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1.

Poslání, koncepce, statut

STUDIO YPSILON je jedno z předních českých divadel. Má své nezastupitelné místo ve vývoji
současného českého divadla, sídlí v Praze v prvním pražském konstruktivistickém domě
z roku 1927 architekta Jaromíra Krejcara (v centru města ve Spálené ulici), ale vzniklo už roku
1963 v Liberci. Má k dispozici dva divadelní sály tzv. malou scénu studiového charakteru
a větší sál rekonstruovaný do původní podoby ve stylu artdeco. Tvůrcem, zakladatelem
a současným ředitelem divadla je Jan Schmid (režisér, výtvarník, spisovatel, herec).
V inscenacích Studia Ypsilon se pojí prvky groteskního i civilního výrazu, živá hudba, zpěv
a textappeal ve specifickou montáž, ve které se jednotlivé prvky kontrapunkticky doplňují.
Tvůrčí metoda bývá odborníky označována jako kolektivní improvizace. Jde tedy
o improvizaci jako otevřený způsob vnímání světa, o autorské doplňování často různorodých
autorských iniciativ všech členů souboru ve všech fázích zrodu díla a s tím spojená nutnost
učit se poslouchat jeden druhého, respektovat postoje partnerů a být tak pohyblivou,
vnímavou a plnohodnotnou součástí divadelního celku. Hlavní koncepční silou však v tomto
integrovaném tvůrčím procesu zůstává režijní osobnost Jana Schmida, pro jehož vidění je
charakteristické vědomí nedefinitivnosti věcí, rozporuplnosti světa, které se vždy znovu
nalézá ve stádiu zrodu.
Herecký soubor Studia Ypsilon je vybírán a koncipován z hlediska umělecké všestrannosti,
s velkým důrazem na muzikálnost a hudebnost. Důraz je pochopitelně kladen především na
osobnostní stránku jednotlivých členů uměleckého souboru. Dílo vždy vzniká v aktivní tvůrčí
souhře, z čehož zároveň plyne, že Studio Ypsilon není běžným repertoárovým divadlem, ale
že je statutárně především divadlem autorského a studiového typu. Studio Ypsilon také
dlouhodobě spolupracuje s katedrou alternativního a loutkového divadla DAMU a z této
spolupráce se také vyvinula současná platforma Ypsilonka na druhou, v níž jde o otevření
nového tvůrčího prostoru Studia Ypsilon, který chce ještě více zdůraznit kontinuitu nových
tvůrčích impulsů v návaznosti s původní Ypsilonkou v rámci jednoho živého prostoru jako
místa, kde se děje „to podstatné" z oblasti autorského divadla a v níž se divadlo ještě
výrazněji zaměřuje na spolupráci s generačně mladšími režiséry a orientuje se především na
mladé diváky. Ypsilonka tak pokračuje i v jiné (generační i mezi generační) rovině v tom, co je
jí vlastní, totiž v otevřeném přístupu k tématům a tvůrčím podnětům, tak, jak to má ve své
DNA „zakódováno“ právě a jenom toto divadlo.
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3. Organizační struktura
a) Soupis zaměstnanců a spolupracovníků – herci a US 2017
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b) Soupis hostujících umělců všech profesí
b1) Soupis hostujících umělců

9

b2) Soupis hostujících umělců (externí umělci, spolupracující při premiérových inscenacích
– inscenátoři 2017: Jedná se o profesi: režisér, dramaturg, scénograf, hudební nastudování)
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4. Premiéry roku
a) Údaje o datu premiéry a počtu repríz v daném roce

b) Komentovaný dramaturgický záměr a jeho zhodnocení
K O M E N T O V A N É P R E M I É R Y N O V Ý C H I N S C E N A C Í, J E Ž
SE VE STUDIUYPSILON USKUTEČNILY V KALENDÁŘNÍM
R O CE 2 0 1 7

Jan Schmid

VARIETÉ FREDA A. aneb CHYTÁNÍ VĚTRU
První inscenace roku 2017 v režii Jana Schmida navázala na předchozí úspěšné představení
Studia Ypsilon Swing se vrací neboli o štěstí. Hlavním nápadem k tomuto projektu byla
skutečnost, že rodové kořeny fenomenálního amerického tanečníka Freda Astaira vedou do
naší metropole, protože v Praze žil jeho dědeček. Druhou inspirací a určitým východiskem
pro naše divadlo byl pak návrat Ypsilonky ke swingovému cítění, které dnešním generacím
umožňuje znovu zažít a najít nějaké vlastní pocity, témata a životní postoje. Ústřední dějová
linie této inscenace vychází především z memoárů známé americké herečky a tanečnice
Ginger Rogersové, zejména pak z jejích osobních vzpomínek na nejslavnějšího tanečního
a filmového partnera, který s ní kdy tančil, totiž na Freda Astaira. Prostřednictvím těchto
vzpomínek se pak Astairův příběh na scéně postupně rozvíjí a mimo jiné se dostane také do
Prahy, odkud Astairova rodina pocházela. Ale i tato, tak trochu detektivní, zápletka se na
jevišti Studia Ypsilon odehraje v rytmu swingu. S tímto emočním a komunikačním základem
„v duchu předválečného swingu” pak tvůrci jevištního tvaru zacházejí nejen hudebně, ale
především tanečně. Postavu Freda Astaira ztvárnil a Astairova čísla roztančil známý tanečník
Jan Onder. Inscenace má velký ohlas u diváků, o čemž svědčí i její vysoká návštěvnost Podle
odborné kritiky jde dokonce o jeden z nejlepších inscenačních počinů posledních let.
Počet herců 18
Premiéra: 12. a 15 ledna 2016
Režie: Jan Schmid, výprava: Ondřej Zicha, hudební nastudování: Vratislav Šrámek a Dominik Renč,
choreografie: Jan Onder, dramaturgiie: Jaroslav Etlík, odborná spolupráce Mgr. Jan Schwaller
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Jan Večeřa a kolektiv

DENÍK aneb ROPUCHANT JE V POHODĚ
Představení je koláž textů a vzpomínek aktérů, kteří se vracejí do doby svého dětství (v našem případě
do začátku nového tisíciletí). Vybavují si momenty, které pro ně měly význam a na jevišti je znovu
rozžívají. V těchto momentech se však objevuje něco, co přesahuje rámec času i místa a dokonce i
rámec myšlení toho kterého člověka. Zkrátka máme konejšivou naději, že budoucí minulost a minulá
budoucnost je i naší přítomností…

Inscenace Deník aneb Ropuchant je v pohodě je určená pro mladé diváky, sleduje jejich
témata a generační cítění a tohoto svého zaměření se v průběhu roku 2017 zhostila znamenitě.
V tomto ohledu ji můžeme hodnotit i jako velice úspěšný divácký titul.
Režie: Jan Večeřa, hudba: Zdeněk Dočekal, výprava: Jan Večeřa
Počet herců: 4
Premiéra: 17. února 2017

Jan Schmid etc.
KOSTKY JSOU VRŽENY ANEB DON JUAN A HLAVNĚ POCTA JAROSLAVU
JEŽKOVI v režii Jana Schmida. Inspiračním zdrojem pro toto představení se pro Jana
Schmida staly písně a hudba Jaroslava Ježka a některé motivy z her Jiřího Voskovce a Jana
Wericha, zejména pak ze hry Don Juan a comp. Jaroslav Ježek je tu představen jako
všestranná skladatelská osobnost, v celé své komplexnosti, protože tu zazní i vybrané skladby
z jeho vážné tvorby Inscenace v tomto ohledu pokračuje v linii osobitých ypsilonských,
výrazně hudebně zaměřených, inscenaci a navazuje tak, i když volně a nově, na některá
předchozích představení Studia Ypsilon jako jsou Swing se vrací nebo Varieté Freda A.
a tvoří s nimi jakýsi inscenační triptych. Představení sklidilo velký úspěch, jak u diváků,
tak i u odborné kritiky a stoprocentně naplnilo námi předpokládaný a zamýšlený účel.
Divadelní noviny tuto inscenaci například charakterizovaly takto: “Zatímco prvý díl triptychu
Swing se vrací, podával průřez historií tohoto jazzového stylu a Varieté Freda A. bylo
o českých kořenech fenomenálního tanečníka, Kostky proplétají pásmo

hudební revue

vyrovnávající se po ypsilonském způsobu s prvky revuálního divadla V + W se skladbami
Jaroslava Ježka, jehož portrét se Schmidovi a spol. podařilo vykreslit v živých barvách
a s odzbrojující bezprostředností...” A na Blogu Opera plus k tomu 18. 12. 2017 hudební
publicistka Šárka Skaláková ještě dodává: “Ukázalo se, že je-li dnes u nás nějaká scéna, kde
může znovu skutečně ožít hudba Jaroslava Ježka, je to právě Studio Ypsilon. Je-li soubor, kde
může znovu povstat z popela hravý, divoký a nekorektně chytrý duch Osvobozeného divadla,
jsou to právě mladí herci současné Ypsilonky. Málokterému generačnímu divadlu se podaří
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po desítkách let uchovat ducha, s nímž začínalo. (...) Ypsilonka je stále živá, chytrá a brutálně
hravá jako před lety.”
Jak vyplývá z ohlasů kritiky i diváků, inscenace KOSTKY JSOU VRŽENY si zatím vede po
všech stránkách dobře.
Režie: Jan Schmid, výprava: Ondřej Zicha, hudba: Jaroslav Ježek, hudební nastudování:
Miroslav Kořínek a Dominik Renč, choreografie: Jan Onder, hlasová spolupráce: Olga
Češková, dramaturgie: Jaroslav Etlík
Počet herců: 16
Premiéry: 15. a 17. prosince 2017
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Fotodokumentace k premiérám 2017

Varieté Freda A. aneb Chytání větru

Deník aneb Ropuchant je v pohodě

Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi
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c) Dramaturgický výhled na následující rok
DRAMATURGICKÝ VÝHLED STUDIA YPSILON
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2018
V následujícím kalendářním roce 2018 plánujeme několik titulů, jejichž umělecké a
ekonomické zdůvodnění poskytujeme níže.

JARO2018
1.
Prvním titulem na jaře příštího roku (a tedy první premiérou kalendářního roku 2018) bude
autorská inscenace mladého režiséra Jana Večeři, nazvanou KLUB LHÁŘU PANA E.
Bezmála Exemplární hříčka Toto představení připraví s kolektivem mladých ypsilonských
herců čerstvý, absolvent DAMU a nový člen našeho divadla režisér Jan Večeřa a pojedná ji
jako autorskou hru na téma pravdy, její relativity, její poznatelnosti a jejích hranic. Režisér a
autor v jedné osobě tu bude rozvíjet s hereckým kolektivem jednoduchou fabuli, v níž několik
mužů, kteří jsou ve svém pracovním i osobním životě „postiženi“ lží, se pravidelně schází
v soukromém gentlemanském klubu, kde se pomocí jednoduchých her a cvičení učí v sobě
znovu nacházet pravdu a nahlas ji říkat. Částečně improvizační charakter jednotlivých situací
bude tvořit výchozí bod inscenace, která by ale v dalším průběhu měla vyústit především v
otevřený dialog s divákem o nabídnutém tématu.
Režie: Jan Večeřa, hudba a její nastudování: Jan Bradáč, výtvarné řešení: Ondřej Zicha,
dramaturgie: Pavel Zajíček.
Předpokládaná premiéra: 2. února 2018
Počet herců: 5

2.
Jako druhý titul pro jarní část roku 2018 plánujeme inscenaci dnes už klasické černé
detektivní komedie Josepha Kesselringa JEZINKY A BEZINKY v režii Jana Schmida.
Žánrově jde o černou komedii, jejíž děj se odehrává v Americe třicátých let ve vile
viktoriánského stylu, v níž vládnou dvě milé, pohostinné staré dámy, sestry Brewsterovy.
Jejich životním posláním je konat dobro - ovšem pouze podle jejich vlastních představ.
Situaci v domě plném mrtvol, což už samo o sobě je skvělou nadsázkou a parodií tzv.
hrůzostrašných hororových příběhů, ještě zkomplikuje příchod opravdového zločince se
zřejmými sadistickými sklony. Chvíle napěti se střídají se sekvencemi milého, byť poněkud
černého, humoru. Kesselringův text svou hravostí i způsobem humoru báječně koresponduje
s principy, které jsou některými svými aspekty
15
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5.

Reprízované tituly

a)

Údaje o datu premiéry, počtu repríz v daném roce, celkovém počtu repríz,
případně vč. data derniéry

b) Komentovaný dramaturgický záměr titulů
Hlava Medúzy – dlouhodobě divácky úspěšný titul.
Prodaná nevěsta – zásadní stylotvorná inscenace.
Svatá rodina – divácky úspěšné představení.
Praha Stověžatá – zásadní stylotvorná inscenace, potřebný titul.
Rusalka nejen podle Dvořáka – divácky úspěšný titul.
Drama v kostce – Pokus 2 – inscenace nejmladších ypsilonských divadelníků rezonující ve
všech generačních vrstvách obecenstva.
Faust a Markétka – titul rozvíjející řadu ypsilonských adaptací světové operní klasiky,
úspěšná inscenace, v repertoáru potřebný titul.
Vánoční večery – tradiční každoroční představení.
Babička se vrací – už několik sezón úspěšně hraná a diváky velmi oblíbená adaptace české
klasiky.
T. G. M. aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem – tematicky objevný a důležitý titul,
česká otázka, znamenitě inscenované téma vyvažující v repertoáru hudební linii ypsilonských
titulů.
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Vratká prkna – původní česká divadelní hra ve ztvárnění hostujícího režiséra, divácky
úspěšná.
Muž na větvi - návrat ke kořenům ypsilonské poetiky, jeden z nejlepších a divácky
nejúspěšnějších inscenačních počinů posledních let.
Pánská šatna - divácky vděčné a úspěšné představení.
Škaredá středa - původní česká divadelní hra, diváky velice vyhledávaná inscenace.
#jsi_user – inscenace v lecčems novátorská, používá netradiční divadelní prostředky, pracuje
se s počítačovými a internetovými technikami.
Sežeňte Mozarta! – inscenace v mnoha ohledech navazující na legendárního Mozarta
v Praze, také ona pokračuje v linii osobitých ypsilonských adaptací klasických děl světového
operního repertoáru tentokrát poněkud volněji na téma Mozartovy Kouzelné flétny. U diváků
velice úspěšná inscenace.
Proměna aneb Řehoř už toho má dost (variace na téma) – divadelní adaptace
stejnojmenné Kafkovy povídky v autorské režii v Ypsilonce pravidelně hostujícího Arnošta
Goldflama. Titul potřebný, divácky jde navíc o velmi vděčné a navštěvované představení.
Swing se vrací aneb o Štěstí – navštěvovaný titul, vysoce oceňovaný a uznávaný i odbornou
kritikou.
Varieté Freda A. aneb Chytání větru – nová, diváky i odbornou kritikou velice oceňovaná
inscenace.
Deník aneb Ropuchant je v pohodě – inscenace určená pro mladé diváky, zaměřená na
jejich témata a generační cítění.
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Fotodokumentace k vybraným reprízovaným titulům 2017

Swing se vrací neboli o štěstí

Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu

Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí
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6.

Ohlasy v tisku

a) Kompletní znění recenzí
a1) Varieté Freda A. aneb Chytání větru
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Chytání větru v Ypsilonce
6.2.2017 17:02:31 Jana Soprová | rubrika - recenze

autor: archiv divadla

Nejnovější inscenace pražského Studia Ypsilon Varieté Freda A. aneb Chytání větru se
formou i tématem hlásí k formě oblíbené ypsilonské mozaiky, věnované vždy konkrétní
historické osobnosti. Jako by svým způsobem navazovala na předchozí, lehce naučný titul
Swing se vrací neboli o štěstí, zkoumající kořeny a životní styl, které swing přináší. V
novém titulu je pozornost zaměřena nejen na tanečně hudební divadlo, tedy cosi „mezi
vaudevillem, revuí a varieté“, ale zároveň jeho čelné americké představitele, proslavenou
dvojici Fred Astaire a Ginger Rogersová. Podobně jako v předchozích titulech je osazenstvo
Ypsilonky obohaceno o hosta, v tomto případě profesionálního tanečníka Jana Ondera, který
v představení nejen sám tančí, ale také se postaral o celkovou choreografii.
Scénáře i režie se ujal nestor Ypsilonky Jan Schmid (dramaturgem byl Jaroslav Etlík), o
hudební nastudování mnohých známých písní z období první třetiny 20. století se postarali
Vratislav Šrámek a Dominik Renč (který v představení zároveň hraje). Rámec příběhu
vytváří málo známý fakt, že kořeny slavného amerického tanečníka jsou v Čechách (jeho
dědeček Austerlitz prý bydlel na pražském Josefově). Tahouny příběhu je dvojice detektivů –
Petr Vršek a Kamila Kikinčuková, kteří jako parafráze na Sherlocka Holmese a jeho
pomocníka Watsona pátrají po ztracených faktech, týkajících se Freda Astaira (alias
Fredericka Austerlitze) a jeho sestry Adély, a počátků jejich americké kariéry. To však
hercům nebrání, aby se proměňovali v další postavy příběhu. Především Kikinčuková funguje
doslova jako gejzír energie, zpívá, a tančí s obrovskou vervou, jako by přímo lákala diváky,
aby se přidali. Typické ypsilonské fórky představují v krátkých scénkách či pouze replikách
legendární skladatele v době, kdy začínali. A ovšem – důležitý je v představení nejen příběh
samotný (ten je spíše záminkou) - ale především hudba, zpěv a tanec. Ginger Rogersovou, z
jejíchž vzpomínek příběh do jisté míry vychází, ve starším věku si zahrála Jana Synková,
jejího posledního manžela Oldřich Navrátil, ale pro diváky patrně atraktivnější bude mladší
alternativa Ginger – Barbora Skočdopolová, která si s chutí zatančila s Astairem Jana Ondera.
A bodovat budou bezpochyby i slavné písničky jako Cheek to Cheek, Night and Day
Puttin´on the Ritz. Svérázné ypsilonkovské varieté má odpich, energii a příjemně se na ně
dívá. Vzhledem k tomu, že se jedná o lehce stravitelnou, divácky vděčnou podívanou, neměla
by mít inscenace nouzi o publikum.
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Zatančete si s Fredem
Nová inscenace Studia Ypsilon nazvaná VARIETÉ FREDA A. aneb CHYTÁNÍ VĚTRU měla
premiéry 12. a 15. ledna, a jejím středobodem je sonda do života slavného tanečníka Freda Astaira
včetně pátrání po jeho kořenech. Autor a režisér inscenace Jan Schmid zde vychází ze zjištění, že
Astairův dědeček jménem Austerlitz žil v pražské čtvrti Josefov, a klade si otázku, zda Fred narozený
v Omaze, v americkém státě Nebraska, o tom věděl. Toto nahlížení do historie dvou minulých století
se odehrává ve stylu vaudevillu, revue a varieté, což byly formy tehdejšího amerického zábavného
divadla, a je autorem charakterizováno jako jevištní parafráze.
Je tedy celkem přirozené, že celé pátrání startuje v Praze a první melodií zaznívající z jeviště
je Dvořákovo Largo hrané na housle detektivem Holmesem (Petr Vršek). Ten se s přítomnými
postavami nadpřirozenými i reálnými shodne na tom, že je třeba začít na židovském Josefově, čemuž
pak odpovídá i sborový zpěv doplněný sóly zpívanými úžasným basem Jana Večeři. Další vzpomínání
na začátky Astairovy kariéry i její vrcholy se už odehrává v Americe, kde vedle Fredovy sestry Adély
(Kamila Kikinčuková), jeho rodičů (Jiřina Vacková a Martin Janouš), jeho dlouholeté taneční partnerky
Ginger Rogersové (Jana Synková), její matky (Renata Rychlá) a jejího posledního manžela (Oldřich
Navrátil) vzpomínají i slavní jazzoví skladatelé, a dokonce jedna postava propojující Prahu
s Hollywoodem. Tou je Hugo Hass (Pavel Nový), který skutečně ve Spojených státech úspěšně působil
a s Ginger se znal. Jako připomenutí jeho úspěšné české kariéry tu z jeviště zazní píseň Mě to tady
nebaví z Fričova filmu Ať žije nebožtík. To vše se ovšem odehrává bez Freda, ale divadelní kouzlo ho
dokáže přivolat i s mladou Giger (Barbora Skočdopolová) a navodit tak atmosféru jejich slavných
vystoupení.
Přivést na scénu představitele tak skvělého a precizního tanečníka, jakým Fred Astaire
bezesporu byl, není určitě jednoduché, ale Jan Schmid si s tímto nelehkým úkolem poradil na
výbornou. Podařilo se mu získat mladého muže v tomto oboru už velmi proslaveného, který je nejen
výborným sólistou, ale i úspěšným pedagogem. Je jím Jan Onder, jehož taneční rukopis zdobí celé
představení, kde se ovšem nechová jako hvězda, pro níž je zbytek souboru jen stafáží k sólovým
výstupům, ale naopak strhává všechny své kolegy k výborným kolektivním tanečním číslům, jejichž je
samozřejmě hlavním tahounem. Když si pak dopřeje sólo nebo zatančí s mladou Ginger, je to opravdu
ta pověstná třešnička na dortu. Většina tanečních čísel je navíc doprovázena zpěvem, tak jako je
tomu ve finále první poloviny představení, kdy zazní sborové provedení písně Cheek to Cheek od
Irvinga Berlina.
Ve druhé polovině je scénicky připomenut jeden z filmů dvojice Ginger a Fred. Je to Veselý
rozvod, oscarový film z roku 1934, v němž po řadě zápletek a záměn se Mimi s Guyem Holdenem
dopracují happyendu, k němuž jim dopomůže i slogan „Náhodou osud jen blázen nazývá“. Důležitým
momentem této části představení je také monolog o mužích v podání stárnoucí Ginger, který se
samozřejmě líbí především dámské části publika. Jedním z vrcholných momentů představení je píseň
Noc a den od Cole Portera v pěveckém i tanečním podání Jana a Barbory, kteří obě propojené
disciplíny zvládají skvěle. V kolektivním provedení tu zazní i známý hit o hotelu Ritz a finálová melodie
nás vrací na začátek, do pražského židovského města. Všemi účinkujícími tu je zazpívána tklivá píseň
Oči čornyje, a to jak v ruštině, tak v jidiš.
Celý soubor odvádí skutečně nadšené výkony, jak herecké, pěvecké a taneční, tak
i muzikantské. Ty jsou od klavíru nenápadně dirigovány Dominikem Renčem, který je spolu
s Vladimírem Šrámkem autorem adaptací použité hudby. Tato novinka svým způsobem navazuje na
představení Swing se vrací, jak hudbou, tak dobou a lokalitou, ale díky profesnímu zaměření ústřední
postavy má přece jen jinou atmosféru. Oba tituly se vlastně doplňují a pro diváka zajímajícího se o
vývoj jazzu mezi oběma válkami a s ním souvisejícího amerického tanečního a revuálního divadla,
jsou jistě přínosné. A navíc to je úžasná zábava!
Ivan Kott, 4. února 2017 (Zpravodaj Jonáš klubu)
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a2) Kostky jsou vrženy (recenze dostupné k 31. 12. 2017)

Kostky jsou vrženy
Šárka Skaláková, 18.12.2017 11:57
Studio Ypsilon uvedlo na premiérách 15. a 17. prosince poslední ze svého triptychu hudebně
pohybového divadla. Inscenace Jana Schmida Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně
pocta Jaroslavu Ježkovi odkazuje k žánru hudební revue Osvobozeného divadla, z jehož
repertoáru čerpá inspiraci, a to konkrétně ze tří hříček Voskovce a Wericha: Jednorázového
Silvestra, méně známé rané hry Kostky jsou vrženy a inscenace Don Juan & Comp., která
tvoří dějovou osu této poslední inscenace Ypsilonky. Základ tvoří hudba, zpěv, tanec, humor
a jiskřivá improvizace.
Divadlo jsem navštívila s přítelkyní, která žije v zahraničí a v Ypsilonce byla naposledy v
časech, kdy tam hrál mladý a skvělý Oldřich Kaiser. Po takové době se člověk obává návratů.
Odcházely jsme však povzneseny a v radostné euforii. Ukázalo se, že je-li dnes u nás nějaká
scéna, kde může znovu skutečně ožít hudba Jaroslava Ježka, je to právě Studio Ypsilon. Je-li
soubor, kde může znovu povstat z popela hravý, divoký a nekorektně chytrý duch
Osvobozeného divadla, jsou to právě mladí herci současné Ypsilonky.
Jaroslava Ježka zpodobňuje v hudebních i hereckých partech skladatel a pianista Dominik
Renč a nutno říci skvěle. Skutečnost, že je skladateli pozoruhodně vizuálně podobný,
autentičnost Ježkova jevištního zhmotnění jen podtrhuje. V interpretaci klavírních partů se s
ním střídá koncertní mistr Tomáš Víšek, který brilantně hraje Ježkovy méně známé i
neznámé instrumentální skladby z oblasti jazzu a hudby téměř vážné, či spíše soudobé vážné.
Protože právě v těchto nejnáročnějších skladbách předběhl Ježek natolik svoji dobu, že ještě
dnes působí avantgardně a naprosto současně. I další muzikantské výkony včetně pěveckých
jsou na skvělé úrovni. Nelze například nezmínit suverénní zpěv a herectví Lenky
Loubalové v postavách Babičky Mary a průvodkyně hrou.
Na představení se podílel i hostující tanečník a pedagog Jan Onder, který ve Studiu Ypsilon
v uplynulé sezoně vytvořil choreografii a titulní roli v inscenaci Varieté Freda A. V jeho
volbě měli tvůrci Studia Ypsilon doslova šťastnou ruku. Brilantní tanečník, kterého zná široká
veřejnost z televizní soutěže StarDance, se ukázal být nejen nadaným divadelním
choreografem, ale také invenčním pedagogem. Za lehkostí, s níž mladí herci zvládají tanec i
četné prvky z pantomimy, lze tušit nejen jejich talent, ale i jeho promyšlené, důsledné vedení.
Onder zajisté pracoval s převážně mladým týmem herců mimořádně pohybově i hudebně
nadaných, ale právě díky jeho vedení našel každý z nich svůj vlastní osobitý pohybový výraz,
charakterizující jeho postavu. Onder sám zpodobňuje ústřední postavu mladého Dona Juana,
pojatou proti zažitému stereotypu: Don Juan jako mladý hodný chlapec, toužící po lásce a
narážející na svět, kterému nerozumí, tráví většinu času na jevišti v různých stádiích
alkoholového opojení.
Divák, který neví, že je jeho představitel brilantní profesionální tanečník, zaznamená sice
udivující bravuru jeho pohybu, ale sólistu v něm nepozná. Schopnost zcela organicky a
skromně zapadnout do týmu svědčí jak o citu Jana Ondera pro divadlo, tak o pevném režijním
vedení Jana Schmida. Ypsilonka je velmi týmové divadlo, kde se herec s ambicemi sólisty
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paradoxně neprosadí. Sebelepší sólista zde vyčuhuje, nezapadá, ruší celek. Přes pečlivou
choreografii a propracovanost každé jednotlivé postavy je v představení ponechán velký
prostor improvizaci. Mladí herci a herečky jiskří, proměňují se jako chameleoni a při vší
nadsázce zůstávají pravdivě přirození.
Málokterému generačnímu divadlu se podaří po desítkách let uchovat ducha, s nímž začínalo.
Zpravidla ten duch zemře s odchodem nejsilnějších osobností, které ho utvářely. Někdy ani
nemusejí odejít, stačí, že se vyčerpají, zeslábnou a jejich divadlo se potápí jako loď bez
kapitána. Otec zakladatel Jan Schmid zdaleka neumdlel. Síla jeho invence nespočívá jen v
autorství a režii, ale také v umění obklopit se lidmi stejné krve. Ypsilonka je stále živá, chytrá
a brutálně hravá jako před lety.

Recenze: Poctě Jaroslavu Ježkovi tak trochu ubližují Voskovec
s Werichem
M. Třešňáková 22. 12. 2017, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2340382-recenzepocte-jaroslavu-jezkovi-tak-trochu-ublizuji-voskovec-s-werichem
Divadelní revue nebývá na českých jevištích příliš oblíbeným žánrem. Důvod je zřejmý. Je to
totiž velmi náročná forma. Revue je sestavená z různorodých složek (divadlo, hudba, tanec),
aby fungovala, musí být svižná, vtipná a realizována na profesionální úrovni. Jedno z mála
divadel, které se touto formou u nás systematicky zabývá, je Studio Ypsilon, které v premiéře
uvedlo inscenaci s komplikovaným názvem Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta
Jaroslavu Ježkovi.
Podle autorů se jedná o třetí díl z triptychu, jemuž předcházely hry Swing se vrací neboli O
štěstí a Varieté Freda A. aneb Chytání větru, které zpracovávaly sice rozdílná témata, ale byly
uchopeny stejnou revuální formou. Divadelní koláž byla od počátků Ypsilonky jejím
stěžejním žánrem a herecký soubor byl vždy sestavován s ohledem na jeho potřeby.
Herci museli umět nejen hrát, ale i zpívat, být pohybově zdatní, mít smysl pro improvizaci a v
ideálním případě oplývat osobitým kouzlem, doprovázeným tvůrčím nábojem.
Není příliš co hrát
Výrazně omlazený ansámbl Ypsilonky se chopil realizace poslední hry energicky, s vervou,
nadšením a řemeslnou vybaveností. Je evidentní, že skečový půdorys, prokládaný písněmi
více či méně známými, jim vyhovuje. Zpívají, tančí, hrají na hudební nástroje, jenom herecká
složka je trochu zrazuje. Není to ale až taková chyba herců samotných. Problémem totiž je, že
nemají příliš co hrát.
Autor scénáře a také režisér Jan Schmid si jako dramatickou osu představení vybral ne příliš
povedenou hru Voskovce a Wericha Don Juan and comp. Počin je to jistě zajímavý, nikoli
však nosný. Hra sama o sobě není příliš vtipná a herecký kolektiv tento handicap nepřekonal.
V jinak povedeném celku působí tato základní složka spíše jako vynucené zlo.
Vítězí hudba, zpěv, improvizace
Přitom ve chvílích, kdy se inscenace odkloní od interpretace hry a ke slovu se dostanou další
revuální atributy, tedy hudba, zpěv, tanec (choreografie Jan Onder) či nepředvídaná
improvizace, srší z jeviště energie, švih a zábava v tom nejlepším smyslu slova.
Na tomto poli je Ypsilonka neporazitelná, nota bene, když si pohrává s Ježkovou melodičností
a texty V + W. Nápadité a citlivé pěvecké a hudební nastudování, které je, jak jinak v tomto
divadle, dílem Miroslava Kořínka, je přední devizou představení. Muzikantskou lahůdku pak
z něj činí několikeré vystoupení klavírního koncertního mistra Tomáše Víška, který se dílem
Jaroslava Ježka programově léta zabývá.
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Možná, kdyby se povedlo komplikovaný název zjednodušit „jen“ na Poctu Jaroslavu Ježkovi,
nebylo by představení vůbec co vytknout. Nicméně, ten kdo má rád tvorbu Jaroslava Ježka a
Voskovce a Wericha s přídechem ypsilonovské poetiky, neměl by si nechat toto představení
ujít.

Nová revue Studia Ypsilon připomíná slávu
Osvobozeného divadla
70%
Pražské Studio Ypsilon uvedlo revue Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta
Jaroslavu Ježkovi. Inscenace diváka náležitě pobaví a připomene mu nadčasovost skladeb
slavného jazzového hudebníka.
Poněkud netradičně se jeví nová inscenace Studia Ypsilon s názvem Kostky jsou vrženy aneb
Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi. Jedná se totiž o divadelní revue, tedy
představení, které zahrnuje nejrůznější mluvené, hudební i taneční výstupy, provázané
jednoduchým dějem. Režisér Jan Schmid tímto neobvyklým způsobem vzdává hold
Osvobozenému divadlu a hlavně osobnosti Jaroslava Ježka.
Představení vychází z původní inscenace Osvobozeného divadla DON JUAN & COMP ze
třicátých let, v níž Jiří Voskovec a Jan Werich od základu přetvořili starou legendu o
španělském záletníkovi. Z Dona Juana totiž učinili nezkušeného a stydlivého mladíka, jenž
je naopak obětí hrátek a svádění temperamentních žen.
Děj se odehrává v blíže nespecifikované jihoamerické zemi, na dvoře jistého guvernéra, jehož
dva rádcové plánují ukrást vzácný poklad, vyvolat státní převrat a uprchnout do
zahraničí. Na scénu přichází mladý, nesmělý a velmi nešťastný Don Juan, který se má stát
manželem guvernérovy dcery Isabel. Co na tom, že skutečná Isabel zemřela a rádcové místo
ní nastrčili jakousi prostořekou dívku, jen aby mohli dotáhnout své spiknutí do konce.

Jednoduchý děj
Jak tomu už u revue bývá, děj je veskrze jednoduchý a jeho účelem je hlavně to, aby (téměř
skečové) představení působilo koherentně a divákovi dávalo smysl. Takové pojetí
inscenace – které odkazuje na meziválečnou tradici Osvobozeného divadla – dnes není zcela
obvyklé, což je ve výsledku pozitivem. Příliš obdobně koncipovaných představení by bylo
spíše na škodu.
Jakkoli inscenace navozuje atmosféru silvestrovské noci třicátých let v Osvobozeném
divadle, žádní z herců nepředstavují osobnosti Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Jak členové
ansámblu na začátku revue podotýkají, za velikány meziválečného divadla jsou v ten večer
tak trochu všichni. Tento projev úcty a respektu ze strany režiséra je příjemným
překvapením.
Postavu Jaroslava Ježka, bez něhož by hudební revue fungovala jen stěží, ztvární skladatel
Dominik Renč. Ačkoli na jevišti nemá příliš prostoru – většinu času tráví u piana – jeho
herecký výkon je opravdu skvělý a divák má pocit, jako kdyby vskutku sledoval slavného
jazzového hudebníka. Zajímavým zpestřením je pak občasná přítomnost koncertního
mistra Tomáše Víška, který se dílu Jaroslava Ježka dlouhodobě věnuje.
25

Komedie, která neomrzí
Vedle fenomenálního Dominika Renče podávají skvělý herecký výkon i nová tvář divadla
Lumíra Přichystalová, Jan Onder v roli Dona Juana či Jan Večeřa coby guvernér.
Po pěvecké a taneční stránce není, co bychom ansámblu vytkli, snad jen že hromadná
choreografie místy působí poněkud zmateně.
Revue, jakkoli inspirována třicátými léty, se pokouší být aktuální a zejména v kostýmech
nalezneme celou řadu moderních prvků, např. větrovku Dona Juana či zářivě barevné
tenisky ‚Jaroslava Ježka‘. Přestože pár minut trvá, než si divák přivykne, soudobé kostýmní
prvky ve výsledku podtrhují komičnost celého představení.
Mírným nedostatkem jsou některé žerty a anekdoty na hraně vkusu, které inscenaci – zcela
zbytečně – přibližují k frašce. Je však pravděpodobné, že Studio Ypsilon a režisér Jan
Schmid jen reagují na požadavky moderního diváka, kterého občasné dvojsmysly
a lascivnosti nezaskočí, a to dokonce ani v revui odkazující na Osvobozené divadlo.
Nová revue Studia Ypsilon je tedy vtipnou nenáročnou inscenací, kterou doporučujeme
zhlédnout právě v období adventu. Nejvíce si ji pak užijí milovníci Osvobozeného divadla a
Ježkova jazzu.
Informuji.cz, Radek Karkovský, 20. 12. 2017
Potěšila mě nová revue divadla Ypsilon „Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta J. Ježkovi“.
Totální divadlo – herci jsou i tanečníky a zdatnými hudebníky, revue má neuvěřitelný spád.
Dynamická choreografie Jana Ondera, moderní výprava scény pod obřími Ježkovými brýlemi.
Populární písně J. J. v nových aranžmá, ale i méně známé klavírní skladby v podání „Mr. Nobody“,
koncertního mistra Tomáše Víška... Strhující představení Ypsilonky!
(Jiří Slíva, Reflex 21. prosince 2017)

26

b) Mediální ohlasy k dalšímu dění ve Studiu Ypsilon
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7., 8. Ocenění, účast na festivalech, další projekty divadla
(Resumé nejdůležitějších událostí roku 2017)
Panská šatna / 60. repríza / 6. ledna
iJá / 50. repríza / 9. ledna
Varieté Freda A. / veřejná generálka / 11. ledna
Varieté Freda A. / premiéry / 12. a 15. ledna
Tančící dům / navázání spolupráce v rámci uvedení novinky Varieté Freda A. / od ledna 2017
#jsi_user / představení u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu / 7. února
Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu / 50. repríza / 14. února
Deník aneb Ropuchant je v pohodě / premiéra / 17. února
Muž na větvi/ 50. repríza / 5. března
Vratká prkna / 100. repríza / 20. března
Melena 80 / vzpomínková akce u příležitosti nedožitých osmdesátin scénografa Miroslava Meleny
/ 21. března
Cena Thálie 2016 / prof. Jan Schmid se stal laureátem Zvláštní ceny Kolegia za mimořádný přínos
českému divadelnímu umění / 25. března
Babička se vrací aneb… / 100. repríza / 20. dubna
Ztracená existence: Shakespeare na flipchartu / premiéra hostujícího souboru / 4. května
Svět knihy 2017 / účast na Mezinárodním veletrhu a literárním festivalu / 12. - 14. května
Famelab 2016 / národní finále populárně-vědecké soutěže / 14. května
Srdce s láskou darované / slavnostní vyhlášení vítězných školních kolektivů v PSPČR pod záštitou
jejího předsedy, Ypsilonka patronkou soutěže / 22. května
Dětský Galavečer / přehlídka dětských představení, Stradea – Strašnická dětská agentura / 29. května
Klauzury DAMU / závěrečné zkoušky pod vedením Jiřího Havelky / 30. května
#jsi_user / uvedení na Zlín Film Festivalu / 31. května
B. Holiček a kol.: Těs(k)no / premiéra / 11. června – zrušeno
Jerome Klapka Jerome / křest audioknihy, čte M. Dejdar, kmotři: J. Lábus, J. Synková / kavárna
Studia Ypsilon / 13. června
Beachvolejbal TeatroCup / účast na rozloučení s divadelní sezonou ve sportovním duchu / 20. června
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Faust a Markétka / první představení sezony 2017/2018, 95. repríza / 11. září
Slavnostní zahájení sezony / živá hudební produkce v pasáži Olympic a prohlídky zákulisí / 12. září
T. G. M. aneb Masaryk v kostce / představení u příležitosti 80 výročí úmrtí T. G. M. / 14. září
O květině / křest knihy spisovatelky Zuzany Maléřové / 2. října
Zapomenuté divadlo Ateliér / křest knihy Josefa Máry / 10. října
Manželství v kostce / inscenace hostujícího Divadla Komediograf v Ypsilonu; první uvedení
v Ypsilonu / 17. října
Stivín vecne živý 50+25 / koncert u příležitosti životního jubilea J. Stivína / 22. října
Noc divadel / celoevropská divadelní výroční událost / 18. listopad
Škaredá středa / představení u příležitosti připomenutí nedožitého jubilea scénografa Jaroslava
Maliny 5. prosince / 7. prosince
Hlava Medúzy / 300. repríza / 8. prosince
Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi / veřejná generálka / 14. prosince
Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi / premiéry / 15. a 17. prosince

Varieté Freda A., foto z premiéry

Slavnostní předání Cen Thálie
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Svět knihy 2017

Slavnostní zahájení sezony 2017/2018

Noc divadel 2017
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9. Hosté divadla v daném roce (spolupořadatelství)

10.

Výkonové ukazatele (návštěvnost, tržebnost, náklady na jednotlivé inscenace)
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11.

Zpráva o výsledku hospodaření
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a) Tabulky k rozboru ekonomické činnosti
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12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři
Studio Ypsilon je příspěvkovou organizací Magistrátu Hlavního města Prahy, který je jeho
zřizovatelem.

Studio Ypsilon v roce 2017 partnersky spolupracovalo s opavskou tiskárnou Optys, spol. s r. o., která
poskytuje tiskové služby (propagační materiály apod.) v objemu odpovídajícímu jednomu zadanému
představení na velké scéně.
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