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4.2.    pondelok 
19:00

Martin McDonagh /

Ujo Vankúšik
- čierna komédia, z ktorej tuhne 
krv v žilách
réžia /  K. Chlepková
účinkujú /  D. Fischer, D. Žulčák, 
O. Culka, L. Dóza, R. Blumenfeld,  
A. Nováková/R. Šoltésová

27.2. streda 
19:00

David Ives / 

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

5.2. utorok 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

Tosca
- politika a vášeň
réžia /  T. Procházka
účinkujú /  J. Kovalčíková, B. Mosný, 
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

23.2.   sobota 
19:00

Jaroslav Hašek /

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

14.2.   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

3.2.  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

15.2. piatok 
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

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

11.2.   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/A. Vacula

8.2.  piatok 
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

6.2.  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

10.2.  nedeľa 
15:00

Gabriel Tóth /

Popoluška
- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú /  A. Mojžišová, G. Tóth,  
P. Kadlečík, M. Labuda ml., P. Plevčík,  
K. Greppelová

12.2.  utorok
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe
réžia / M. Skočovský
účinkujú /  M. Marušin, M. Kvietik,  
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

2.2. sobota 
18:55

Georges Bizet /

Carmen
- priamy prenos predstavenia  
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia /  Sir Richard Eyre
účinkujú /   C. Margaine, A. Kurzak, 
R. Alagna, A. Vinogradov

25.2.     pondelok 
19:00

Constanze Dennig /

Extasy Show
- zaži to naplno!
réžia / J. Bielik
účinkujú / M. Ďuriš, Z. Frenglová,  
J. Pročko, Z. Skopálová, T. Kulíšková,  
D. Cinkota, P. Blesáková, J. Tribula

PREMIÉRA

28.2. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Večný manžel
Ultimatívne Kino Aréna
v hlavnej úlohe s jubilujúcim  
Mariánom Slovákom

VSTUP VOĽNÝ

28.2. štvrtok 
19:00

Najkrajšie filmy nášho života /

Hirošima, moja 
láska
Ultimatívne Kino Aréna
francúzsko-japonská filmová báseň,  
míľnik modernej svetovej kinematografie

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

25. februára o 19:00Constanze Dennig
EXTASY SHOW

Fo
to

: P
et

er
 C

hv
os

te
k

HRÁME V LOFT ARÉNA

13.2. streda 
20:00

Per BASS VIKING Mathisen Super 4tet /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert
účinkujú /  Per Mathisen (NO) - elektric-
ká basa, kontabas, Ulf Wakenius (SE) 
- gitara, Daniel Bulatkin (CZ) - klávesy, 
Martin Valihora (SK) - bicie



Peter Quilter
Opona hore

8. februára
o 19:00 hod.
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Tam, kde sa končí rozprávka, začína horor. 
Tam, kde sa končí detská izba, začína vä-
zenská cela. Tam, kde sa končí fikcia, za-
čína realita. A tam, kde sa začína genialita, 
začína sa aj krutosť. Má cenu ľudský život v 
porovnaní s umením? Dvaja bratia v bližšie 
nešpecifikovanom totalitnom štáte sú ob-
vinení zo série šokujúcich, no originálnych 
zločinov. Ujo Vankúšik je jeden z najzaují-
mavejších divadelných textov súčasnosti. 
Mrazivý detektívny thriller vzrušujúco ba-
lansuje na hrane medzi hororom a čiernou 
komédiou. 

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.

Operný príbeh speváčky Toscy a maliara 
Cavaradossiho predstavuje majstrovské 
dielo hudobnej dramatiky, dielo plné na-
pätia, ktoré po prvýkrát ožije v činoher-
nom spracovaní. Vášnivý milostný vzťah, 
láska, politika, mučenie, vraždy a najzná-
mejšie dramatické árie svetoznámeho 
operného diela.

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.

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

Príbeh o starých ľuďoch v dnešnom kru-
tom a nemilosrdnom svete. Na pozadí 
krásnej a nablýskanej televíznej show sle-
dujeme osud piatich postáv, ktoré v roku 
2047 dosiahnu vysoký dôchodcovský vek. 
Sociálny systém zlyháva a na seniorov 
čaká otrávené prosecco s pesničkou na 
želanie, ktorá ich vyprevadí na druhý svet. 
Na zdravie!

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, slobo-
dy, o snoch a nádejach, ktoré sa často mí-
ňajú 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 kaž-
dú 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 oča-
kávajú veľkú zmenu, keď príbytok Wingfiel-
dovcov navštívi Jim, milý mladý muž.

Hra sa odohráva v súčasnosti na divadel-
nom konkurze. Mladý režisér sa rozhodol 
adaptovať slávny Masochov román a 
organizuje konkurz na herečku. Netuší, 
že práve vtedy, keď stratil všetku nádej, 
príde na konkurz žena, ktorá odomkne tie 
najtajnejšie komnaty jeho vnútra. Slávna 
broadwayská hra, ktorá bola nominovaná 
na Tony Awards, rafinovane odhaľuje vá-
šeň pohybujúcu sa na hranici spoločensky 
prípustného sexuálneho správania.

Ujo Vankúšik

Bella Figura

Tosca

Josef Švejk

Opona hore

Extasy Show

Sklenený zverinec

Venuša v kožuchu
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David Ives
Venuša v kožuchu

27. februára
o 19:00 hod.
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PREMIÉRA

HRÁME V LOFT ARÉNA


