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Patrně nebude na světě člověk, který by 
se někdy nechtěl někam vrátit. Zpravidla 
proto, že mu tam bylo hezky, případně 
proto, že zašel příliš daleko a začíná ve 
světě tak trochu bloudit. Vracíme se 
k lidem, k místům, k uměleckým dílům, 
k ideálům i k tomu, co začínáme ztrácet. 
Nad tím, jaké můžou být podoby těchto 
návratů, se s vámi pokusíme společně 
zamyslet ve čtyřech inscenacích naší 
nové sezóny. Ale především věříme, že se 
vrátíme konečně do divadla a že se v něm 
opět začneme potkávat. Koneckonců dvě 
z inscenací jsme už plánovali pro sezónu 
předchozí, ale Covid-19 nám naše plány 
zhatil. Doufejme, že teď už se mu to 
nepodaří.

Prvním titulem bude tragikomedie Komáři britské dramatičky Lucy 
Kirkwoodové, jejíž premiéra v londýnském Národním divadle v roce 
2017 se stala událostí sezony. Ačkoli je hra plná vtipně napsaných 
dialogů, zabývá se tématy, která nijak vtipná nejsou. Současná krize 
rodiny, v níž se rodiče věnují především vlastní kariéře, a ztrá-
cejí tak kontakt se svými dětmi, je jedním z nich. Zároveň se zde 
reflektuje téma vědeckého pokroku, který posouvá hranice lidského 
poznání až za hranice běžné představivosti. Mimo ni je i úsilí vědců 
nalézt základní elementární částici, tzv. Higgsův boson, což by mělo 
ve výsledku pomoci odhalit tajemství vzniku vesmíru. Konfrontace 



vědy s reálným životem se promítá do osudů tří žen, které stojí 
v centru autorčiny pozornosti. Karen je slavná emeritní vědkyně, 
která málem získala Nobelovu cenu, Alice je její starší dcera, která 
jako jaderná fyzička Nobelovu cenu jednou možná dostane, a Jenny 
je mladší dcera, která po Nobelovce nijak netouží, protože všechny 
otázky jí zodpoví Google, kterému bezmezně důvěřuje. V režii 
Kateřiny Duškové se před vámi odehraje vtipně napsané komorní 
drama, které se chytře ptá po smyslu naší vlastní existence a po 
tom, zda jsme ještě schopni navrátit se k elementárním lidským 
hodnotám.

Jako druhý titul uvedeme slavné Naše furianty Ladislava 
Stroupežnického, jejichž premiéra v roce 1887 na scéně Národního 
divadla byla přelomovou událostí českých divadelních dějin. Se 
vší úctou a pokorou se tak vrátíme k naší divadelní klasice. Hra, 
kterou Stroupežnický psal jako „obraz života v české vesnici“ 
a v níž si českého sedláka nijak neidealizoval, velmi trefně vypovídá 
o naší národní povaze, čehož si všimla i tehdejší divadelní kriti-
ka: „Stroupežnický zachytil ještě šťastnou rukou kus toho života 
prchajícího a zachoval jej v celé reálnosti na památku. Každá 
figurka jeho mluví k nám tónem tak známým a pravdivým, každý 
duch té selské furie jest nám tak vědom! Neústupnost a soudivost, 
dobromyslnost i zlovolnost, marnotratná pýcha i lakotivé sobectví, 
ale při tom všem dbalost o čest, tato nejkrásnější stránka českého 
lidu venkovského, docházejí v Našich furiantech náležitého výrazu.“ 
V režii Petra Svojtky, který se na scéně Arény uvedl velmi úspěšnou 
inscenací Kočky v oreganu, se můžeme těšit na osobitý výklad 
této divadelní klasiky.

Dále vám nabídneme, tentokrát dokonce v české premiéře, 
satirickou hru Viktora Šenderoviče Pan Ein a problém požární 
 bezpečnosti. Viktor Šenderovič je slavný ruský publicista, scé-
nárista, moderátor, spisovatel a dramatik, který ostře kritizuje 
putinovský režim, a vůbec všechny režimy, v nichž jsou skrytě 



či méně skrytě omezovány občanské svobody. Pan Ein je řádný 
občan, který řádně platí daně a o politiku se ani pořádně nezajímá, 
dokud se politici nezačnou zajímat o něj. Starosta nejmenovaného 
města kdesi v Evropě, v němž pan Ein žije, se pečlivě stará o své 
obyvatele a prosazuje protipožární opatření, která mají ochránit 
jejich majetek. Pořádkumilovný pan Ein se jim zprvu poslušně přizpů-
sobí, ale ve chvíli, kdy začnou omezovat jeho soukromí, se proti nim 
vzbouří. Hra je ovlivněna poetikou absurdního divadla a s hořkým 
humorem zobrazuje zápas jedince s totalitní mocí. Autor vymezil 
místo děje formulací „kdysi kdesi v Evropě“, což nás naplňuje nadějí, 
že nemusí jít nutně o nás. V režii Ivana Krejčího se o tom nepochyb-
ně přesvědčíme.

Posledním titulem sezóny bude vůbec první uvedení hry našeho 
dramaturga Tomáše Vůjtka Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův 
návrat, v níž se s ironií autorovi vlastní reflektují okolnosti vzniku na-
šeho nejslavnějšího humoristického románu, od jehož napsání letos 
uplyne sto let. Do popředí se ale rovněž dostává Haškův rozporupl-
ný vztah k jeho dvěma manželkám, ale i k ideálům revoluce, kterou 
v tehdejší Rusku pomáhal prosazovat a před kterou nakonec utekl 
zpátky do Prahy.

Věříme, že Vás naše tituly zaujmou a že se k nám přijdete zamyslet 
i pobavit — tituly, které jsme pro vás vybrali, nabízejí obojí. Ale 
hlavně věříme, že okolnosti konečně dovolí, abyste k nám do hlediště 
mohli vůbec přijít. Vaše dobrá společnost nám už totiž povážlivě 
schází.

dramaturg  
Tomáš Vůjtek



STÁVAJÍCÍ 
REPERTOÁR

Eugen Gindl 
režie Roman Polák

Karpatský thriller 

Slovenské dokumentární drama Karpatský thriller vychází ze skutečné 
korupční kauzy z 90. let. Hlavní hrdince se dostane do rukou materiál 
odhalující korupci na těch nejvyšších místech státního aparátu. Když se 
pokusí celou kauzu uveřejnit, narazí na špinavé praktiky nejmenované 
nadnárodní firmy, která se ji pokusí nejprve společensky zdiskreditovat 
a později i vydírat a zastrašovat. V režii významného slovenského reži-
séra Romana Poláka vás čeká hořce zábavné politické divadlo, v němž 
je místo pro satiru i pro grotesku, kterému budou naši diváci jistě velmi 
dobře rozumět, protože slovenské poměry se od těch našich nijak zvlášť 
neliší. Hru uvádíme v české premiéře.
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William Shakespeare
režie Ivan Krejčí

Macbeth

Shakespearův Macbeth je nejkratší a nejsevřenější Shakespearovou 
tragédií, která má zběsilý rytmus i velkou psychologickou hloubku. 
Autor v ní odhaluje temné stránky lidské duše a přitom ukazuje, jak 
se v člověku rodí zlo, které jej nakonec ovládne. Je to strhující dra-
ma Macbethova vzestupu a pádu. Drama muže, který nalezl cestu 
k moci, a když se po ní vydal, ztratil vše, pro co dříve žil. Drama, 
které nás nutí k zamyšlení nad tím, jak málo stačí, aby se probu-
dilo to nejhorší v nás. V režii uměleckého šéfa KSA Ivana Krejčího 
se můžete těšit na klasické alžbětinské drama, v němž není nouze 
o vraždy ani o duchaplné promluvy, a místy se v něm dokonce 
objeví i humor, byť poněkud černý.

Pojď, jdeme hrát a klamat čas.  
To bude komedie! 



Samuel Beckett
režie Ivan Krejčí

Konec hry

Slavný Konec hry Samuela Becketta při své premiéře v roce 1957 
silně otřásl tradičním divadlem, ale dnes je již klasickou součástí 
světového repertoáru. Beckett vytvořil postapokalyptický obraz 
dožívání posledních lidí v pustině zdevastovaného světa. Co lidského 
má ještě hodnotu, co má smysl udržovat, když prožíváme poslední 
dny lidstva bez naděje na budoucnost? Autor, pověstný svým 
sarkastickým humorem, rozehrává existenciální klauniádu o marném 
čekání na jakoukoli smysluplnou změnu v životech postav živořících 
v jakémsi bezejmenném časoprostoru, v němž rozeznáváme kontu-
ry našeho světa.

Uvažte, uvažte,  
jste na zemi, to je beznadějné!



Fjodor Michajlovič Dostojevskij — Andrzej Wajda
režie André Hübner-Ochodlo

Zločin a trest

Dostojevského Zločin a trest přepsal slavný filmový režisér Andrzej 
Wajda do podoby komorní divadelní hry, soustředěné k základním 
tématům předlohy. Tím prvním je odhalování vraždy lichvářky a její 
sestry, které se odehrává v napínavých dialozích Raskolnikova s vy-
šetřovatelem vraždy Porfirijem Petrovičem, jenž si s Raskolnikovem 
pohrává jako kočka s myší. Druhým tématem je pak morální očista, 
kterou podstupuje Raskolnikov inspirovaný třetí hrdinkou této 
dramatizace Soňou Marmeladovovou. Rodion Raskolnikov si vytvořil 
teorii o jakémsi „právu na zločin“. To znamená, že lidé „vý jimeční“ 
by mohli v zájmu společnosti beztrestně páchat zločiny. Naše ins-
cenace ukazuje, jak svůdné jsou takovéto úvahy a kam až dokážou 
člověka zavést.
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Torben Betts
režie Petr Svojtka

Kočka v oreganu

Kočka v oreganu se stala hned po své londýnské premiéře v roce 
2014 diváckým hitem a provázely ji i stejně nadšené recenze. 
Velkoměstští intelektuálové Emily a Oliver se přestěhují z Londýna 
do levnějšího domu na severu Anglie, aby měli blíž ke „skutečným li-
dem“. Ty ve hře zastupují jejich sousedé, manželé Alan a Dawn, kteří 
však namísto diskuzím o politice a umění dávají přednost fotbalu 
a popíjení plechovkového piva. Chytrá konverzační komedie o střetu 
dvou kultur, která reflektuje i ty méně veselé aspekty naší doby. 
Za roli Emily byla Petra Kocmanová nominovaná na Cenu Thálie 
2019 v kategorii činohra (ženský výkon).

Roland Schimmelpfennig
režie Adam Svozil a Kristýna Jankovcová

Zimní slunovrat

Zimní slunovrat, uváděný v české premiéře, se odehrává 
23. prosince, kdy předvánoční, a již tak dost napjatý 
rodinný večer naruší příchod tajemného cizince. Situace 
ještě víc zhoustne poté, kdy vy jde najevo, že tento 
kultivovaný starší pán, jenž je povoláním lékař, přiletěl až 
z Paraguaye, kde našlo po válce útočiště mnoho nacistů. 
Zimní slunovrat získal prestižní Cenu Josefa Balvína 
2019. Podle kritiků Divadelních novin jde o nejlepší 
inscenaci vycházející z původně německy psaného textu, 
která u nás v roce 2019 vznikla.

Nějak se to někde  
strašně zvrtlo.
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Nicolò Machiavelli
režie Ivan Krejčí

Mandragora

Mandragora patří k nejúspěšnějším komediím italské 
renesance a pojednává o hloupém manželovi, který si 
v podstatě říká o to, aby byl klamán. Avšak tématem 
této kruté komedie není jen lidská hloupost, ale přede-
vším zkaženost celé společnosti, v níž morálka, jakkoli 
je pokrytecky vyžadována, ochotně ustupuje osobnímu 
prospěchu.

Viliam Klimáček
režie Tomáš Dianiška

Komiks

Typickým znakem Komiksu je černý humor, absurdita a jevištní 
zkratka. Každá ze šesti mikrokomedií je stylově odlišná ( je tu ab-
surdní mikrodrama, erotická konverzačka, psychiatrická přednáška, 
cool dialog delikventů, operní sitcom a závěrečná rodinná groteska 
plná temného podvědomí). Spojující linkou hry je psychická abnor-
malita všech postav. Jsou to normální Středoevropané dneška, 
kteří se neumí zorientovat v rychlém tempu doby. Jsou frustrovaní 
ze svobody a reagují na ni extrémně. V šílených časech jsou i lidé 
šílení…
Upozornění pro epileptiky: v představení se používá stroboskop.
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Máte už svého psychiatra?



Tracy Letts
režie Jiří Pokorný

Zabiják Joe

Zabiják Joe je bravurně napsaná černá komedie se skvěle vypoin-
tovanými dialogy, v níž se bizarní rodinka ze sociální spodiny pokusí 
vyřešit svou finanční situaci najmutím profesionálního zabijáka. Vše 
se však zkomplikuje a vykonaná vražda jejich situaci ještě více zhor-
ší, když vy jde najevo, že celý plán byl vlastně jedním velkým omylem. 
Josef Kaluža získal za roli Joea Cenu Jantar 2018 v kategorii 
činohra (herec roku).

Každej myslí především na sebe, 
nebo ne?



Anton Pavlovič Čechov
režie Ivan Krejčí

Tři sestry

Tři sestry, hra z roku 1901, patří k nejhranějším titulům moderního 
dramatu, ačkoliv se v ní, jak je u Čechova pravidlem, zas až tak moc 
nestane. Tři dcery zesnulého generála Prozorova žijí v provinčním 
městečku se svým bratrem a posléze i s jeho rodinou a vzpomí-
nají na šťastné chvíle strávené v Moskvě, do které se chtějí vrátit. 
Společnost jim dělají důstojníci místní posádky, s kterými se pouštějí 
do planých filozofických debat, ale i do seriózních úvah o tom, jak 
naplnit své životy. V závěru se doberou zásadního poznání, že žít se 
zkrátka musí.

…člověku připadá, že zbývá už jen maličko 
a dovíme se, proč žijeme, proč trpíme…



Yasmina Reza
režie Vojtěch Štěpánek

Obraz

Obraz je velmi chytrá komedie o světě mužů, jejich ambicích, boles-
tech, a hlavně o jejich přátelství. Dlouholetým přátelstvím tří čtyři-
cátníků otřese moment, kdy si jeden z nich pořídí přehnaně drahý 
obraz — bílé plátno bez rámu. Vzájemné vztahy mužů pak musí 
projít zkouškou, díky níž se všichni zúčastnění dozví pravdu o sobě 
samých. Yasmina Reza tak ukazuje, jak velkým zdrojem emocí může 
být bílá plocha.

To víš, za dva miliony,  
to už přestává sranda.



PŘEDPLATNÉ 
2021/2022

Po dlouhém období kulturního půstu, který 
postihl většinu Roku ztrát a nálezů, vám 
konečně můžeme předložit bohatou divadelní 
hostinu. Omezení spojená s konzumací totiž 
naši uměleckou úrodu zasáhla jen minimálně, 
a my vám proto můžeme nabídnout široký 
výběr z naší sklizně. Některé divadelní plody 
budete moci ochutnat začerstva, jakmile 
dozrají, jiné se naopak urodily již před nějakým 
časem, a tak zatím dozrávaly v chladu 
a ústraní, aby vám rafinovaně rozehrály 
každý chuťový pohárek. Samozřejmostí je 
i možnost stát se našimi prvními ochutnavači.



PRVNÍ PLODY
Okuste nový divadelní kus jako první a pojistěte si své místo na premiéře.
říjen 2020 — červen 2021
hrací dny: 16. 10. 2021, 15. 1. 2022, 9. 4. 2022, 4. 6. 2022
cena: 1 400 Kč

Lucy Kirkwoodová: Komáři
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Viktor Šenderovič: Pan Ein a problém požární bezpečnosti
Tomáš Vůjtek: Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat 



ČERSTVÁ SKLIZEŇ
Čtyřchodové menu sestávající z čerstvě odpremiérovaných inscenací.
říjen 2020 — červen 2021
hrací dny: pondělky, středy, čtvrtky a pátky
cena: 880 Kč / zlevněné 560 Kč

Eugen Gindl: Karpatský thriller
Lucy Kirkwoodová: Komáři
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Viktor Šenderovič: Pan Ein a problém požární bezpečnosti



ZRALÉ PLODY
Praví gurmáni mají rádi vyzrálé kousky, proto ocení kombinaci  
„uleželých novinek“.
říjen 2020 — červen 2021
hrací dny: úterky, středy, pátky a neděle
cena: 880 Kč / zlevněné 560 Kč

Torben Betts: Kočka v oreganu
F. M. Dostojevskij — Andrzej Wajda: Zločin a trest
Samuel Beckett: Konec hry
William Shakespeare: Macbeth



S naším předplatným…

…budete mít svou pravidelnou dávku divadla vždy jistou.
…vám neunikne žádná z našich novinek.
…máte jistotu vašeho oblíbeného místa v sále.
…vám zvýhodněnou cenu vstupenek zpříjemní i další bonusy.
…budete vědět jako první, co se u nás chystá. Měsíční program  
 dostanete do své emailové schránky ještě dřív, než ho oficiálně  
 zveřejníme.
…si nemusíte dělat starosti, pokud se vám snad nějaký z termínů nehodí.  
 Milerádi vám vy jdeme vstříc.
…budete v dobré společnosti.

Bonusy pro naše předplatitele:

 — 50% sleva na vstupenku na představení dle vašeho výběru
 — 10% sleva ve vinotéce U mostu
 — 10% sleva v Čajovně u Sýkorova mostu

Zprostředkovatelé předplatného získávají za každých 10 nových  
předplatitelů jedno bonusové předplatné.

Prodej předplatného

 — Cena předplatného zahrnuje šatnu a tištěné programy na všechna 
představení.

 — Předplatné je v prodeji od 1. června do 15. října 2021.
 — Více informací na telefonu 602 702 120 nebo e-mailu  

pokladna@divadloarena.cz.
 



KOMORNÍ SCÉNA 
ARÉNA NOW IN 
ENGLISH!

Aréna Chamber Theatre was founded in 1994. Since its foundation, 
Aréna has gradually evolved from an unknown small scene to one 
of the most acknowledged theatres in the Czech Republic. Our 
productions are favoured not only by general public, but also by 
critics. This is evidenced by extraordinary successes on a nation-
wide scale and many awards for our theatrical work, which four 
times culminated in the highest award for the Theatre of the Year 
(2013, 2015, 2016, 2017).
Aréna focuses on the so-called acting theatre. The main goal 
of the theatre is to critically reflect the nowadays world 
through both classical and contemporary plays, which are often 
tragicomedies. 

Plays with English surtitles:

Komáři (Mosquitoes)

Lucy Kirkwood
directed by Kateřina Dušková
on the repertoire from the end of October 2021

Mosquitoes is a British tragicomedy which instantly became a hit 
of the season, right after its premiere in the London National 
Theatre in 2017. Although the play itself is full of witty dialogues, it 
deals with some serious themes. Current crisis of a family, where 
parents are concerned mainly about their careers and they lose 
contacts with their children, is just one of them. At the same time, 



it reflects the theme of scientific development which moves the bound-
aries of human knowledge beyond our imagination. The confrontation of 
science and real life is projected into the fates of three women: Karen is 
an acknowledged emeritus scientist, who almost won a Nobel prize, her 
older daughter Alice is a nuclear physicist, who may be awarded a Nobel 
prize someday in the future, and her younger daughter Jenny doesn’t 
care about a Nobel prize, because all the answers, she needs to know, 
can be found on Google, on which she boundlessly relies. A witty inti-
mate drama, asking for the meaning of our own existence and whether 
we’re still capable to return to the elementary human values.

Macbeth

William Shakespeare
directed by Ivan Krejčí
Away, and mock the time with fairest show! 

Shakespeare’s Macbeth is the shortest and most compact tragedy of 
the Bard and it has both rabid rhythm and great psychological depth. 
The playwright reveals the dark side of a human soul, showing how evil is 
born and eventually ends up dominating the man. It is a captivating dra-
ma of Macbeth’s rise and fall. A drama of a man who had found his way 
to power and when he pursued it, he lost everything he had lived for. 
A drama which makes us realise how little it takes to awake the worst 
in us. A classical Elizabethan drama loaded with murders and witty 
speeches and sometimes even with humour, although quite dark one. 



Konec hry (Endgame)
Samuel Beckett
directed by Ivan Krejčí
Use your head, you’re on earth, there’s no cure for that!

Even though Samuel Beckett’s well known Endgame shook the traditional 
theatre during its premiere in 1957, nowadays it is considered a part of 
the classical world repertoire. Beckett has created a postapocalyptic 
image of the survival of the last people in the wasteland of a devastat-
ed world. What is the worth of humanity and what is worth maintaining 
when we’re experiencing the last days of mankind with no hope for the 
future? The author, notoriously known for his sarcastic humour, acts out 
an existential buffoonery of barely surviving characters, who are waiting 
in vain for any meaningful change in their lives in a nameless space-time, 
in which we can recognize the contours of our world.

Zabiják Joe (Killer Joe)

Tracy Letts
directed by Jiří Pokorný
Well, that’s all anybody really cares about, isn’t it?

Killer Joe is a masterfully written black comedy about a bizarre Texan 
family trying to solve their financial situation by hiring a professional 
killer. However, everything gets complicated and their situation gets 
even worse when the murder is performed, because they find out their 
whole plan was just a big mistake. Josef Kaluža was awarded a Jantar 
Award 2018 for his portrayal of Joe.



Kočka v oreganu (Invincible)
Torben Betts
directed by Petr Svojtka
It’s all gone horribly wrong somewhere along the line.

Invincible has become a box-office hit right after its London premiere in 
2014. Metropolitan intellectuals Emily and Oliver move out from London 
to a cheaper house in the North of England in order to be closer to 
“the real people”. Those are represented by a married couple from their 
neighbourhood, Alan and Dawn, who prefer soccer and drinking canned 
beer to talks about politics and the arts. A witty drawing-room com-
edy about a clash of two cultures reflects both funny and less funny 
aspects of our time. Petra Kocmanová was nominated for a Thalia 
Award 2019 for her portrayal of Emily.



Aréna Chamber Theatre, contributory organisation
2 28. října, 701 85 Moravská Ostrava

Where to find us
In the passage of the Ostrava City Library, right next to the  
Miloš Sýkora Bridge.

Please come on time. Entry after the start of the show is not 
allowed. Programme may be subject to change.

Tickets
basic 260 CZK / reduced 180 CZK / opening night 350 CZK
Online booking: www.divadloarena.cz

Box Office
Monday to Friday 3—6.30 pm and also an hour before the start  
of the show.
pokladna@divadloarena.cz, +420 602 702 120
Tickets to Aréna may be also purchased at the OSTRAVAINFO!!! 
tourist offices and at the Colosseum sales network.

The activities of Aréna Chamber Theatre, a contributory 
organisation of the statutory city of Ostrava, are financed 
from the budget of the city of Ostrava. We realize theatrical 
productions with financial support of the Ministry of Culture  
of the Czech Republic and the Moravian-Silesian Region.

Photo Roman Polášek
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…with us you’re in good company.
www.divadloarena.cz



Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace
28. října 2, 701 85 Moravská Ostrava

Kde nás najdete
V pasáži Knihovny města Ostravy, hned u Mostu Miloše Sýkory.

Prosíme, choďte včas. Po zahájení představení není možný přístup 
do hlediště. Změna programu vyhrazena.

Vstupenky
základní 260 Kč / zlevněné 180 Kč / premiéra 350 Kč
Online prodej: www.divadloarena.cz

Pokladna
Pondělí—pátek 15.00—18.30 a také vždy hodinu před představením.
pokladna@divadloarena.cz, +420 602 702 120
Vstupenky do Arény můžete zakoupit i na pobočkách OSTRAVAINFO!!! 
a v prodejní síti Colosseum.

Činnost Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace statutárního 
města Ostrava, je financována z rozpočtu města Ostravy. Divadelní 
inscenace realizujeme za finanční podpory Ministerstva kultury České 
republiky a Moravskoslezského kraje.

Foto Roman Polášek 
Grafika Studio Breisky

…u nás jste v dobré společnosti.
www.divadloarena.cz


