
04. po 19.30 Babička se vrací Divadlo

05. út 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

06. st 19.30 Zábava Malá scéna

07. čt 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 #jsi_user   Malá scéna

11. po 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

12. út. 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

13. st 19.30 Muž na větvi Divadlo

14. čt 10.00 #jsi_user   Malá scéna

15. pá 19.30 Pánská šatna Divadlo

17. ne 19.30 Praha stověžatá Divadlo

18.  po 19.30 Praha stověžatá Divadlo

19. út 19.30 Vratká prkna Malá scéna

20. st 19.30 Babička se vrací Divadlo

21. čt 19.30 Ztracená existence: 

   Privátní mejdla Malá scéna

22. pá 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

25. po 19.30 Rusalka 

   nejen podle Dvořáka Divadlo

26. út 19.30 Svatá rodina Divadlo

27. st 19.30 T.G.M.    Divadlo

28. čt 19.30 Škaredá středa Divadlo

29. pá 19.30 Zábava Malá scéna

31. ne 19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

01. po. 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

02. út 19.30 Muž na větvi Divadlo

05. pá 19.30 Proměna     Malá scéna

07. ne 19.30 Proměna    Malá scéna

08. po 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

09. út 19.30 Faust a Markétka Divadlo

10. st 19.30 Rusalka 

   nejen podle Dvořáka Divadlo

11. čt 19.30 Proměna  Malá scéna

12. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

15. po 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Prodaná nevěsta Divadlo

16. út 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Praha stověžatá Divadlo

17. st 19.30 Vdovou proti své vůli Divadlo

18. čt 19.30 Pánská šatna Divadlo

19. pá 10.00 Drama v kostce 2 Malá scéna

  19.30 Vratká prkna  Malá scéna

22. po 19.30 Proměna  Malá scéna

23. út 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

24. st 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

 Změna programu

vyhrazena

OBCHODNÍ CENTRUM A POKLADNA – Vladislavova 17, tel. 224 054 333,
224 947 119, prodej vstupenek: po–pá od 9.00 do 15.00 hod.

ODPOLEDNÍ POKLADNA, PASÁŽ OLYMPIC – Spálená 16, tel. 224 947 119,
prodej vstupenek: po–pá od 14.00 do 19.30 hod., so–ne hodinu před představením.

Vstupenky lze objednat na internetové adrese obchodnicentrum@ypsilonka.cz
nebo zakoupit přímo v e-shopu na našich webových stránkách
(www.ypsilonka.cz), kde naleznete i podrobné informace o našem programu.

F. Kafka, A. Goldfl am

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! 

A také s písněmi a několika pohybovými kreacemi. Nechte 

se překvapit, určitě se pobavíte a třeba Vám bude i trošku 

smutno. Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete! 

/ hrají: P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, P. Labu-

dová, D. Šváb, B. Skočdopolová, M, Čížek, M. Bohadlo 

a J. Vacková/ režie: A. Goldfl am / výprava: P. Goldfl amová 

Štětinová / hudba: M. Buzzi / dramaturgie: J. Etlík / premi-

éry: 5. a 7. 6. 2015

W. A. Mozart, J. Schmid

SEŽEŇTE MOZARTA!

Hudební kratochvíle kolem fl étny, 

která je kouzelná 
V Ypsilonu opravdová senzace. Rituální komedie. Hudební 

divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery 

Kouzelná fl étna. Jak to tenkrát bylo a kdo za vším stál, kdo 

nejspíš vyprovokoval W. A. Mozarta k napsání několika umě-

leckých hitů, jež zůstávají nezapomenutelné pro příští časy 

a jsou srovnatelné vždy s tím nejlepším. Tím záhadným mu-

žem byla geniální osobnost, která do dnešní doby zůstala 

téměř zapomenuta. Tento fakt dá ráz i našemu představení. 

Z hlediska tématu a tohoto našeho výkladu je to inscenace 

aktuální, do dnešní doby jak dělaná. / hrají: R. Janál, P. Vr-

šek, M. Šrůmová, J. Korn, J. Synková, P. Labudová, O. Na-

vrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Kikinčuko-

vá, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, 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

Slawomir Mrožek

ZÁBAVA
Slavná hra slavného dramatika trochu jinak. Mrožkova Zába-

va (u nás obvykle hraná jako Tancovačka) nabízí znepokojivý 

pohled na naši současnost. Co se stane ve světě, který chce 

především bavit a být baven, když zábava jednoho dne pros-

tě přestane fungovat? Absurdní černá komedie autora, jehož 

poetika je s Ypsilonkou úzce spřízněná, v režii zástupce nej-

mladší ypsilonkovské generace. A bude to nářez. / překlad:

H. Stachová / hrají: D. Šváb, J. Slach, A. Polák a P. Hojer / režie 

a úprava: B. Holiček / výprava: N. Tempír / dramaturgie: J. Tošov-

ský, K. Krbcová / premiéra: 16. 12. 2014 / inscenace se hraje 

na Malé scéně SY, je bez pauzy a není vhodná pro děti do 15 let

Braňo Holiček a kol.

#JSI_USER
Na začátku stála výzva udělat představení pro mladé lidi 

o internetu a životě na něm. Jenže jak na to, když většina 

z nás už úplně mladí nejsme a skutečně mladí lidé vědí 

o internetu asi pětkrát tolik co my? A tak jsme tápali. Tý-

den…pak dva…tři... a pak přišla zpráva o nečekaném úmrtí 

Michala Kolesy. Kdo Michala neznal, neví, o čem je řeč. 

Michal byl internetová celebrita. Živoucí legenda. Dušev-

ně nemocný člověk, neschopný běžného života mezi lid-

mi, kterému internet nahrazoval sociální kontakt, kama-

rády, hospody, parties, výlety, rodinu, školu, zaměstnání. 

A nakonec se nejspíš nepřímo stal i jeho záhubou. Příběh 

Michala Kolesy je zpráva z nejhlubších hlubin Sítě. 

Je v něm vše…i my. / hrají: P. Vršek, D. Šváb, M. Čížek, 

P. Hojer a M. Čížková / režie: B. Holiček / výprava: N. Tempír

dramaturgie: J. Tošovský / premiéra: 6. 12. 2013 / insce-

nace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy 

J. Schmid 

ŠKAREDÁ STŘEDA aneb Teta z Halifaxu
Trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního živo-

ta. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba 

shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svěd-

ky různě obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který 

se proplete, a které chtějí situaci řešit groteskně nesmy-

slným 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, B. Vysko-

čilová nebo P. Labudová, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč 

/ režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudba a hudební 

nastudování:   M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

26. a 28. 4. 2013 

Studio Ypsilon

PÁNSKÁ ŠATNA

aneb Improvizace v Ypsilonce
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Pohled klíčo-

vou dírkou do pánské šatny ypsilonských herců. Spontán-

ní atmosféra, improvizační nápady, jedinečné propojení 

herců a diváků i trochu kolegiální škodolibosti. Vždyť ně-

kteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili společně

velkou část hereckého života. To vše se odráží na vzájemných 

„přihrávkách“ i nekompromisních „smečích.“ / hrají: M. Dejdar, 

J. Lábus, J. Jiráň, P. Nový, M. Janouš, D. Renč a P. Hojer 

/ režijní vedení: M. Dejdar / první uvedení: 12. 11. 2012

Jan Schmid a kol.

MUŽ NA VĚTVI

aneb Slavnost na horách či Prvobytně 

pospolné místo v Čechách
Ypsilonka jinak. Naruby. Život jako kabaret. Oslava 

80. narozenin jedné starší dámy a zmrtvýchvstávání jejího 

muže, kameníka a lesního dělníka – samorosta i mudrce. 

A pozor – tento ypsilonkovský titul se pyšní vskutku 

hvězdným obsazením se speciálním hostem (dnes již členem 

souboru) Oldřichem Navrátilem. / hrají: P. Vršek, O. Navrátil, 

J. Synková, P. Vacek, M. Čížek, J. Jiráň, R. Rychlá, 

D. Šváb, P. Labudová, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, 

L. Loubalová, J. Vacková, M. Bohadlo, M. Pechancová, 

K. Kauerová, D. Renč a J. Schmid / režie: J. Schmid

výprava: J. Malina / hudba: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík 

spolupráce: J. Neumann / premiéra: 18. 5. 2012

Arnošt Goldfl am

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 a M. Bohadlo nebo M. Chloupek / režie: 

A. Goldfl am / výprava: P. Goldfl amová Štětinová / hudba: 

M. Potoček / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 8. 4. 2011

Jan Schmid, Jan Kolář

T. G. M. aneb Masaryk v kostce
Prezident Osvoboditel poprvé na jevišti Ypsilonky. Masaryk

známý i neznámý, nové pohledy, nová odhalení, nové sou-

vislosti! / hrají: V. Helšus, J. Synková, P. Vacek, P. Vršek, 

B. Holiček, P. Nový, J. Přeučil, J. Štědroň, B. Vyskočilo-

vá nebo K. Kikinčuková, R. Rychlá, R. Mrázik, J. Slach,  

M. Janouš, D. Šváb, Z. Stavná, M. Bohadlo, D. Renč, 

M. Šmíd, J. Švamberg, J. Schmid ml., Š. Čulík nebo

A. Hluštík a J. Bánovec / režie: J. Schmid / výprava: J. Malina

hudba: M. Šmíd, M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

11. 6. 2010

Božena Němcová, Arnošt Goldfl am

BABIČKA SE VRACÍ

aneb Dichtung und Wahrheit

(vysněná, nebo skutečná)
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, J. Lábus, L. Malkina, 

P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Loubalová, 

J. Štefl íčková, R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bo-

hadlo a D. Renč / režie: A. Goldfl am / výprava: P. Goldfl amová 

Štětinová / hudební adaptace: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík

premiéra: 11. 3. 2010

Charles Gounod, Jan Schmid a kol.

FAUST A MARKÉTKA
Když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být pro-

stopášný ypsilonský Faust na druhou. / hrají: M. Dejdar, 

M. Častvaj Plánková, R. Janál, M. Bohadlo, A. Goldfl am, M. Ja-

nouš, J. Jiráň, M. Kořínek, J. Kretschmerová, L. Loubalová, 

J. Noha, M. Zoubková nebo L. Novotná, J. Neumann, B. Sko-

čdopolová, D. Renč, M. Čížek, D. Šváb, P. Vacek a P. Vršek 

/ režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební nastudování: 

M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 17. 4. 2009

Jiří Havelka a kol.

DRAMA V KOSTCE,

pokus 2 – Mystérium skutečnosti
Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem. Je-

nomže hranice divadla a baru přestaly být zřetelné. / hrají: 

P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, A. Polák a M. Bohadlo / režie: 

J. Havelka / scéna: V. Němeček / kostýmy: J. Smetanová

dramaturgie: O. Cihlář / premiéra: 4. 4. 2008 / inscenace 

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Mark Twain

VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI
Dráždivá převleková komedie, klasika americké litera-

tury aneb Divadelní plátno z ateliéru Ypsilonky. / překlad: 

J. Neumann / hrají: J. Lábus, M. Dejdar, K. Nohýnek,

J. Jiráň, J. Přeučil, J. Synková, J. Neumann, R. Rychlá, 

B. Skočdopolová, M. Mededa, P. Vršek, L. Loubalová, 

M. Janouš, D. Šváb a N. Vinecká / režie a úprava: J. Schmid 

/ výprava: M. Melena / hudební nastudování: M. Kořínek 

/ pohybová spolupráce: M. Dejdar / dramaturgie: J. Etlík

premiéra: 20. 12. 2007

Antonín Dvořák, 

Jaroslav Kvapil, Jan Schmid

RUSALKA NEJEN PODLE DVOŘÁKA

aneb Kdo je stará Háta?
Ypsilonská travestie na téma problematického svě-

ta mytických postav i komplikovaného světa lidí. / hrají: 

J. Lábus, B. Skočdopolová nebo M. Častvaj Plánková, 

M. Dejdar, J. Synková, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, 

O. Ruml, P. Vršek, Z. Měsíčková, J. Štefl íčková, R. Rych-

lá, D. Šváb, J. Vacková a M. Kořínek / režie a adapta-

ce: J. Schmid / scéna: M. Melena / kostýmy: J. Sováková 

/ hudební úprava: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premi-

éra: 28. 3. 2003

Jan Schmid

PRAHA STOVĚŽATÁ
Netradiční zobrazení událostí, které se během staletí ode-

hrály na území našeho hlavního města, počínaje prvními 

Přemyslovci až po nejžhavější současnost. / hrají: J. Lá-

bus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, M. Dejdar, 

J. Kretschmerová, J. Jiráň, R. Mrázik, M. Kořínek, M. Ja-

nouš, R. Rychlá, D. Šváb, M. Častvaj Plánková, P. Vršek 

/ režie: J. Schmid / výprava: M. Melena / hudba: M. Koří-

nek, J. Schmitzer, M. Eben a další / dramaturgie: J. Etlík 

/ premiéra: 12. 5. 2000

György Schwajda

SVATÁ RODINA
Hořká komedie, v níž jsou na modelu jedné rodiny zobraze-

ny všechny problémy soudobé lidské společnosti. / překlad: 

K. Pošová / hrají: J. Synková, P. Nový, M. Dejdar, R. Rychlá, 

O. Navrátil, J. Lábus, R. Mrázik, J. Jiráň, D. Renč / režie: 

J. Nvota / výprava: M. Hafsahl / hudba: M. Kořínek, J. Schmi-

tzer / texty písní: J. Schmitzer / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

8. 4. 1998

Bedřich Smetana, 

Jan Schmid, Miroslav Kořínek

PRODANÁ NEVĚSTA

aneb Pojď domů, ona brečí
Jeníkův dobrý původ jako kapitál čili jak výhod-

ně a včas prodat nevěstu a ještě se stát správ-

cem. Všechno se sice trochu poplete, ale nako-

nec to dopadne, jak má v Prodance být. / hrají: 

M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková,

P. Vršek, Z. Měsíčková, R. Rychlá, B. Skočdopolová,

M. Janouš, J. Jiráň, M. Kořínek, D. Šváb, R. Mrázik

a P. Vacek / režie: J. Schmid / hudební adaptace 

a nastudování: M. Kořínek / scéna: M. Melena / kostý-

my: Š. Havlíčková / dramaturgická spolupráce: J. Etlík 

a Z. Hořínek / premiéra: 6. 6. 1996

Boris Vian

HLAVA MEDÚZY
Nejveselejší hra o impotenci, jakou si lze představit. Zname-

nitá 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. La-

sica / výprava: M. Melena / hudební adaptace: M. Kořínek

dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 2. 2. 1996 / inscenace 

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

HRAJE

Chcete-li dostávat novinky z dění v Ypsilonce,

zadejte svou e-mailovou adresu na internetových 

stránkách divadla v Odběru novinek.
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Vstupné se vrací pouze v případě změny nebo zrušení představení. Vrácení vstup-
ného uplatníte v místě zakoupení vstupenky, a to nejpozději v den konání zruše-
ného představení. 

Vstupenky, zakoupené přes fakturu, je možné vrátit nebo vyměnit v obchodním 
oddělení.

Divadelní klub je otevřen po–pá 9.00–23.00 hod.,
so–ne hodinu před představením a po představení do 23.00 hod.

Sežeňte Mozarta!

Pánská šatna

Ředitel: Jan Schmid

Vedoucí ekonom: Taťána Kosová

Vedoucí provozu: Zuzana Měsíčková

Public Relations a redakce zpravodaje: Aneta Filipová

Dramaturg: Jaroslav Etlík
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Kresby a grafi cká úprava: Jan Schmid / Jiří Hladovec

Tisk: Optys
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Studio Ypsilon

Spálená 16

110 00 Praha

telefon: 224 948 124 

e-mail:   ypsilonka@ypsilonka.cz
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MUZIKA V YPSILONU
Lepší název pro tuto kapitolku by byl Muzikální (hudebně smýšlející) 

Ypsilon. Nešlo a nejde jenom o to, abychom divákům zpívali třeba lákavě 
udělané melodie (na něž ucho rádo skočí), ale hlavně abychom už 
běžně omezené a otupělé způsoby mezilidské komunikace obohacovali 
(vyprovokovávali) k většímu a širšímu sluchovému vnímání (ne pouze 
samotné hudby, ale i řeči, zvuků, šumů), tedy k všeobecně bohatším 
rozlišovacím schopnostem, vedoucím jistě k celkovému oživení (zkypření) 
divadla (a nejen divadla). Od prvního vjemu očima, když k tomu jen 
o trochu víc začneme namáhat i uši, se právě skrze ně rychleji dobereme 
k plastičtější sluchové komunikaci a k otevřenějšímu vnímání světa 
(protože co pouze vidíme, ne zcela vždy platí), ale i k vnitřnímu slyšení 
sebe sama (což nelze uvidět, leda si představit) a v člověku se mohou 
pootevírat ukrytá místa, třinácté komnaty, neboť hudba sama má 
schopnost očišťovat a zapuzovat různé nevhodnosti. Divadlo má směřovat 
k vyšší komunikaci.

Považuji to za velmi důležité, a právě s takovými možnostmi a hlavně 
schopnostmi je stavěn a pěstován umělecký soubor Ypsilon po celý 
čas trvání. Tedy slušní lidé, přirozeně muzikální, předpokládá se, že 
osobnosti (ovšem každý jiný), které jako by v tom základním už byly 
předem domluveny. Na to jsem dbal od samého začátku (ba už dávno před 
tím). S viděním se počítá, ale slyšet by se mělo nezanedbaně, pozorně, 
cvičeně, přestože z přirozenosti, kdy je nutné umět zpívat a nejlépe na 
něco i hrát nebo být schopen trochu se to doučit. Proto se svého času 
programově začalo v Ypsilonu operní řadou (Carmen nejen podle Bizeta), 
ale to už jsme předtím ledacos zpívali coby kolorit doby (zcela přes žánry, 
ale už tam byl jazz) v inscenacích obou dílů Encyklopedického hesla 
XX. století. Ať jsme pracovali s čímkoli, divadlo jsme začínali ne pouze 
chápat autorsky, ale sami se zcela autorsky (ve všeobecné syntéze) 
chovali a tvořili. Každá zkouška začínala sborovým zpíváním, aniž by to 
hned k něčemu konkrétnímu sloužilo, což nás sjednocovalo, slyšeli jsme 
se a pěstovala se všeobecná vůle si naslouchat. Pro vzájemnou souhru 
a vzájemné vnímání to bylo báječné. Teprve postupně to bylo účelové, což 
už například souviselo se zpíváním k mé inscenaci O tom jak ona, kterou 
z různých materiálů hudebně připravovali Karel Novák a Mirek Kořínek. 
V improvizacích Takzvaného večera na přidanou už se hodně swingovalo 
a vybranou hudbu všeho druhu jsme považovali za nepokleslou, včetně 
některé té pokleslé.

Vlastní čisté autorství začalo patrně pohádkou Jany Synkové Začarovaný 
vůl, kde písňové texty zhudebnil Karel Novák. Hned nato v Picassově hře 
Touha chycená za ocas vynikajícím způsobem zhudebnil jeho různé verše, 
z nichž nejpůsobivější byla smutno-tklivá píseň Potají, kterou zpívala Jitka 
Nováková v postavě milenky jménem Kremrole. Také se zde sborově 
zpíval Zázrak, Corrida a jiné. Vzpomínám, že jedno z dalších představení 
bylo však například zcela výtvarné, ale stejně zde hrála dominantní roli 
hudba. Zde se téměř nemluvilo nebo jen v posuncích a gestech. Pracovali 
jsme s nahrávkou baletu Petruška Igora Stravinského, ale některé části 
této hudby byly parafrázovány živě, jako předehrávky nebo dohrávky 
k pohybovému jednání ve sporech o krásnou Bublinušku.

O hudbu se v dějinách Studia Ypsilon opíralo ledacos. Čistě se 
muzicírovalo na jazzové rovině ve Swingovém večeru, takzvaném na 
přidanou, kde jsme za sebou měli vykreslený portrét krále swingu Benny 
Goodmana. Hráli a zpívali jsme jak cizí skladby tak české, ale původní 
bylo, jak jsme s nimi zacházeli. Zároveň to byla naše cesta z totalitní 
dobové omezenosti do otevřenějšího světa a také zpátky do První 
republiky k autorům jako byli Traxler, Běhounek, Nikodém a jiní (možná 
také proto, že na swingu z gramofónu jsem vyrostl, protože to naši často 
pouštěli). Pěvecky v Ypsilonu vynikala Jitka Nováková, trochu jako mezi 
Vincíkovou nebo Zemánkovou. To už ale byli v angažmá Luděk Sobota, 
Petr Popelka, Jiří Wimmer a přibyli i hostující muzikanti. 

Další velmi zdařilé autorské písně jsme zanedlouho s Mirkem Kořínkem 
připravili do mé dramatizace Dvanácti křesel Ilfa a Petrova, což režíroval 
Evald Schorm. To už byl v angažmá Jiří Lábus, tak to šlo dál a všichni stále 
zpívali. Pocta Ježkovi a V+W byla v Ostrovu Dynamit, kde písně i z jiných 
jejich her opět upravili Kořínek s Novákem ve vzájemné shodě.

Když vzpomenu dál, tak také byl dosti dlouho (hned po škole) v angažmá 
Ondřej Havelka, který zpíval starý tradiční jazz i písničky E. F. Buriana, Jiřího 
Traxlera, Emila Ludvíka, jestli si dobře pamatuji, ale výborně například 
zpíval v Lazebníkovi sevillském podle Rossiniho v Kořínkově aranžmá. 
Bylo to inscenačně velmi klíčové a kmenové představení, myslím i pro 
ostatní divadla velmi inspirativní, jak se brzy ukázalo. Ondřej Havelka také 
představoval jednoho ze šesti Máchů v inscenaci Život a smrt K. H. Máchy, 
kde jsme se hojně opírali o lidové písně nebo umělé obrozenecké, 
ale bylo to především o tom, když umělec předbíhá dobu, jak rychle 
narazí. Když Ypsilonka přecházela do Prahy, byl Mácha zakázán. Když

V Ypsilonce uvádíme mimo jiné Vaši 
inscenaci Babička se vrací a Vy se teď 
připravovanou premiérou vracíte k tématu 
Kafka už po třetí – jaký je tedy Kafkovsko-
Goldfl amovský příběh? 

Já jsem v Ypsilonce poprvé inscenoval už v roce 1986, to jsem dělal 
Dostojevského Krokodýla, tehdy ještě se Zdeňkem Hořínkem. Pár let na to jsem 
připravil Srdce, celkem už jsem tady vlastně po šesté, jestli se nepletu. Občas 
hraju i ve Faustovi a Markétce, tak snad se dá říct, že bych se trošičku mohl 
považovat za domácího. Kafkovu Proměnu už jsem inscenoval v Polsku, ale 
toto je jiný případ, tentokrát se k němu vracím více jako k inspiraci a on a jeho 
Proměna je pro mě spíš východisko – skoro bych řekl, k nové hře. Některé věci 
jsem přehodnotil, některé posunuly moje vnímání trochu jinam, a tak se budu 
snažit to téma inscenovat. Našel jsem v samotném materiálu, a v tom, co je 
kolem něj, víc snad i humoru a takové domácí hříčky. Pokusil jsem se vyřešit 
jinak i onu proměnu v toho symbolického brouka. Měla by vlastně vzniknout 
taková variace na Kafku, inspirace Kafkou k něčemu trošičku jinému. 
Text je tedy výrazně autorsky upravený, je navíc pouze východiskem… 
Jak si s tím podle Vás, jako režiséra, poradí ypsilonské obsazení (Petr 
Vršek, Oldřich Navrátil, Jaroslava Kretschmerová,…)?

Text hodně doplní i hudební čísla, protože toto je divadlo instrumentalistů, 
kde každý na něco hraje. Navíc jsou tady lidi, kteří výborně zpívají a jsou 
schopni věci rozvádět, rozehrávat. Doufám, že se nám společně podaří 
téma i text ještě rozvinout a doufám, že impulsy, které jsem se snažil 
přinést, budou inspirativní i pro herce. 
Kafka se prý při čtení svých textů smál…„Mohlo by to být, a já bych o to 
stál, místy humorné,“ říkáte. Naznačíte divákům, v čem je klíč inscenace, 
že Proměna nemusí být nutně vyložená jako těžké existenciální drama? 

Kafka ani tak žádná úplně třeskutá veselohra není. Já jsem napsal ještě 
rozhlasovou hru jako takovou poctu Řehoři Samsovi, jmenuje se Případ 
Bedřicha Samky a z toho jsem některé pasáže vzal, stejně jako z předchozí 
dramatizace, a včlenil do textu. Je to taková syntéza, a když jsem se to snažil 
ještě rozvíjet, napadly mě paralely právě s hudebním světem. Také jsem 
uvažoval tak, aby to celé vycházelo z dnešního pocitu. Nebudeme to hrát úplně 
zakotvené, že zrovna „letos,“ ale více méně tzv. v současnosti. On je Kafka 
vlastně svým způsobem realista, a tak i já chci z reality vycházet a držet se jí, 
ovšem tak trochu s nadsázkou. 
Další Vaše inscenace v Ypsilonce Vratká prkna se těší na Malé scéně 
divácké přízni. Dá se vůbec odhadnout, jestli je Proměna bude 
následovat?  

Víte, to je pro režiséra i pro autora, těžké předvídat. To si netroufám odhadnout, 
ale můžu jenom doufat v ty pozitivní ohlasy. Ovšem ta Proměna je zcela něco 
jiného, z jiného prostředí, je to naše hra na Kafkovu inspiraci.  -af-

poskočíme, tak hodně improvizační, ale i hudební byla průlomová inscenace Outsidera (nakonec 
jsme do ní nezařadili naši skoro nejlepší písničku Reminiscence, kterou jsem pak s Kořínkem 
dlouho zpíval v různých Večerech). Pak to šlo pomalu, než jsme se přes různé režimní neshody 
dopracovali k inscenaci o Haškovi Voni sou hodnej chlapec, jehož hrál Broňa Poloczek a Ondra 
Havelka Haška za mlada. Také se hodně zpívalo (Kořínek sem například zhudebnil vojenský Snář). 

A pak přibyli další. Marek Eben, Jan Jiráň, Vladimír Kratina, který hrál dobře na kytaru a napsal 
písně do Tylova Jiříkova vidění. Potom došlo na Dvořákova a Klímova Matěje Poctivého, k němuž 
napsal vynikající písně Marek Eben. Zdeněk Mahler byl na premiéře a říkal, jak se ta hudba na 
našem jevišti tváří samozřejmě a bytostně, přestože jsme v činohře a převládá tu mluvené slovo, 
že je to vlastně zpěvné představení. 

Ale skok jinam a zase trochu jinak: na repertoáru je Ghelderodova hra O ďáblovi, který sliboval 
hory doly s převahou písní Jiřího Schmitzera (kde Jiřího Schmitzera vidíme spolu s Oldřichem 
Kaiserem v hlavních rolích). Pro orientaci, jsme na konci sezóny 1985-1986. Když pak rychle 
následovala Tyňanova Vosková fi gura, to zase exceloval písněmi Marek Eben. Nejlepší pak snad 
byl Erdmanův Sebevrah, jelikož zde vedle sebe byly skladby Jiráně, Kořínka i Schmitzera. Právě 
zde Kaiser zpíval do té doby jako ušitou Jiráňovu a Synkové píseň Identita (mimochodem Jiráň 
také osobitě zhudebnil kousky ze Shakespeara do inscenace Romeo, dnes večer Julie). Brzy 
nato Marek Eben velmi osobitě překvapil, jak zhudebnil různé texty Franze Kafky pro inscenaci 
jeho Ameriky, která se hrála dlouho a byl to herecký koncert. Ledacos přeskakuji, ale neměl 
bych zapomenout na kolektivní hudební improvizaci Tak jako tak autorských písní Studia Ypsilon 
(M. Eben, J. Jiráň, J. Schmid, M. Kořínek, V. Kratina, J. Schmitzer, M. Dejdar, I. Birhanzl, J. Noha, 
K. Eben). Byl to hodně dynamický, na oko výtvarný koncert v Dejdarově choreografi i.

A tak se hudba a přístupy k ní stěhují, to už jsme v 90. letech. První porevoluční inscenací byl 
Bůh W. Allena s písněmi Marka Ebena. Profi lovou inscenací byl pak Mozart v Praze (J. Schmid, 
J. Etlík, Z. Mahler, M. Kořínek). Přestože to bylo o Mozartovi v Praze, bylo to spíš o nastolování 
nových českých otázek, jež byly náhle ve vzduchu. Zároveň zde byla asi ve dvaceti minutách 
zkráceně Kořínkem adaptovaná opera Don Giovanni. Právě s touto inscenací jsme měli více 
zahraničních zájezdů. Když opět něco přeskočím, tak velmi svérázná byla inscenace Horrorband 
(koncert aneb Drákula, Franknštejn a jedna pani), což byl originální koncert písní Jiřího 
Schmitzera, tentokrát s dosti velkou kapelou, který byl prokládaný malými i velkými hororovými 
příběhy, souvislými i nesouvislými. Téměř každý ze souboru si zde také nějakou Schmitzerovu 
píseň zazpíval. 

Ale zapomněl jsem, že zde donedávna hrál (i na trumpetu hrál) a zpíval Ladislav Gerendáš, 
který už exceloval v Lazebníku sevillském a ještě donedávna v Nedbalově Vinobraní a v Shawově 
Pygmaliónovi. Jinak s Ypsilonkou trvale nebo alespoň opakovaně spolupracovala řada 
významných hudebníků, především pianista Vladimír Klusák, bubeník Jan Antonín Pacák, 
klarinetista Ferdinand Havlík, trumpetisté Jiří Neradílek a Bob Zajíček, trombonista František 
Sojka a mnoho dalších. Abych nezapomněl, jednou jsme se skoro pokusili o muzikál, když nám 
velkoryse povolil I. A. L. Diamond vyjít z jeho fi lmového scénáře Někdo to rád horké (u nás Horké 
to někdo rád), ovšem s vlastním výběrem písní, kde Dejdar a Schmitzer v převlecích hráli v ženské 
kapele, Kretschmerová Sugar a Lábus milionáře Osgooda a Kořínek jim k tomu sestavil kapelu.

Když se přiblížíme ještě víc k současnosti, jsme už u Smetanovy Prodané nevěsty s dalším 
rozvíjením české otázky (kde vedle Smetany je hudebně nejvíc podepsaný Kořínek). S ní jsme 
do světa vyjížděli snad nejvíc. Oper je zde víc, například Rusalka podle Antonína Dvořáka, kde 
šlo mimo jiné o srovnávání dekadentního konce devatenáctého století s koncem dvacátého 
století, tedy i s rysy současnosti. Nebo později Gounodův Faust a Markétka, parafrázovaný 
životem samotného Gounoda, s Martinem Dejdarem jako Faustem a operním pěvcem Romanem 
Janálem jako Mefi stem. Téměř všude se v Ypsilonce zpívá nebo živě muzicíruje, například 
v Praze stověžaté, která je stále na repertoáru jako srovnávací představení s těmi novějšími. 
Hodně se zpívá také v představení věnovaném T. G. M. aneb Masaryk v kostce, kde není jen 
dobový kolorit, ale spolupracuje zde s námi židovská kapela Klec Martina Šmída, který v tomto 
duchu napsal několik původních písní a řadu židovských upravil. Nebo pozdější inscenace 
Muž na větvi, kam napsal Kořínek několik směsí z dobové populární hudby 50. a 60. let, kdy se 
„prvobytně pospolný“ příběh odehrává, ovšem také se zde hojně swinguje.

A najednou, právě v těchto chvílích, je velmi aktuální vracet se ke swingu. Snad to ani není 
móda, spíš pomocí tohoto záhledu srovnat si cosi v hudbě dvacátého století. Pokusit se možná 
všechnu přínosnou a dobrou hudbu vnímat jako jednu celistvou. Pak to nebude jen navázání 
na náš Swingový večer, takzvaný na přidanou, je to spíš položená otázka tou dnešní nejmladší 
generací: Co je to swing a zda může jít o návrat k němu jako k něčemu, co lze znovu nově 
poznávat, a přitom nechápat pouze jako návrat, ale jako něco, co může zcela jinak inspirovat 
a otevírat další nepoznané možnosti. Takže můžeme prozradit, že nás ve Studiu Ypsilon čeká 
překvapivá novinka v překvapivém obsazení SWING SE VRACÍ. Jak s těmi 
nejmladšími, tak možná i s pamětníky. Jan Schmid          

Swingový večer, takzvaný na přidanou (1970)

Foto ze zkoušek Proměny

Ztracená existence / PRIVÁTNÍ MEJDLA / 21. května v 19.30 hod. na Malé 
scéně Studia Ypsilon / Jak nejlépe uspořádat mejdan na privátě? Doma 
u někoho jiného... / režie: Ztracená existence

21. května #jsi_user ve Vranově ve 21.30 hodin a 4. června v Novém městě 
na Moravě na festivalu pro děti a mládež Sbírka motýlů v 10.00 hodin

...Anděl, náprava věcí lidských a Zlatá deska
Bratři Ebenové získali na začátku dubna 
žánrového Anděla za rok 2014 v kategorii 
Folk & country s deskou Čas holin. V neděli 
19. dubna se Marek Eben stal laureátem 
Výroční ceny „Za úsilí o nápravu věcí 
lidských“, která je Nadací Pangea udělována 
mimořádným osobnostem za jejich osobní 
občanskou či pracovní angažovanost, přínos 
ke zlepšení životních poměrů, angažmá 
v charitě a další. Mezi již oceněnými 
osobnostmi je mimo jiné například Pavel 
Tigrid, Václav Havel, Prof. Otto Wichterle, 
Jaroslav Foglar, Marta Kubišová a další. 
Ve středu 8. dubna převzal zpěvák Ondřej 
Ruml, kterého můžete v Ypsilonce vidět v představení Rusalka nejen 
podle Dvořáka, Zlatou desku za Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce 
a Wericha. Blahopřejeme!

V Instinktu vyšel rozhovor 
s Markétou Častvaj Plánkovou... 
„Pánové Lábus, Dejdar a spol. jsou známí 
kanadskými žertíky. Co provedli vám?“ 
„To se nedá vyprávět.“ (smích) „Bylo to 
tak strašné?“ „Vlastně jo. Pořád vymýšlejí 
nějaké kulišárny, to je na nich kouzelný.“ 
„Umíte jim oplácet stejnou mincí?“ Ani se
o to nepokouším. Je to mužský soubor, my 
ženské jme jen jako doplněk. Oni dělají 
fóry, my se zasmějeme, ale netoužíme jim 
nějak konkurovat. Jsou spolu hrozně dlouho, 
Ypsilonka nedávno slavila padesátiny. Na 
jevišti i v šatnách vidíte, jak se mají pořád rádi. 
To je v málokterém divadle (...). Ypsilonka je 
velká rodina.“  (Instinkt, 5. března 2015)

Nejen proto, že připravujeme a uvádíme Kafku...
(…) Takové průvodce nalézám nejčastěji v próze. Den co den přemýšlím 
o spisovatelích, kteří již víc než před sto lety prorocky, byť zdrženlivě, 
vylíčili soumrak evropských bohů, který naši civilizaci pohroužil v dodnes 
nevyjasněnou tmu. Mám na mysli Franze Kafku. Thomase Manna 
a Marcela Prousta. (...) Jejich společný pocit nevyhnutelného konce 
světa, nikoli planety, ale modelu mezilidských vztahů, společenského 
pořádku a revolt, nás nyní dalekosáhle doprovází. Navzdory zločinům 
a konfl iktům, které každou chvíli podpalují nová místa dokonce rychleji, 
než je stačí zachytit ve svých zprávách všudybylská média. Tyto požáry 
se rychle omrzí a z tiskových sdělení nenávratně mizí, ale my se cítíme 
bezmocní, zděšeni a spoutáni. Neumíme už budovat věž, ale zdi, které si 
zatvrzele stavíme, nás před ničím neochrání, naopak, ony samy potřebují 
ochranu a péči, která požírá podstatnou část naší životní energie. Nám 
už pak nezbývají síly, abychom se pokusili spatřit to, co se nalézá za 
branou, za onou zdí. A právě proto musí existovat divadlo a v tom musí 
hledat svou působnost. Nahlížet tam, kam hledět není dovoleno. 

(Krzysztof  Warlikowski, poselství k Mezinárodnímu dni divadla 2015)

Připravované projekty České televize Čas českých 
hrdinů: „I kultura má své hrdiny“ Česká televize 
představila projekty chystané v tomto roce. Mezi nimi je i osmidílný 
dokumentární cyklus Ypsilonka, který připravují režisér Aleš Kisil 
a producent Ondřej Šrámek.
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...i v letošním roce se rozloučíme se sezonou mimo jiné spor-
tem! V červnu se koná přátelský volejbalový turnaj mezi divadly 
Beachvolejbal Teatro Cup 2015

PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY
a těšíme se na viděnou v sezoně 

2015   2016 !

B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek

PRODANÁ NEVĚSTA 31. května a 15. června  od 19.30 
hod. ve Studiu Ypsilon / Kultovní ypsilonkovská inscenace. / Jeníkův dobrý původ jako 
kapitál čili jak výhodně a včas prodat nevěstu a ještě se stát správcem. Všechno se sice 
trochu poplete, jelikož se hraje s Antonínem Dvořákem v patách, ale nakonec to dopadne, jak 
má v Prodance být. / hrají: M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, 
Z. Měsíčková, R. Rychlá, B. Skočdopolová, M. Janouš, J. Jiráň, M. Kořínek, D. Šváb, 
R. Mrázik a P. Vacek / režie: J. Schmid / premiéra 6. 6. 1996

A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid RUSALKA nejen 
podle Dvořáka  25. května a 10. června od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / Co se 
stane, když do prostředí s Vodníkem, Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, 
zvlášť když Princ už je trochu ve věku? / Dvořákova opera se stala inspirací k ypsilonské 
inscenaci na téma problematického světa mytických postav a komplikovaného světa lidí. Navíc 
je plná odboček i asociací jinam. Ypsilonkovská travestie slavné opery. / hrají: M. Dejdar, 
J. Synková, J. Lábus, B. Skočdopolová nebo M. Častvaj Plánková, L. Šebek Loubalová, 
P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, Z. Měsíčková, J. Štefl íčková, R. Rychlá, D. Šváb, 

J. Vacková a M. Kořínek / režie: J. Schmid / premiéra 28. 3. 2003

Ch. Gounod, J. Schmid a kol.

FAUST A MARKÉTKA 9. června od 19.30 hod. ve Studiu 
Ypsilon / Když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být Faust. / Když to okořeníme 
a přimícháme k tomu starou dobrou Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé 
spatříte v našem divadle, tak je z toho ypsilonský Faust na druhou, v němž v prostopášném 
posunu proběhne i život skladatele Gounoda, včetně jeho lásek, žen a hudby. Jestliže svět 
je divadlem, do jaké míry je v něm člověk loutkou?/ hrají: M. Dejdar, M. Častvaj Plánková, 
R. Janál, M. Bohadlo, A. Goldfl am, M. Janouš, J. Jiráň, M. Kořínek, J. Kretschmerová, 
L. Šebek Loubalová, J. Noha, L. Novotná nebo M. Zoubková, J. Neumann nebo 
K. Nohýnek, B. Skočdopolová, D. Renč, M. Čížek, D. Šváb, P. Vacek a P. Vršek / režie: 
J. Schmid / premiéra 17. 4. 2009

W. A. Mozart, J. Schmid SEŽEŇTE MOZARTA!  
11., 12. května, 1. a 8. června od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / V Ypsilonu opravdová 
senzace. Rituální komedie. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se 
vznikem opery Kouzelná fl étna. 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? Tím záhadným mužem byla geniální 
osobnos která do dnešní doby zůstala téměř zapomenuta. Tento fakt dá 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, M. Šrůmová, J. Korn, J. Synková, P. Labudová, 
O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Kikinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, 
M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč / režie J. Schmid / premiéra 18. 1. 2015

J. Jiráň a R. Janál

K. Kikinčuková

J. Korn a P. Vršek

P. Vršek      P. Labudová R. Rychlá

Nejbližší reprízy: 11. a 22. června, vstupenky na září si můžete 
rezervovat ještě před prázdninami v Obchodním centru 
(obchodnicentrum@ypsilonka.cz, 224 054 333, 224 947 119).

S. Mrožek

ZÁBAVA  6. a 29. května od 19.30 hod. na Malé 
scéně Studia Ypsilon / Slavná hra slavného dramatika trochu 
jinak. Mrožkova Zábava (u nás obvykle hraná jako Tancovačka) 
nabízí znepokojivý pohled na naši současnost. Co se stane ve 
světě, který chce především bavit a být baven, když zábava 
jednoho dne prostě přestane fungovat? Absurdní černá komedie 
autora, jehož poetika je s Ypsilonkou úzce spřízněná, v režii 
zástupce nejmladší ypsilonkovské generace. A je to nářez!
hrají: D. Šváb, J. Slach, A. Polák a P. Hojer / režie a úprava: 
B. Holiček / premiéra 16. 12. 2014

F. Kafka, A. Goldfl am PROMĚNA  
aneb Řehoř už toho má dost (variace na téma)
5., 6., 11. a 22. června od 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon 
/ 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! A také s písněmi a několika pohybovými 
kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte a třeba Vám bude 
i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete!
/ hrají: P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, P. Labudová, 
D. Šváb, B. Skočdopolová, M. Čížek, M. Bohadlo a J. Vacková
/ režie: A. Goldfl am / premiéry: 5. a 7. 6. 2015

a něěěě

Foto ze zkoušek Proměny
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Zřizovatelem je hl. město Praha


