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Studio Ypsilon v divadelní sezoně 2014/2015 završí dvouleté oslavy 50. výročí vzniku
divadla a uvedení první premiéry. Slavnostní večer k padesátinám divadla s podtitulem
SETKÁNÍ uvede 25. září v 19.30 hodin. V rámci večera proběhne oficiální křest knihy
Cesta Ypsilon aneb Inscenace od počátku k dnešku. Zářijové oslavy se konají pod
záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. Ypsilonka začne sezonu ve znamení dalších
novinek, událostí a nových známých tváří v souboru – od listopadu přivítá Jiřího Korna
a Ondřeje Rumla.
Slavnostní večer k padesátinám divadla bude stěžejním bodem začátku nové sezony. „Večer
bude mít charakter komponované improvizace. Oproti programu, který jsme pořádali
k 45. výročí, bude mít představení jinou náplň, víc encyklopedickou,“ říká vedení divadla,
zakladatel a ředitel Jan Schmid a dramaturg Jaroslav Etlík. „Poděkování za možnost
uskutečnit tento večer patří především Magistrátu hlavního města Prahy, který převzal nad
jeho konáním záštitu,“ dodávají.
V rámci večera divadlo uspořádá oficiální křest knihy Cesta Ypsilon aneb Inscenace
od počátku k dnešku, vydané k tomuto výročí. Kniha vznikla za podpory Nadace Český
literární fond a tiskárny Optys Opava. „O kmotrovskou roli jsme požádali primátora hlavního
města Prahy Tomáše Hudečka a další hosty jako například Zdenka Mahlera, Ivana Vyskočila
nebo Ladislava Smočka,“ přibližuje Jan Schmid.
Průvodcem pořadu bude celý současný umělecký soubor Studia Ypsilon, ale pozváni jsou i ti,
kteří Ypsilonkou za dobu její existence prošli. Na jevišti vystoupí (ať už osobně nebo
zástupně pomocí zdravic) především známé osobnosti – tentokrát hlavní inscenátoři, a to jak
na domácí, tak i hostující režiséři, výtvarníci, hudebníci jako například Juraj Nvota, Arnošt
Goldflam, Jan Kačer a možná i Milan Lasica a další. „Důležité je pozvat také teoretiky Zdeňka
Hořínka a Vladimíra Justa,“ dodává Jaroslav Etlík.
Vedle zakladatele Ypsilonky Jana Schmida bude zřejmě nejstarším spolupracovníkem
scénograf Jaroslav Malina, takže jím začíná spektrum hostů až k těm nejmladším, kteří
Ypsilonku spoluvytvářeli nebo v současnosti vytvářejí jako Jiří Havelka, Braňo Holiček nebo
Milan Šotek.
Listopad ve znamení nových tváří
Změnu obsazení čeká kultovní inscenace Praha stověžatá a Rusalka nejen podle Dvořáka.
V první jmenované uvidí diváci ve vícenásobné roli Jiřího Korna, ve druhé Ondřeje Rumla.
Obě inscenace budou na programu od listopadu letošního roku.
Hercem, který nově oblékne dámskou sukni, se stane Oldřich Navrátil. „Byl jsem požádán,
abych převzal po Jiřím Schmitzerovi, který chce do hereckého důchodu, což si myslím, že je
velká škoda, roli jedné permanentně přiopilé nájemnice Maryšky ve Svaté rodině,“ vysvětluje
Navrátil. Za Miroslava Vladyku pak ve stejné komedii přebírá roli dlouholetý člen Studia
Ypsilon Jan Jiráň, který se tím ujme hned dvou úloh – kriminalisty a syna hlavní hrdinky
(Jany Synkové). Jak tyto záměny podpoří ypsilonskou hravost a náhodu diváci uvidí již od
listopadu.
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V podzimní části sezony uvede divadlo ještě dva pravidelné výroční pořady, divácky stále
oblíbenější tzv. Čaje o páté (promítání, besedy, historky), kde se veřejnost má možnost
v diskuzi osobně zeptat známých osobností na události kolem vzniku a historie kultovních
inscenací, jejichž záznamy Y zpřístupňuje z divadelního archivu. Ve středu 22. října proběhne
na Malé scéně Ypsilonky promítání záznamu inscenace Mozart v Praze, který se současně
stane spojovacím bodem pro připomenutí chystané premiéry Kouzelná flétna (s plánovaným
názvem Sežeňte Mozarta). Předpremiéra je plánovaná na prosinec letošního roku, premiéra na
začátek roku 2015. V listopadu proběhne také druhý podzimní večer Čaj o páté: Carmen
nejen podle Bizeta a Sebevrah.
Další novinky a události
Z dalších událostí, které Ypsilonku čekají v nebližší době, upozorňuje divadlo na 100. reprízu
převlekové malířské komedie Vdovou proti své vůli (premiéra 20. prosince 2007, 100. repríza
16. září). Diváci se na tomto „divadelním plátně“ již téměř sedm let setkávají s Jiřím
Lábusem, Janou Synkovou, Martinem Dejdarem, Janem Přeučilem a celou řadou dalších. Jiří
Lábus a Martin Dejdar oblékají dámské šaty, aby vyřešili drobný podvod Jana Přeučila v roli
neodolatelného zloducha.
V neposlední řadě Studio Ypsilon také během divadelních prázdnin aktualizovalo podobu
webové prezentace. Cílem bylo mimo jiné zajištění větší přehlednosti, zjednodušení nákupu
vstupenky a optimalizace zobrazování pro tzv. chytrá zařízení.
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