SPÁLENOU ULICÍ JINAK

CHODIT A VIDĚT
JAKO NÁVOD DO ZIVOTA

Vzpomeňme na Zdeňka Hořínka. Tento divadelní kritik a významný teoretik, dramaturg a také osobitý ne-herec by 15. listopadu
oslavil devadesátiny. Vybrali jsme z jeho doslovu ke knize Jana
Schmida Jak mě zabil slon o cestách Ypsilonky do světa pár myšlenek a postřehů, které je dobré si přečíst i dnes. Text, který nese
trefný název Chodit a vidět, zde nabízíme nejen jako určité poučení o Y-poetice, nadčasové, a přitom stále proměnlivé, ale také
jako možný návod do života: jak umět lépe žít. Což Hořínek
ve svém zasvěcujícím textu vysvětluje a názorně ukazuje právě
na Janu Schmidovi, jeho osobitém způsobu vnímání života i tvorby, včetně psaní i toho, jak vidí navštěvovaný známý i neznámý
svět: „Pohybovat se je možno všelijak. (…) Někdo chodí hlavně
pro chůzi samu (to je můj případ) a vidí v ní šifru lidského údělu:
život je cesta. Jan Schmid, o něhož tu jde, chodí proto, aby se díval. Ale dívá se proto, aby viděl. Nepíše cestopisy, ale cestozpyty.
Nepopisuje jenom to, co vidí, ale zkoumá, co je pod tím a za tím,
jak a v jakých souvislostech to vegetuje a funguje. Nejde-li a nemůže-li jít o cesty prvotní, může jít přesto o cesty alespoň zčásti
objevitelské, vidí-li nejen to, co vidí ostatní, ale navrch i to, co vidí
jen on sám. A nejen vidí! Též slyší, hmatá, čichá a chutná. To vše
se podivuhodně prolíná: náš pozorovatel má stejně pozorný jazyk jako mlsný zrak. Tato možnost objevovat tam, kde je zdánlivě
všechno známé, plyne ze způsobu vidění, který lze označit jako
naivní. Není to ovšem naivita původní, naivita dětí nebo primitivů,
jejímž předpokladem je zvídavá nevědomost. Jde o naivitu metodickou a záměrnou, rozvíjející magický předpoklad „jako by“: jako
bych nevěděl, jako bych viděl poprvé. Zvídavý úžas a úchvat ho
osvobozuje od předsudků a vedou ho nevyzpytatelnými směry.
Jeho kompasem je osobní zaujetí právě zde a nyní. (…) Z výslovně přiznané záliby v odbočkách, oklikách, margináliích lze odvodit
Schmidovu uměleckou metodu montáže nebo koláže, spojující
věci na základě asociací, analogií, metafor. Nejsou to v žádném
případě zákonitosti apriorně vyspekulované, direktivní a skutečnost znásilňující, je to přirozené přesouvání pozornosti z věci na
věc ve světě plném překvapení a zázraků, kdy zaujme stejně vysoké jako nízké, monumentalita jako banalita. S tím jsou pak samozřejmě spojeny i proměny zorného úhlu a žánru. Vážné se střídá s komickým, idyla s dobrodružstvím, satirický pohled s úvahou,
reflexí, meditací. (…) Jan Schmid nejen vidí svět jako divadlo, ale
jeho divadlo je též obrazem a výrazem světa, jak jej vidí při svých
výzkumných cestách. Z [jeho] divadla vyzařuje otevřenost světu
se všemi překvapivostmi, nahodilostmi a dobrodružstvími života.
Otevřené divadlo jako důsledek tvůrcova otevřeného způsobu
života v pohybu. Divadlo, které není uvězněno ve svých zdech,
protože přes ně vidí daleko ven. Divadlo, které neztratilo smysl pro
hru, transcendenci a tajemství neznáma.“
No není dobré si to dnes opět znovu přečíst?
-red-

V sobotu 18. září se Studio Ypsilon svým doprovodným programem poprvé
zapojilo do oblíbených každoročních sousedských slavností ZAŽÍT MĚSTO
JINAK, a to v návaznosti na své velkolepé kmenové představení SPÁLENÁ 16,
nastudované v době těsně před covidem právě s myšlenkou poznat „své“
místo, dům a ulici více do hloubky. Součástí atraktivního programu byly dvě
komentované procházky Spálenou ulicí, dopolední s historikem umění doc. PhDr.
Richardem Biegelem, Ph.D. a odpolední s historikem doc. PhDr. Petrem
Kourou, Ph.D., který vystupuje i v samotné inscenaci Spálená 16, jejíž večerní
uvedení bylo zlatým hřebem celodenního programu. Procházky začínaly v Ypsilon CAFÉ v pasáži Olympic uvítáním a posezením nad šálkem kávy. K tomu
na úvod zahráli a zazpívali herci Ypsilonky. Procházky se navzájem lišily, oběma však byla společná návštěva barokního kostela Nejsvětější Trojice, kde zazpíval přední český barytonista Roman Janál (v představení Spálená 16 také
hostující) za varhanního doprovodu Ireny Chřibkové. Napsali nám: „To bylo
to nejlepší, co jsme dnes viděli a zažili! Příští rok příjdeme určitě znovu!”

YPSILONKA
PŘÍTOMNOSTI
ANEB D IVAD LO
VZ ÁJE M NOSTI

Milý pane Tichý, jsme rádi, že jste
přijal nabídku uskutečnit u nás
Shakespearův Sen noci svatojánské
tak, aby to nakonec bylo po našem
i po Vašem způsobu, tedy dohromady živým představením, třeba jen skeletem původního kusu a v nějakém porovnání s tím, co tenkrát Shakespeare nemohl o dnešku vědět (nebo se mu mohlo jen zdát) a co do jeho
komedie pravděpodobně přinesete z přítomné současnosti Vy. Lze o tom
něco napovědět? A možná k tomu dodat i něco o sobě?
I já jsem rád, že můžu inscenovat Sen noci svatojánské. Jednak proto, že mi
přijde Ypsilonka jako obzvlášť živé divadlo, které si umí hrát. A Sen noci svatojánské coby klasika hravost potřebuje. A pak jsem Shakespeara na rozdíl od
Molièra ještě nikdy nepotkal, a i to mě lákalo. Napovědět zatím jde jen tolik, že
se snažíme společně oživit příběh tak, aby se nás dnes co nejvíce týkal. Verše
někde zachováváme, jinde text bereme jako inspiraci a vytváříme nový. Něco
vzniká improvizací. Snažíme se, aby divák měl co nejvíce vjemů a témat, které
může nasát. V době „po covidu“ mě zajímá propojení hlediště s jevištěm. Jak to
udělat, aby každou chvíli byl člověk vtahovaný do hry a nebyl to atak, ale spíš
vtažení dovnitř. Jak dosáhnout toho, aby se divák cítil součástí hry a večera tak
přirozeně, že ani neví, jak se to stalo. A pak je tu hlavní téma Snu – láska v různých proměnách, na ní se ani za staletí zřejmě nic nezměnilo. Pro nás je to ale
výzva, jak se jí dotknout tak, aby se dotkla diváků i herců na jevišti a propojila je.
Aby se ukázalo, jak dokáže být mocná. K tomu se hodí citát od Johna Lennona:
„Máš-li lásku, máš všechno.“ I proto se mi zdá dobré vytáhnout lásku z kouta,
oprášit, posvítit si na ni, vyzvednout na odiv. Přes všechno, co vyvádí, si to přeci
jen zaslouží. A co ke mně? Jsem táta 3 dětí a asi 35 divadelních představení pro
děti i dospělé. K divadlu jsem se dostal náhodou, když jsem doprovázel kamaráda z gymnázia na přijímací zkoušky na JAMU a abych nejel jen tak, přihlásil
jsem se na obor divadelní režie. Jiný kamarád mě přivedl k malování, kreslení
a psaní. Oběma jsem za to vděčný, protože jinak bych byl dnes pravděpodobně
kriminalistou, a to je určitě nebezpečnější než divadlo. Rád se divím, chodím
různými cestami a mlsám lékořici, která prokazatelně udržuje dobrou náladu,
a přesto není dosud zakázána.
Martin Tichý

 



SEN NO CI SVATOJÁNSKÉ ,
JAK SE NÁM ZDÁ
(poněkud i jako Svátek osla)
Z první čtené zkoušky

Prvním velkým titulem sezóny 2021/22
je adaptace bláznivé Shakespearovy komedie, kterou uvádíme pod názvem Sen
noci svatojánské, jak se nám zdá
(poněkud i jako Svátek osla) v režii
Martina Tichého a v bezvadném obsazení. Premiéry proběhnou 3. a 5. prosince.
A protože je na co se těšit, pro nedočkavce
jsme už 13. října vyhlásili facebookovou
soutěž o volné lístky na některou z prvních tří repríz 6., 12. nebo 17. prosince:
DOTKNĚTE SE LÁSKY
Soutěžit můžete až do konce listopadu. Sledujte náš facebookový profil Studio Ypsilon,
dozvíte se víc ;)
„Amor je dítě, co si rádo hraje, a proto láska
vždycky bláznivá je.“ (W. Shakespeare)

ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY 2021/22

V pondělí 6. září ve 12:00 hodin jsme jako každý rok zahajovali
v pasáži Olympic novou sezónu s přáním, aby se povedla a jakýkoli virus se jí tentokrát už vyhnul obloukem. Zpívali jsme, bavili se,
vše živě vysílali na Facebooku Studia Ypsilon a společně s našimi
diváky a příznivci se příjemně naladili i na večer, na první představení sezóny KOSTKY JSOU VRŽENY, věnované Jaroslavu Ježkovi, jehož 115 let od narození jsme si letos v září připomněli.

Dlouho očekávaná fotografická kniha mapující především nedávno uplynulé pětiletí Studia
Ypsilon právě vyšla. Kniha navazuje na předchozí výpravnou publikaci Cesta Ypsilon, která historii Ypsilonky chronologicky představila
v celkem sto devatenácti titulech, jež naše divadlo uvedlo od svého počátku až do roku 2014.
Nová kniha jedinečným způsobem shrnuje především dění let 2015 až 2019, s pokračujícím
číslováním dalších nových inscenací. Autorem
většiny fotografií je Jiří Kottas. Kniha, jejíž celý název zní Ypsilonka přítomnosti aneb
Divadlo vzájemnosti, s přesahem do minulosti, aby nám budoucnost neutekla, se soustřeďuje, kromě malého odkazu na minulost Y-scény, zejména na pět posledních let
právě žité etapy Divadlo vzájemnosti. Té je věnován také úvodní zasvěcující text Jana
Schmida, napsaný ještě v době intenzivních příprav inscenace Spálená 16 (kdy o koronaviru zatím nebylo ani vidu ani slechu). Historický kontext a přehledné uvedení i do
předchozích vývojových období divadla – od počátečního Třesku (1963 až 1968) přes
etapy Divadlo svět (1969 až 1974), Divadlo člověk 1974 až 1988) a Divadlo souvislostí
1989 až 2014) – nabízí závěrečná shrnující studie Historie Studia Ypsilon v kostce od
Evy Kulové (též anglicky). Kniha se připravovala dosti dlouho a její dokončení přerušily události spojené s pandemií covidu-19. Proto vyšla později, než bylo zamýšleno.
Za velkého zájmu veřejnosti byla kniha poprvé prezentována ve dnech 23. – 26. 9. 2021
na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, kde 25. 9. proběhla také beseda nad
knihou spolu s autogramiádou herců Studia Ypsilon. Oficiální slavnostní křest knihy
za účasti členů souboru Studia Ypsilon se chystá. Těšíme se a brzy dáme vědět.

Jubilejních 55 repríz má za sebou Proměna (7. 10.), 333 oslaví
Hlava Medúzy (5. 11.), 200 Drama v kostce (9. 11.), 100 Pánská šatna
(15. 11.), 50 Sežeňte Mozarta! (13. 12.) a 80 Škaredá středa (22. 12.).
je o dětství, školních letech a všeO tom, proč je právě tím, čím je,
možných souvislostech, jež ho vedly až k založení Ypsilonky a zformování vlastní svébytné poetiky, hovořil Jan Schmid v poutavém rozhovoru,
který vyšel 11. 9. 2021 v Deníku Víkend. Jako možné životní krédo z něj
„
vytrhujeme: „Smyslem
je udržet si kousek vlastního dětství po celý život.“
Ceny Mistr zábavního umění 2021 letos udělilo umělecké sdružení
ARTES také Martinu Dejdarovi a Jiřímu Lábusovi, kteří byli zároveň uvedeni i do Síně slávy zábavního umění. Předání tradičních Zlatých masek zábavy proběhlo 5. září na palubě pražského Botelu Albatros. Gratulujeme!
Také pro archiv natáčíme 2. 11. televizní záznam představení Swing
se vrací
vrací, 13. a 14. 12. pak točíme rovněž inscenaci Sežeňte Mozarta!,
kterou jsme už dva roky nehráli a hodláme si to proto pořádně užít.
Vždyť tento geniální skladatel je už v Ypsilonce jako doma!
Noc divadel 2021
2021. Již tradičně se třetí listopadovou sobotu zapojujeme do mezinárodního projektu Noc divadel. Letošní 9. ročník s podtitulem Fresh Air se uskuteční 20. 11.
Gratulujeme Jiřímu Lábusovi
Lábusovi, který 17. 9. převzal na Febiofestu
cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii.
Zapojili jsme se do projektu Moje město pro podporu kulturního
a společenského života v Praze.
Ke krásným kulatým čtyřicátinám 13. 12. gratulujeme Martinu
Bohadlovi alias Jaromíru Krejcarovi ze Spálené 16 a také překrásnému
nadhasiči Čeňkovi z Národní tragédie.
Křest nové knihy české diplomatky Dany Huňátové s příznačným názvem Matka diplomatka se v Ypsilonce uskuteční 26. 11. za doprovodu kapely Tata Bojs.
V září odstartoval 8. ročník celostátního projektu Srdce s láskou darované
rované, jehož je Studio Ypsilon od počátku patronem.
Chystáme spuštění e-shopu, také s nabídkou lákavých knižních titulů
z produkce Nakladatelství Studia Ypsilon. Stále platná nabídka: dárkové
poukazy a malé předplatné.


PODCAST(Y): YPSILONKA SE PTÁ. Koho už jste si také mohli
poslechnout: P. Koura, P. Kopecký, O. Havelka, M. Šotek, S. Slavický.



ŠKOLA YPSILON se nám vrací
Začalo to před více než rokem jako jeden z prvních online počinů „té
doby“. Premiérou 26. září 2021 se Škola Ypsilon a její zábavné putování světem vyjmenovaných slov konečně přesunuly na divadelní
prkna, kde si dospělí i děti mohou konečně naživo užít ty nejlepší
písničky, scénky i pohádky, které v pořadu vznikly. A třeba i něco
navíc, protože o improvizaci ve Škole Ypsilon není nouze.
Cabaret Calembour / PLEJTVÁK / 3. listopadu a 15. prosince
v 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon / Komedie Milana Šotka
o boji o sedm obratlů. / režie: M. Šotek
Divadlo VOSTO5 / SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ / 4. listopadu v 19.30
hod. na Malé scéně Studia Ypsilon / Osudový příběh nejúspěšnějšího
českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty. / režie: O. Cihlář

Utíkejte, slečno Nituš! 23. listopadu v Jičíně v 19.00 hod.

HRAJE
1. po 19.30 Rusalka
nejen pode Dvořáka
Divadlo
J. Vrbová
2. út 19.30 Swing se vrací hosté: J. Zelenková Divadlo
3. st 19.30 Cabaret Calembour:
Plejtvák
Malá scéna
4. čt 19.30 VOSTO5:
Slzy ošlehaných mužů Malá scéna
5. pá 19.30 Hlava Medúzy
Malá scéna
7. ne 19.30 Spálená 16
Divadlo
8. po 19.30 Škaredá středa
Divadlo
9. út 19.30 Drama v kostce
Malá scéna
10. st 19.30 Utíkejte, slečno Nituš!
Divadlo
11. čt 10.00 Hudbajky
Divadlo
12. pá 19.30 Babička se vrací
Divadlo
14. ne 15.00 Vosička
Malá scéna
15. po 19.30 Pánská šatna
Divadlo
16. út 10.00 Hudbajky
Malá scéna
17. st 19.30 Spálená 16
Divadlo
18. čt 10.00 Škola Ypsilon
Malá scéna
19.30 Swing se vrací host: J. Zelenková Divadlo
19. pá 19.30 Národní tragédie aneb
Překrásný nadhasič
pražský
Divadlo
20. so 18.00 Noc divadel
Divadlo
22. po 19.30 Drama v kostce
Malá scéna
24. st 19.30 Hlava Medúzy
Malá scéna
25. čt 19.30 Vratká prkna
Malá scéna
28. ne 19.30 Národní tragédie aneb
Překrásný nadhasič
pražský
Divadlo
29. po 14.00 Hudbajky
Malá scéna
30. út 19.30 Proměna aneb Řehoř
už toho má dost
Malá scéna
OBCHODNÍ CENTRUM STUDIA YPSILON – PASÁŽ OLYMPIC
www.ypsilonka.cz, e-mail: obchodni@ypsilonka.cz
Denní pokladna, Obchodní oddělení – 702 290 811, 224 054 333
otevřeno po–pá 9.00–18.00 hod.
Večerní pokladna (původní pokladna) – 702 290 811, 224 054 090
otevřeno ve dnech, kdy se konají představení dle programu Studia Ypsilon 18.15 – 19.30 hod.

William Shakespeare
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ,
JAK SE NÁM ZDÁ
(poněkud i jako Svátek osla)

Nejhranější komedie největšího dramatika všech dob. Hra
o bláznivých proměnách lásky, které se můžeme smát,
zoufat si, nebo se z ní radovat. Hra o lásce šťastné i nešťastné, o lásce náctiletých i dospělých, o lásce po letech
i o lásce k divadlu. Vzniká láska v očích, nebo v hlavě? Je to
jen chemie, nebo za ní je něco tajemného? A proč se zamilujeme i do osla? Možná proto, že láska je největší silou na
světě. Těžko se chytá, dělá si, co chce. Prožijte ji na představení v Ypsilonce. Vydejte se s námi do tajuplného lesa,
kde je možné cokoli. Přijďte se naočkovat láskou, a přitom
se skvěle pobavit. / hrají: P. Vršek, R. Rychlá, J. Bradáč,
P. Labudová, K. Mende, B. Skočdopolová, L. Přichystalová, V. Soumarová, P. Nový, J. Večeřa, L. Loubalová, M. Bohadlo, M. Novotný / režie: M. Tichý / výprava: O. Zicha /
hudba: D. Renč / projekce: E. Bartoš / pohybová spolupráce: B. Skočdopolová / dramaturgická spolupráce: J. Etlík /
premiéry: 3. a 5. 12. 2021

Jan Večeřa etc.
ŠKOLA YPSILON

Zábavně naučné představení pro děti – škola hrou! Původně
internetový pořad pro děti (ale nejen pro ně) vysílaný v době
koronaviru živě z Ypsilonky se vrací, aby se mohl proměnit z živého vysílání na živé setkání přímo v divadle. / hrají: J. Večeřa,
L. Přichystalová, J. Bradáč / režie: J. Večeřa / výtvarná spolupráce: O. Zicha / hudba: J. Večeřa a J. Bradáč /
premiéra: 26. 9. 2021

2. čt 11.00 Sen noci svatojánské,
jak se nám zdá VEŘEJNÁ GENERÁLKA Divadlo
3. pá 19.30 Sen noci svatojánské,
jak se nám zdá
Divadlo
5. ne 19.30 Sen noci svatojánské,
jak se nám zdá
Divadlo
6. po 19.30 Sen noci svatojánské,
jak se nám zdá
Divadlo
7. út 19.30 Vánoční večery
Divadlo
8. st 10.00 Škola Ypsilon
Malá scéna
9. čt 19.30 Vánoční večery
Divadlo
10. pá 16.30 Hlava Medúzy
Divadlo
12. ne 19.30 Sen noci svatojánské,
jak se nám zdá
Divadlo
13. po 19.30 Sežeňte Mozarta!
Divadlo
14. út 10.00 Sežeňte Mozarta!
Divadlo
19.30 Pánská šatna
Divadlo
15. st 19.30 Cabaret Calembour:
Plejtvák
Malá scéna
16. čt 10.00 Vosička
Malá scéna
19.30 Vánoční večery
Divadlo
17. pá 10.00 Hudbajky
Malá scéna
19.30 Sen noci svatojánské,
jak se nám zdá
Divadlo
19. ne 19.30 Vánoční večery
Divadlo
20. po 19.30 Hlava Medúzy
Malá scéna
21. út 19.30 Pánská šatna
Divadlo
22. st 19.30 Škaredá středa
Divadlo
Změna programu vyhrazena
Vstupenky lze koupit, rezervovat nebo objednat: osobně (v pokladnách Studia Ypsilon),
telefonicky (702 290 811, 224 054 333, 224 054 090), SMS zprávou (702 290 811),
e-mailem (obchodni@ypsilonka.cz), písemně (Spálená 16, 110 00 Praha 1),
on-line (www.ypsilonka.cz – program a nákup).
Platba vstupenek je možná: hotově, kartou, převodem, na fakturu, on-line.
Vrácení a výměna vstupenek je možná pouze v případě změny nebo zrušení představení, a to stejným způsobem jakým byly vstupenky zakoupeny – bližší informace
v této souvislosti sděluje obchodní oddělení, více naleznete také na webových a facebookových stránkách Studia Ypsilon.
Divadelní klub je otevřen po–pá 9.00–23.00 hod., so–ne hodinu před představením
a po představení do 23.00 hod.

Jan Bradáč, Kryštof Mende
HUDBAJKY
aneb Skrytý život nástrojů

Již dlouho převládá názor, že nástroje mají duši. Je téměř
faktem, že mají svůj charakter a dlouhé příběhy. Většina
hráčů vám potvrdí, že dokonce umí trápit lidi. Je znepokojující, že mají něco za lubem! Pojďme se tomu společně dostat na kobylku! / hrají: J. Bradáč, K. Mende / režie a hudba:
J. Bradáč, K. Mende / výprava: O. Zicha / premiéra: 15. 1. 2019
/ inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Jan Schmid a kol.
SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ

Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omlazující zážitek. Pro mladé je objevem a trendem, pro starší nestárnoucí záležitostí. Swing je svižnou harmonií pro život, poskytuje uvolnění a potěšení,
přinášející nadhled a štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá
tělem. / hrají: P. Labudová nebo J. Šteflíčková, B. Skočdopolová, K. Kikinčuková nebo L. Přichystalová, M. Plánková,
J. Jiráň, J. Štědroň, R. Rychlá, J. Vacková, K. Mende, J. Bradáč,
M. Bohadlo, M. Janouš, J. Večeřa, D. Renč, M. Kořínek,
P. Hasman, J. Noha, F. Uhlíř a hosté J. Vrbová nebo J. Zelenková,
J. Korn a další / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební
adaptace a nastudování: M. Kořínek, J. Jiráň, M. Bohadlo
a D. Renč / dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 15. a 17. 1. 2016

Swing se vrací
neboli O štěstí

Michal Čunderle
VOSIČKA
aneb Jak byla vosa Marcelka ráda, že je

Malá inscenace o vosičce, která se narodila bez křidélek,
a přesto si nezoufá. Představení plné hudby a písniček, akcentující prvek přátelství a sounáležitosti. I bez křídel můžeme
doletět daleko. / hrají: L. Přichystalová, K. Mende, J. Bradáč,
V. Soumarová, M. Novotný / režie a dramatizace: J. Večeřa /
výprava: O. Zicha / hudba: J. Bradáč, J. Večeřa / dramaturgická
spolupráce: J. Etlík / premiéra: 13. 6. 2021

Iva Peřinová
NÁRODNÍ TRAGÉDIE ANEB
PŘEKRÁSNÝ NADHASIČ PRAŽSKÝ

Příběh je inspirován skutečnou událostí, požárem Národního divadla. Tragédie! Co čert nechce, vznikla z toho znamenitá komedie, ve které se zřetelně zrcadlí i česká povaha. Zároveň hodně
muziky! / hrají: J. Vacková, V. Helšus, K. Mende, M. Novotný,
M. Janouš, L. Loubalová, R. Rychlá, M. Bohadlo, L. Přichystalová, V. Soumarová, J. Bradáč, J. Večeřa, D. Renč / režie: P. Oravec / výprava: O. Zicha / hudba: M. Kořínek / hudební spolupráce: D. Renč / dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 10. a 14. 9. 2020

Jan Schmid
SPÁLENÁ 16

Svět je nám dnes otevřen, zato doma se už ani pořádně nevyznáme.
Místo, na němž stojíme, má své dějiny. Dům, v němž hrajeme, má
své fluidum, už si něco zažil jako i celá ulice a my nevíme, na co
z toho třeba navazujeme. Takové otázky si klademe. / hrají: J. Jiráň,
R. Janál, J. Synková nebo P. Labudová, P. Vršek, L. Přichystalová,
R. Mrázik, P. Nový, M. Bohadlo, M. Janouš, A. Goldflam, J. Vrbová,
B. Skočdopolová, J. Vacková, K. Mende, R. Rychlá, L. Loubalová,
J. Večeřa, J. Bradáč, V. Soumarová, T. Víšek, D. Renč, J. Noha,
P. Hasman, F. Uhlíř a P. Koura / režie: J. Schmid / výprava: O. Zicha
/ hudební adaptace: M. Kořínek, J. Krček, D. Renč / projekce:
E. Bartoš / dramaturgie: J. Etlík / premiéry 10. a 12. 12. 2019

Utíkejte,
slečno Nituš!

Florimond Hervé, Ľubomír Feldek
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ!

Komorní adaptace slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche,
v níž je původní nápad s převleky, nejrůznějšími změnami a dvojím životem postav dotažen téměř do absurdních rozměrů. Večer
se nese v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho nejvíc je večerem nespoutané a dobré zábavy, tak typické pro
jedinečnou poetiku Ypsilonky. / hrají: L. Přichystalová, P. Vršek,
J. Kretschmerová, K. Mende, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Bradáč, M. Bohadlo, J. Večeřa a D. Renč / režie: P. Oravec / výprava:
O. Zicha / hudební nastudování: D. Renč / pohybová spolupráce:
J. Onder / dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 18. a 20. 1. 2019
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Vedoucí ekonom: Blanka Pechová
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mediální partner

Studio Ypsilon
PÁNSKÁ ŠATNA
aneb Improvizace v Ypsilonce

Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Pohled klíčovou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Spontánní atmosféra, improvizační nápady, jedinečné propojení herců a diváků i trochu kolegiální škodolibosti. / hrají:
M. Dejdar, J. Lábus, J. Jiráň, P. Vacek, M. Janouš a P. Hojer
/ režijní vedení a výprava: M. Dejdar / premiéra: 12. 11. 2012

Arnošt Goldflam
VRATKÁ PRKNA

Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět
i život zmenšené do divadelního vzorku, lehce ironický, ale
i sebeironický pohled zvenku či zevnitř. / hrají: J. Lábus,
J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová nebo J. Vacková a M. Bohadlo nebo
M. Chloupek / režie: A. Goldflam / výprava: P. Goldflamová
Štětinová / hudba a hudební adaptace: M. Potoček / dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 8. a 10. 4. 2011 / inscenace se hraje
na Malé scéně SY

Božena Němcová, Arnošt Goldflam
BABIČKA SE VRACÍ
Dichtung und Wahrheit
čili Vybásněná a pravdivá
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla Božena
Němcová, jak se s největší pravděpodobností skutečně
udál a jak ho vidíme dnes. / hrají: J. Synková nebo M. Durnová, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková,
B. Skočdopolová, L. Loubalová, J. Šteflíčková, R. Sittová,
P. Vršek, M. Janouš, K. Mende, M. Bohadlo a D. Renč /
režie: A. Goldflam / výprava: P. Goldflamová Štětinová /
hudební adaptace: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík /
premiéry: 11. a 12. 3. 2010

Jiří Havelka a kol.
DRAMA V KOSTCE,
pokus 2 – Mystérium skutečnosti
Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem.
Jenomže hranice divadla a baru přestaly být zřetelné. /
hrají: P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, A. Polák a M. Bohadlo /
režie: J. Havelka / výprava: V. Němeček / kostýmy: J. Smetanová / dramaturgie: O. Cihlář / premiéra: 4. 4. 2008 /
inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Franz Kafka, Arnošt Goldflam
PROMĚNA
aneb Řehoř už toho má dost
(variace na téma)

Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to vzali jako podobenství a zpracovali jsme to po svém, ovšem v úctě
a s láskou! Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete!
/ hrají: P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M. Bohadlo
a J. Vacková / režie: A. Goldflam / výprava: P. Goldflamová Štětinová / hudba a hudební adaptace: M. Buzzi
/ dramaturgie: J. Etlík / premiéry 5. a 7. 6. 2015 / inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Schmid
SEŽEŇTE MOZARTA!
Hudební kratochvíle kolem flétny,
která je kouzelná

V Ypsilonu opravdová senzace. Rituální komedie. Hudební
divadlo s výsostným objevem, jenž souvisí se vznikem opery
Kouzelná flétna. Jak to tenkrát bylo a kdo za vším stál, kdo
nejspíš vyprovokoval W. A. Mozarta k napsání několika uměleckých hitů, jež zůstávají nezapomenutelné pro příští časy
a jsou srovnatelné vždy s tím nejlepším. Tento fakt dává ráz
i našemu představení. Z hlediska tématu a tohoto našeho
výkladu je to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná.
/ hrají: R. Janál, P. Vršek, J. Korn, J. Synková nebo M. Málková,
M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, O. Navrátil, J. Jiráň,
P. Labudová, P. Nový, L. Loubalová, K. Kikinčuková nebo
V. Soumarová, M. Janouš, R. Rychlá, K. Mende, M. Kořínek
a D. Renč / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební
adaptace a nastudování: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík /
premiéry: 18. a 19. 1. 2015

Antonín Dvořák, Jaroslav Kvapil, Jan Schmid
RUSALKA NEJEN PODLE DVOŘÁKA
aneb Kdo je stará Háta?
Ypsilonská travestie na téma problematického světa mytických postav i komplikovaného světa lidí. / hrají: J. Lábus,
B. Skočdopolová, M. Dejdar, J. Synková nebo M. Plánková,
L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, Z. Měsíčková, J. Šteflíčková, R. Rychlá, J. Bradáč, J. Vacková
a M. Kořínek / režie: J. Schmid / scéna: M. Melena / kostýmy:
J. Sováková / hudební úprava a nastudování: M. Kořínek
/ dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 28. a 30. 3. 2003

Boris Vian
HLAVA MEDÚZY
Nejveselejší hra o impotenci, jakou si lze představit. Znamenitá groteskní komedie milostných víceúhelníků. / překlad:
E. Kulová a J. Etlík / hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek / režie a úprava: M. Lasica
/ výprava: M. Melena / hudební adaptace a nastudování:
M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéry: 2. a 4. 2. 1996
/ inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Studio Ypsilon a hosté
VÁNOČNÍ VEČERY

Rituál
přípravy
štědrovečerního
hodování,
které
vrcholí provedením Paschovy Vánoční mše F dur
s podkrkonošským betlémem. Každoročně pouze
v předvánočním čase. / hrají: herci Studia Ypsilon
a hosté / režie: J. Schmid / výprava: M. Melena / hudební
nastudování: M. Kořínek / premiéra: 28. 11. 1972

Vánoční večery

Jan Schmid
ŠKAREDÁ STŘEDA aneb Teta z Halifaxu

Trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života. Příběh dvou rodin, který se proplete a řeší se groteskně
nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno
trochu jinak a blbost se stěhuje. ... a hodně se muzicíruje
a zpívá. V jedné vile se sejdou: J. Lábus, J. Synková, M. Dejdar,
R. Rychlá, M. Bohadlo, O. Navrátil, J. Vacková, P. Labudová
nebo M. Málková, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč / režie:
J. Schmid / výprava: J. Malina / hudba a hudební adaptace:
M. Kořínek, M. Bohadlo a D. Renč / dramaturgie: J. Etlík /
premiéry: 26. a 28. 4. 2013

DÍVKY KRÁLOVNY NOCI
KOLEM PAPAGENA
JIŘÍHO KORNA

V INSCENACI SEŽEŇTE MOZARTA!

