Program
September
2019
12.9.

štvrtok
19:00

14.9.

sobota
19:00

16.9.

pondelok
19:00

17.9.

utorok
19:00

18.9.

streda
20:00

Patrick Marber /

Rastislav Ballek /

Jaroslav Hašek /

Martin Casella /

Dan Bárta & Illustratosphere /

- hra o erotickej túžbe, sebectve a hľadaní pravej lásky

- monodráma

- jediný normálny

- veľká komédia o malých problémoch

- jazzový koncert

Closer (Na dotyk)
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová, R. Poláková,
M. Majeský, M. Mňahončák

Josef Švejk

Tiso

réžia / R. Ballek
účinkujú / M. Labuda ml., M. Hronský,
poslucháči Konzervatória v Bratislave,
spevácky zbor Technik pod vedením
P. Torkošovej a Z. Buchovej Holičkovej

Írska kliatba

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

réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák, J. Jackuliak,
M. Majeský, M. Mňahončák/M. Hronský,
J. Loj

Jazz v Aréne
účinkujú / D. Bárta - spev,
F. Jelínek - klávesy, M. Chyška - gitara,
R. Balzar - basa, M. Valihora - bicie

ZÁJAZD (Festival Sám na javisku, Trenčín)

19.9.

štvrtok
20:00

Patrick Marber

Closer

Dan Bárta & Illustratosphere /

12. septembra o 19:00

Jazz v Aréne
- jazzový koncert

Yasmina Reza /

Bella Figura

réžia / M. Spišák
účinkujú / M. Mitaš, Z. Porubjaková/
A. Pajtinková, L. Barilíková, J. Jackuliak,
Z. Kocúriková

23.9.

nedeľa
19:00

Tennessee Williams /

Viliam Klimáček /

- čo teraz? čo s nami bude?
čo naša budúcnosť?

- o človeku a dobe

pondelok
19:00

#dubček

Sklenený zverinec

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

réžia / M. Čičvák
účinkujú / E. Vášáryová, A. Bárta,
I. Uhlířová/T. Marečková, T. Maštalír

24.9.

piatok
19:00

- tenká hranica medzi láskou a nenávisťou

účinkujú / D. Bárta - spev,
F. Jelínek - klávesy, M. Chyška - gitara,
R. Balzar - basa, M. Valihora - bicie

22.9.

20.9.

26.9.

utorok
19:00

štvrtok
17:00

Legendárne televízne pondelky /

David Ives /

Foto: Roman Skyba

Venuša
v kožuchu

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

Ežo Vlkolinský
Ultimatívne Kino Aréna

spomienka na legendu slovenského herectva Michala Dočolomanského

VSTUP VOĽNÝ

26.9.

štvrtok
19:00

Najkrajšie filmy nášho života /

Romeo a Júlia

Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na nedávno zosnulého
režiséra Franca Zeffirelliho

PRVÝKRÁT V HD KVALITE
Hlavný partner Divadla Aréna

Inscenácie Popoluška,
#dubček, Josef Švejk
a projekt JAZZ v Aréne
z verejných zdrojov podporil

28.9.

sobota
20:30

Biblia

- číta Juraj Kukura

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

29.9.

nedeľa
19:00

30.9.

Peter Pavlac /

Jaroslav Hašek /

- k 100. výročiu založenia Československa

- jediný normálny

Masaryk/Štefánik
réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová,
L. Randár, M. Bačíková

Generálny partner
inscenácie
Sklenený zverinec

Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava
Predpredaj vstupeniek:

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

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

ZÁJAZD (Festival Divadelná Nitra)
Partner Divadla Aréna

DIVADLO
ARÉNA

pondelok
19:00

Priame prenosy
z Metropolitnej
Opery New York
v Divadle Aréna
sa uskutočňujú
vďaka podpore

Partneri inscenácií Divadla Aréna

Zriaďovateľ Divadla Aréna

Generálny
partner
projektu
Ultimatívne
Kino Aréna

Mediálni partneri

Closer (Na dotyk)

Josef Švejk

Bella Figura

Sklenený zverinec

Štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno
podôb lásky, túžby a zrady. Súčasná hra
Closer (Na dotyk) s nebezpečnou presnosťou 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.

Skvelý humoristický román „Osudy dobrého
vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej
divadelnej scéne! Švejk, predajca psov, sa
zapletie do kolotoča príprav na veľkú vojnu. Na svojej ceste stretáva zástupy groteskných postavičiek a zažíva neuveriteľné
príhody, ktoré sú nielen správou o rozpade
Rakúsko–Uhorska, ale aj metaforou rozkladu 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 príbeh o takomto človeku - hrdinovi, ktorý môže
slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

Po obrovskom úspechu opäť prichádza do
Divadla Aréna Yasmina Reza! Jej najnovšia
hra Bella Figura po prvýkrát na slovenskom
javisku! Najúspešnejšia francúzska autorka, držiteľka prestížnych cien Laurenca Oliviera, 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 šampanského a morských ježkoch sa zvrtne na vyšinutý večer, plný groteskných momentov, aké
vie priniesť iba sám život.

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 Wingfieldovcov navštívi Jim, milý mladý muž.

#dubček

Venuša v kožuchu

Romeo a Júlia

Masaryk/Štefánik

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 napísaná na objednávku Divadla Aréna
pripomína Alexandra Dubčeka, výraznú
osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra Pražskej jari, profesionálneho politika, predstaviteľa socializmu s ľudskou
tvárou. Inscenácia je pokračovaním tzv.
Občianskeho cyklu Divadla Aréna.

Hra sa odohráva v súčasnosti na divadelnom 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 vášeň pohybujúcu sa na hranici spoločensky prípustného sexuálneho správania.

Najslávnejšia filmová verzia najslávnejšieho milostného príbehu všetkých čias.
Mladých milencov, za života rozdelených
nezmieriteľnou nenávisťou svojich rodov,
spojí až smrť, ktorou si vykúpia budúci
zmier. Geniálny Zeffirelli sa postavil proti
zažitej tradícii a v duchu Shakespearovej
predstavy obsadil do titulných rolí mladučkých predstaviteľov, takmer ešte deti.
Jeho odvaha a sila príbehu si vyslúžila
niekoľko Oscarov a Zlatých glóbusov.

Komorný príbeh o myšlienkach, víziách
a rozhodnutiach dvoch najvýraznejších
osobností obdobia samostatného Československa. T. G. Masaryk a M. R. Štefánik vo svojich súkromných rozhovoroch
a intímnej atmosfére odhaľujú pozadie
zrodu našej prvej republiky. Iniciačný mýtus demokracie, rozprávaný bez pátosu.
Ich slovami, 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.

KINO ARÉNA

Viliam Klimáček

#dubček

Foto: Igor Stančík

SEPTEMBER
2019

Bella Figura

20. septembra
o 19:00 hod.

Foto: Peter Chvostek

Yasmina Reza

23. septembra
o 19:00 hod.

