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TOMÁŠ VŮJTEK
ZÁPAS
O GENERÁLA
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… Řečeno
s Palackým, který naši novodobou dějinnou reflexi
zakládal: Kdyby nebylo Šejny, museli bychom si jej
vymyslet!

Nebyl jsem
tak neschopný,
jak si mysleli.

Pátek 6. 5. / 18.30
Sobota 7. 5. / 18.30
Čtvrtek 12. 5. / 18.30
Středa 18. 5. / 18.30
délka cca 80 minut
bez pauzy
premiéra
Sobota 7. 5. 2022
v Komůrce

Režie Ivan Krejčí
Dramaturgie Tomáš Vůjtek
Scéna a kostýmy Marta Roszkopfová
Inspice Barbora Filová
Text sleduje Kamila Holaňová

Osoby a obsazení
Šejna jedna Marek Cisovský
Šejna dvě Vlastimil Burda
Viktorie Tereza Cisovská
Míla Zuzana Truplová
Evženie Kristýna Panzenberger Krajíčková

VIKTOR ŠENDEROVIČ
PAN EIN A PROBLÉM
POŽÁRNÍ
BEZPEČNOSTI

Čtvrtek 5. 5. / 18.30
Pátek 13. 5. / 18.30
Pondělí 23. 5. / 18.30

délka 125 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.

Pan Ein a problém požární bezpečnosti
je absurdní krutá groteska o zločinném
spiknutí s cílem dosažení absolutní moci
Milan Cimerák hraje pana Eina zpočátku jako mírně poživačného manžela
více než koketujícího s číšnicí a přehlížejícího nešťastnou bezradnost své
manželky. Bertu Einovou hraje Tereza Cisovská jako ženu zmítanou pocity
klamané manželky a nerespektované matky. Usiluje být zadobře pokud
možno se všemi. Cimerák i Cisovská zcela přesně vy jadřují naprostou
zmatenost ze všeho, co se kolem jejich rodiny a jejich domu děje.
Adam Langer hraje starostu jako slizkého kariéristu toužícího po absolutní
moci. Když ve druhé části poté, co má veškerou moc ve svých rukou,
starosta říká: „Já neumřu. Já prostě neumřu, nikdy…“ a stoupá po žebříku
vzhůru s odhaleným holým zadkem vystrčeným na svět, je to scéna, při
které jde mráz po zádech.
(…)
Dramaturgicko-režijní tandem Vůjtek-Krejčí se ve své nejnovější inscenaci
opět věnuje velmi aktuálnímu tématu. Za zničené město ve hře si lze
snadno dosadit stát, ve kterém se k moci dostane zločinecká klika. Ovládne
celou společnost, zničí vše, co vede k nadějnému vývoji, a nakonec se začne likvidovat mezi sebou. Jen hlava všeho toho dění stále nepochopitelně
zůstává u moci. Neznáme to odněkud?
Část publika povstáním ze sedadel při závěrečném potlesku vy jádřila hold
přítomnému Viktoru Šenderovičovi za hru jako takovou i všem hercům za
jejich velmi kvalitní výkony. Hlavně však za sdělení, že rozbořený a zničený,
vyloupený dům Einových může být příště náš dům, pokud moc nad námi
někdy ve volbách svěříme zločineckým a kriminálním živlům, tvářícím se jako
spasitelé světa.
Ladislav Vrchovský, Ostravan.cz

LUCY
KIRKWOODOVÁ
KOMÁŘI
Pondělí 9. 5. / 18.30

naposledy
v sezóně

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.

F. M. DOSTOJEVSKIJ,
ANDRZEJ WAJDA
ZLOČIN A TREST
Úterý 10. 5. / 11.00

naposledy
v sezóně

Středa 25. 5. / 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.

LADISLAV
STROUPEŽNICKÝ
NAŠI FURIANTI
Pondělí 16. 5. / 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!“

TORBEN BETTS
KOČKA
V OREGANU
Úterý 17. 5. / 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).

WILLIAM
SHAKESPEARE
MACBETH
Čtvrtek 19. 5. / 18.30

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

Shakespearův Macbeth je nejkratší a nejsevřenější
Shakespearovou tragédií, která má zběsilý rytmus
délka 135 minut
i velkou psychologickou hloubku. Autor v ní odhaluje včetně pauzy
temné stránky lidské duše a přitom ukazuje, jak se
v člověku rodí zlo, které jej nakonec ovládne.
režie Ivan Krejčí
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.

NICCOLÒ
MACHIAVELLI:
MANDRAGORA
Pátek 20. 5. / 18.30

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.

délka 100 minut
bez pauzy
režie Ivan Krejčí

naposledy
v sezóně

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
Čtvrtek 26. 5. / 18.30

naposledy
v sezóně

délka 105 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.

TRACY LETTS
ZABIJÁK JOE

naposledy
v sezóně

Pátek 27. 5. / 18.30
délka 125 minut
včetně pauzy
režie
Jiří Pokorný

Každej myslí především na
sebe, nebo ne?

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).

LUCY KIRKWOOD
KOMÁŘI
(MOSQUITOES)
Monday
9/5 / 6.30 pm
175 minutes
including intermission
directed by
Kateřina Dušková

When all we’re talking about is, what?
The force of two mosquitoes,
flying into each other.

Do you trust scientists? Or is their effort to find
the answers for questions, that would never occur
to you, is scaring you to death? The scientific
development and its (dis)aceptance by the society
is one of the main themes of the British tragicomedy Mosquitoes. 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’tcare about a Nobel prize, because all the
answers, she needs to know, can be found on
Google, on which she boundlessly relies… A witty
intimate drama, asking for the meaning of our own
existence and whether we’re still capable to return
to the elementary human values.

SAMUEL BECKETT
KONEC HRY
(ENDGAME)

Thursday
26/5 / 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.

program
KOMŮRKA
nová studiová scéna Arény
Pá 6. 5. / 18.30 / mimo
Tomáš Vůjtek:
Zápas o generála (předpremiéra)
So 7. 5. / 18.30 / mimo
Tomáš Vůjtek:
Zápas o generála (premiéra)
Čt 12. 5. / 18.30 / mimo
Tomáš Vůjtek:
Zápas o generála
St 18. 5. / 18.30 / mimo
Tomáš Vůjtek:
Zápas o generála
Komůrku najdete na ulici 28. října 4 v 1. patře,
vstupenky do Komůrky zakoupíte v naší pokladně v pasáži.
Čt 5. 5. / 18.30 / Ččt
Viktor Šenderovič:
Pan Ein a problém požární bezpečnosti
Po 9. 5. / 18.30 / ENG
Lucy Kirkwoodová: Komáři (Mosquitoes)
Út 10. 5. / 11.00 / pro školy
F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda: Zločin a trest

EN SUB

Pá 13. 5. / 18.30 / Čpá
Viktor Šenderovič:
Pan Ein a problém požární bezpečnosti
Po 16. 5. / 18.30 / Čpo
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Út 17. 5. / 18.30 / Zút
Torben Betts: Kočka v oreganu
Čt 19. 5. / 18.30 / ZSt
William Shakespeare: Macbeth
Pá 20. 5. / 18.30 / mimo
Niccolò Machiavelli: Mandragora
Po 23. 5. / 18.30 / mimo
Viktor Šenderovič:
Pan Ein a problém požární bezpečnosti
Út 24. 5. / 18.30 / zadané
Torben Betts: Kočka v oreganu
St 25. 5. / 18.30 / Zst
F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda: Zločin a trest
Čt 26. 5. / 18.30 / N
Samuel Beckett:
Konec hry (Endgame)

EN SUB

Pá 27. 5. / 18.30 / mimo
Tracy Letts: Zabiják Joe

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

