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Zriaďovateľ Divadla Aréna

27.10.    nedeľa 
19:00

David Mamet /

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

18.10. 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

25.10.  piatok
19:00

Eugène Ionesco /

Lekcia
- komická dráma
réžia / R. Ballek
účinkujú / R. Roth, M. Potokárová

28.10.  pondelok
19:00

Eugène Ionesco /

Lekcia
- komická dráma
réžia / R. Ballek
účinkujú / R. Roth, M. Potokárová

5.10.   sobota 
19:00

David Ives /

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

14.10.   pondelok 
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

21.10.   pondelok 
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

15.10. 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

10.10. štvrtok
19:00

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

22.10.   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

6.10.   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

7.10. pondelok 
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

11.10. piatok 
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

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

13.10.  nedeľa 
19:00

Viliam Klimáček /

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

12.10. sobota 
18:55

Giacomo Puccini /

Turandot
- priamy prenos predstavenia  
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / F. Zeffirelli
účinkujú / Ch. Goerke, E. Buratto, 
R. Aronica, J. Morris

26.10. sobota 
18:55

Jules Massenet /

Manon
- priamy prenos predstavenia  
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / L. Pelly
účinkujú / L. Oropesa, M. Fabiano, 
C. Bosi, A. Ruciński, B. Polegato, K. Youn

PREMIÉRA

PREMIÉRA

24.10. štvrtok 
19:00

Najkrajšie filmy nášho života /

Anjel skazy
Ultimatívne Kino Aréna
Pripomíname si veľkú osobnosť španiel-
skej kinematografie Luisa Buñuela

24.10. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Priehrštie
vzdychov
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na slovenskú herečku Vieru 
Strniskovú, ktorá by v októbri oslávila 
90. narodeniny VSTUP VOĽNÝ PRVÝKRÁT V HD KVALITE

20.10. nedeľa
19:00

Patrick Marber /

Closer (Na dotyk)
- hra o erotickej túžbe, sebectve 
a hľadaní pravej lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová, R. Poláková,  
M. Majeský, M. Mňahončák

HRÁME V LOFT ARÉNA

HRÁME V LOFT ARÉNA

7. októbra o 19:00
11. októbra o 19:00

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov
Na mol



Viliam Klimáček
#dubček

13. októbra
o 19:00 hod.
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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 nominovaná 
na Tony Awards, rafinovane odhaľuje vá-
šeň pohybujúcu sa na hranici spoločensky 
prípustného sexuálneho správania.

Štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno 
podôb lásky, túžby a zrady. Súčasná hra 
Closer (Na dotyk) s nebezpečnou pres-
nosťou odkrýva tajomstvá správania sa 
mužov a žien v partnerských vzťahoch. 
Boxerský ring partnerskej dominancie a 
submisivity, mužský boj o jednu ženu a 
ženský zápas o jedného muža.

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.

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 piliere 
ľudstva zmietajú v pochybnostiach.

Projekt vzniká v koprodukcii so Slovenskou 
filharmóniou.

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.

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.

Skvelý humoristický román „Osudy dob-
rého vojaka Švejka“ po prvýkrát na slo-
venskej divadelnej scéne! Švejk, predajca 
psov, sa zapletie do kolotoča príprav na 
veľkú vojnu. Na svojej ceste stretáva zá-
stupy groteskných postavičiek a zažíva 
neuveriteľné príhody, ktoré sú nielen sprá-
vou o rozpade Rakúsko–Uhorska, ale aj 
metaforou rozkladu našej spoločnosti. Jo-
sef Švejk je jeden z nás. Všetci si myslia, 
že je slabomyseľný, ale on len úprimne 
pomenúva blbosť ľudskú v jej čírej po-
dobe. Práve dnes je čas priniesť príbeh 
o takomto človeku - hrdinovi, ktorý môže 
slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

Groteskná karikatúra absurdného vzťa-
hového trojuholníka odhaľuje brutálnu 
podstatu pravdy veľkého divadla sve-
ta, ktorá je komická i tragická zároveň. 
Profesor Roth so svojimi bizarnými me-
tódami má pre vás pripravenú lekciu, 
na ktorú do smrti nezabudnete.

Venuša v kožuchu

Closer (Na dotyk)

Na mol Biblia #dubček

Sklenený zverinecJosef Švejk Lekcia
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HRÁME V LOFT ARÉNA | PREMIÉRA

PREMIÉRA

Jaroslav Hašek
Josef Švejk

14. a 21. októbra
o 19:00 hod.


