je zde pojat jako mluvčí trpícího lidu (jeho básně jsou zaktualizovány, film "Svět naruby"
"Rub a líc" - film "Hej rup !"
"Těžká Barbora" - pohádkové motivy, film "David a Goliáš"
"Pěst na oko" - dovršuje boj proti válce

Filmy: "Pudr a Benzín", "Svět patří nám" , "Hej rup !"
- satirické, politické, pochodové, optimistické písně (někdy až socialistický nádech)
- parodie na trampské, pijácké, sborové a kramářské písně 

Divadlo D-34, D-39 
(podle divadelní sezóny)

Emil František Burian - (1904-1959)
- režisér, herec, dirigent, skladatel, výtvarník ap., autor oper, baletů
- jeho cílem přiblížit klasická, někdy náročná díla normálnímu divákovi
- byl v koncentračním táboře - "Osm odtamtud"
- Voiceband - světový primát v rytmicko-melodické recitaci
"Křest sv.Vladimíra" (K.H.Borovský)
"Máj" (Mácha)
"Balady" (Wolker)

D-34 (ulice Na příkopech)
komedie - "Lakomec" (Moliere), "Kupec Benátský" (Shakespeare), "Každý něco pro vlast" (Klicpera)
"Utrpení mladého Werthera" (Goethe), "Evžen Oněgin" (Puškin), "Švejk" (Hašek)
"Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová" (Benšová)
scénická montáž lidové poezie - "Vojna" (E.F.Burian) - aktuální problémy doby
syntetické divadlo - usiloval o něj E.F.Burian - uplatnění všeho - tanec, recitace, písně, film.projekce

30.léta - boj za demokracii, proti fašismu a válce
Protektorát - zavedení přísné cenzury, mnoho her zakázáno
Září 1944 - zákaz provozu většiny divadel

