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LADISLAV
STROUPEŽNICKÝ

Režie
PETR
SVOJTKA

Abys na ně
nevyzrál – ty,
takovej vzdělanej
člověk!

Premiéra

15/01
2022

Nový rok, nový návrat
Rok našich návratů pokračuje a my náš divadelní návrat v novém roce
2022 zahájíme premiérou Našich furiantů, kteří se stanou první českou
klasikou uvedenou v Aréně! Začínáme kvůli tomu hrát poněkud netradičně
až v polovině ledna, nicméně v tomto konkrétním případě také chystáme
pro Arénu dost netradiční podívanou – náš soubor bude nejen špičkově
hrát (na to jste u nás ostatně zvyklí), ale prochází i důsledným pěveckým
drilem a pohybovou průpravou. Rozhodně však nečekejte žádnou idylickou
„operetku“, Aréna nadále zůstává kolbištěm, kde s jakýmkoli idylickým
zdáním o našem světě a o nás samých bojujeme ozbrojeni nadhledem
a humorem. Ostatně Stroupežnického „obraz života na české vesnici“ má
k idylce dál, než je z Ostravy do jihočeských Honic (čili Cerhonic). Autorův
satiricky kritický tón, se kterým pohlíží na naši národní povahu, v průběhu
jeden a půl století na českých jevištích prazvláštně zidealizoval, nesmíme
ale zapomínat, že furianti jsou spíš než „veselé, žertovné, společenské
a štědré osoby“, jak význam tohoto slova definuje Slovník spisovné češtiny
z roku 1960, v původním smyslu slova zuřivci, kteří při dokazování, že ta
jejich pravda a představa o světě je ta jediná správná, rozhodně nekončí
u slovní argumentace. Něco vám to snad připomíná? Pak si přijďte tu „naši
národní idylickou zuřivost“ užít do Arény, protože sledovat ji na divadle
je podstatně příjemnější než ji zažívat na vlastní kůži v reálu.

Prodloužení
náhradních vstupenek
Milí předplatitelé ze sezón 19/20 a 20/21, pokud jste si do konce roku 2021
nestihli vybrat náhradní vstupenky, na které jste měli nárok místo vašeho
zrušeného předplatného, nezoufejte: vzhledem ke stálé probíhající epidemii
chápeme, že důvody odkládat návštěvu divadla mohou být různé (ať už jde
o omezující opatřením či zkrátka strach), rozhodli jsme se proto možnost
jejich čerpání prodloužit až do konce sezóny, tzn. do konce června 2022.
Nicméně věříme, že se u nás v divadle shledáme podstatně dříve!

Novoroční předplatné
Nepořizovali jste si nové předplatné na podzim, protože vám zbývaly
náhradní vstupy z předchozích sezón, nicméně teď byste si chtěli pojistit
své místo na našich novinkách do konce sezóny? V tom případě máte
možnost až do konce ledna pořídit Novoroční předplatné. Více informací
najdete na str. 14.

Rozšiřujeme titulkovaný
repertoár
Už jste zaregistrovali, že jsme v listopadu začali uvádět vybraná představení
s anglickými titulky? Ke skotskému Macbethovi a absurdnímu Konci hry
v lednu přibude i svérázný Zabiják Joe a v únoru ho budou následovat
i současné britské tragikomedie Komáři a Kočka v oreganu. Máte-li
v Ostravě anglicky mluvící známé, rozhodně se jim o naší novince nezapomeňte zmínit, v průběhu ledna si totiž mohou pořídit i speciální anglické
předplatné na titulkované tituly. Podrobnější informace v angličtině na str. 15.

Dopolední veřejná
generálka
Řada z vás se nás ptá, zda jsme zrušili dopolední veřejné generální
zkoušky u našich nových inscenací. Vězte, že tak tomu rozhodně není, jen
se nám zkrátka u několika posledních premiér vlivem nešťastných náhod
a epidemiologických omezení nepodařilo veřejné generálky uskutečnit.
Aby bylo jasno, že od nich upouštět rozhodně nehodláme, rozhodli jsme
se tentokrát veřejnou generálku zařadit přímo do lednového programu.
Nicméně vzhledem k tomu, že je to stále ještě zkouška, a tak má poslední
slovo samozřejmě režisér, může se vždycky stát, že si tam veřejnost přeci
jen přát nebude (byť to nepovažujeme za příliš pravděpodobné). Bude-li
páteční dopolední generálka skutečně pro veřejnost tak definitivně potvrdíme v pondělí 10. ledna ráno, kdy také spustíme předprodej vstupenek.
I na veřejné generálky nově budete potřebovat vstupenky, jejich cena však
bude samozřejmě podstatně zvýhodněná. Pořídíte je za 80 Kč a nebudou
na konkrétní místa - své místo si vyberete až při vstupu do sálu ( jak jste
to ostatně na veřejných generálkách dělávali vždycky). Přestože zakoupit
si je můžete až od začátku generálkového týdne, už nyní si můžete
rezervovat na emailu pokladna@divadloarena.cz, nebo v pokladních
hodinách na tel. čísle 602 702 120 nebo osobně na pokladně.

LADISLAV
STROUPEŽNICKÝ
NAŠI FURIANTI
Aréna se vůbec poprvé obrací k české divadelní
klasice a vy se tak můžete těšit na Naše furianty
Ladislava Stroupežnického, jejichž premiéra
v roce 1887 na scéně Národního divadla byla
přelomovou událostí českých divadelních dějin.
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 kritika:
„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!“ V režii Petra
Svojtky, který se na scéně Arény uvedl velmi
úspěšnou inscenací Kočky v oreganu, se můžete
těšit na osobitý výklad této divadelní klasiky.

Pátek 14. 1. / 11.00
(veřejná generálka)
Sobota 15. 1. / 18.30
Pondělí 17. 1. / 18.30
Středa 19. 1. / 18.30
Pondělí 24. 1. / 18.30
cca 130 minut
včetně pauzy
premiéra
15. ledna 2022

Abys na ně nevyzrál
- ty, takovej vzdělanej
člověk!

Režie Petr Svojtka
Dramaturgie Tomáš Vůjtek
Scéna Michal Syrový
Kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak
Hudba Petr Wajsar
Korepetice Jan Gajdica a Lukáš Marek
Pohybová spolupráce Martin Pacek

Osoby a obsazení
FILIP DUBSKÝ, sedlák a starosta obce Honice: Marek Cisovský
MARIE DUBSKÁ, jeho žena: Alena Sasínová-Polarczyk
VÁCLAV, jejich syn: Adam Langer
PETR DUBSKÝ, Filipův otec: Vladislav Georgiev
JAKUB BUŠEK, sedlák a první radní v Honicích: Michal Čapka
FRANTIŠKA BUŠKOVÁ, jeho žena: Zuzana Truplová
VERUNKA, jejich dcera: Viktória Pejková
MATĚJ ŠUMBAL, sedlák a obecní výbor: Jan Chudý
MARIE, jeho žena: Zuzana Truplová
KAŠPAR ŠMEJKAL, sedlák a obecní výbor: Petr Pěnkava
VALENTIN BLÁHA, vysloužilý voják: Josef Kaluža
JOSEF HABRŠPERK, švec: Vojtěch Lipina
FRANTIŠEK FIALA, krejčí: Vlastimil Burda
TEREZKA, jeho žena: Tereza Cisovská
KRYSTÝNA, jejich 17letá dcera: Kristýna Panzenberger Krajíčková
JOSÍFEK, jejich 11letý syn: Jan Chudý
MANČA, jejich 9letá dcera: Petr Pěnkava
FILÍPEK, jejich 5letý syn: Milan Cimerák
MAREK EHRMANN, majitel hospody: Jan Lefner
MARKÝTKA, cestující obchodnice dřevěným nádobím
od Domažlic: Tereza Cisovská
ZÁVODČÍ ČETNÍKŮ, z městečka Rotic: Milan Cimerák

F. M. DOSTOJEVSKIJ,
ANDRZEJ WAJDA
ZLOČIN A TREST
Úterý 18. 1. / 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.

NICOLÒ
MACHIAVELLI:
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 především zkaženost celé společnosti,
v níž morálka, jakkoli je pokrytecky vyžadována,
ochotně ustupuje osobnímu prospěchu.

Čtvrtek 20. 1. / 18.30
Pátek 28. 1. / 11.00
délka 100 minut
bez pauzy
režie Ivan Krejčí

Ty, já, naše neřádnost
a jejich taky.

Na konci minulé sezóny jsme Mandragoru pře(ob)sadili, těšit se tak můžete na Milana Cimeráka
v roli roztouženého Kallimacha a coby zkušená
matka Sostrata se představí Tereza Cisovská.

SAMUEL
BECKETT
KONEC HRY
Pátek 21. 1. / 18.30

délka 100 minut
bez pauzy
režie
Ivan Krejčí

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.

LUCY
KIRKWOODOVÁ
KOMÁŘI
Středa 26. 1. / 18.30
délka 175 minut
včetně pauzy
režie
Kateřina Dušková

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.

TORBEN BETTS:
KOČKA
V OREGANU
Čtvrtek 27. 1. / 18.30

délka 130 minut
včetně pauzy
režie Petr Svojtka

Nějak se to někde strašně zvrtlo.

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).

TRACY LETTS:
ZABIJÁK JOE
Zabiják Joe je bravurně napsaná černá komedie
se skvěle vypointovanými 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 zhorší, 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).

Neděle 30. 1. / 18.30

délka 125 minut
včetně pauzy
režie Jiří Pokorný

Každej myslí
především na sebe, nebo ne?

NOVOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
Pojistěte si své místo
na našich nejnovějších kouscích
a prožijte osvěžující jaro v divadle!
březen - červen 2022
hrací den: čtvrtek
cena: 880 Kč / zlevněné 560 Kč

Samuel Beckett: Konec hry

absurdní postapokalyptická groteska
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti

česká klasika poprvé na prknech Arény
Viktor Šenderovič: Pan Ein a problém požární bezpečnosti

česká premiéra současné ruské satiry
Tomáš Vůjtek: Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat

životní příběh Jaroslava Haška ve světové premiéře

V prodeji do konce ledna 2022 online i na pokladně.

MEMBERSHIP
PROGRAMME
Do you like what we do and are you considering visiting our theatre more
regularly? If your answer is YES, then we have a unique offer right here
for you! Become a member of our club and get a subscription to
a selection of the best theater plays with English surtitles.
With our membership, you will get tickets to four plays with English
subtitles that will be scheduled always on Mondays, from February
until June 2022.
Samuel Beckett Konec hry (Endgame)
absurd postapocalyptic grotesque
Tracy Letts: Zabiják Joe (Killer Joe)
family black comedy
Lucy Kirkwood: Komáři (Mosquitoes)
science (un)friendly drama
Torben Betts: Kočka v oreganu (Invincible)
contemporary neighbourly tragicomedy)

price: 880 CZK / reduced 560 CZK
For your own comfort whilst reading the surtitles, we recommend to buy
tickets to the upper rows (6 to 8).
Find more about our offer for English speaking audience on
www.divadloarena.cz/en/

SAMUEL BECKETT
KONEC HRY
(ENDGAME)
Friday 21/1 / 6.30 pm
105 minutes
no intermission
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 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.

TRACY LETTS:
ZABIJÁK JOE
(KILLER JOE)
Sunday 30/1 / 18.30

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.

125 minutes
including intermission
directed by
Jiří Pokorný

Well, that’s all anybody really
cares about, isn’t it?

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

Pá 14. 1. / 11.00 / VG*
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
(veřejná generálka) *
So 15. 1. / 18.30 / P
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
(premiéra)
Po 17. 1. / 18.30 / mimo
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Út 18. 1. / 18.30 / Zút
F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda:
Zločin a trest
St 19. 1. / 18.30 / Čst
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Čt 20. 1. / 18.30 / mimo
Niccolò Machiavelli: Mandragora
Pá 21. 1. / 18.30 / mimo
Samuel Beckett: Konec hry (Endgame) EN SUB
Po 24. 1. / 18.30 / mimo
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
St 26. 1. / 18.30 / mimo
Lucy Kirkwoodová: Komáři
Čt 27. 1. / 18.30 / mimo
Torben Betts: Kočka v oreganu
Pá 28. 1. / 11.00 / pro školy
Niccolò Machiavelli: Mandragora
Ne 30. 1. / 18.30 / mimo
Tracy Letts: Zabiják Joe (Killer Joe) EN SUB

* Veřejná generálka může být na přání režiséra
zrušena, předprodej vstupenek začne
v pondělí 10. 1. 2022.

