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Zriaďovateľ Divadla Aréna

17.1.         piatok 
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/A. Vacula

19.1. nedeľa 
17:00

Peter Quilter /

Opona hore
- päť žien a jedno divadlo
réžia / S. Ferancová
účinkujú / A. Sabová, L. Garajová 
Schrameková, D. Bruckmayerová, 
V. Horján, K. Haydu

14.1.   utorok 
19:00

David Ives /

Venuša v kožuchu
- hra, ktorá vo vás prebudí najskrytejšie 
túžby
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

13.1.   pondelok 
19:00

Jaroslav Hašek /

Josef Švejk
- jediný normálny
réžia / J. Nvota
účinkujú /  M. Labuda ml., J. Loj, 
K. Mikulčík, P. Brajerčík/J. Nvota, 
J. Hrčka, E. Koprivčević Borsová, 
Z. Konečná/K. Tóthová

29.1. streda 
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

30.1. štvrtok 
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

21.1. utorok
19:00

Biblia
- číta Juraj Kukura
réžia / R. Ballek
účinkujú / J. Kukura, Slovenský 
komorný orchester pod vedením Ewalda 
Danela

22.1. streda 
19:00

Thomas Vinterberg / Mogens Rukov /

Na mol
- kým nás smrť nerozdelí
réžia / J. Bielik
účinkujú / G. Hološka, P. Trník, 
J. Jackuliak, O. Antálek, M. Kvietik

27.1. pondelok 
19:00

Peter Pavlac /

Masaryk/Štefánik
- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska
réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová, 
L. Randár, M. Bačíková
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18.1.  sobota 
15:00

Ulrich Hub /

Zvieratká na letisku
- alebo líšky neklamú
réžia / J. Bielik
účinkujú / V. Petrášová, D. Ratimorský, 
M. Kvietik, Z. Haverda, K. Šafaříková, 
J. Majeská, D. Richterová, M. Rovňák

26.1.  nedeľa 
15:00

Ulrich Hub /

Zvieratká na letisku
- alebo líšky neklamú
réžia / J. Bielik
účinkujú / V. Petrášová, D. Ratimorský, 
M. Kvietik, Z. Haverda, K. Šafaříková, 
J. Majeská, D. Richterová, M. Rovňák

16.1.  štvrtok 
19:00

David Mamet /

November
- komédia z Bieleho domu
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, 
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Paulovič 

11.1. sobota 
18:55

Alban Berg /

Wozzeck
- priamy prenos predstavenia  
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / W. Kentridge
účinkujú / E. van den Heever, 
T. Mumford, Ch. Ventris, G. Siegel, 
A. Staples, P. Mattei, Ch. van Horn

23.1. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Mastný hrniec
Ultimatívne Kino Aréna
pripomíname si nedožité 90. narodeniny 
režiséra Pavla Haspru

15.1. streda
19:00

Yasmina Reza /

Bella Figura
- tenká hranica medzi láskou
a nenávisťou
réžia / M. Spišák
účinkujú / M. Mitaš, Z. Porubjaková/ 
A. Pajtinková, L. Barilíková, J. Jackuliak, 
Z. Kocúriková

21. januára o 19:00

Biblia

Foto: Lubo Špirko VSTUP VOĽNÝ



Jaroslav Hašek
Josef Švejk

13. januára
o 19:00 hod.
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Komorný príbeh o myšlienkach, víziách 
a rozhodnutiach dvoch najvýraznejších 
osobností obdobia samostatného Česko-
slovenska. T. G. Masaryk a M. R. Štefánik 
vo svojich súkromných rozhovoroch a in-
tímnej atmosfére odhaľujú pozadie zrodu 
našej prvej republiky. Iniciačný mýtus de-
mokracie, rozprávaný bez pátosu. Ich slo-
vami, ale našimi očami. Pohľad na dejiny, 
ktorým chceme a potrebujeme porozumieť.
Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho 
cyklu a vznikla v spolupráci s Mestským 
divadlom Zlín.

Pam, Theresa, Jackie, Sharon a babička 
Betty - päť žien,ktoré zdedia staré ošarpané 
divadlo. Musia ho zrekonštruovať, no na to 
potrebujú nemalé finančné prostriedky a tak 
sa rozhodnú zorganizovať benefičný večer. 
Napätie vrcholí keď svoju účasť potvrdí 
najväčšia hviezda česko-slovenského šou-
biznisu.

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, 
slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa 
často míňajú s našimi životmi. V ťažkých 
sociálnych pomeroch preberá finančnú 
zodpovednosť 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 Wingfieldov-
cov navštívi Jim, milý mladý muž.

Tiger, Opica, Hus, dve Ovce a Panda 
už tri dni beznádejne čakajú na letisku. 
Všetky lety sú totiž z neznámych dôvo-
dov zrušené. Čo sa deje netuší dokonca 
ani Pes, ktorý má celé letisko na staros-
ti. Všetci sú nervózni a nespokojní. A do 
tohto zmätku sa vkradne ešte aj Líška, 
ktorá je úplne iná ako sa na prvý pohľad 
môže zdať. Rozprávka s pesničkami o 
tom, že lož má krátke nohy a klamať sa 
nevypláca.

Čo robia udržiavané a perfektne nalíčené 
dámy v pokročilom veku, ktorým zomreli či 
utiekli manželia a deti sú dávno z domu?
Oddávajú sa predovšetkým alkoholu - roz-
právajú sa, zabávajú, tancujú, spievajú až 
kým do bytu nevtrhne syn jednej z nich, 
ktorý dá svojej matke podmienku – buď 
prestane piť alebo nikdy viac neuvidí jeho 
ani svoje vnúčatá. 

Horká komédia o štyroch starších dámach 
a byte, v ktorom sa všetko točí.

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 šampanské-
ho a morských ježkoch sa zvrtne na vyšinu-
tý večer, plný groteskných momentov, aké 
vie priniesť iba sám život.

Výnimočná hudobno-dramatická bá-
seň, dejiny človeka od stvorenia sveta 
až po vzkriesenie. Vybrané príbehy zo 
Starého a Nového zákona, ktoré kladú 
nadčasové otázky o morálke, svedomí, 
viere a sile duchovna v dobe, kedy sa 
základné piliere ľudstva zmietajú v po-
chybnostiach.

Projekt vzniká v koprodukcii so Sloven-
skou filharmóniou.

Skvelý humoristický román „Osudy dobrého 
vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej 
divadelnej scéne! Švejk, predajca psov, sa 
zapletie do kolotoča príprav na veľkú voj-
nu. Na svojej ceste stretáva zástupy gro-
teskných postavičiek a zažíva neuveriteľné 
príhody, ktoré sú nielen správou o rozpade 
Rakúsko–Uhorska, ale aj metaforou rozkla-
du našej spoločnosti. Josef Švejk je jeden z 
nás. Všetci si myslia, že je slabomyseľný, ale 
on len úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej 
čírej podobe. Práve dnes je čas priniesť prí-
beh o takomto človeku - hrdinovi, ktorý môže 
slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

Masaryk/ŠtefánikOpona hore

Sklenený zverinec Zvieratká na letisku
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Ulrich Hub
Zvieratká na letisku

18. a 26 januára
o 15:00 hod.


