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JAZZ v Aréne z verejných 
zdrojov podporil

Zriaďovateľ Divadla Aréna

16.5.     štvrtok
20:00

Martin Valihora Quartet /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert 
účinkujú / Martin Valihora a poprední 
jazzoví hudobníci

22.5.    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

29.5. streda 
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

19.5.   nedeľa 
19:00

Jaroslav Hašek /

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

24.5. piatok 
19:00

David Ives / 

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

10.5.       piatok 
19:00

Benefičný koncert /

Počuť srdcom
- koncert Nadácie Vlada
KulíškaPočuť srdcom
účinkujú / profesionálni a amatérski mí-
movia, tanečníci, akrobati a ďalší umelci

2.5. 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

15.5. streda 
19:00

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

21.5.   utorok 
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

14.5. utorok 
10:00

Peter Pavlac /

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

14.5. 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

20.5. 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

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

13.5.  pondelok 
19:00

Viliam Klimáček /

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

27.5.  pondelok 
19:00

David Mamet /

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

11.5. sobota 
18:00

Francis Poulenc /

Dialógy
karmelitánok
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / John Dexter
účinkujú / I. Leonard, A. Pieczonka, E. Mor-
ley, K. Cargill, K. Mattila, D. Portillo, D. Croft

23.5. štvrtok 
19:00

Najkrajšie filmy nášho života /

My Fair Lady
Ultimatívne Kino Aréna
legendárny americký muzikál v hlavných 
úlohách s Audrey Hepburnovou a 
Rexom Harrisonom

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

23.5. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Tanec nad plačom
Ultimatívne Kino Aréna
pripomíname si jubileum hereckej legen-
dy Štefana Kvietika, ktorý v máji oslávi 
85. narodeniny

VSTUP VOĽNÝ
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Peter Lomnický
Podvolenie

ORGANIZOVANÉ



Biblia
15. mája

o 19:00 hod.
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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.

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.

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 
šoubiznisu.

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 spoločen-
sky prípustného sexuálneho správania.

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, výraznú 
osobnosť česko-slovenských dejín, ak-
téra Pražskej jari, profesionálneho poli-
tika, predstaviteľa socializmu s ľudskou 
tvárou. Inscenácia je pokračovaním tzv. 
Občianskeho cyklu Divadla Aréna.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragickej-
šou postavou slovenských dejín. Kresťan 
a katolícky kňaz, ktorý zasvätil svoj život 
viere, ideálu, službe národu a neskôr 
slovenskej štátnosti. V mene svojho ide-
álu sa spojil s fašistami, nechal okradnúť 
72 000 slovenských židov, zbaviť ich ob-
čianskych a ľudských práv a deportovať 
za hranice. Väčšina z nich bola zavraž-
dená v koncentračných táboroch. Pred 
národným súdom, ktorý ho odsúdil na 
trest smrti, odmietol zodpovednosť, necí-
til vinu a neprejavil ľútosť.

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, 
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 pi-
liere ľudstva zmietajú v pochybnostiach.

Projekt vzniká v koprodukcii so Sloven-
skou filharmóniou a je súčasťou tzv. Ob-
čianskeho cyklu Divadla Aréna.

Oválna pracovňa Bieleho domu. Za sto-
lom sedí americký prezident a jeho naj-
bližší tajomník. Do prezidentských volieb 
ostáva posledný týždeň, blíži sa Deň 
Vďakyvzdania a prezident trávi jeden 
zo svojich pracovných dní. Okrem nie-
koľkých vojenských konfliktov, medziná-
rodných blamáží, atentátu, prepisovania 
dejín a prijímania úplatkov sa zaoberá v 
prvom rade horúčkovitou snahou o ge-
niálny ťah, ktorý by mu zachránil vopred 
prehraté voľby.

Josef Švejk Podvolenie

Opona hore Venuša v kožuchu

#dubček

Tiso

Biblia
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Rastislav Ballek
Tiso

21. mája
o 19:00 hod.


