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27.1.     nedeľa 
15:00

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami

réžia /  G. Tóth
účinkujú /  M. Labuda ml./D. Ratimorský, 
E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

14.1.    pondelok 
19:00

Tennessee Williams /

Sklenený zverinec
- čo teraz? čo s nami bude? 
čo naša budúcnosť?

réžia /  M. Čičvák
účinkujú /  E. Vášáryová, A. Bárta, 
I. Uhlířová/T. Marečková, T. Maštalír

21.1.  pondelok 
19:00

Peter Lomnický /

Podvolenie
- podľa románu Michela Houellebecqa 
„Soumission“

réžia /  M. Amsler
účinkujú / J. Mokrý, M. Potokárová, 
Š. Kožka, Z. Kocúriková, Ľ. Roman, 
D. Uzsák, D. Demecsová, S. Sarvašová

29.1.   utorok 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

réžia /  M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

30.1. streda 
19:00

Peter Quilter / 

Opona hore
- päť žien a jedno divadlo

réžia /  S. Ferancová
účinkujú / A. Sabová, 
L. Garajová Schrameková, 
D. Bruckmayerová, V. Horján, K. Haydu

15.1. utorok 
19:00

Martin Casella /

Írska kliatba
- veľká komédia o malých problémoch

réžia /  J. Bielik
účinkujú /  B. Deák, J. Jackuliak, 
M. Majeský, M. Mňahončák/M. Hronský, 
J. Loj

25.1.   piatok 
19:00

Martin Casella /

Írska kliatba
- veľká komédia o malých problémoch

réžia /  J. Bielik
účinkujú /  B. Deák, J. Jackuliak, 
M. Majeský, M. Mňahončák/M. Hronský, 
J. Loj

31.1. štvrtok 
19:00

George Van Houts /

Bankári
- exkurzia do sveta peňazí

réžia /  J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml., 
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

13.1.  nedeľa 
17:00

Peter Pavlac /

Masaryk/Štefánik
- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska

réžia /  P. Lančarič
účinkujú /  J. Bača, D. Richterová, 
L. Randár, M. Bačíková

22.1. utorok 
19:00

Peter Pavlac /

Masaryk/Štefánik
- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska

réžia /  P. Lančarič
účinkujú /  J. Bača, D. Richterová, 
L. Randár, M. Bačíková

DIVADLO 
ARÉNA

Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava
Predpredaj vstupeniek:

a v pokladni Divadla Aréna, 
pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00

tel.: 02/6720 2557, 
e-mail: pokladna@divadloarena.sk
www.divadloarena.sk

20.1.   nedeľa 
17:00

Yasmina Reza /

Bella Figura
- tenká hranica medzi láskou a nenávisťou

réžia / M. Spišák
účinkujú /  M. Mitaš, Z. Porubjaková, 
L. Barilíková, J. Jackuliak, Z. Kocúriková

19.1.  sobota 
19:00

Yasmina Reza /

Bella Figura
- tenká hranica medzi láskou a nenávisťou

réžia / M. Spišák
účinkujú /  M. Mitaš, Z. Porubjaková, 
L. Barilíková, J. Jackuliak, Z. Kocúriková

18.1.  piatok 
19:00

Rastislav Ballek /

Tiso
- monodráma

réžia / R. Ballek
účinkujú /  M. Labuda ml., M. Hronský, 
poslucháči Konzervatória v Bratislave, 
spevácky zbor Technik pod vedením 
P. Torkošovej a Z. Buchovej Holičkovej

12.1. sobota 
18:55

Francesco Cilea /

Adriana 
Lecouvreur
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia /  Sir David McVicar
účinkujú /   A. Netrebko, 
A. Rachvelishvili, P. Beczała, C. Bosi, 
A. Maestri, M. Muraro

24.1.  štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Charleyho teta
Ultimatívne Kino Aréna
v hlavnej úlohe s jubilujúcim slovenským 
hercom Oldom Hlaváčkom

VSTUP VOĽNÝ

24.1. štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Posledné tango 
v Paríži
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na nedávno zosnulého 
velikána svetovej kinematografi e 
Bernarda Bertolucciho

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

ORGANIZOVANÉ

19. januára o 19:00
20. januára o 17:00

Yasmina Reza

BELLA FIGURA
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Tennessee Williams
Sklenený zverinec

14. januára
o 19:00 hod.
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Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, slo-
body, o snoch a nádejach, ktoré sa často 
míňajú s našimi životmi. V ťažkých soci-
álnych pomeroch preberá fi nančnú zod-
povednosť za celú rodinu syn Tom. Drie 
v továrni na topánky, aby zaistil chod 
domácnosti a každú noc mohol snívať 
v kine. Matka Amanda sa rozhodne, že 
vydaj dcéry Laury im môže zabezpečiť 
svetlejšiu budúcnosť. Laura však žije vo 
svojom vlastnom svete, plnom malých 
sklenených zvieratiek. Všetci očakávajú 
veľkú zmenu, keď príbytok Wingfi eldov-
cov navštívi Jim, milý mladý muž.

Komorný príbeh o myšlienkach, vízi-
ách a rozhodnutiach dvoch najvýraz-
nejších osobností obdobia samostat-
ného Československa. T. G. Masaryk 
a M. R. Štefánik vo svojich súkrom-
ných rozhovoroch a intímnej atmosfére 
odhaľujú pozadie zrodu našej prvej 
republiky. Iniciačný mýtus demokracie, 
rozprávaný bez pátosu. Ich slovami, 
ale našimi očami. Pohľad na dejiny, 
ktorým chceme a potrebujeme porozu-
mieť. Inscenácia je súčasťou tzv. Ob-
čianskeho cyklu a vznikla v spolupráci 
s Mestským divadlom Zlín.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragic-
kejšou postavou slovenských dejín. 
Kresťan a katolícky kňaz, ktorý zasvätil 
svoj život viere, ideálu, službe národu 
a neskôr slovenskej štátnosti. V mene 
svojho ideálu sa spojil s fašistami, ne-
chal okradnúť 72 000 slovenských ži-
dov, zbaviť ich občianskych a ľudských 
práv a deportovať za hranice. Väčšina 
z nich bola zavraždená v koncentrač-
ných táboroch. Pred národným súdom, 
ktorý ho odsúdil na trest smrti, odmietol 
zodpovednosť, necítil vinu a neprejavil 
ľútosť.

Divadlo Aréna prináša kúzelné čaro in-
dickej ľudovej rozprávky Aladinova ča-
rovná lampa. Podľa klasickej rozprávky 
sa v tejto inscenácii s piesňami objavia 
všetky nezabudnuteľné postavy – Aladin, 
Džin, Princezná, Zlý Čarodejník aj Sul-
tán, ktorého múdrosti sa vyrovná iba jeho 
bohatstvo. Pripravte sa na let zázračným 
kobercom a na stretnutie s čarovným Dži-
nom lampy.

Po obrovskom úspechu opäť prichádza do 
Divadla Aréna Yasmina Reza! Jej najnovšia 
hra Bella Figura po prvýkrát na slovenskom 
javisku! Najúspešnejšia francúzska autor-
ka, držiteľka prestížnych cien Laurenca Oli-
viera, Tony Award, Grand Prix Francúzskej 
akadémie a Molièrovej ceny predstavuje 
hru napísanú na objednávku Schaubühne 
Berlin, v spolupráci s hviezdou nemeckej 
réžie T. Ostermeierom. Nevinne pôsobiace 
stretnutie piatich ľudí pri pohári šampan-
ského a morských ježkoch sa zvrtne na vy-
šinutý večer, plný groteskných momentov, 
aké vie priniesť iba sám život.

Dubček, Novotný, Svoboda, Brežnev, 
Husák a Biľak ožívajú prostredníctvom 
generačnej výpovede pätice mladých 
performerov v príbehu o histórii, kto-
rá sa udiala skôr než sa narodili. Hra 
napísaná na objednávku Divadla Aré-
na pripomína Alexandra Dubčeka, 
výraznú osobnosť česko-slovenských 
dejín, aktéra Pražskej jari, profesionál-
neho politika, predstaviteľa socializmu 
s ľudskou tvárou. Inscenácia je pokra-
čovaním tzv. Občiansky cyklu Divadla 
Aréna.

Dramatizácia posledného románu Miche-
la Houellebecqa je príbehom Françoisa, 
profesora literatúry na prestížnej francúz-
skej Sorbonne. Prežíva krízu stredného 
veku, nič ho nezaujíma, v nič neverí. Je 
metaforou dnešného európskeho člove-
ka, ktorý sa zmieta v prebytku slobody, 
voľnosti a mieru, zatiaľ čo za oknami jeho 
bytu bojujú o prezidentské kreslo člen 
moslimskej jednoty a pravicová extré-
mistka.

Dôverujete bankám? Akú rolu hráme 
v medzinárodnej bankovej kríze? Mys-
líte si, že peniaze, ktoré si uložíte do 
banky, sú stále vaše? Vedeli ste, že 
každé narodené dieťa príde na svet 
s dlhom 7 500 €? Pätica hercov v ka-
baretnom kolotoči vám odhaľuje skrytý 
svet peňazí, účtov, úrokov, hypoték, 
ktoré ovplyvňujú náš život viac, ako si 
myslíme.

Sklenený zverinec

Masaryk/Štefánik

Tiso

Aladinova čarovná lampa

Bella Figura

#dubček

Podvolenie

Bankári
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Viliam Klimáček
#dubček

29. januára
o 19:00 hod.
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