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OSVOBOZENÉ DIVADLO

Anotace:

Žáci se seznámí s historií Osvobozeného divadla, s jeho hlavními představiteli a s

tvorbou divadla.

Část lze využít jako zápis do sešitu.

Materiál obsahuje interaktivní vstupy.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



OSVOBOZENÉ

DIVADLO



JAN WERICH + JIŘÍ VOSKOVEC + 
JAROSLAV JEŽEK

http://www.obrazky.cz/?q=OSVOBOZEN%C3%89%20DIVADLO%20FOTO&fulltext
http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=oDxz80-

swJ6fmFiRXolT&orientation=&q=jaroslav+je%C5%BEek



Osvobozené divadlo , 
divadelní scéna v 

Praze, založená v roce 
1925 amatérskými 

divadelníky jako scéna 
uměleckého sdružení 

DEVĚTSIL



OSOBNOSTI 
OSVOBOZENÉHO DIVADLA

JAN WERICH

JIŘÍ VOSKOVEC

JAROSLAV JEŽEK

JINDŘICH HONZL

JIŘÍ FREJKA

EMIL FRANTIŠEK BURIAN



V roce 1927 J. Frejka s E. F. 
Burianem založili divadlo Dada a 

do Osvobozeného divadla 
vstoupili 

J. Voskovec a J. Werich se svou 
inscenací Vest pocket revue; další 
vývoj Osvobozeného divadla byl 

pak zcela spojen s jejich 
autorskou a hereckou tvorbou, 

jakož i s hudební spoluprací 
Jaroslava



INSPIRACE DIVADLA

francouzská a ruská 

divadelní avantgarda



Divadlo bylo úzce spjato 

s autorskou dvojicí Jiří Voskovec a 
Jan Werich (V+W), ke kterým se 

přidal i Jaroslav Ježek, který 

k divadelním hrám skládal 
swingovou a jazzovou hudbu na 

texty V+W.

Repertoár tvořily revue, jejichž 
těžiště spočívalo v 

neopakovatelném humoru klaunské 
dvojice V+W. Uměleckého vrcholu 

dosáhlo divadlo ve 30. letech.



K významným spolupracovníkům 
Osvobozeného divadla patřili 

herci: M. Nedbal, 

Václav Trégl

František Filipovský 

Ljuba Hermanová, 

Hana Vítová, 

Jindřich Plachta, 

Světla Svozilová. 



Pod tlakem politických událostí 
byla na podzim roku 1938 další 
činnost Osvobozeného divadla 

znemožněna. 



TVORBA

OSVOBOZENÉHO 

DIVADLA



Vest pocket revue

Smoking revue



Osel a stín

Slaměný klobouk

Kat a blázen

Těžká Barbora

Balada z hadrů

Rub a líc



UKÁZKY Z OSVOBOZENÉHO 
DIVADLA

http://www.youtube.com/watch?v=TOF4uhKRj3M

http://www.youtube.com/watch?v=OSbyHKF4lwk

http://www.youtube.com/watch?v=8lPUY7gK-KU

http://www.youtube.com/watch?v=hDD1-0GnEvQ

http://www.youtube.com/watch?v=p6D4HxKQwsA&feature
=related

http://www.youtube.com/watch?v=Um7NgSrzrtI&feature=r
elated



ODKAZY

http://leccos.com/index.php/clanky/osvobozene-divadlo

http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=oDxz80-
swCTXmFil6ms0&orientation=&q=osvobozen%C3%A9+divadlo+slam%C4%9Bn%C3%BD+
klobouk

http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=oDxz80-
swu3vmFo18i57&orientation=&q=osvobozen%C3%A9+divadlo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%A9_divadlo#V.2BW

http://www.youtube.com/watch?v=TOF4uhKRj3M

http://www.youtube.com/watch?v=OSbyHKF4lwk

http://www.youtube.com/watch?v=8lPUY7gK-KU

http://www.youtube.com/watch?v=hDD1-0GnEvQ

http://www.youtube.com/watch?v=p6D4HxKQwsA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Um7NgSrzrtI&feature=related


