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Anotace: 
Žáci se seznámí s divadly malých forem, jejími počátky, vývojem, 
umělci a tvůrci.
Materiál obsahuje interaktivní vstupy. 



D I V A D L A
MALÝCH FOREM



Divadla malých forem
Divadla malých forem vznikají ve 20.století 

jako opozice k oficiálnímu divadlu. 

Autoři tu často vystupují i jako herci, během 
vystoupení komunikují s diváky. 

Jedním ze základních výrazových prostředků
je tu humor - nadsázka, vtipné dialogy, ať už

slovní hříčky, nebo i satira. Jejich tvorba bývá 
určena hlavně pro mladé. Není tu účelem 

dosáhnout co největší popularity, hlavní je 
tvůrčí význam, fantazijní tvořivost a množství 

nápadů. 



Divadla malých forem

DIVADLO SEMAFOR

DIVADLO ROKOKO

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

DIVADLO JÁRY CIMRMANA



TO PATŘÍ K DIVADÉLKŮM 
MALÝCH FOREM

Kabaret

zábavní podnik, kde vystupují 
herci, hudebníci, ... se 
samostatnými čísly, většinou 
humornými



TO PATŘÍ K DIVADÉLKŮM 
MALÝCH FOREM

Šantán

zábavní podnik - zpívání 
kupletů a populárních písniček



TO PATŘÍ K DIVADÉLKŮM 
MALÝCH FOREM

Šanson

píseň s jednoduchou 
melodií a rytmem; často 
humorné a satirické; epické



TO PATŘÍ K DIVADÉLKŮM 
MALÝCH FOREM

Kuplet

šanson s jednoduchou 
melodií, opakující se podle 
počtu strof



TO PATŘÍ K DIVADÉLKŮM 
MALÝCH FOREM

Umělecký styl
- styl umělecké prózy, dramatu a 
poezie

- poznávací (vyvolává představu o ději, 
souvislostech, …) a estetická funkce 
(citová působivost)

- široká škála jazykových prostředků
pro navození atmosféry – i nespisovné 
výrazy, přímá řeč…

- schopnost udržet pozornost čtenáře –
zajímavá zápletka, neotřelý jazyk, 
často typický pro autora

- vypravování, popis, charakteristika 
(přímá i nepřímá), báseň, drama, …



DIVADLO JÁRY CIMRMANA

http://www.youtube.com/watch?v=LvDy9LYusdw

DIVADLO ROKOKO

http://www.youtube.com/watch?v=c3GCyQ6TeUA

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

http://www.youtube.com/watch?v=gJCKYCB7zRY

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

http://www.youtube.com/watch?v=oY3tsLUMk10

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU 
http://www.youtube.com/watch?v=RrxUhbd2xZc

SEMAFOR

http://www.youtube.com/watch?v=yx19DkV9_KU

UKÁZKY



http://otazky.valek.net/mot26.html

http://www.youtube.com/watch?v=LvDy9LYusdw

http://www.youtube.com/watch?v=c3GCyQ6TeUA

http://www.youtube.com/watch?v=gJCKYCB7zRY

http://www.youtube.com/watch?v=oY3tsLUMk10

http://www.youtube.com/watch?v=RrxUhbd2xZc

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU http://www.youtube.com/watch?v=RrxUhbd2xZc

SEMAFOR

http://www.youtube.com/watch?v=yx19DkV9_KU

http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=e48TSMNpwgA_Bhl6g8JL&ori
entation=&q=DIVADLO+HUSA+NA+PROV%C3%81ZKU+FOTKY&from=21

ODKAZY


