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11.3.  nedeľa 
20:00

Dan Bárta & Illustratosphere /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert 

účinkujú / Dan Bárta - spev, 
Filip Jelínek - klávesy, perkusie, 
Miroslav Chýška - gitara, 
Robert Balzar - basa, 
Martin Valihora - bicie

5.3. 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. Maštalír

20.3. 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

18.3.  nedeľa 
18:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

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

7.3. streda 
19:00

Peter Quilter / 

Ráno po
- sex, láska, rodina - bez Facebooku

réžia /  A. Totiková
účinkujú / D. Žulčák, D. Kavaschová, 
D. Košická, M. Meľo

21.3.  streda 
19:00

David Ives  / 

Venuša 
v kožuchu
- hra, ktorá vo vás prebudí najskrytejšie túžby

réžia /  E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

1.3.   štvrtok 
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

3.3.  sobota 
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

24.3. sobota 
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

26.3. 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

27.3. utorok 
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

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

19. februára 
o 19:00 hod.

Peter Quilter
Opona hore
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25.3. nedeľa 
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

10.3. sobota 
18:55

Gioacchino Rossini /

Semiramide
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia /  J. Copley
účinkujú /  A. Meade, E. Deshong, 
J. Camarena, I. Abdrazakov, 
R. Speedo Green

31.3. sobota 
18:55

Wolfgang Amadeus Mozart /

Così fan tutte
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia /  P. McDermott
účinkujú /  A. Majeski, S. Malfi , 
K. O‘Hara, B. Bliss, A. Plachetka, 
Ch. Maltman

19.3. pondelok 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

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

23.3. piatok 
19:00

Bergman / Procházka / Vajdová / 

Persona
- performatívna báseň o rozorvanej duši

réžia /  T. Procházka
účinkujú / P. Vajdová

HRÁME V LOFT ARÉNA

PREMIÉRA

22.3. štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Osud človeka
Ultimatívne Kino Aréna
vojnová dráma, klenot ruskej 
kinematografi e v hlavnej úlohe 
so Sergejom Bondarčukom

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

22.3. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Kubo
Ultimatívne Kino Aréna
pripomíname si 20 rokov od smrti 
legendárneho herca Jozefa Kronera

VSTUP VOĽNÝ

HRÁME V LOFT ARÉNA

HRÁME V LOFT ARÉNA



Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, 
slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa 
často míňajú s našimi životmi. V ťažkých 
so ciálnych pomeroch preberá fi nančnú 
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 Wingfi eldov-
cov navštívi Jim, milý mladý muž.

Jedinečná autorská reinterpretácia jed-
ného z najvýznamnejších fi lmov európ-
skej kinematografi e 20. storočia. Dve 
ženy. Jedna mlčí, druhá rozpráva. Prvá 
sa stáva druhou, druhá sa stáva prvou. 
Cesta z labyrintu rozorvanej duše na 
konci ktorej môže ostať len jedna.?

Thomas a Kelly sa večer spoznali 
v rade na pukance a ráno sa zobudili 
v jednej posteli. Vlastne bežný piatok. 
Po niekoľkých trápnych minútach sa 
Thomas zberá na odchod. Ešte stále 
bežné. Do spálne však vojde Kellyina 
matka a to už normálne nie je. Lebo na 
tejto rodine nie je normálne nič. Ráno 
po - dnešná komédia o sexe, láske 
a rodine - a to všetko bez facebooku!

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragic-
kejšou postavou slovenských dejín. 
Kresťan a katolícky kňaz, ktorý za-
svätil svoj život viere, ideálu, službe 
národu a neskôr slovenskej štátnosti. 
V mene svojho ideálu sa spojil s fašis-
tami, nechal okradnúť 72 000 sloven-
ských židov, zbaviť ich občianskych 
a ľudských práv a deportovať za hra-
nice. Väčšina z nich bola zavraždená 
v koncentračných táboroch. Pred ná-
rodným súdom, ktorý ho odsúdil na 
trest smrti, odmietol zodpovednosť, 
necítil vinu a neprejavil ľútosť.

Dubček, Novotný, Svoboda, Brežnev, 
Husák a Biľak ožívajú prostredníctvom 
generačnej výpovede pätice mladých 
performerov v príbehu o histórii, ktorá 
sa udiala skôr než sa narodili. Hra na-
písaná na objednávku Divadla Aréna 
pripomína Alexandra Dubčeka, výraz-
nú osobnosť česko-slovenských dejín, 
aktéra Pražskej jari, profesionálneho 
politika, predstaviteľa socializmu s ľud-
skou tvárou. Inscenácia je pokračova-
ním tzv. Občianskeho cyklu Divadla 
Aréna.

Tam, kde sa končí rozprávka, začí-
na horor. Tam, kde sa končí detská 
izba, začína väzenská cela. Tam, kde 
sa končí fi kcia, začína realita. A tam, 
kde sa začína genialita, začína sa aj 
krutosť. Má cenu ľudský život v porov-
naní s umením? Dvaja bratia v bližšie 
nešpecifi kovanom totalitnom štáte sú 
obvinení zo série šokujúcich, no origi-
nálnych zločinov. Ujo Vankúšik je je-
den z najzaujímavejších divadelných 
textov súčasnosti. Mrazivý detektívny 
thriller vzrušujúco balansuje na hrane 
medzi hororom a čiernou komédiou.

Hra sa odohráva v súčasnosti na diva-
delnom konkurze. Mladý režisér sa roz-
hodol 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 nominova-
ná na Tony Awards, rafi novane odhaľuje 
vášeň pohybujúcu sa na hranici spoločen-
sky prípustného sexuálneho správania.

Dramatizácia posledného románu 
Michela Houellebecqa je príbehom 
Françoisa, profesora literatúry na 
prestížnej francúzskej Sorbonne. 
Prežíva krízu stredného veku, nič ho 
nezaujíma, v nič neverí. Je metafo-
rou dnešného európskeho človeka, 
ktorý sa zmieta v prebytku slobody, 
voľnosti a mieru, zatiaľ čo za oknami 
jeho bytu bojujú o prezidentské kreslo 
člen moslimskej jednoty a pravicová 
extrémistka.

Sklenený zverinec

Persona

Ráno po

Tiso

#dubček

Ujo Vankúšik

Venuša v kožuchu

Podvolenie

Martin McDonagh
Ujo Vankúšik
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26. marca
o 19:00 hod.

Martin Casella
Írska kliatba

3. marca o 19:00 hod.
20. marca o 19:00 hod.
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