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Aktuální změny
v opatření
od 1. listopadu
Milí diváci, jak jste jistě zaznamenali, od 1. 11. se opět mění opatření,
která souvisejí i s návštěvou našeho divadla.
Přímo u vstupu do divadla (u šatny) probíhá kontrola bezinfekčnosti,
kterou můžete doložit následujícím způsobem:
– negativním výsledkem RT-PCR testu starým max. 72 hod.
– negativním výsledkem antigenního testu starým max. 24 hod.
– doložit prodělání onemocnění covid-19 v období max. 180 dní
před konáním představení
– doložit potvrzení o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky
vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín),
musí uplynout nejméně 14 dní
– absolvovat samotest přímo u vstupu do divadla a prokázat
se jeho negativním výsledkem.
Samotesty můžete zakoupit přímo u nás na pokladně nebo si přinést váš
vlastní. Nelze však akceptovat samotest, který si provedete např. doma
před odchodem do divadla, a nikoliv přímo u nás. Rádi bychom vás rovněž
požádali, abyste do divadla chodili s dostatečným předstihem a potvrzení
si ideálně připravili dopředu, abychom zamezili vytváření front u vstupu
těsně před začátkem představení. Divadlo a bar ve foyer pro vás otevíráme vždy hodinu před představením, tzn. v 17.30.
V prostorách divadla, stejně jako ve všech interiérech, rovněž platí
povinnost nasazeného respirátoru.
Mnohokrát děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu

Návraty
a loučení

Komorní scéna Aréna
in English

Jak se sezóna 2021/2022 rozjíždí, na repertoár nám přibývají nové tituly
( jen od září to byly Karpatský thriller a Komáři), nicméně příchod novinek
je nenávratně spojen s derniérami starších, byť oblíbených titulů. V říjnu jsme
se rozloučili se Zlatým oslem a Zimním slunovratem a ani v listopadu se bez
derniéry neobejdeme. Tentokrát budete mít poslední dvě příležitosti užít si
oblíbenou Čechovovu tragikomedii Tři sestry, kterou pro vás zahrajeme
naposledy 2. a 15. listopadu. Jestli se sestry Prozorovovy konečně vypraví
do Moskvy, vám neprozradíme, ale vřele doporučujeme zúčastnit se jednoho
z posledních rodinných setkání. Série derniér bude pokračovat i v prosinci,
kdy s námi, a především s postavami ze hry Viliama Klimáčka, budete moci
naposledy přijít o rozum, 5. prosince se totiž uskuteční derniéra Komiksu
v režii mistra grotesky a popkulturních odkazů Tomáše Dianišky.

Jak jsme avizovali už od začátku sezóny, rozhodli jsme se zpřístupnit některá
naše představení i divákům, kteří nutně nemusí rozumět česky, za pomoci
titulkovacího zařízení. Je nám jasné, že právě tito diváci si jen těžko přečtou
tyto řádky, nicméně právě z tohoto důvodu najdete na konci tohoto
programu sekci v angličtině a u vybraných představení piktogram EN SUB.
Máte-li snad ve svých řadách anglickojazyčné přátele či známé, kteří baží
po srozumitelném divadelním zážitku, budeme rádi, když se jim zmíníte, že od
listopadu budou mít možnost v Aréně zhlédnout představení Konce hry a
Macbetha s anglickým titulky!

Melancholii z loučení s dalšími tituly z našeho repertoáru vám ovšem vyvážíme zprávou, že se na repertoár vrací titul, který jsme sice odpremiérovali
před rokem, ale v důsledku další vlny pandemie ho prakticky nikdo neměl
šanci vidět! Jak jste jistě poznali, jedná se o slavnou hru Samuela Becketta,
jejíž světová premiéra koncem 50. let otřásla tradičním divadlem! Jestli naše
inscenace Konce hry otřese tím českým (nebo alespoň ostravským), si předpovídat netroufáme, nicméně na základě recenzí z premiéry si můžete být
jistí, že se dočkáte skvostných hereckých výkonů. V naší černohumorné
grotesce o konci světa se můžete těšit na Marka Cisovského a Vojtěcha
Lipinu doplněné o dva významné herce ostravských scén, Stanislava
Šárského a Danu Fialkovou. Návrat této hry na repertoár se uskuteční
už 8. a 10. listopadu.

Noc divadel
I letos se Aréna zapojí do celorepublikového projektu nazvaného Noc divadel,
která se tentokrát uskuteční v sobotu 20. listopadu. Opět si pro vás
připravujeme jedinečný a neopakovatelný zážitek (tzn. premiéra i derniéra
proběhne zároveň) s názvem Cholin a Sapgir jdou za Kropivnickým do
nebe. Pásmo z barákové poezie Igora Cholina, Genricha Sapgira a Jevgenije
Kropivnického s podtitulem „stand-up poetry“ pro vás připraví náš umělecký
tandem Ivan Krejčí a Tomáš Vůjtek ve spolupráci s herci našeho souboru.
Vstup bude zdarma, doporučujeme si však svá místa v sále rezervovat
předem na pokladně nebo prostřednictvím našich internetových stránek.

TORBEN BETTS
KOČKA
V OREGANU
Úterý 2. 11. / 18.30
Pondělí 15. 11. / 18.30
(derniéra)

délka 170 minut
včetně pauzy
režie Ivan Krejčí

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

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 vzpomínají 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.

Středa 3. 11. / 18.30

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 lidem“. 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).

Čtvrtek 18. 11. / 18.30

délka 130 minut
včetně pauzy
režie Petr Svojtka

Nějak se to někde strašně zvrtlo.

ANTON
PAVLOVIČ
ČECHOV
TŘI SESTRY

LUCY
KIRKWOODOVÁ
KOMÁŘI
Čtvrtek 4. 11. / 18.30
Úterý 23. 11. / 18.30
Úterý 30. 11. / 10.00
délka 175 minut
včetně pauzy
režie
Kateřina Dušková

„Režisérka Kateřina Dušková vložila do inscenace strhující tempo, které
běží od prvního okamžiku a navzdory přestávce i ve druhé části jako skvěle
promazaný stroj. Dokladem jsou režijně propracované bleskové přestavby
mezi jednotlivými scénami i odchody a přechody postav z jedné situace
do druhé. To, jak režisérka dovedla ve spolupráci s herci vdechnout každé
postavě životní úděl dojímající a vtahující publikum do děje natolik, že se
v některých okamžicích představení snad každý divák cítí být členem
rodiny zápasící o lepší soužití, je obdivuhodné.
(…)
Inscenace hry Komáři se řadí po bok těm nejúspěšnějším, se kterými
Komorní scéna Aréna získávala nejvyšší ocenění v anketách kritiků
i v divácké oblíbenosti. Uvidíme, zda se tato úspěšnost bude i v jejím
případě opakovat. Nakročeno k tomu má velmi rázným způsobem.“

Ladislav Vrchovský, Ostravan.cz

O čem se tady vlastně bavíme?
O síle dvou komárů, kteří se čelně
srazí v letu.

Důvěřujete vědcům? Nebo vás jejich snaha najít
odpovědi na otázky, které by vás v životě nenapadly, upřímně děsí? Právě vědecký pokrok a to,
jak ho společnost (ne)přijímá, je jedním z ústředních
témat britské tragikomedie Komáři. 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.

Z premiérových recenzí

„Ve vícevrstvé, složitě komponované hře se prolínají vědecké poznatky,
jejich mediální ohlasy i zneužití a zmatky současného světa do osudů
jedné rodiny, v níž každá postava prožívá vlastní drama a nálada situací
se mění jako na houpačce. Brilantně napsané drsné i citlivé dialogy
a reflexivní monology jdou vstříc hercům, kteří tu pod vedením zkušené
režisérky mohli rozehrát své postavy ve strhujícím provedení.
Každá inscenace v KS Aréna je zpravidla pozoruhodná, avšak tato
nabízí skutečně mimořádný zážitek.“
Milan Líčka, i-divadlo.cz
Naši recenzenty opěvovanou novinku pro vás hrajeme
4. a 23. listopadu a všem doporučujeme zaujmout
vědecký přístup a kvalitu Komárů si empiricky ověřit
vlastní návštěvou představení!

SAMUEL
BECKETT
KONEC HRY
Pondělí 8. 11. / 18.30
Středa 10. 11. / 18.30
Úterý 16. 11. / 11.00

délka 105 minut
bez pauzy
režie Ivan Krejčí

Stanislav Šárský j. h. ztělesňuje Nagga. Hraje na první pohled s nesmírnou
chutí a velkým nasazením. (…) Dana Fialková j. h. v roli Nell nostalgicky
vzpomíná na minulost s akcentem na to, že všechno hezké už bylo.
Tragédie ženského údělu v koncentrované podobě. Dokonalé souznění
s autorem a jeho poselstvím hry.

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

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 existencionální
klauniádu o marném čekání na jakoukoli smysluplnou změnu v životech postav živořících v jakémsi
bezejmenném časoprostoru, v němž rozeznáváme
kontury našeho světa.

„Většinu textu má ve své roli Marek Cisovský, který hraje Hamma. Pokud
si někdo z diváků, kteří pravidelně navštěvují Komorní scénu Aréna, myslí,
že Cisovský dosáhl svého vrcholu v inscenaci Bernhardtova Divadelníka,
mýlí se. To, co předvádí Marek Cisovský v herecké kreaci při zosobnění
slepého Hamma připoutaného na invalidní vozík, Divadelníka řádově
převyšuje, a to zejména v hraní slovem. Pozadu však nezůstává ani mimika
a gestika. Opět jsme svědky hereckého výkonu, který si říká o ta nejvyšší
ocenění. Clov Vojtěcha Lipiny se po scéně pohybuje jako jediný z čtveřice
postav. Činí tak při nahrbeném těle v malých trhaných krůčcích. Neurčitý
pohled těká sem a tam, ruce se chvílemi bezvládně klátí. Duchem jakoby
nepřítomný Clov posluhuje Hammovi i Naggovi a jediné, co si viditelně
doopravdy přeje, je odejít někam jinam. Lipina předvádí jeden ze svých
nejlepších výkonů na domovské scéně.

(…)
Inscenace Beckettova Konce hry v Komorní scéně Aréna je obrovským
překvapením v tom, jak je poutavá a záživná. V žádném případě nejde
o nějakou záležitost pro intelektuály žijící mimo realitu, a snoby, jak se
občas při interpretování této Beckettovy hry stává. Je to živé divadlo
se vším, co k tomu patří. Zároveň však nejde o věc vycházející vstříc
většinovému vkusu. Ale divák, který ví, na co v tomto případě jde, může
jen po skončení představení dlouze a nadšeně tleskat. Komorní scéna
Aréna opět zůstala věrná svému jménu a pozici mezi nejlepšími divadly
v České republice.“
Ladislav Vrchovský, Ostravan.cz

Úterý 9. 11. / 18.30
Pátek 26. 11. / 18.30

délka 135 minut
včetně pauzy
režie Ivan Krejčí

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

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 drama 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 probudilo 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.

EUGEN GINDL
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 se celou kauzu zveřejnit,
narazí na špinavé praktiky nejmenované nadnárodní firmy, která se ji pokusí nejprve společensky
zdiskreditovat a později i vydírat a zastrašovat.
V režii významného slovenského režiséra 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.

Pátek 12. 11. / 18.30
Středa 24. 11. / 18.30
délka 135 minut
včetně pauzy
režie
Roman Polák

To jsou ta strašná devadesátá léta.

WILLIAM
SHAKESPEARE
MACBETH

F. M. DOSTOJEVSKIJ,
ANDRZEJ WAJDA
ZLOČIN A TREST

Komorní scéna Aréna
now in English!
…with us, you’re in good company.

Pátek 19. 11. / 18.30
Pondělí 22. 11. / 11.00
Neděle 28. 11. / 18.30

délka 100 minut
bez pauzy
režie André
Hübner-Ochodlo

Když jsem tenkrát šel k té bábě,
chtěl jsem jenom provést pokus.

Dostojevského Zločin a trest přepsal slavný filmový
režisér Andrzej Wajda do podoby komorní divadelní
hry, soustředěné k základním tématům předlohy.
Tím hlavním je odhalování vraždy lichvářky a její
sestry, které se odehrává v napínavých dialozích
Raskolnikova s vyšetřovatelem vraždy Porfirijem
Petrovičem, jenž si s Raskolnikovem pohrává jako
kočka s myší. 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 inscenace ukazuje,
jak svůdné jsou takovéto úvahy a kam až dokážou
člověka zavést.

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. Aréna focuses on the so-called
acting theatre. The main goal of the theatre is to critically reflect the
modern world through both classical and contemporary plays, which are
often tragicomedies. We are proud to announce that from November, we
introduce to our audiences a new subtitle machine, which will finally allow us
to welcome English speaking residents of Ostrava to our theatre. For this
month you can look forward to seeing these two plays with
English subtitles:

SAMUEL BECKETT
KONEC HRY (ENDGAME)
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
post-apocalyptic image of the survival of the last
people in the wasteland of a devastated 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.

Monday
8/11 / 6.30 pm
105 minutes
no intermission
directed by
Ivan Krejčí

Use your head,
you’re on earth,
there’s no cure
for that!

WILLIAM
SHAKESPEARE
MACBETH
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
drama 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 that makes us realise how little it takes
to awaken the worst in us. A classical Elizabethan
drama loaded with murders and witty speeches
and sometimes even with humour, although quite
a dark one.

Theatre Night 20/11
Friday
26/11 / 6.30 pm
135 minutes
incl. intermission
directed by
Ivan Krejčí

Away, and mock
the time with
the fairest
show!

The doors and backstage of our theatre will open again on the occasion
of the annual Theatre Night, which will take place on Saturday 20th of
November. This year, all of our backstage secrets will be revealed, in
English as well. Come to meet us for one of two tours of the theatre
grounds, starting at 5 pm, and again at 9 pm.

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 www.divadloarena.cz/program/
For any inquiries regarding ticket sales and group bookings
please contact our production & marketing manager:
BcA. Barbora Creaven, MSc
+420 724 571 358, barbora.creaven@divadloarena.cz
Komorní scéna Aréna,
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. The programme may be subject to change.

MIKULÁŠSKÝ KONCERT

HRADIŠŤAN
& JIŘÍ
PAVLICA
Evangelický kostel v Ostravě,
Českobratrská ulice

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.
Pokladna
Pondělí - Pátek 15.00-18.30 a také vždy hodinu před představením.
pokladna@divadloarena.cz
+420 602 702 120
Divadelní bar otevírá vždy hodinu před začátkem představení

Úterý 7. 12. 2021 / 19.00

Vstupenky do Arény můžete zakoupit i na pobočkách OSTRAVAINFO!!!
a v prodejní síti Colosseum.

Prodej vstupenek:
Komorní scéna Aréna, OSTRAVAINFO!!!

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
Grafická úprava Alena Sroková
…u nás jste v dobré společnosti.
www.divadloarena.cz

Úterý 2. 11. / 18.30 / mimo
Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry
Středa 3. 11. / 18.30 / mimo
Torben Betts: Kočka v oreganu
Čtvrtek 4. 11. / 18.30 / Ččt
Lucy Kirkwoodová: Komáři
Pondělí 8. 11. / 18.30 / mimo
Samuel Beckett: Konec hry EN SUB
Úterý 9. 11. / 18.30 / Zút
William Shakespeare: Macbeth
Středa 10. 11. / 18.30 / Zst
Samuel Beckett: Konec hry
Pátek 12. 11. / 18.30 / Čpá
Eugen Gindl: Karpatský thriller
Pondělí 15. 11. / 18.30 / mimo
Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry (derniéra)
Úterý 16. 11. / 11.00 / pro školy
Samuel Beckett: Konec hry
Čtvrtek 18. 11. / 18.30 / zadané
Torben Betts: Kočka v oreganu
Pátek 19. 11. / 18.30 / Zpá
F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda:
Zločin a trest
Sobota 20. 11. / 18.30
Noc divadel
Pondělí 22. 11. / 11.00 / pro školy
F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda:
Zločin a trest
Úterý 23. 11. / 18.30 / mimo
Lucy Kirkwoodová: Komáři
Středa 24. 11. / 18.30 / Čst
Eugen Gindl: Karpatský thriller
Pátek 26. 11. / 18.30 / mimo
William Shakespeare: Macbeth EN SUB
Neděle 28. 11. / 18.30 / Zne
F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda:
Zločin a trest
Úterý 30. 11. / 10.00 / pro školy
Lucy Kirkwoodová: Komáři

