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Divadlo a dramatická tvorba po 2.světové válce
(od 50.let, divadla malých forem. vlastní divácká zkušenost)
 Míla Čáp (to je chlap)

Poválečné období

- obnoveno D46, ale vliv totalitní ideologie

Jan Drda
- doznívání okupační dramatiky využívající hodně jinotajů
"Hrátky s čertem" - jinotajné poselství o vítězství vojenského vysloužilce Martina Kabáta nad pekelnými mocnostmi
"Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert" - pohádková komedie

1. polovina 50. let

- zánik satirické tvorby a divadla,  nástup komedie - výsměch “třídnímu nepříteli”
téma vesnice: za války i po válce
Miroslav Stehlík - herec, režisér
"Mordová rokle" -  tematika okupace
"Jarní hromobití" - združstevňování vesnice
téma historie:
Milan Jariš - komunistický novinář, za války vězněn nacisty
"Boleslav I." - aktualizace legendárních historických motivů
budovatelská tematika -suchopárné, propagační hry s výchovnou funkcí
Vašek Káňa
"Parta brusiče Karhana"

2. polovina  50. let

- tzv. generační hry - dialog příslušníků 2 až 3 generací o smyslu života
- úsilí o věrohodného představitele nové generace, pozitivního hrdiny

Pavel Kohout
- jeden z nejplodnějších autorů
"Taková láska" - inscenovaný soudní proces rekonstruuje život studentky, která na zklamání v lásce reagovala sebevraždou
"August August, august" - z cirkusového prostředí
"Cesta kolem světa za 80 dní", "Josef Švejk", "Válka s mloky" - adaptace slavných děl (divácky velmi úspěšné)

Josef Topol
- básník a dramatik ze skupiny Tvář
"Jejich den" - střetávají se zde dvě životní koncepce: touha po ideálu (umělecká dráha) x praktistický zajištěný život
"Konec masopustu" - metaforické drama s poetickými prvky
- dramatik hledá na vesnici jistoty, které v dnešním světě moderní civilizace již téměř neexistují
"Kočka na kolejích" - problém lásky a smrti (smrt jediná jistota života)

V. Nezval
F. Hrubín

60. léta

- absurdní drama - obraz člověka, který ztratil smysl života  varování

Václav Havel
- pochází z podnikatelské rodiny - v 50. letech nemůže studovat humanitní obory
- učí se chemikem, gymnázium studuje večerně
- po vojně pracuje v divadle ABC jako divadelní technik později v divadle Na zábradlí
- dálkově studuje dramaturgii na AMU
- od roku 1969 pronásledován policií
- 70 léta - sládek v Trutnově
- spoluzakladatel charty 77 ( jeden ze tří mluvčí)
- předseda Kruhu nezávislých spisovatelů
- 1989 mluvčí OF
- zvolen prezidentem 1989, 1993
Dílo:
"Život před sebou" - píše na vojně, parodie na hry v duchu socialistického realismu
"Zahradní slavnost" - absurdní drama
- drama je obrazem života a světa jako nedohraná šachová partie, postavy hry (Hugo Pludek) jsou figurky mocenských zájmů
- odhalení intelektuální degradace a citového odlidštění
- Hugo se všemu přizpůsobuje a ztrácí poslední zbytky vlastní osobnosti
- důmyslná jazyková výstavba, mluví se nesmysly o nesmyslech, autor využívá stupidních frází  jazyk plní funkci nedorozumění
"Vyrozumění" - namířeno proti byrokracii komunistické společnosti
"Ztížená možnost soustředění" - neschopnost člověka uskutečnit záměr, o něčem se rozhodnout
"Audience" - jednoaktovka
- hlavní hrdina spisovatel Vaněk - disident pracující v pivovaře (autobiograf. prvky) vede nekonečný nesmyslný dialog s nadřízeným sládkem
- konfrontace obou postav - výsledek: nesmyslný bludný kruh - stereotyp života beze smyslu
"Vernisáž, Protest" - také jednoaktovky
"Largo desolato" - hlavní hrdina dr. Leopold Kopřiva se cítí být pronásledován, touží nalézt útočiště - jeho přátelé paradoxně také omezují jeho individualitu
"Pokušení" - parodie na Goethova Fausta ( hl. hrdina vědecký pracovní Fousek)
- ve vědeckém ústavu mají střežit “vědeckost”
"Asanace" - reakce na předstíranou přestavbu našeho společenského zřízení

Divadla malých forem
- malá autorská divadla - velký rozkvět

Reduta:  text-appealy J. Suchého a Ivana Vyskočila
Divadlo Na zábradlí - činohra a pantomima (Ladislav Fialka), Ivan Vyskočil, Ljuba Herrmanová
Semafor (sedm malých forem) - hudebně zábavné divadlo autorské dvojice Jiří Suchý, Jiří Šlitr, z počátku spolupráce i s Miroslavem Horníčkem
- hry "Člověk z půdy", "Zuzana je sama doma", "Jonáš a tingl - tangl"
- od 60. let v Semaforu Jiří Grossmann a  Miroslav Šimek - "Návštěvní den I.-III."
Rokoko - pražský kabaretně revuální soubor,
Večerní Brno - satirické divadlo
Husa na provázku - brněnský soubor
Divadlo Járy Cimrmana - hledání stop působení a bádání nad odkazem Járy Cimrmana
- autoři se posléze rozdělují do dvou skupin, větší popularitu mají Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak
- hry "Vyšetřování ztráty třídní knihy", "Hospoda na mýtince"  a tak dále

70. a 80. léta

1. oficiální drama 
- výrazně poznamenáno normalizací

Oldřich Daněk
- hodnotnější hry
"Válka vypukne po přestávce" - ústřední postava herce, který vše obětuje divadlu
- otázky umělcovy morálky
"Vévodkyně valdštejnských vojsk" - postoje lidí k válce
"Zpráva o chirurgii města N." - o etice lékařovy práce
Karel Steigerwald
"Neapolská choroba" - tragikomedie o nebezpečí totality s prvky grotesky a absurdního divadla
Jiří Hubač - televizní scenárista, dramatik
"Stará dobrá kapela" - setkání dávných kamarádů, jejich hledání cesty k sobě, zklamání z nesplněných tužeb
Daniela Fischerová
- filmové scénáře ("Vlčí bouda"), dramata
- používá metodu historické paralely
"Hodina mezi psem a vlkem" - formou soudního přelíčení rekonstrukce života Francoise Villona

2. Česká televize
- velký vliv v oblasti dramatické tvorby

Jaroslav Dietl - nejúspěšnější tvůrce
- mnohodílné seriály
- aktuální společenská problematika a obraz mezilidských vztahů v různých prostředích
"Tři chlapy na chalupě"
"Nejmladší z rodu Hamrů"
"Nemocnice na kraji města"

3. Nová divadla malých forem, neprofesionální divadla
- Studio Ypsilon, HA-divadlo, Divadlo Na provázku, Divadlo Na okraji, Sklep, Činoherní klub
- Z.Svěrák, L. Smoljak, B. Polívka, M. Horníček, J. Suchý, M. Šimek, J. Krampol, I. Vyskočil

4. samizdatová tvorba
- většina her zůstala v čtené podobě nebo inscenována v zahraničí
- domácí divadlo Vlasty Chramostové, soukromé inscenace na Havlově Hrádečku
- P. Kohout, V.Havel, J.Topol, I. Klíma, M. Uhde, K. Sidon, P.Landovský, M.Kundera

Pavel Kohout
"Ubohý vrah" - první česká hra uvedená na Broadwayi
"Aktovka o spisovateli Vaňkovi, společném hrdinovi aktovek V. Havla"
Milan Kundera
"Jakub a jeho pán (Pocta Denisu Diderotovi)" - filozoficky laděno

