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QED

(Kvantová elektrodynamika)
Hra o Richardu Feynmanovi, jenž objasňuje věci tak, jak to
dokázal jen on. Postřehy o všem, co zajímá člověka, v němž
se obdivuhodně spojil občan a vědec.
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Překlad: Lucie Kolouchová
Úprava: Jakub Zindulka a Vladimír Kratina
Režie a scéna: Jakub Zindulka
Kostýmy: Ladislava Koukalová
Hrají: Vladimír Kratina
a Petra Horváthová nebo Beáta Kaňoková.

„Celý život jsem se snažil tančit s paní Přírodou a svádět ji
… jenže ta tě závoj nadzdvihnout nenechá…“
„Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale
to není důvod, proč to děláme.“
„Pro ty, kteří neznají matematiku, je složité dostat se k takovým pocitům jako je krása, nejhlubší krása přírody…
Pokud se chcete něco dozvědět o přírodě, oceňovat
přírodu, je nutné rozumět jazyku, kterým mluví.“
Richard P. Feynman

Herec a režisér Jakub Zindulka

(*1966 v Hradci Králové) vystudoval gymnázium v Brně, poté pražskou DAMU.
Absolvoval v roce 1988 a nastoupil do
angažmá v plzeňském Divadle J. K. Tyla.
O deset let později v Plzni založil a dodnes vede Divadlo Dialog, které sdružuje menší divadelní spolky. V jeho rámci je
také uměleckým šéfem spolku SPODINA,
v němž hraje a režíruje. Spolupracuje s filmem, rozhlasem a televizí, je autorem
knihy veršů pro děti Moje malá zoo.

Rozhovor

s Jakubem Zindulkou
Jak jste přišel na nápad režírovat text o nositeli Nobelovy
ceny za fyziku?
Richard Feynman považuje za zásadní vědecký poznatek to, že
vše je tvořeno atomy. A že tedy i lidská bytost je velmi složitou
strukturou tvořenou atomy. A že možnosti takové bytosti jsou
neuvěřitelné a velmi těžko ve své komplexnosti uchopitelné.
S našimi životy je to stejné. Do kolika interakcí vstupujeme od
chvíle svého početí, je nezměřitelné a ve své složitosti nepředvídatelné. Právě v tom tkví tajemství krásy a dobrodružství života.
I to, že se v tuto chvíli chystáme k premiéře hry QED je důsledkem dlouhého řetězu událostí, z nichž některé ani zdaleka nedávaly tušit, že výsledkem bude právě tato premiéra.
Hledal jsem divadelní text pro zcela jiný účel a narazil na divadelní hru o Richardu Feynmanovi. Možná by mne tak nezaujala, kdybych nebyl fanda vědy. Odložil bych ji kvůli předsudku, že
věda je ryze exaktní a nudná záležitost postrádající vášeň, bez
které se divadlo neobejde. Už ten název: Kvantová elektrodynamika. Koho to může zajímat? Ale i díky dávným rozhovorům
s mým bratrem matematikem jsem hluboce přesvědčen, že věda
a umění ve své podstatě jedno jsou. Obě tyto kategorie lidské
činnosti přece směřují k témuž – k poznání a popsání našeho
světa. Sice různými prostředky, ale cíl zůstává stejný. A obě potřebují vášnivé zaujetí a schopnost nahlížet na skutečnost neotřelým
úhlem pohledu. Obě potřebují (mají-li být opravdu smysluplné)
ryze kritické myšlení a odvahu vykročit z kruhu obecně platných
pravidel a tvrzení. Nu – díky tomu jsem hru neodložil, přečetl ji,
a ona mne do sebe vtáhla. Stane-li se mi něco takového, je to
totéž, jako kdyby mi řekla: „Jsem tu a čekám, až mne uvedeš do
života.“ A já jí na to odpovídám: „Děkuji ti, jsem tu a čekám, až
toho budu schopen.“ Prostě musí nastat ta správná chvíle, musíte
se setkat s těmi správnými lidmi ve správnou chvíli a na správném
místě. Musí dojít k těm správným interakcím.
S Vladimírem Kratinou jsme se setkali pracovně už dvakrát
v důsledku náhodných interakcí s jinými lidmi. Kdybych se tenkrát

u kávového automatu nedal do řeči s jednou svou
bývalou divadelní kolegyní, asi by k tomu nedošlo.
Právě ta káva vlastně spustila řetěz událostí, jehož
konečným důsledkem je chystaná premiéra. To je,
myslím, zábavné. Jedno z témat naší inscenace stojí
vlastně také za jejím zrodem.
Hra, která je víceméně monodrama, nese pro
nezasvěceného diváka poněkud záhadný název:
QED (Kvantová elektrodynamika); byť se nejedná o odborné pojednání, nýbrž o vtipné tematizované postřehy charismatického vědce o všem,
co zajímá člověka, vyznat se ve fyzice víc než
normální smrtelník je tu přece jen pro inscenátory asi zapotřebí.
Mimochodem – QED, tedy zkratka, kterou používal
Feynman pro označení teorie kvantové elektrodynamiky, je zároveň zkratkou latinského „quod erat
demonstrandum“, tedy „což mělo být dokázáno“. Ta
se uváděla jako znak pro ukončení matematického
důkazu. Taková další Feynmanova hříčka.
Ale abych odpověděl na otázku: vskutku jsme se
snažili proniknout do tajů kvantové elektrodynamiky a prostudovali si (kromě jiných knih) Feynmanovy přednášky pro laickou veřejnost. Zásadní
poznatek, kterého se nám dostalo, se dá shrnout
do Feynmanových slov (lehce parafrázuji): „Tohle se
snažím vysvětlit studentům čtvrtého ročníku fyziky.
A vy si myslíte, že tomu budete rozumět? Nemůžete tomu rozumět. Oni tomu taky nerozumí. Ostatně
ani já tomu nerozumím. Nikdo tomu nerozumí. Je to
naprosto absurdní. Ale tato teorie odpovídá experimentu. Nezbývá tedy, než přijmout přírodu takovou
jaká je – absurdní.“
Zdá se, že Vladimír Kratina je ideálním představitelem Richarda Feynmana nejen svým elegantním zevnějškem a šarmem, ale také lidsky, vlídností, zábavným a inteligentním vypravěčstvím a
bystrým glosátorstvím a v neposlední řadě tuze
pozitivním a rytířským vztahem k ženám?
Vladimír je ideálním představitelem nejen díky svým
nesporným hereckým kvalitám, ale také svou schopností oceňovat a vychutnávat krásu života v každém
jeho okamžiku. Je skutečným labužníkem životních
situací s velmi vzácnou schopností udržovat si jistý
nadhled. A právě v tom se s panem Feynmanem
vzácně shodují. Dovolil bych si zakončit tento rozhovor citátem ze hry: „Chtěl jsem se naučit kreslit,
protože jsem chtěl zprostředkovat to, jak hluboce na
mě působí matematicky přesná krása našeho světa.
Přírody, toho, jak funguje… Je to pocit bázně…
vědecké pokory… před nádherou vesmíru… vyjádřený kresbou. A taky se mi líbí nahé modelky.“
Děkuji za rozhovor (rc)

M

ilý Láďo,
už se mi dlouho nestalo, abych zpackal, na co sáhnu.
Omlouvám se Ti za nešťastné formulace v článku
napsaném jako blahopřání, jímž jsem Ti chtěl způsobit radost, ale podařil se mi opak. Nebudu nic vysvětlovat – když jsem učil scenáristiku i spisovatelství jako
profese, pokaždé jedním z předních varování bylo, že
jakékoliv vysvětlování v sobě nese zárodky nějaké
nepravdy z onoho prostého důvodu, že nejstručnější
je pravda. Nevím, kde se to ve mně sebralo – kudy
chodím, všude blahořečím jazyku, jemuž jsem se
učil i od Vančury a Čapka, a znám jeho schopnosti
se přesně vyjadřovat. A najednou, zničehonic, ze mě
vypadne málem jak fanfára výrok, že... ...jsme necítili
sebemenší důvod obrátit se k sobě zády, když Láďa
chystal Ptákovinu a setkal se kvůli tomu s Kunderou,
AČ o něm věděl, že kdysi dávno (kvůli Žertu) kohosi
udal a že já se s jeho obětí setkal v jednom lágru...
...Pořád na tu větu zírám a nechápu, že jsem něco
takového mohl napsat! Takovou blbost! Když jsem
dobře věděl, že ono udání (kvůli kufru a ženské) se
událo na začátku padesátých let (kdy Kundera ještě
byl studentem) a Žert napsal až ve druhé polovině let
šedesátých. A že Ptákovinu jsi začal zkoušet na jaře
roku 2008, kdy o Kunderově udání nikdo nevěděl nic.
Prostě nic. Nemám co vysvětlovat – prostě to tak je
a kde se to ve mně sebralo, nevím, jenom vím, že ze
mě vypadla blbost, za niž se stydím. Že pořád něco
píšu, není ani výmluva, ani vysvětlení. Ano, známe
se víc než půl století, ale i to je spíš přitěžující okolnost než výmluva. Přitom oba (byť každý po svém
a to mě těší) neúnavně ukazujeme prstem na Východ
a pohrobky sovětského komunismu. A neustále
vymýšlíme, jak se při našem způsobu života a práce
co nejčastěji setkávat a mluvit o všem, co náš jazyk i
zemi ohrožuje.
Nechci se v tom dál hrabat. Takže Tě prosím, aby ses
na mě nezlobil a omluvil mé nesmysly.
Jiří (Stránský)

JIŘÍ
KODET
6. prosince by oslavil
80. narozeniny Jiří Kodet,
člen souboru Činoherního
klubu v letech 1966 -1990.
N. V. Gogol: Revizor
(režie J. Kačer, 1967 / Chlestakov)

A. P. Čechov: Višňový sad (režie J. Kačer, 1969 / Jaša s Duňašou Jany Břežkové)

ÚRYVEK ZE HRY
Nikolaj Vasiljevič Gogol:

REVIZOR
Chlestakov:

N. V. Gogol: Hráči (režie L. Smoček, 1982 / Utěšitel s Glovem Rudolfa Hrušínského ml., Icharevem Josefa Abrháma a Švochněvem Jiřího Zahajského)

Jiří Kodet. Většinou jsem s ním bydlel na zájezdech. Miloval
jsem jeho slavné historky. Ty nejlepší jsem často vyžadoval,
občas jsem ho musel opravit, když udělal chybu. Na jevišti, třeba
ve „Třech v tom“, měl famózní smysl pro nadsázku. Jeho razance v groteskních protuberancích byla odzbrojující a strhující.
A v „Hráčích“ pak obdivuhodné nasazení, bravurní akcelerace
zahazovaných replik směřujících k vítězné pointě. Vše na tři sta
procent, s ocelovým okem i krokem. Jsem rád, že to, co jsme
u něj znali z jeviště, pak brilantně předvedl v „Pelíšcích“ pro miliony diváků. Když byl protivný a trefoval se někdy do kde koho, mě
většinou vynechal se slovy: „Tebe nechám, ty se stejně neurazíš!“
Josef Abrhám v knize Činoherní klub 1965 - 2005

Ale on venkov má taky svoje.
Louky, lesy, potůčky… To se ví,
Petěrburg to není! Ach, Petěrburg!
Tam se teprve žije! Vy si třeba
myslíte, že já tam jen tak něco
opisuju. To zas ne! Přednosta je
se mnou jedna ruka. To mně vždycky
poklepe na rameno: „Ukaž se taky
někdy u nás, kamaráde, stav se
na oběd!“ Na odboru zaskočím
na pár minut – rozdělit práci:
„Tohle tak a tohle tak!“ A to už
tajemník, taková kancelářská myš,
jezdí perem tr, tr… Už jsem měl
být ministerský rada – ale mám já
to zapotřebí – proč, no řekněte?
Vrátný za mnou běhá po schodech
s kartáčem: „Dovolte, abych vám
přešoup lakýrky!“ – Co pořád
stojíte, pánové! Přijměte místo.
(1963)

Doušky
Československý herec
Juraj Kukura převzal
28. října Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění.
Blahopřejeme Nele
Boudové k narozeninám.

Od listopadu se v kinech promítá snímek Davida Mrnky Milada,
v němž vedle izraelské herečky
Ayelet Zurer v roli Milady Horákové můžete vidět Vladimíra
Javorského, Ivanu Chýlkovou,
Jaromíra Dulavu, Ondřeje Malého a Petra Meissela. V Nápadníkovi, v třetí části filmové trilogie
Jana Hřebejka Zahradnictví, hrají
Ondřej Sokol a Martin Finger.

PREMIÉRA

Studio Citadela – Bohnická divadelní společnost

MOJE DUŠE HOŘÍ

„Hroziví bohové. Jako bych byla vyvržena na nějakou
vychladlou hvězdu.“
„Hluboká nadechnutí v ještě mrazivém povětří. Někdy mám
pocit, že je možné se světu přiblížit, že je možné jej milovat.“

13. listopadu Vás můžeme pozvat na 50. reprízu hry Haroda
Pintera Zrada.
Naposledy hrajeme 14. listopadu
inscenaci Paní Warrenová /
Play Shaw Ladislava Smočka.
V rámci NOCI DIVADEL uvedeme 18. listopadu hru Martina
McDonagha Osiřelý západ.
Režisér Martin Čičvák nastudoval v bratislavském Divadle Aréna
hru Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. V hlavních rolích
hrají Emília Vášáryová a Ivana
Uhlířová.

Neděle 17. prosince / 19:30

Režie a dramaturgie: Ivana Hessová a Vendula Kodetová
/ Hudební spolupráce: Agnes Kutas / Výtvarná spolupráce:
Andrea Králová / Hrají: Martin Bonne nebo Zuzana
Červenková, Marta Hanousková nebo Zdena Klenotová,
Petr Korpas, Jaroslav Ortmann, Magda Pražáková, Jan
Roth, Poppy Šabatová, Pavel Schrank, Josef Vrba
a Agnes Kutas j.h., Kateřina Štefanová j.h.
J. Kačer: Svatba pozdního léta

11. listopadu promítá BIO
OKO Maratón Dvaadvacítky – Poctu Jiřímu Ornestovi a Josefovi Žluťákovi
Hrubému.
18. listopadu zemřela ve věku 92 let VIOLA ZINKOVÁ.
V Činoherním klubu hrála
Babičku v Rodinné slavnosti
Thomase Vinterberga a Mogense Rukova a alternovala
v roli Paní de Rosemonde
v Hamptonových Nebezpečných vztazích.

Letošní premiéra Bohnické divadelní společnosti je záznamem
(ne)naplněného života a díla Silvie Plathové, americké básnířky
a spisovatelky, jejíž spletitou tvůrčí existenci určoval bytostný
zápas s depresemi a úzkostmi. Křehce dramatické děje, bizarní
souvislosti a jiným viděním prostoupený jazyk umění byl pro
nás zase výzvou. Inscenace je završením trilogie inspirované
odkazem ʻposedlýchʼ velikánů světové scény (Kabaret Artaud,
Kabaret Ivan Blatný, Moje duše hoří).
Poděkování za podporu Hlavnímu městu Praze, Ministerstvu
kultury ČR a Městské části Praha 1.
Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2017
se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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16.

19:30 / poezie: Václav Hrabě: Blues pro
bláznivou holku
Verše Václava Hraběte v podání Honzy Hájka
s hudebním doprovodem Josefa Munzbergera.
Pro velký zájem přeloženo na jeviště divadla.
Rezervace: richard.rozkovec@cinoherniklub.cz
/ Vstupné 50 Kč

20:00 / koncert: Prague Rhythm Kings
Mladý energický hot-jazzový orchestr hraje hudbu
20. a 30. let 20. století. Členy orchestru jsou absolventi a studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze. / Vstupné dobrovolné
19:30 / poezie: Dante Alighieri: Očistec
Pokračování česko-italských přednesů Dantovy
Božské komedie v podání Maddaleny Rossi,
Jáchyma Kučery a Richarda Juana Rozkovce.
/ Vstupné 150 Kč

18. NOC DIVADEL
18:00 / Klavírní koncert Davida Petiry
Klavírní koncert posluchače 4. ročníku mezinárodní
konzervatoře.
19:30 / Storytelling
Pásmo věnované příběhům, slam poetry
a stand-upu.
22:15 / Duncan Macmillan: Plíce
Markéta Stehlíková a Václav Šanda čtou hru
současného britského autora.

24.

25.

20:00 / Život je Šanson
Večer šansonů Zlatky Bartoškové s hostem
– spisovatelkou Irenou Obermannovou.
/ Vstupné 200 Kč
19:00 / Večeře se zločinem: Záhada útesu
V atmosféře První republiky, v níž se ocitnete za doprovodu dobré muziky a skvělého jídla, Vás během
večeře herci provedou tajuplným příběhem malého
městečka.
Rezervace: richard.rozkovec@cinoherniklub.cz
/ Vstupné 700 Kč
Aktuální informace na Facebooku Činoherní kavárny

2017

Činoherní čtení na prosinec 2017 vychází k předprodeji 7. listopadu.
Na zadní straně fotografie z inscenace Kati.
Redakce Činoherního čtení: Roman Císař, Petra Honsová, Radvan Pácl,
Vladimír Procházka. / Jazyková korektura: Andrea Hurtová. /
Foto: Lenka Hatašová, Ivan Prokop, Miloň Novotný, Miroslav
Pokorný, Pavel Nesvadba, Martin Sršeň, Jiří Pasz./
Grafická úprava: Petra Tyllová.

Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
e-mail: pokladna@cinoherniklub.cz
telefon pokladna: +420 211 151 877
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