V Praze dne 9. 8. 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA
Bratislavské Divadlo Aréna exkluzivně v Praze
Slovenský institut a Divadlo Hybernia připravují od 11. do 15. října 2021 týden slovenského
divadla, v jehož rámci se poprvé představí v Praze bratislavské Divadlo Aréna s pěti
výjimečnými inscenacemi, které přináleží k osobitému Občanskému cyklu. Ten je zaměřený na
historická témata a společensky angažované výpovědi, přičemž inscenátoři uplatňují kritický
a nepřikrášlující pohled a moderní inscenační postupy.
Ředitelka Slovenského institutu, teatroložka Ľubica Krénová, k tomu dodává: „Divadlo Aréna
pod vedením herce Juraje Kukury jako první na Slovensku přineslo občansky uvědomělý
divadelní program se zaměřením se na přehodnocující a objektivizovaný pohled do minulosti –
do slovenských, resp. česko-slovenských dějin. Zakrátko se z něho vyprofiloval Občanský
cyklus, tudíž cyklus inscenací, který již téměř dvě desetiletí představuje úctyhodnou
dramaturgickou osu Divadla Aréna, a který mezičasem do sebe organicky pojal i témata nad
rámec národních historií.“
V minulosti se divadlo proslavilo inscenacemi Tiso v titulní roli s Mariánem Labudou st.,
Dr. Gustáv Husák – vězeň prezidentů, prezident vězňů, anebo Komunizmus. Všechny hry
Občanského cyklu byly napsané na konkrétní objednávku divadla.
V rámci hostování Divadla Aréna v Praze diváci uvidí inscenaci Jánošík – příběh vraha?, ale
i obnovenou inscenaci Tiso, tentokrát ve ztvárnění Mariána Labudy ml. Pro důležitost
nezapomínání na největší selhání lidstva byla rovněž obnovena inscenace Holokaust v novém
hereckém obsazení. Inscenace #dubček přináší skrze pětici současníků zcela nový pohled
na výraznou osobnost česko-slovenských dějin, aktéra Pražského jara a představitele socialismu
s lidskou tváří Alexandra Dubčeka, jehož sté výročí narození si připomeneme v listopadu.
Přehlídku inscenací Občanského cyklu uzavře jedinečná hudebně-divadelní a výtvarná
performance s názvem Bible – čte Juraj Kukura (a hraje Slovenský komorní orchestr).
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Exkluzivní hostování Divadla Aréna v Praze se uskuteční v rámci Měsíce česko-slovenské
vzájemnosti. Nad týdnem slovenského divadla převzali záštitu ministr zahraničních věcí ČR
Jakub Kulhánek a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR Ivan Korčok.
Příloha: Kompletní program
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