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Sezóna 2022–23
ROK PLNÝ DOTEKŮ

Předplatné v prodeji od 16. května

Předplatitelské skupiny
P | Premiéry
Tohle není Višňový sad / Úplné zatmění / Na dotek / Režisér
hrací den: sobota / cena: 1560 Kč

B

| Novinky

Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat /
Tohle není Višňový sad / Úplné zatmění / Na dotek
hrací den: Po, St, Pá, Ne / cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

C

| Classica

Macbeth / Naši furianti / Úplné zatmění / Tohle není Višňový sad
hrací den: Po, Čt / cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

D

| Desperáti

Zločin a trest / Pan Ein a problém požární bezpečnosti /
Zabiják Joe / Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
hrací den: Út, Pá / cena: 960 Kč / zlevněné 640 Kč

E

| English

Macbeth / Kočka v oreganu / Zabiják Joe / Úplné zatmění /
Na dotek
hrací den: dle vlastního výběru / cena: 1200 Kč / zlevněné 800 Kč

F

| Fajnšmekr

5x na cokoliv kdykoliv
hrací den: dle vlastního výběru / cena: 1200 Kč / zlevněné 800 Kč

Podrobné informace najdete v brožuře na sezónu 2022-23
nebo na webových stránkách.

TOMÁŠ VŮJTEK
ZÁPAS
O GENERÁLA
Pátek 3. 6. / 18.30

délka 120 minut
včetně pauzy
režie Ivan Krejčí

Nebyl jsem tak neschopný,
jak si mysleli.

Těžko najdeme nosnější životní příběh, který by
lépe vystihoval tragikomický ráz našich moderních
dějin, než ten generála Jana Šejny. Nedostudovaný
gymnazista za protektorátu stráví měsíc ve
vězení, protože s falešnou legitimací úředníka
cenové kontroly vydíral kvůli potravinovým lístkům
jednu živnostnici. Po válce vstoupí do komunistické strany a v padesátých letech začne jako
politický agitátor budovat svou kariéru v armádě.
Ve čtyřiceti to dotáhne na nejmladšího generála
v republice, to mu ovšem nebrání krást, kde se dá…
dokud se zpronevěrou nedostatkového jetelového
semene neproslaví jako „semínkový generál“. A tím
příběh Jana Šejny ještě zdaleka nekončí…

Komůrka, nová scéna Arény, uvítala diváky
precizní groteskou o semínkovém generálovi
Komorní scéna Aréna připravila pro své diváky příjemné překvapení v podobě ještě komornějšího studiového prostoru s padesáti místy a příznačně
jej pojmenovala Komůrka. První premiérou Komůrky se stala inscenace
textu Tomáše Vůjtka Zápas o generála. Excelentní text, za nímž se skrývá
nespočet hodin příprav a hledání informací, režijně zpracoval Ivan Krejčí,
aby tak mistrovskou práci dotáhl k dokonalosti.
(…)
Lehkost, kterou provází celá inscenace, je až zarážející, protože intenzita
projevu hlavní postavy v podobě dvojice Marka Cisovského a Vlastimila
Burdy je neutuchající a místy až harmonicky dokonalá. Tento krok – tedy
rozdělit postavu Jana Šejny mezi dva herce – je velmi osvěžujícím prvkem. Marek Cisovský a jeho charakteristický hlas by sice celou inscenaci
ustál s přehledem, ale téměř hodinu a půl trvající představení by bylo
možná už místy únavné pro poslech. Dvojice se nesnažila o stejný projev,
což bylo velmi osvobozující a předešlo se tím zbytečnému srovnávání.
Naopak Šejna jakoby se zjevil ve více vrstvách osobnosti a oba herci
se vzájemně doplňovali, čímž uměleckou představu niterného světa ve
skutečnosti nenápadného pána dokonale ilustrovali.
(…)
Ženy vstupují do děje a každá si ukrojí svůj díl slávy v Šejnově životě.
Všechny tři herečky dokonale vykreslují své postavy a svým nepopiratelným talentem oživují celý příběh tak, aby byl nejen uvěřitelný, ale vlastně
velmi lidský. Tereza Cisovská nevychází ze svého stoického klidu a nadhledu,
který je přesně tím magnetem, jenž ukotvuje Šejnu v manželství.
Zuzana Truplová kouzelně kombinuje naivní jednoduchost své postavy s
vypočítavostí zhrzené milenky. Kristýna Panzenberger Krajíčková zosobňuje
čistou duši generace hippies, která chce především lásku a vidí cestu
v umění. Její laní pohled pouze dokresluje jemnost jejího herectví.
(…)
Inscenace Zápas o generála je skvostný a v kombinaci s novou ostravskou
scénou i neodolatelně lákavý majstrštyk.

Evelína Vaněk Síčová, Ostravan.cz

TOMÁŠ VŮJTEK
MÍŤO! ŠURO! JARMILO!
ANEB ŠVEJKŮV
NÁVRAT
Pátek 10. 6. / 11.00
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války,
od jejichž prvního vydání letos uplyne 100 let,
zná z povinné četby nebo z filmů prakticky každý.
Nicméně osudy Jaroslava Haška a jeho ženy,
kterou si přivezl z Ruska, zas až tak známé nejsou.
V nejnovější hře našeho dramaturga Tomáše
Vůjtka, kterou nazval Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb
Švejkův návrat, se s ironií autorovi vlastní reflektují
okolnosti vzniku naší nejslavnější a nejpřekládanější knihy. V této tragikomedii dojde i na Haškův
rozporuplný vztah k jeho dvěma manželkám, jeho
poblouznění bolševickou revolucí, kterou v tehdejším Rusku pomáhal prosazovat a před kterou
nakonec utekl zpátky do Prahy, i na vztah k jeho
vlastnímu synovi, se kterým ani žádný vztah nestihl
navázat.

Sobota 11. 6. / 18.30
Pondělí 13. 6. / 18.30
Čtvrtek 16. 6. / 11.00
Pondělí 20. 6. / 18.30
délka 150 minut
včetně pauzy
premiéra
Sobota 11. 6. 2022

Vy víte hovno, co je
revoluce, a děkujte bohu,
že to nevíte!

Režie Ivan Krejčí
Dramaturgie Tomáš Vůjtek
Scéna Milan David
Kostýmy Marta Roszkopfová
Hudba Ondřej Švandrlík
Inspice Petr Pěnkava
Text sleduje Kamila Holaňová

Osoby a obsazení
Hašek Josef Kaluža
Šura Alena Sasínová-Polarczyk
Jarmila Tereza Cisovská
Longen Vojtěch Lipina
Xena Kristýna Panzenberger Krajíčková
Detektiv / Redaktor Jan Lefner
Kuděj Vlastimil Burda
Hospodský / Legionář Jan Chudý
Langer Marek Cisovský
Mayer Vladislav Georgiev

WILLIAM
SHAKESPEARE
MACBETH
Neděle 12. 6. / 18.30
Pátek 17. 6. / 18.30
Čtvrtek 23. 6. / 10.00

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.

VIKTOR ŠENDEROVIČ
PAN EIN A PROBLÉM
POŽÁRNÍ
BEZPEČNOSTI

Středa 15. 6. / 18.30

délka 150 minut
včetně pauzy
režie Ivan Krejčí

Jedině jednota a disciplína nás
ochrání před ohněm!

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 přizpůsobí, 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.

TORBEN BETTS
KOČKA
V OREGANU
Neděle 19. 6. / 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).

LADISLAV
STROUPEŽNICKÝ
NAŠI FURIANTI
Úterý 21. 6. / 18.30
Středa 22. 6. / 18.30

délka 140 minut
včetně pauzy
režie Petr Svojtka

Abys na ně nevyzrál – ty,
takovej vzdělanej člověk!

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!“

WILLIAM
SHAKESPEARE
MACBETH
Friday 17/6 / 6.30 pm
135 minutes
incl. intermission
directed by
Ivan Krejčí

Away, and mock the time
with the 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
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.

program
Pá 3. 6. / 18.30 / mimo
Tomáš Vůjtek: Zápas o generála
Pá 10. 6. / 11.00 / veřejná generálka
Tomáš Vůjtek:
Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
So 11. 6. / 18.30 / P
Tomáš Vůjtek:
Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
(premiéra)
Ne 12. 6. / 18.30 / Zne
William Shakespeare: Macbeth
Po 13. 6. / 18.30 / N
Tomáš Vůjtek:
Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
St 15. 6. / 18.30 / Čst
Viktor Šenderovič:
Pan Ein a problém požární bezpečnosti

Čt 16. 6. / 11.00 / pro školy
Tomáš Vůjtek:
Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
Pá 17. 6. / 18.30 / Zpá
William Shakespeare: Macbeth

EN SUB

Ne 19. 6. / 18.30 / zadané
Torben Betts: Kočka v oreganu
Po 20. 6. / 18.30 / mimo
Tomáš Vůjtek:
Míťo! Šuro! Jarmilo! aneb Švejkův návrat
Út 21. 6. / 18.30 / ABEND
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Od 18.00 proběhne ve foyer dramaturgický úvod.
St 22. 6. / 18.30 / Čpá
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Čt 23. 6. / 10.00 / pro školy
William Shakespeare: Macbeth

Pokladna
Pondělí - Pátek 15.00-18.30 a také vždy hodinu před představením.
pokladna@divadloarena.cz
+420 602 702 120 (ve všední dny 10.00-18.30)

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.
Komůrka se nachází ve vedlejším vchodě v 1. patře (dveře nalevo od
Vinotéky U Mostu).
Prosíme choďte včas.
Po zahájení představení není možný přístup do hlediště.
Změna programu vyhrazena.
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
…u nás jste v dobré společnosti.
www.divadloarena.cz

