
01. ne 19.30 Muž na větvi Divadlo

02. po 10.00 #jsi_user   Malá scéna

  19.30 Pánská šatna Divadlo

05. čt 19.30  Ztracená existence:  

Vařparáda Malá scéna

06. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

09. po 19.30 Vdovou proti své vůli Divadlo

10. út 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

11. st 19.30 Pánská šatna Divadlo

13. pá 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

15. ne 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

16.  po 19.30 Škaredá středa Divadlo

17. út 19.30 Proměna Malá scéna

18. st 19.30  Zábava Malá scéna

19. čt 19.30 Faust a Markétka Divadlo

20. pá 19.30 iJá Malá scéna

21. so 18.00 Noc divadel Oba sály

23. po 19.30 Babička se vrací Divadlo

24. út 19.30  #jsi_user   Malá scéna

25. st 19.30 Proměna Malá scéna

26. čt 19.30 Vratká prkna Malá scéna

27. pá 19.30 Vánoční večery Divadlo

29.  ne 14.00  Cabaret Calembour:  

Plejtvák Malá scéna

  19.30  VOSTO5: 

Slzy ošlehaných mužů Malá scéna

30. po 19.30 Hlava Medúzy Malá scéna

02. st 19.30 VOSTO5: Teatromat Malá scéna

03. čt 19.30 Sežeňte Mozarta!  ZADÁNO Divadlo

04. pá 16.00 Pánská šatna  ZADÁNO Divadlo

06. ne 19.30 Muž na větvi Divadlo

07. po 19.30 Škaredá středa  ZADÁNO Divadlo

08. út 19.30 Drama v kostce 2 Malá scéna

09. st 19.30 Svatá rodina Divadlo

10. čt 19.30  Rusalka  

nejen podle Dvořáka Divadlo

11. pá 19.30 Vratká prkna Malá scéna

13. ne 15.00  Cabaret Calembour: 

Plejtvák Malá scéna

  19.30 Vánoční večery Divadlo

14. po 19.30  Ztracená existence:  

Večer o dvou půlkách Divadlo

15. út 19.30 Vánoční večery Divadlo

16. st 19.30 Vánoční večery Divadlo

17. čt 19.30 Vánoční večery Divadlo

18. pá 19.30 Babička se vrací Divadlo

20. ne 15.00 Vánoční večery Divadlo

  19.30 Vánoční večery Divadlo

21. po 09.00 Drama v kostce 2 Divadlo

  11.00 Drama v kostce 2 Divadlo

  19.30 Škaredá středa Divadlo

22. út 19.30 Sežeňte Mozarta! Divadlo

 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. Goldflam

PROMĚNA

aneb Řehoř už toho má dost  

(variace na téma) 
Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jedno-

ho 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 kre-

acemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte a třeba 

Vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-

kvapivě nepřijdete! / hrají: P. Vršek, J. Kretschmerová, 

O. Navrátil, P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, 

M, Čížek, M. Bohadlo a J. Vacková/ režie: A. Goldflam 

/ výprava: P. Goldflamová Štětinová / hudba: M. Buzzi / dra-

maturgie: J. Etlík / premiéry: 5. a 7. 6. 2015 / inscenace  

se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

W. A. Mozart, J. Schmid

SEŽEŇTE MOZARTA!

Hudební kratochvíle kolem flétny, 

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

divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery 

Kouzelná flétna. Jak to tenkrát bylo a kdo za vším stál, kdo nej-

spíš vyprovokoval W. A. Mozarta k napsání několika umělec-

kých hitů, jež zůstávají nezapomenutelné pro příští časy a jsou 

srovnatelné vždy s tím nejlepším. Tím záhadným mužem byla 

geniální osobnost, která do dnešní doby zůstala téměř zapome-

nuta. 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, J. Korn, J. Synko-

vá, M. Šrůmová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Labudová, P. Nový, 

L. Loubalová, K. Kikinčuková, 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 prostě 

přestane fungovat? Absurdní černá komedie autora, jehož po-

etika je s Ypsilonkou úzce spřízněná, v režii zástupce nejmladší 

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. Tošovský, 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 nebo H. Ře-

záčová / 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 dnešní-

ho života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou 

lidé, které doba shodou okolností postavila proti 

sobě, takže jsme svědky různě obrácené logiky. Je 

to příběh dvou rodin, který se proplete, a které chtě-

jí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Je-

nomže ono je vždycky všechno trochu jinak a bl-

bost 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. Labu-

dová, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč / režie: J. Schmid 

/ výprava: J. Malina / hudba a hudební nastudování: M. Ko-

řínek / 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. / 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, D. Renč a J. Schmid / režie: J. Schmid 

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

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

Braňo Holiček

iJá
Není počítače bez člověka, není chyby bez člověka, není 

člověka bez chyby... Autorská inscenace inspirovaná živo-

tem a „dílem“ Steva Jobse. / hrají: D. Šváb, P. Vršek, P. Ho-

jer a V. Holičková nebo Zuzana Stavná / režie: B. Holiček / 

scéna: N. Tempír / kostýmy: P. Vlachynská / dramaturgie: 

J. Tošovský / premiéra: 16. 12. 2011 / inscenace se hraje 

na Malé scéně SY a je bez pauzy

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 

a M. Bohadlo nebo M. Chloupek / režie: A. Goldflam 

/ výprava: P. Goldflamová Štětinová / hudba: M. Potoček 

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

Božena Němcová, Arnošt Goldflam

BABIČKA SE VRACÍ

aneb Dichtung und Wahrheit

(vysněná, nebo skutečná)
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla Božena Něm-

cová, 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. Štef-

líčková, R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bohadlo 

a D. Renč / režie: A. Goldflam / výprava: P. Goldflamová Ště-

tinová / 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 prostopáš-

ný ypsilonský Faust na druhou. / hrají: M. Dejdar, M. Častvaj 

Plánková, R. Janál, M. Bohadlo, A. Goldflam, M. Janouš,  

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

J. Noha, L. Novotná, J. Neumann,  B. Skočdopolová, 

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

/ režie: J. Schmid / výprava: J. Malina / hudební nastudová-

ní: 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. 

Jenomže 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. Mě-

síčková, J. Šteflíčková, R. Rychlá, D. Šváb, J. Vacková a M. Kořínek / 

režie a adaptace: J. Schmid / scéna: M. Melena / kostýmy: J. Sováková  

/ hudební úprava: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 

28. 3. 2003

György Schwajda

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

razeny 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. Schmitzer / texty písní: J. Schmitzer / dramaturgie: J. Etlík 

/ premiéra: 8. 4. 1998

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. Kret-

schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek / režie  

a úprava: M. Lasica / výprava: M. Melena / hudební adap-

tace: M. Kořínek / dramaturgie: J. Etlík / premiéra: 2. 2. 1996  

/ inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy

Studio Ypsilon a hosté

VÁNOČNÍ VEČERY
Rituál přípravy štědrovečerního hodování, které pak 

vrcholí provedením Paschovy vánoční mše F dur s pod-

krkonošským betlémem. Každoročně pouze v před-

vánočním čase. / hrají: Herci Studia Ypsilon a hosté / 

hudební nastudování: Miroslav Kořínek / režie: Jan Schmid

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.

Česká televize 28. října vysílá na ČTArt 

ve 20.20 hodin záznam kultovní ypsilonské 

inscenace PRODANÁ NEVĚSTA  

aneb Pojď domů, ona brečí.

Prodanou nevěstu  hrajeme již 20. jubilejní sezónu

Proměna

Sežeńte Mozarta!

Ředitel: Jan Schmid

Vedoucí ekonom: Taťána Kosová

Vedoucí provozu: Zuzana Měsíčková

Public Relations a redakce zpravodaje: Aneta Filipová

Dramaturg: Jaroslav Etlík

Tajemnice souboru: Milada Bartlová

Kresby a grafická úprava: Jan Schmid / Jiří Hladovec

Tisk: Optys

foto: J. Černoch, J. Dvořák, 
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Studio Ypsilon

Spálená 16

110 00 Praha

telefon: 224 948 124 

e-mail:   ypsilonka@ypsilonka.cz 

filipova@ypsilonka.cz



Luboš (Bob) Zajíček je v české hudební sféře 
uznávaný jako jeden z nejlepších trumpetistů                    
a představitelů tradičního jazzu, působí také jako 
hudební aranžér a publicista. Se Studiem Ypsilon 
v minulosti několikrát spolupracoval (například 
v Kometě Hanzelínově). Tentokrát bude nově 
v připravované inscenaci Swing se vrací neboli 
o štěstí odborným poradcem, ale na trubku si 
v představení také živě zahraje. Tolik úvodem.

Když jsme se ptali Aleše Bendy (hudební dramaturg připravované inscenace 
– pozn. red.), co je swing, napsal nám mimo jiné, že „…je to produkt 
mimosmyslového vnímání, jehož výsledkem je specifický duševní stav nebo 
rozpoložení.“ Takže také (a nejenom) štěstí, je to tak? Já myslím, že ano, Aleš 
to pěkně a chytře popsal, on to je skutečně velice zvláštní stav. Poprvé jsem ho 
zažil ještě jako kluk. Někdy v osmačtyřicátém roce jsem poprvé slyšel dixielandový 
orchestr a strašně mě to vzalo, vlezlo přímo do duše. Zbláznilo mě to natolik, že jsem 
uprosil otce, aby mi koupil trumpetu, protože ta z té muziky tzv. „leze“ nejvíc. Jazzová 
muzika mi čím dál tím víc přinášela skutečně nepoznané štěstí, vždy se dostaví 
taková nálada, která se při ničem jiném nedá zažít!

…tím vlastně odpovídáte na další otázku – co nebo jaké štěstí konkrétně 
Vám přináší S(s)wing? Osobně mi přináší hluboké uspokojení, vždycky když ho 
poslouchám, mám pocit vnitřního klidu a přitom určitého napětí. V jazzu vlastně 
díky improvizaci nikdy netušíte, co bude okamžitě následovat, vždy obsahuje určitý 
moment překvapení, a překvapení je krásná věc už samo o sobě. Muzika má navíc 
totiž tu výhodu, že je sdílná. Určitý kousek z toho se přenáší i na posluchače, a to je 
na tom to nejkrásnější, to stojí za to.

Vypadá to tedy, že swing, a opět si vypůjčíme slova Aleše Bendy, je také „láska 
na několik okamžiků i na celý život“? Swing je láska na celý život! Ten se musí 
zažívat, to není bonbónek na jedno použití. Buď se vám to líbí, nebo nelíbí a buď 
tušíte, co swing je, anebo je vám to jedno. Já patřím mezi tu šťastnou část lidstva, 
které swing něco říká a přináší mu štěstí. Je to věc v podstatě pocitová, myslím si, 
že k tomu je potřeba mít určitou zkušenost, naposlouchat spoustu muziky a pak vám 
to je vlastně naprosto jasné, ale říct to jednoduše…? To není jednoduché. Swing je 
muzika přitažlivá, příjemná, přirozená a ještě má v sobě vysloveně něco, co sděluje 
vzájemný vztah. Je jedno, jestli ji posloucháte nebo hrajete. Kouzelné na ní je, že 
ji můžete poslouchat jenom okrajově a nemusíte se soustředit, a zároveň ale má 
takovou hloubku, že když máte možnost se zaposlouchat, nacházíte věci netušené! 
Nebo ještě jinak: kdysi dávno jakási dáma oslovila Louise Armstronga a ptala se ho, 
co je to vlastně ten swing, on se usmál tím svým úsměvem a řekl jí: „Milá paní, když 
to necítíte, tak to nikdy nepochopíte.“

Můžeme naznačit, jak si se swingem bude hrát Ypsilonka? Znám Ypsilonku téměř 
od jejího zrodu, vždycky jsem sledoval dění a občas jsem se do toho měl možnost 
i zapojit, což si pokládám za velkou čest. Ypsilonka se k muzice vždycky stavěla, řekl 
bych, tím správným způsobem – všichni, kdo se tu na něčem podíleli, muziku znali, 
měli ji rádi, a to už samo o sobě je možno zprostředkovat divákům, posluchačům. 
Na tom má mimo jiné velkou zásluhu nenahraditelný člověk, kolega Kořínek, že 
ypsilonské zpracování má vždycky něco do sebe, má jakousi sounáležitost, a proto 
si myslím, že se to lidem líbí a berou to s takovým nadšením.

To by mohlo být i takovým skromným přáním pro vznikající inscenaci? 
Já si myslím, že to tak dopadne – to snad ani jinak být nemůže (smích).

Mimo jiné jste známý i tím, že dokážete zahrát téměř vše od klasického jazzu 
po moderní střih, projeví se tato všestranná škála na aranžích v chystané 
inscenaci? My se teď domlouváme, jaké budou melodie. Některé budou 
v podvědomí posluchačů, ale zároveň nebudou obehrané a notoricky známé. 
Jak znám Ypsilonku, určitě si s tím poradí po svém – takový ten vnitřní humor, byť 
se člověk neválí smíchy, ale má to určitou úsměvnost, to je potom každopádně 
ten malý kousek štěstí!

Ostatně celá inscenace rozvíjí myšlenku, že jazz, swing není jen hudba,  
ale že se v ní vždy zažívá štěstí, tak se budeme těšit v lednu na viděnou!   -af-

M. Twain / VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI 
9. listopadu od 19.30 hod. ve Studiu Ypsilon / Dráždivá převleková komedie, 

klasika americké literatury aneb Jan Přeučil v roli neodolatelného zloducha! 

Divadelní plátno z ateliéru Ypsilonky, které navíc upoutá i jemnými valéry úvah 

o ceně (posmrtné) umělcovy slávy, snobech rojících se kolem kumštu a relativních 

hodnotách umění vůbec. / hrají: J. Lábus, M. Dejdar, J. Jiráň, J. Přeučil, J. Synková, 

J. Neumann, K. Nohýnek, R. Rychlá, B. Skočdopolová, M. Mededa, P. Vršek,  

L. Šebek Loubalová, M. Janouš, D. Šváb, D. Renč a N. Vinecká / režie: J. Schmid 

premiéra: 20. prosince 2007 

W. A. Mozart, J. Schmid 

Sežeňte Mozarta!
Hudební kratochvíle kolem 

flétny, která je kouzelná

15. listopadu, 3. a 22. prosince od 19.30 hod. 

ve Studiu Ypsilon / V Ypsilonu opravdová sen-

zace. Rituální komedie. Hudební divadlo s vý-

sostným objevem, jež souvisí se vznikem ope-

ry 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? Tím 

záhadným mužem byla geniální osobnost, která do dnešní doby zůstala téměř zapome-

nuta. 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, J. Korn, 

J. Synková, M. Šrůmová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Labudová, P. Nový, L. Šebek 

Loubalová, K. Kikinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč 

/ režie: J. Schmid / premiéra: 18. a 19. ledna 2015

Jako každý rok hrajeme Vánoční večery
Tentokrát už 27. listopadu, dále 13., 15., 16., 17. a 20. prosince od 19.30 hod. 

a LETOS TAKÉ VÝJIMEČNĚ ODPOLEDNE 20. prosince od 15.00 hodin ve 

Studiu Ypsilon / Tradiční rituál přípravy štědrovečerního hodování, které pak vrcholí 

provedením Paschovy vánoční mše F dur s podkrkonošským betlémem. Čeká vás 

vánočně provoněná ypsilonská atmosféra, skvělá zábava, koledy, písně a oddechnutí 

při předvánočním shonu.

UPOZORŇUJEME UPOZORŇUJEMEPOZNÁMKA K IMPROVIZACI
Improvizace je stav otevřenosti a vnímavosti provázený 
důvtipem a zvýšenou pozorností. Patří k ní vstřícný 
a radostný životní pocit jako základ. Tedy atmosféra, kterou 
pěstujeme a šíříme na všechny strany. Dobrá je rovněž 
okamžitost. A vždy orientace v této chvíli, neboť větší 
a významnější věci, jež bychom měli chápat, jsou většinou 
závislé na malých a jen krátce trvajících úkonech. Pokud je 
nevidíme, neslyšíme, či jinak nevnímáme, popřípadě pouze 
zpozorujeme, ale v té pravé chvíli nereagujeme – okamžiky 
zmizí. Dobré je ale vědět, že se mohou objevovat znovu, 
v jiných souvislostech i podobách, jindy a různě. Třebaže 
některé nikdy, anebo až zadlouho. Ty jsou pravděpodobně 
nejcennější, kdy se mohou ledy hnout. Proto, abychom byli 
stále v obraze, snažme se dělat věci, jež alespoň mírně 
přesahují naše možnosti. 
Měli bychom si vytvářet jakési malé pomocné postuláty 
(axiomy), jejichž kořen fakticky neznáme, ale vycházíme 
v nich z pozorování a především z našich intuicí. Přestože 
nejsou nikterak prokazatelné, stavíme na nich, a jsem 
přesvědčen, že v našem otevřeném teritoriu umění se 
nějak – symbolem, příměrem, zkrátka způsobem vyjádření, 
výrazem – přibližujeme k samotným pravdám. Potom ta naše 
neúplnost může být i pravdivější než ona pravda, kolem níž 
kroužíme. Umění se často pohybuje ve vlnách nedokonalosti, 
ale cestou nalézání se přibližuje k osobité skoro-dokonalosti, 
avšak zbavené všeobecnosti a univerzálnosti, čemuž jsme 
uvykli, že velí lidský rozum. Když jen myslíme, tak nedostupné 
se nám stává ještě nedostupnějším, zato když zaměstnáváme 
celou svou bytost a naše pozorná vnímavost je plná intuicí 
a postřehů, tak i nedostupné může být náhle dostupné. Proto 
u nás hledání a vytváření axiomů, o nichž je řeč, vychází 
spíš z celostnosti všeho a přinejmenším z rovnováhy citu 
a rozumu, ovšem právě s intuicemi především. 
Improvizace je životní stav a tato připravenost je základem 
veškeré přirozené tvořivosti, často i překračování různých 
nejzazších hranic. Nakonec si tedy řekněme, že při všem 
našem počínání není pro nás nejdůležitější obsažnost 
a význam, ale vždy jen samotné, co nejživější dění. Proudění 
a činění. Což neznamená, že nepracujeme s určitostí a že dění 
musí být bez obsahu. Aby byl člověk blízko – a člověk nějaké 
blízko stále potřebuje – měl by umět být také hodně daleko, 
alespoň v duchu. Stále být na cestě, jelikož nejspíš tam věci 
vydávají ze sebe něco, co by jinak nevydaly. S potřebnou 
dávkou entuziasmu se nám ukážou nejbližší a nejznámější 
věci v jiném světle, nebo alespoň dílečkem budeme schopni 
překonávat hranice reality. A i když stojíme nohama pevně na 
zemi a těžko můžeme duši odpoutávat od těla (to už hodně na 
téma improvizace fantazíruju), pokoušejme se alespoň o jejich 
rovnováhu, ale udržujme v ní pestrou různorodost, v níž pak 
je pro budoucnost zakódovaná i větší adaptabilita. 
V improvizaci je opravdu veliká svoboda. Jan Schmid

Fotografie ze zahajovací zkoušky hudební inscenace SWING 
SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ.

Cabaret Calembour / PLEJTVÁK / 29. listopadu v 14.00 hod. a 13. prosince 
v 15.00 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon / Komedie Milana Šotka o boji 
o sedm obratlů. / režie: M. Šotek

Divadlo VOSTO5 / SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ / 29. 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 

Divadlo VOSTO5 / TEATROMAT / 2. prosince v 19.30 hod. na Malé scéně 
Studia Ypsilon / Divadelní automat, ve kterém diváci hlasují o osudu Aleny, jež 
se rozhodla splnit si svůj velký sen. / režie: O. Cihlař

Ztracená existence / VAŘPARÁDA / 5. listopadu v 19.30 hod. na Malé scéně 
Studia Ypsilon / Eintopf z kuchyně Ztracené existence. / režie: Ztracená existence

Ztracená existence / VEČER O DVOU PŮLKÁCH / 14. prosince v 19.30 hod. 
ve Studiu Ypsilon / Poetické vánoční představení, které vás nebude nudit 
a provoní celý sál sváteční atmosférou. / režie: Ztracená existence

Pánská šatna 3. 11. v Brně, 4. 11. v Bratislavě a 1. 12. v Třebíči vždy 
v 19.00 hodin.
Sežeňte Mozarta! 12. 11. v Českém Krumlově v 19.30 hodin.

40. KULATÉ REPRÍZY zažily 
v říjnu hned dvě autorské 
inscenace Jana Schmida Muž 
na větvi aneb Slavnost na 
horách a T. G. M. aneb Masaryk 
v kostce. V „Muži“ (a současně 
také nově ve Škaredé středě)  
můžete vidět novou tvář Ypsilonky 
Paulínu Labudovou, v „T.G.M.“  
Kamilu Kikinčukovou. Řadu rolí 
nastudoval Mikuláš Čížek (Faust 
a Markétka, Babička se vrací 
a další). Ve Vratkých prknech 
převzal roli divadelního režiséra 
Daniel Šváb, v Babičce roli 
Barunky Jiřina Vacková.

V  p ř e d v á n o č n í m  č a s e 
vychází avizovaná nová kniha 
inscenace SEŽEŇTE MOZARTA! 
s fotografiemi Jiřího Kottase. 
Její součástí je kalendář na rok 
2016 s osobnostmi Ypsilonky. Podaří-li se vše připravit, jak bychom si 
přáli, nejen, že uspořádáme prosincovou autogramiádu v knihkupectví 
Neoluxor, ale především se uskuteční její křest na Vánočních večerech 
v Ypsilonce. Kniha vychází v limitovaném nákladu, tak neváhejte 
a pořiďte si jedinečnou publikaci s fotografiemi úspěšné inscenace co 
nejdříve. K dostání bude ve Studiu Ypsilon a v omezeném počtu také 
v běžné distribuční síti.

NOC DIVADEL 2015 Čtvrtou listopadovou sobotu 
jsme pro vás připravili opět žádané prohlídky 
zákulisí doplněné různorodým hudebním pro-
gramem. Nepřijdete ani o oblíbené vyprávění 
známých ypsilonských tváří nebo třeba o soutěž 
o volné vstupenky na vybraná představení. 

Dárkové poukazy do Ypsilonky jako nejlepší vánoční pozornost! 
Je potřeba říkat více? :-) Zastavte se v Obchodním centru nebo na 
odpolední pokladně.

UDĚLEJTE SI RADOST 
a mějte Ypsilonku všude 
s sebou. Vytvořili jsme pro 
vás novou edici veselých 
ypsilonských placek, které 
si můžete pořídit na poklad- 
nách nebo při návštěvě 
představení v Obchůdku 
u divácké šatny.

vždy 

n.

EJTVÁK / 29 listopadu v/ 14.00 hod. a 13. proosince 
Š k boji

pbare

DIVADLO V POHYBU
Potrhaní smíchem 18. září
se v brněnském Diva-
dle Husa na prováz-
ku konal už 10. roč-
ník festivalu Divadlo 
v pohybu, jehož le-
tošním tématem byl 
vztah divadla a smí-
chové kultury, včet-
ně všech modifikací,  
jimiž se projevuje. 
Tedy ironií, groteskou, sarkasmem, sebeironií, případně ab-
surditou. Součástí festivalu, nazvaného příznačně Potrhaní 
smíchem, byla také napůl happeningová, napůl inscenovaná 
beseda, na niž dramaturgie festivalu pozvala jako své hosty 
Jan Schmida a Jaroslava Etlíka, a kterou moderovali režisér 
a umělecký šéf Husy na provázku Vladimír Morávek se svými 
dramaturgy Simonou Petrů a Miroslavem Oščatkou. Během ha-
ppeningu se hovořilo o smíchu, o radosti, o rozkoši, ale i o ko-
mediálním herectví. Jan Schmid divákům objasnil svou metodu 
kolektivní improvizace, jejíž důležitou součástí je humor jako 
základní esteticko-etický postoj ke světu, Jaroslav Etlík se pro 
změnu zabýval humorem a komikou v obecnější kulturní rovině. 
V průběhu besedy došlo také na otázky stylu, metody, a jedi-
nečnosti poetiky Studia Ypsilon, kterou toto divadlo před více 
než padesáti lety tak originálním způsobem natrvalo obohatilo 
inscenační praxi českého divadla. Beseda se odehrála v hra-
vém duchu a soudě podle diváckého ohlasu byla inspirativní 
pro všechny, kteří se jí zúčastnili.

Mezi ploty 27. září
Studio Ypsilon je již padesátým 
rokem divadlem autorským a stu-
diovým, existujícím v otevřenosti 
ke všemu tomu, co žijeme (i ke své 
vlastní seberealizaci). A nejen proto 
jsme se rozhodli podpořit Mezi plo-
ty 2015! Pro letošní spolupráci jsme 
společně vybrali divadelní inscena-

ci #jsi_user, která vznikla díky koprodukci  s projektem Seznam 
se bezpečně! (Seznam.cz) a současně je zástupcem generačních 
tvůrčích počinů na Malé scéně navazujících na originální a neza-
měnitelnou ypsilonskou poetiku. „Chceme ukázat, že svět není jen 
„jednička a nula,“ ale rozhodně to není školní besídka na téma děti 
na internetu. Není to v tomto smyslu jemné nebo korektní, protože 
svět kolem internetu sám takový není,“ říká Braňo Holiček, autor 
a režisér. Rozhodli jsme se proto podpořit Mezi ploty právě skrze 
téma, které je součástí prevence nebezpečného chování na inter-
netu, je citlivé, aktuální a dotýká se nás všech.

Čekání na Václava 21. října 
Festival Čekání na Václava je představením toho nejlepšího, 
co se narodilo na českých studiových, alternativních a pro-
gresivních „malých“ scénách. Měsíční akce v Klicperově di-
vadle v Hradci Králové je orámo-
vána dvěma Dny české státnosti: 
28. září (Den svatého Václava) 
a 28. října (Den vzniku samostat-
ného Československého státu). 
Ypsilonka dostala své pozvání na 
21. října s úspěšnou inscenací 
Jana Schmida Sežeňte Mozarta!

Proměna aneb Řehoř už toho má dost 
(variace na téma) 17. a 25. listopadu od 19.30 hod. na Malé scéně Studia Ypsilon 

Od doby, kdy vůbec poprvé vyšla Kafkova povídka Proměna, uplynulo v říjnu  

100 let! Ypsilonka toto nemalé výročí připomněla skrze novinku na repertoáru, 

která měla premiéru na konci uplynulé sezony. Ve výrazné úpravě a režii Arnošta 

Goldflama vznikla na Malé scéně s podtitulem aneb Řehoř už toho má dost (va-

riace na téma). V hlavních rolích kritikou i diváky pozitivně přijímané adaptace 

můžete vidět Petra Vrška, Jaroslavu Kretschmerovou a Oldřicha Navrátila, který 

navíc oslavil v říjnu narozeniny. Dodatečně blahopřejeme!

O této novince napsal také například divadelní kritik J. P. Kříž: „Až na výjimky, 

které bychom na prstech jedné ruky spočítali, snaží se autoři divadelních adaptací 

Proměny Franze Kafky – většinou ve spolupráci s nějakým výtvarníkem – domys-

let metamorfózu úředníka Řehoře Samsy v odporného brouka. Arnošt Goldflam 

v pražském Studiu Ypsilon se zařadil k těm nemnoha, kteří se nebojí vydat 

jinou cestou.“  (J. P. Kříž, Právo, 14. srpna 2015, 80 %)

Swing se vrací neboli o štěstí
Na začátku nové sezony začaly zkoušky nové inscenace Swing se vrací neboli 

o štěstí. Na premiéru hudebně-dramatických střípků nejen o „hudbě, v níž se žije 

štěstí“ se můžete těšit v lednu 2016! Uvidíte a především uslyšíte skvělý ypsilonský 

soubor, zejména těch nejmladších zvědavých členů (K. Kikinčuková, P. Labudová, 

M. Bohadlo, M. Čížek, B. Skočdopolová), ale i těch zkušených jako M. Kořínek, 

J. Jiráň, J. Štědroň, M. Plánková, R. Rychlá, B. Zajíček, D. Šváb, J. Vacková,  

D. Renč, dále navíc na každém představení bude některý ze známých hostů  

(například Jiří Korn a další). 

N A  L E D E N  P Ř I P R A V U J E M E

J E Š T Ě  M A L Á  Z A J Í M A V O S T
Jan Schmid spolu s květinou, jež byla pojmenována po našem divadle YPSILONKA, 

což je nová odrůda Jiřinky, která roste na zahradě pěstitelů Dvořákových  

v Raspenavě a dobývá svět (je to ta temná fialovo-červená).
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Zřizovatelem je hl. město Praha


