Leden 2018
alternují v inscenaci QED (Kvantová elektrodynamika)

Premiéra
Peter Parnell

QED

(Kvantová elektrodynamika)
Hra o Richardu Feynmanovi, nositeli Nobelovy ceny za fyziku,
jenž objasňuje věci tak, jak to dokázal jen on. Postřehy o všem,
co zajímá člověka, v němž se obdivuhodně spojil občan a vědec.

Premiéra
11. prosince
2017

Překlad: Lucie Kolouchová
Úprava: Jakub Zindulka a Vladimír Kratina
Režie a scéna: Jakub Zindulka
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Odborný poradce: Ing. Jan Očenášek Ph.D.
Hrají: Vladimír Kratina,
Petra Horváthová nebo Beáta Kaňoková.

„Svého času se v novinách objevil článek, v němž se uvádělo, že
teorii relativity rozumí pouze dvanáct
lidí. Nevěřím, že tomu tak kdy bylo.
Možná jí rozuměl jenom jeden
člověk, autor dosud nezveřejněného
objevu. Ale poté, co se ostatní vědci
seznámili s jeho myšlenkami, většinou tuto teorii tím nebo oním způsobem pochopili, a jistě jich bylo víc
než dvanáct. Na druhé straně si však
myslím, že mohu klidně prohlásit, že
kvantové teorii nerozumí nikdo.“
Richard Feynman

„Jistou dobu se lidé domnívali, že lidský potenciál není rozvinut,
protože lidé jsou negramotní, a že klíčem k pokroku je vzdělání;
že když budou lidé vzdělanější, možná z nich ze všech budou
Voltairové. Jenomže se ukazuje, že lži a zlo lze naučit stejně
snadno jako dobro. Vzdělání je mocná zbraň, ale může být použito tak i tak. Také jsem slyšel, že kontakty mezi národy povedou
k lepšímu vzájemnému porozumění, a tím i k řešení problému, jak
rozvinout tvůrčí potenciál člověka. Jenomže každé šíření informací může být vhodně usměrňováno a přiškrcováno. Lži mohou být
šířeny stejně úspěšně jako pravda, pravdivé a cenné informace
může nahradit propaganda. Sdělovací prostředky jsou mocnou
zbraní, ale jak pro dobro, tak pro zlo. Nějakou dobu se věřilo, že
technický pokrok zbaví lidstvo přinejmenším hmotných problémů,
a jisté naděje v tomto směru se vyplnily – zvláště v medicíně. Na
druhé straně ale vědci pracují v tajných laboratořích na vývoji těch
samých nemocí, které s takovou námahou přemohli.“
Richard Feynman / O smyslu bytí (Z kapitoly II „Nejistoty hodnot“)

Rád se bavím se studenty – jako třeba v mé třídě fyziky.
Spousta zajímavých lidí. A nejzajímavější z nich jsou ti, co
nehrají podle pravidel. Mám rád lidi, co se snaží vyniknout.
Když jsem byl dítě, věčně jsem se něčemu snažil přijít na
kloub. Pořád jsem se snažil zachránit si kůži.
Chodil jsem na kurz filozofie ke starému vousatému profesorovi, co strašně mumlal. Přišel jsem tam, on něco mumlal a já
mu nerozuměl ani slovo. Nosil jsem si s sebou takovej malej
vrtáček, asi tak půlmilimetrovej, a tím jsem si vrtal díry do
podrážky od bot, den za dnem... A pak jednou profesor pokračoval ve svém mumly
mumly mumly a najednou byli všichni hrozně rozrušení. Došlo mi,
že profesor řekl zřejmě
něco zajímavého. Zeptal
jsem se, o co šlo, a bylo
mi řečeno, že máme během čtyř týdnů napsat
práci... „A o čem?“
„O tom, o čem celý rok
přednášel.“
Byl jsem úplně vyřízený. Jediné, co jsem si
z celého roku zapamatoval, bylo mumly mumly
mumly mumly, pomalu
usínám, mumly mumly...
a pak jen tma.
To mě zaujalo. Co se děje s myšlenkami, když usínáte? Dobré téma. Na své práci
jsem dělal každé odpoledne, celé čtyři týdny. Zatáhl jsem
závěsy, zhasnul a šel spát. A pozoroval, co se bude dít.
Nejdřív jsem si všiml spousty věcí, které neměly s usínáním
vůbec co dělat. Uvědomil jsem si, jak moc přemýšlím a mluvím sám se sebou. A kolik si toho představuju vizuálně. Pak,
když už jsem byl unavený, jsem si všiml, že můžu myslet
na dvě věci najednou. Myšlenky byly čím dál absurdnější
a rozpojené, pak jsem usnul...
Po čtyřech prospaných týdnech jsem sepsal svou práci.
Končila pár verši, co jsem si vymyslel.
Divím se proč. Divím se proč.
Divím se proč se divím,
divím se PROČ se divím,
divím se proč se divím!
Práce jsme odevzdali a na příští hodině profesor předčítal
z těch, které ho zaujaly: mumly mumly brbly brbly...
Pak z jiné:
Mumly mum mum. Mumly mum mum.
Mumly mum mumly mum mum
Mumly MUM mumly mum mum.
Mumly mum mumly mum mum!
Ahá! To přece byla má práce! Takže jsem se z toho zase
nějak dostal!
/úryvek ze hry, který nebyl v inscenaci použit/

Připravujeme
OTÁZKA PRO PETRU HORVÁTHOVOU
A BEÁTU KAŇOKOVOU
Jak se Vám zkoušela role studentky Miriam Paulové
ve hře Petera Parnella Kvantová elektrodynamika?

Petra Horváthová:

„Chcete-li vyřešit nějaký problém, ať
už ve vědě nebo v životě, musíte ho
promyslet racionálně, a to bez ohledu
na to, že výsledek může být emocionálně nepřijatelný.“ Tahle replika, která
ve hře vychází z úst pana profesora
Feynmana, je jasným pojmenováním
jeho postavy. Tak i naší. Jsme jako
„příroda“, nevyzpytatelné a živoucí ženy. A něžně humorné. Tak doufám, že
to tak bude i vypadat na konci zkoušení. :-) A to je fanfárově fajnové a Feynmanovsko-Zindulkovsky humorné. Vítejte v Kvantové elektrodynamice.

Beáta Kaňoková:

Nazkoušet roli studentky Paulové byla
nejen krásná zkušenost, ale zejména
velký zážitek. A to po všech stránkách. Už jen ten pocit, že můžu stát
na prknech Činoherního klubu, navíc
po boku tak obdivuhodného herce,
kterým je pan Vladimír Kratina, byl nepopsatelný. Byla jsem vděčná za tu
možnost a zároveň jsem cítila i obrovskou zodpovědnost. Jednak vůči celé
inscenaci, jednak vůči samotnému
divadlu, které pro mě již během studií
bylo jakousi nedosažitelnou metou.
Myslím, že na samém začátku zkoušení jsem byla dost nervózní. Během
chvilky se ale všechny obavy a nervozita vytratily, protože oba pánové (J. Zindulka a V. Kratina) byli vždy trpěliví
a milí a já si práci s nimi užívala. Navíc
sledovat při práci pana Kratinu bylo
jako koukat na herecký ohňostroj.
Role studentky Paulové byla pro mě
vzhledem ke všem okolnostem určitě velkou výzvou. Byla to práce plná
hledání, které mě bavilo asi ze všeho
nejvíc. Nikdy jsem podobnou roli
nezkoušela, a tak jsem moc vděčná za
tu příležitost a za všechny nové zkušenosti, které jsem tu měla možnost získat.

Vojtěch Mašek

ČERNÝ
MED
Výslech, to je umění.

Režie: Vojtěch Mašek
Dramaturgie: Eva Prchalová
Výprava: Antonín Šilar
Asistentka výpravy: Františka Králíková
Hudba: Ivan Acher
Hrají: Ivana Uhlířová, Vasil Fridrich.
„Kdo nebere hru vážně, ten hru kazí.“

Premiéra
19. ledna
2018

Hans-Georg Gadamer

Dialog jako utkání, jako souboj o nadvládu. Ale také jako rozkoš,
slast z kladení vět, akce a reakce. Nebezpečí na hranici šílenství, smrti, konce, flirtování s koncem. Modelování slov do tvarů,
do hmoty, do těžké vůně, slova jako kyselina rozleptávající již
vyřčené.
Byli jste někdy předvoláni k vysvětlení události? Vaše zkušenost
může být podobná zkušenosti Eugena Loebla. Může ale být
stejně tak docela odlišná. Setkání s vyšetřovatelem, v našem
případě s vyšetřovatelkou, je samozřejmě pouhá rekonstrukce
případu, která se, z bezpečnostních důvodů, pouze inspiruje skutečnou událostí. Ze stejných důvodů nemůžeme sdělit,
do jaké míry se odchylujeme od skutečnosti a do jaké míry se
skutečnost odchyluje od nás. Rozumíte?
Vyšetřovatelka zahajuje zpočátku velmi korektní výslech. Postupně se odhaluje, že se jedná o zamotanou kauzu. Loebl se
ocitá v pasti, ze které nelze vyváznout. Celá věc je ale vždy
zpochybněna, nabízejí se nová vysvětlení, bourající ta původní.
Tvar, který využívá a rozvíjí tradici realizace textů stojících na
promyšlené práci s dialogem, jazykem a na přesném hereckém provedení, navozuje dojem klasické bravurní a zpočátku
konvenční divadelní hry. Ten se postupně rozkládá a podvratně
nabourává. Před divákovými zraky se dekonstruuje vyprávění,
přesto se nenaruší pravidla žánru. Na závěr se dočkáme odhalení pachatele, byť zločinem je zde něco jiného, než se zprvu zdálo.
Zatím vám nemůžeme sdělit více, celý případ je v tuto chvíli v šetření. Vše se odehraje v pravý čas a všechny důležité informace
vám budou sděleny.
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SEZON NA JEVIŠTI ČINOHERNÍHO KLUBU

Martin McDonagh:

OSIŘELÝ ZÁPAD
Příběh lásky bratrů Valena a Collemana, kteří se uměním mučit
jeden druhého chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů.

Luigi Chiarelli:

MASKA
A TVÁŘ
„Kdo chce ujít směšnosti, ten
do ní určitě co nejdřív spadne.“ Málem krvavá groteska.

„Valene Connor Marka Taclíka je bytostný provokatér, vytrvale popuzuje svou nadřazeností, posmívá se, ponižuje, vyčítá,
vyhrožuje… Jeho slabina spočívá paradoxně v jeho majetnické převaze – stále se musí obávat ztráty. Herec svou hektickou
mluvou, nervózním pohybem, roztržitou gestikou přesně vystihuje hysterickou vratkost agresivního postoje. Jaromír Dulava
v roli Colemana má výhodu toho, kdo nic nemá, nemůže nic
ztratit, zato může hodně uškodit. Bratrova útočnost se od jeho
kamenné tváře odráží jako od pevné ozvučné stěny. Ale i jeho
povýšená výsměšnost je bytostně neuspokojivá, rubem vnějškové suverenity je ponižující pocit strádání a závislosti. Režisér
Ondřej Sokol s vynalézavými herci se však nespokojují s lineárním a jednoznačným podáním procesu narůstající agresivity. Postihují zároveň její nebezpečnou i absurdní stránku, její
smrtelnou vážnost i bezděčnou komiku.“
Zdeněk Hořínek: Paradoxy vyprázdněného světa (Lidové noviny 2. 4. 2002)

Osiřelý západ Martina McDonagha (premiéra 8. března 2002)
se stal Hrou roku 2002 v soutěži CEN ALFRÉDA RADOKA a
herec, překladatel a režisér Ondřej Sokol získal CENU THÁLIE
v kategorii Talent roku.
herecký výkon.

„Hrabě Paolo Grazia prohlásí ve společnosti svých přátel, že kdyby mu žena Savina byla nevěrná, usmrtil by
ji… Vetchého zaťatost v roli Paola pomalu roztává,
uražené majetnictví prochází složitými, často i pohybově
zběsilými peripetiemi do laskavě nejisté vykolejenosti.
Ivana Chýlková vykresluje
Savinu jako eroticky těkavou, životní radosti vyznávající dámu, která se vypjatým
životním situacím dokáže postavit s překvapivou věcností, ba odevzdaností. Dulavův
Luciano je přinucen vyslechnout Paolovo ʻpřiznáníʼ o vraždě manželky, přičemž si zprvu
není jist, nebyl-li jako milenec identifikován i on. Hrůza ze ztráty
té, s níž ještě docela nedávno užíval rozkoše, propojena s obavou o osud vlastní, kulminuje v hercově chvějivém modulování replik, protáčení panenek i drastickém zvracení do velkého
květináče s exotickým stromkem. Také další protagonisté rozvíjejí své typizační umění, připomeňme alespoň Petra Nárožného v partu podváděného bankéře Zanottiho, který dobře ví, jak
se to má s věrností jeho o mnoho let mladší ženy. Několikrát
je svědkem jejích výzev potenciálním či skutečným milencům
a tyto situace sleduje se zájmem až výzkumnickým. Jeho záletnou paničku Elisu ztvárnila s hereckým apetitem Dana Černá
jako rozkošnicky rozkochaný uragán, který bere téměř vše.
Jan Kerbr: Nevěra po italsku (MF Dnes 28. 12. 2002)

Za roli Saviny v Masce a tváři Luigiho Chiarelliho v režii Ladislava Smočka (premiéra 11. prosince 2002) obdržela Ivana
Chýlková CENU SAZKY A DIVADELNÍCH NOVIN za nejlepší
herecký výkon.

Ladislav Smoček nastudoval v Divadle Ungelt hru Felixe Mitterera Pardál.
Jaromír Dulava
režíruje v Divadle
Palace Pension
pro svobodné pány Seana O´Caseyho v úpravě
Jiřího Krejčíka.

Nakladatelství KANT –
Karel Kerlický vydalo
pro AMU v Praze knihu Michail Čechov:
Hercova cesta /
O herecké technice.
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Doušky

Vladimír
Pucholt

30. prosince oslaví 75. narozeniny. Blahopřejeme.

Martin Finger byl za postavu Waltera v inscenaci Max Frisch:
Homo Faber v Činoherním studiu Ústí nad Labem nominován
na Cenu Divadelních novin.
Zemřel Jaroslav Šmíd. V Činoherním klubu
hrál Druhého iberského pána v Beaumontově
a Fletcherově Králi nekráli a Alfreda de laTrefouille ve Witkiewiczově Matce.

DouškA

z archivu

„V Podivném odpoledni Dr.
Zvonka Burkeho hraje hlavní roli Vladimír Pucholt, který
dominuje této neobvykle rozverné a skvělé komedii.
Mladý herec – hrdina filmu
Lásky jedné plavovlásky, který jsme právě viděli v Göteborgu – se s velkou střídmostí převlékl za starce a jeho
entré je velmi skromné.
Během představení se však
rozohní a jednu chvíli metá
i kotrmelce. Přitom všem si
zachovává rovnováhu při
vytváření role: po všech
vraždách klesne najednou
unaveně na židli a odhaluje,
jak subtilní a strašná je to
fraška.“

Å. Perlström
(Göteborgs-Posten 9. 4. 1967)

„Základní podmínkou růstu osobností v divadle je spolupráce. Když
režisér sedí za režijním pultem a nevěří lidem, s kterými pracuje, tak by neměl pracovat vůbec. Myslím, že nelze udělat dobrou
inscenaci podle apriorního záměru režiséra. Dobrá inscenace je
vždycky obrazem všech lidí, kteří na ní pracovali. Je to ovšem
vždycky střetnutí. Když píše spisovatel, je to střetnutí – střetnutí
se sebou samým. Nepodstoupíme-li toto střetnutí, je inscenace
jenom ilustrací apriorní téze a nežije svým vlastním životem. Není
chytřejší, než jsme my. A dílo má být vždycky chytřejší, než je jeho
autor: Respektive autor má být na konci díla chytřejší, než byl na
jeho začátku.“
Jaroslav Vostrý v Sešitech pro mladou literaturu 1 / 66
(Výbor ze Sešitů vydalo nakladatelství Gallery, 2009)

Chlestakov v Gogolově Revizorovi
(režie Jan Kačer, 1967)

„Když jsem šel na školu, tak mi pan Pešek říkal, že škola mě
pravděpodobně připraví o moji trhlost a že tu trhlost budu hledat
možná desetiletí, možná celý život a možná že už ji vůbec nenajdu. A pravda je, že metody ve škole se tomu blížily. Vy všichni
jste nějakým způsobem deformovaní a my z vás nejdřív musíme udělat normální lidi, naučíme vás normálně chodit, normálně
mluvit. Přitom na DAMU přijde každý rok řada originálních lidí –
to jsou samorosty. A stačilo by je jenom jednoduchým způsobem
upravit a budou z nich velmi osobití lidé, kteří jsou na našem
jevišti potřeba, nic takového univerzálního. Ale oni je nacpou do
formiček a to, co přečuhuje, ořežou. Po čtyřech letech to vyndají
a diví se, že je to zmetek. Já bych se nedivil.“
Vladimír Pucholt v Sešitech pro mladou literaturu 1 / 66
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Neděle 21. ledna / 19:30

3.

19:30 / poezie: Dante Alighieri: Ráj
Pokračování česko-italských přednesů Dantovy Božské
komedie v podání Maddaleny Rossi, Jáchyma Kučery
a Richarda Juana Rozkovce s hudebním doprovodem.
/ Vstupné 150 Kč

Dokumentární drama o boji, který není u konce, a o ženách,
které musí své břímě nést dál.

8.

Scénář a režie: Kateřina Volánková / Choreografie: Dušan
Kraus, Michaela Dovjaková / Kostýmy: Olinka Psotová /
Hudba: Michaela Dovjaková / Světla a zvuk: Martin Kočí /
Hrají: Karolína Baňková, Magdaléna Vyskočilová nebo
Michala Ildika Benešová, Michaela Dovjaková, Kateřina
Vaněčková, Matěj Pohořálek.

18:00 / Benefiční večer Ostrov Naděje
Setkání s fotografkou Reginou Jäger, autorkou benefičního kalendáře Ostrov Naděje 2018. Výdělek večera
podpoří rozvoj komunitního centra Ostrov Naděje v Keni.

9.

20:00 / koncert: Jazz Blend
I mladé zajímá jazz. / Vstupné dobrovolné

Divadelní soubor Diverzanti / Brno

(NE)CHTĚNÁ ÚTĚCHA

Divadelní soubor Diverzanti vznikl na podzim 2016 při realizaci
inscenace (Ne)chtěná útěcha. Tvoří jej studenti-absolventi
divadelní vědy při Masarykově univerzitě se zkušenostmi z nejrůznějších amatérských souborů po celé republice. I do budoucna se chtějí věnovat autorské tvorbě a společenským tématům. S hrou (Ne)chtěná útěcha se soubor účastní divadelních
přehlídek a za text hry získal čestné uznání v soutěži o Cenu
Evalda Schorma v roce 2016.

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2018
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

17.

19:30 / Storytelling
Poslední letošní vypravěčský večer, tentokrát ve spojení
s výtvarníky. Slova přenášená na plátno. / Realizováno
ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. / Vstupné 100 Kč

21.

18:00 / Vánoční Aperitiv
Předvánoční setkání přátel Společnosti Dante Alighieri.

28.

20:00 / Šanson mezi Vánocemi a Silvestrem:
Zlatka Bartošková a hosté
Předsilvestrovské hudební setkání s milovníky šansonu.
/ Vstupné dobrovolné

Aktuální informace facebook.com/cinohernikavarna

Aktuální informace na Facebooku Činoherní kavárny

2017

Činoherní čtení na leden 2018 vychází k předprodeji 5. prosince.
Na zadní straně fotografie ze hry Martina Čičváka Urna na prázdném jevišti.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. /
Foto: Petr Našic, Ivan Prokop, Anna Hladká, Pavel Kolský, Yvona Odrazilová,
Miloň Novotný, archiv DS Diverzanti, Pavel Nesvadba./
Grafická úprava: Petra Tyllová.
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