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anna ziegler básnířka, dramatička 
(*1979, Brooklyn, new York, USa)
Na Yale University vystudovala angličtinu, titul obdržela i na 
University of East Anglie v roce 2002 a nakonec v roce 2004 
absolvovala na New York University obor dramatické psaní.  
Je autorkou necelé desítky divadelních her, z nichž největší 
úspěch zatím zaznamenala právě s hrou Snímek 51, jehož 
londýnské zpracování z roku 2015 s Nicole Kidman v hlavní roli 
obdrželo několik ocenění, mj. The Evening Standart Award pro 
nejlepší herečku a WhatsOnStage Award za nejlepší novou hru.

V New York Times v roce 2015 o Zieglerové napsali:  
„Její dialogy jsou chytré a výmluvné... jazyk paní Zieglerové  
je lyrický a oslnivě krásný a její talent na vytváření postav, 
jejichž komplikované hloubky jsou viditelné i na jejich povrchu,  
je ještě pozoruhodnější.“

DivaDelnÍ hrY annY Ziegler
Life Science (2007); BFF (2007); Photograph 51 (2008)  
— vítěz ceny 2016 WhatsOnStage Award za nejlepší hru;  
Boy (2015) — nominována v roce 2016 na cenu Outer  
Critics Circle John Gassner; A Delicate Ship (2015);  
The Last Match (2015); Another Way Home (2011);  
Dov and Ali (2008); Actually (2017)

Autorská práva k dramatickému textu a překladu zastupuje Aura—Pont s. r. o., 
Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, Česká republika.

Divadelní spolek Kašpar podporují Hlavní město Praha  
(částkou 5.000.000 Kč ročně) a Ministerstvo kultury ČR.
Mediální partneři jsou Radio Beat a Radio Classic FM
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Hra byla poprvé uvedena v roce 2008 v Mount Ralier ve 
státě Maryland souborem Active Cultures Theatre. První 
pořádný ohlas hra získala po uvedení v roce 2013 v Seattle 
Repertoary Theatre. Ale ten opravdový věhlas si získala až po 
své evropské premiéře v září 2015, kdy byla uvedena v Noel 
Cowards Theatre v Londýně.

Objev struktury DNA (deoxyribonukleové kyseliny) byl oznámen  
25. dubna 1953. Brit Francis Crick a Američan Watson jako první 
přinesli model dvoušroubovice DNA a popsali její kopírovací me-
chanismus. Položili tak základ pro to, aby se DNA později stala zá-
sadním nástrojem pro diagnostiku nemocí, pomáhala k objasňování 
zločinů nebo určovala otcovství. Oba vědci, ještě spolu s Mauricem 
Wilkinsem, obdrželi za svůj objev Nobelovu cenu v roce 1962.

pÁr zÁklaDníCH pOJMŮ

DNA je nositelkou genetické informace všech živých organis-
mů ale i mnoha virů. V DNA je zapsána sekvence všech bílkovin 
a přeneseně je genetickou informací podmíněna existence všech 
biomolekul a buněčných struktur (k jejichž tvorbě jsou potřeba 
bílkoviny). Schopnost ukládat a přenášet genetickou informaci je 
jednou z fundamentálních vlastností života.

V drtivém procentu případů se DNA za běžných podmínek uchová-
vá ve formě pravotočivé dvoušroubovice. Dvoušroubovice DNA je 
tvořena dvěma vlákny DNA, které se obtáčí kolem společné osy  
a interagují spolu. Vlákna jsou tzv. antiparalelní, tzn. směřují opač-
nými směry Mezi bázemi v rámci jednoho „patra“ dvoušroubovice 
platí pravidla Watson-Crickovské komplementarity.

Existuje několik tzv. helikálních forem DNA, které se liší celou 
řadou parametrů. Typická Watson-Crickovská pravotočivá dvou-
šroubovice (tzv. B-DNA) je nicméně zcela převažující. Ostatní for-
my (zejména pravotočivá A-DNA a levotočivá Z-DNA) se vyskytují 
spíše vzácně a jen za specifických okolností.


