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TLAČOVÁ SPRÁVA 

k premiére komickej drámy 

LEKCIA 

 
 

(Bratislava, 21. októbra 2019) Divadlo Aréna uvádza novú premiéru v priestoroch 

LOFT ARÉNA, ktorou bude komická dráma Lekcia z pera popredného predstaviteľa 

absurdného divadla, Eugèna Ionesca. 

 

 

TVORCOVIA: 

Réžia: Rastislav BALLEK 

Preklad: Albert MARENČIN 

Dramaturgia: Saša SARVAŠOVÁ 

Scéna: Viktor FREŠO 

Kostýmy a svetelný dizajn: Dorota VOLFOVÁ 

 

ÚČINKUJÚ: 

Robert ROTH 

Monika POTOKÁROVÁ 

 

 

PREMIÉRA: 25. októbra 2019 o 19:00 hod.  

LOFT Divadlo Aréna 

 

 

 

„Grotesku a karikatúru treba radikálne posilniť a postaviť ako protiklad k vyblednutej 

duchaplnosti salónnej komédie.“ – povedal pred viac ako šesťdesiatimi rokmi 

popredný predstaviteľ absurdného divadla Eugène Ionesco. Dnes naberajú rovnakú, 

ak nie ešte väčšiu silu ako v roku 1957. 
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Mladá žiačka si túži urobiť totálny doktorát, preto musí zvládnuť nielen aritmetiku, ale 

najmä základy lingvistiky a zrovnávacej filológie, ktorej sa oddaná profesorova slúžka 

desí najviac. Autorova slovná ekvilibristika vytvára absurdne smiešne, groteskné 

situácie s tajomnou hororovou atmosférou, ktoré vás presvedčia o tom, že 

spočítavanie základných čísel či vyslovovanie písmenka „s“ nemusí byť vždy také 

ľahké, ako sa na prvý pohľad môže zdať... Absurdný vzťahový trojuholník odhaľuje 

brutálnu podstatu pravdy veľkého divadla sveta, ktorá je komická i tragická zároveň.  

 

Profesor Roth so svojimi bizarnými učebnými metódami má pre vás pripravenú lekciu, 

na ktorú do smrti nezabudnete! 

 

Lekcia Eugèna Ionesca bola prvýkrát uvedená na scéne Vreckového divadla (Le 

Théâtre de Poche Montparnasse) 20. februára 1951. 

Na Slovensku sa Lekcia doteraz v profesionálnych divadlách uvádzala spolu 

s jednoaktovkou Pozdravy a poklony, či s iným titulom krátkej formy, takže v Divadle 

Aréna sa jedná o jej prvé samostatné uvedenie.  

 

Predstavenie sa bude hrávať v priestore LOFT ARÉNA, ktorý sa nachádza na 

poschodí a do sály nie je možný bezbariérový prístup. 

 

 

 

 

 

Divadlo Aréna patrí k jednej z najvýraznejších divadelných, ale i multikultúrnych scén na Slovensku. 
Od roku 2002, kedy bol do funkcie vymenovaný doterajší riaditeľ Juraj Kukura, sa divadlo profiluje  
ako multižánrová scéna s národným významom. Vzniklo tu niekoľko oceňovaných inscenácií 
predovšetkým v rámci tzv. Občianskeho cyklu, ktorý priniesol 9 premiér pôvodných slovenských hier, 
písaných na objednávku Divadla Aréna, na tému kontroverzných epoch a osobností slovenskej histórie 
s presahom do súčasnosti.  
Aréna sa stala prakticky jediným divadlom profilujúcim sa ako divadlo s jasným politickým myslením 
a spoločenskou angažovanosťou, prinášajúce každú sezónu nové témy. Divadlo Aréna spolupracuje 
s etablovanými režisérmi z domáceho i zahraničného prostredia, prináša priame prenosy z Metropolitnej 
opery v New Yorku, organizuje jazzové koncerty, Detskú univerzitu Komenského a od februára 2015 
premieta najväčšie skvosty domácej a svetovej kinematografie. 
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