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PŘIPRAVUJEME
Peter Parnell

QED

(Kvantová elektrodynamika)
Hra o Richardu Phillipsovi Feynmanovi,
nositeli Nobelovy ceny za fyziku.

Premiéra
11. prosince
2017

Překlad: Lucie Kolouchová
Režie a výprava: Jakub Zindulka
Hrají: Vladimír Kratina
a Dagmar Kotorová.

Kromě vědecké práce a pedagogické činnosti je Richard P.
Feynman známý i svými dalšími zájmy, které jsou popsány
v několika dodnes velmi populárních knihách. Právě tyto knihy
(Feynmanovy přednášky z fyziky, To nemyslíte vážně, pane
Feynmane!, Snad ti nedělají starosti cizí názory, O smyslu bytí,
Radost z poznání, O povaze fyzikálních zákonů, Neobyčejná
teorie světla a látky) spolu s knihou Ralpha Leightona Tuva or
bust! (Tuva neboli fiasko!) posloužily jako inspirace scenáristovi
a dramatikovi Peteru Parnellovi (1953), který připravil s hercem,
režisérem a scenáristou Alanem Aldou (1936) text realizovaný
na Broadwayi v divadle Lincoln Center (2001).

Richard Phillips Feynman

(1918 – 1988)

Studoval Massachusettský
technologický institut (MIT),
doktorát složil na univerzitě v Princetonu. Během druhé světové války pracoval
na vývoji jaderné bomby
(projekt Manhattan). Po skončení války pracoval krátce
na Cornellově univerzitě
a od roku 1951 až do své
smrti působil v Kalifornském
institutu (Caltech). V roce
1965 mu byla spolu se
dvěma dalšími fyziky udělena Nobelova cena. Vypracoval techniku popisu reakcí elementárních částic poskytující alternativní náhled
na chápání kvantové fyziky (Feynmanovy diagramy). Velmi
významná byla jeho pedagogická činnost, dodnes jsou pro
přehlednost a názornost vysoce ceněné a používané jeho sbírky
přednášek a další knihy. Věnoval se i upřímnosti v přístupu k vědě.

„Během toho prvního pobytu v Brazílii, trvajícího šest
týdnů, jsem byl požádán o přednášku pro brazilskou
akademii věd, týkající se mé nedávné práce z kvantové elektrodynamiky. Zamýšlel jsem přednést přednášku
portugalsky a dva studenti z ústavu řekli, že mi s tím
pomohou. Začal jsem přednášku psát svou naprosto
nemožnou portugalštinou. Psal jsem si to sám, protože
kdyby to psali oni, bylo by tam příliš mnoho slov, která
jsem neznal a nedovedl pořádně vyslovit. Takže jsem si
to napsal a oni pak opravili gramatiku a jednotlivá slova
a uvedli to do bezvadného stavu. Ale přitom to bylo ještě
pořád na takové úrovni, že jsem to mohl snadno číst
a víceméně jsem i věděl, co říkám. Cvičili to se mnou,
abych dosáhl úplně správné výslovnosti.
Dostavil jsem se na schůzi brazilské akademie věd
a první řečník, chemik, vstal a přednášel – anglicky.
Snažil se být zdvořilý nebo co? Nerozuměl jsem, co
říká, protože jeho výslovnost byla hrozná; ale možná že
všichni ostatní měli stejný přízvuk, takže oni mu rozuměli, nevím. Pak vstal další muž, a jeho přednáška je zase
v angličtině!
Když jsem přišel na řadu, vstal jsem a řekl: „Omlouvám
se, ale nevěděl jsem, že jednacím jazykem brazilské
akademie věd je angličtina, a proto jsem si svou přednášku nepřipravil anglicky. Takže mě prosím omluvte,
ale budu přednášet portugalsky.“
Takže jsem to přečetl a všem se to moc líbilo.
Další muž, který byl po mně, vstal a řekl: „Podle příkladu
kolegy ze Spojených států budu i já přednášet portugalsky.“ Podle všeho jsem změnil tradici přednášecího jazyka brazilské akademie věd.
Ale s jazykem jsem měl pořád potíže a nepřetržitě jsem
pracoval na jeho zdokonalení, četl jsem noviny a tak
dále. Své přednášky jsem vytrvale přednášel portugalsky – nebo v tom, co jsem nazýval „Feynmanova portugalština“. Věděl jsem, že nemůže být shodná se skutečnou portugalštinou, protože jsem rozuměl tomu, co
říkám, ale nerozuměl jsem tomu, co říkali lidé na ulicích.“
Úryvek z knihy To nemyslíte vážně, pane Feynmane! (Část čtvrtá –
Z Cornellu na Caltech s odbočkou do Brazílie / O Americano, outra vez!)

„První zásada zní, že nesmíte klamat sami sebe – a sebe člověk
oklame nejsnáze. V tom musíme být velice opatrní. Když nebudete
klamat sami sebe, je už jednoduché neklamat ostatní vědce, pak už
stačí být poctivý v běžném slova smyslu.
Rád bych přidal cosi, co sice není důležité pro vědeckou práci,
ale co je mou zásadou: Když vystupujete jako vědci, neměli byste
klamat laiky. Nesnažím se vám mluvit do takových věcí, jako je
podvádění vlastní manželky nebo klamání vašeho děvčete. V takovém případě nejste vědci, ale obyčejní smrtelníci, a tyhle problémy
přenechávám vám a vašemu svědomí. Mluvím o zvláštní, specifické bezúhonnosti, kterou byste měli mít, když vystupujete jako vědci,
a díky níž nejen neklamete, ale ze všech sil se snažíte upozornit na
to, že se můžete mýlit. V tom nepochybně spočívá odpovědnost
vás vědců vůči ostatním vědcům, a myslím si, že i k laikům.“
Úryvek z knihy To nemyslíte vážně, pane Feynmane! (Část pátá – Svět
jednoho fyzika / Kargokultické vědy)

Činoherním čtení pro září-říjen 2017 jsem Vláďovi Procházkovi
V
gratuloval k jeho pětašedesátinám a zároveň jsem čtenářům

sdělil, že jsem do uzávěrky listu nestihl napsat o něm všechno, co jsem chtěl, jelikož jsem byl hospitalizován, a to, co jsem
nestihl, vyjde v dnešním čísle. V tom minulém jsem stihl Vláďovi
popřát především dobré zdraví.
Dnes mu chci vyjádřit svoji radost, že právě on, prověřen časem,
stojí úspěšně v čele našeho divadla, neboť jeho citlivá osobnost
zasvěceně a zároveň osobitě chápe intenzivně hodnoty divadla
vůbec a toho našeho zvláště, což se projevilo od prvního momentu, kdy sem vstoupil, a jsou to hodnoty, které nejsou získané,
ale vrozené, plně v souladu s tím, jak chápeme pravdu divadla
a života my, co jsme toto divadlo založili. Proto jsme spolu od
počátku spolupracovali a rozuměli si zcela přirozeně. Po skvělé
etapě začátku, kdy v čele divadla až do jeho násilného normalizačního odchodu v roce 1972 stál Jaroslav Vostrý, stanul v čele
divadla po letech opět někdo, kdo rozumí a chápe podobně jako

já a je i ve svém oboru navýsost vybaven. V této etapě udělal pro
naše divadlo maximum. Nejenže přirozeně navázal na původní
směr našeho úsilí, nastolil opět ducha hledání, zkoušení nových
tváří. Je také výhradně jeho zásluhou, že naše původně stísněné prostory v zákulisí byly nemalou měrou rozšířeny, takže
i v tomto ohledu se nám lépe dýchá. Cítím nemalý vděk za to, že
díky němu můžeme fungovat v civilizované atmosféře samozřejmé slušnosti, což je pro mě osobně potřeba naprosto nejzásadnější v životě u divadla vůbec. Opakuji, ta nejzásadnější.
V současné době myslí na to, že nastal čas předat vedení divadla mladší generaci, i když ještě prozatím zůstává.
Na závěr, domnívám se, že ve vší skromnosti si mohu dovolit
svěřit veřejnosti mnou pociťovaný soud: v historii Činoherního klubu on je jeho druhé Štěstí.
Milý Vláďo, ještě jednou mnoho zdraví a síly
přeje k té pětašedesátce
Láďa Smoček

Ladislav Smoček

Doušky
14. listopadu se uskuteční derniéra inscenace Paní Warrenová
– Play Shaw Ladislava Smočka.

roman císař

Martin McDonagh získal na
Filmovém festivalu v Benátkách cenu za nejlepší scénář
za film Tři billboardy kousek
u Ebbingu v Missouri.

Dramaturg
Bylo to krátce před premiérou naší inscenace Maska a tvář. Dvě
z hlavních představitelek, dobré kamarádky, v pauze jedné ze
zkoušek seděly u divadelního baru a štěbetaly si vesele o něčem,
čeho důležitost znaly jen ony samy. V tom na scénu divadelního
foyeru klátivě vstupuje muž dlouhých rukou a dlouhých nohou
a v ruce drží knihu. S hlavou mírně nakloněnou se přes kulaté
brejličky radostně a plný vstřícného očekávání ohlasu na svou
zprávu zadívá na obě herečky a pronese: „Teď vám holky udělám
ale opravdu velkou radost.“ Herečky trochu nedůvěřivě ztichly,
aby se dozvěděly: „Nesu vám esej Ortegy y Gasset na téma
maska a tvář!“ Trefa do černého! Roman Císař!! Dramaturg!!!
Roman, jeden z velkých a řekl bych dnes už klasických představitelů oné podivuhodné profese stojící na pomezí dramatu a
jeho inscenace, s námi dělá divadlo už osmnáct let. V říjnu se
s „relativně neztenčenými silami“ (jak dobře tu relativitu znám)
dožívá pětašedesátky. Dramaturgem byl vlastně celý svůj profesionální život. Troufnu si říci, že je jedním z klasiků současné
české dramaturgie, neboť v sobě spojuje všechny její aspekty.
Hodně toho o divadle ví, umí o něm přemýšlet v širších filosofických a společenských kontextech, umí o něm psát, ale dokáže
do struktury dramatu také účinně zasáhnout a především – umí
divadelní hru i napsat.
Roman je, jak už tomu u dramaturgů často bývá, intelektuálem
souboru. Se všemi hloubkami, roztržitostmi i neobratnostmi, které
v sobě toto slovo skrývá. Herci, kteří jsou nejednou letory opačné, mají občas tendenci si z dramaturgů utahovat. Pro jejich intelektuálskou neohrabanost pochopitelně. Nakonec ale mají svého
„dottoreho“ rádi. Protože dobře vědí, že nikdo jiný by tuhle práci,
bez níž se dobré divadlo neobejde, nedělal, že bez něj, který bere
divadlo tak vážně, by bylo chudší, plytčí, rozostřenější.
Ze srdce Romanovi přeji, aby se do svých donquijotských zápasů
(proč nás ještě nenapadlo, že právě on by byl ideálním představitelem Dona Quijota) o dobré divadlo, jeho vznešenost a hloubku, pouštěl dál. Se vší inteligencí, sveřepostí a někdy i zdánlivou
marností. Takový boj se dá vyhrát jen občas. Kdo jiný by jej ale
měl stále znovu a znovu podstupovat než skutečný dramaturg.
Milý Romane, všechno nejlepší!
Tvůj Vladimír Procházka

Ve filmu Marty Novákové Osm
hlav šílenství hrají Tomáš Jeřábek, Jaromír Dulava a Luboš
Veselý. V komedii Martina Koppa Bajkeři můžete vidět Michala Sucháka a Štěpánku Fingerhutovou.

1. 9. zemřel Vladimír Brabec.
V roce 1965 hrál Talla v první
inscenaci Činoherního klubu,
v Pikniku Ladislava Smočka.

ÚRYVEK ZE HRY
Peter
Parnell:

QED

FEYNMAN: Chápejte, ve fyzice se neustále
snažíme vyřešit to, čemu v přírodě
nerozumíme. A to je dost těžké. Je
to jako dívat se na partii šachu,
aniž byste znali pravidla a snažit
se přitom na ta pravidla přijít jen
sledováním tahů. Možná vám to půjde,
možná si budete myslet, že už pravidla
chápete. Možná přijdete například na
to, že střelec vždycky stojí na bílém
poli. Později zjistíte, že střelec se
vždycky pohybuje po diagonále, což
vysvětluje, proč je vždy na bílém poli.
Pak se náhle stane něco podivného…
Střelec je náhle na černém poli!
(1963)

Host
Činoherního klubu
Neděle 5. listopadu / 19:30

Divadelní spolek Nové divadlo Mělník

TETIČKY

Černou komedii plnou nebožtíků na motivy hry Josepha
Kesselringa Jezinky Bezinky volně vytvořili členové DS Nové
divadlo Mělník.
Režie: Ivan Neubauer / Kostýmy a scéna: Anna Oppitzová,
Ivan Neubauer / Světla a zvuk: Matěj Roboch /
Hrají: Milada Hluštíková, Anna Oppitzová, Martin Beníšek,
Pavel Roboch, Miroslav Hokeš, Renata Šimáková, Mirka
Strunecká, Jaroslav Brynda, Luboš Černý, Lukáš Novák,
Jiří Rejman.

Pátek 24. listopadu / 19:30

SPODINA / Plzeň

Nikolaj Vasiljevič Gogol:

HRÁČI

Žádný podvodník není tak dokonalý,
aby se nenašel ještě dokonalejší.
Překlad: Leoš Suchařípa /
Režie a výtvarné řešení: Jakub
Zindulka / Světla: Dmitrii Kulikov /
Hrají: Jaroslav Matějka, František
Šimánek, Miroslav Herejk, Martin
Švec, Ivo Hýbl, Jan Doležal, Petr
Tomášek, Pavel Litvan, Marek Velebný, Jan Andrle.

Sobota 25. listopadu / 19:30 / Premiéra

„Strop je nahoře, podlaha je dole“

Alfred Jarry:

UBU KRÁLEM
„UBUISMUS NENÍ HUMANISMUS“
Sportovní klub Jedličkova ústavu v Praze byl založen v roce
1994 za účelem zajištění možností sportovního vyžití jedinců se
zdravotním postižením. V současné době registruje 322 aktivních
členů. Jedná se většinou o současné nebo bývalé klienty Jedličkova ústavu a škol, ovšem na tréninky pravidelně dojíždějí i další
zájemci z celé Prahy a okolí.
V SCJÚ v zimě pořádáme lyžařský kurz jízdy na biski a kartski
pro vozíčkáře. Právě na tuto akci použijeme prostředky získané
z divadelního představení, které pořádáme v Činoherním klubu
ve spolupráci s DS Nové divadlo Mělník.
Za Vaši účast na představení v Činoherním klubu
děkuje a těší se na Vás Pavel Martínek,
předseda Sportovního klubu Jedličkova ústavu.
Divadelní spolek Nové divadlo Mělník vznikl roku 1951. Od
začátku je jeho domovskou scénou Masarykův kulturní dům
v Mělníku, kde má soubor zázemí, včetně Divadelního klubu. Za
šedesát pět let trvání prošlo souborem na osm set lidí, kteří tu
odehráli víc než 132 premiér a 785 repríz.

Překlad: Prokop Voskovec / Režie, dramaturgie, výprava a grafický design:
Josefina Karlíková / Dramaturgická
spolupráce: Klára Jakešová / Hudba:
Konrád Karlík (& J.K.) / Produkce:
Julie Ondračková & Noemi Krausová /
Hrají: Ivan Matoušek, Ondřej Kulhavý, Konrád Karlík, Klára Jakešová,
Oskar Helcel, Benjamin Hess, Josefina Karlíková, Antonín Brukner, Daniel Toman, Ondřej Kulhavý, Daniel
Trlifaj.
„I potřásl otec Ubu hruškovitou hlavou,
což do jazyka englického Shakespeare
převedeno býti může, a pod tímto
jménem se od něho v Englicku zachovalo mnoho znamenitých dramat.“
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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20:00 Život je Šanson: Večer šansonů
Zlatky Bartoškové s hostem – reportérem Karlem Rožánkem
Večer šansonů a povídání o životě a lásce k profesi – pořad spojuje šansony Zlatky Bartoškové
s povídáním se zajímavými hosty. / Vstupné 200 Kč

8.

19:30 koncert: Petr Hromek
Sólový zpěvák s kytarou Petr Hromek vydal
v červnu 2016 debutové album With My Heart.
Trocha popu, rocku, folku a poctivého písničkářství. / Vstupné 70 Kč

17.

26.

Aktuální informace facebook.com/cinohernikavarna

29.

20:00 koncert: Prague Rhythm Kings
Mladý energický hot-jazzový orchestr se zabývá
originální interpretací jazzové hudby 20. a 30. let
minulého století. Členy orchestru jsou absolventi
a studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. / Vstupné dobrovolné
19:30 poezie: Dante Alighieri – Inferno
Česko-italský přednes vybraných částí Dantova
Inferna v podání Maddaleny Rossi, Jáchyma
Kučery a Richarda Juana Rozkovce za klavírního
doprovodu Zdeňka Zdeňka. / Vstupné 150 Kč
20:00 koncert: Jazz Blend
I mladé zajímá Jazz. Přijďte se podívat. /
Vstupné dobrovolné

2017

Činoherní čtení na listopad 2017 vychází k předprodeji 3. října.
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