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7. 5. 2022, sobota, 19.00 − 20.00
divadlo bodka eu,
Le Cri Dévot: #Generation(s)
Príďte si vypočuť manifest súčasnej generácie tínedžerov. „Work in progress“
umelcov z Francúzska a žiakov ZUŠ
J. Rosinského v Nitre v rámci medzinárodného projektu Be SpectACTive!
Vstup voľný
11. 5. 2022, streda, 17.30 − 18.30
vernisáž bodka sk, com.zoom
Site specific inštalácia výtvarníka
Petra Decheťa. Súčasťou vernisáže bude kurátorský úvod a koncert predstaviteľa sociálneho folku
Mateja Táleho. Vstup voľný
11. 5. 2022, streda, 18.30 − 20.00
25. 5. 2022, streda, 18.00 − 19.30
stretnutie bodka sk,
Divácka programová rada
Pracovné podujatie pre členov Diváckej programovej rady medzinárodného projektu Be SpectACTive!
13. 5. 2022, piatok, 18.00 − 19.30
diskusia bodka sk, Mestom na
bicykli: Patria cyklisti na pešiu zónu?
Od konca marca mesto Nitra umožnilo
cyklistom vjazd do pešej zóny. Adrian
Michalík bude s pozvanými hosťami
diskutovať o tom, či cyklisti patria do
pešej zóny a ako by malo vyzerať ich
spolunažívanie s chodcami. V spolupráci s mestom Nitra. Vstup voľný
17. 5. 2022, utorok, 14.30 − 16.30
workshop bodka ua-sk, Дарую тобі
тюльпан / Darujem ti tulipán
Integračný výtvarný workshop pre
ukrajinské a nitrianske deti pod vedením akad. soch. Eleny Károvej.
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18. 5. 2022, streda, 19.30 − 21.15
film bodka cz, Kinoklub Nitra:
Posledné preteky (Česko, 2022, 102’)
Nový film Tomáša Hodana o hrdinstve,
priateľstve, nezlomnej vôli a začiatkoch lyžovania v Československu. Hrajú Kryštof Hádek, Judit Bárdos a ďalší.
Vstupné: 5 a 3 € (na mieste)
26. 5. 2022, štvrtok, 10.30 − 12.30
networking bodka sk, brunchK7
Networkingové stretnutie Asociácie
Divadelná Nitra a kultúrnych aktérov
z Nitry a okolia spojené s prezentáciou e-publikácie Presahy Divadelnej
Nitry 1992 − 2021.
Na pozvánky
26. 5. 2022, štvrtok, 18.30 − 20.30
otvorené archívy bodka be,
Zvizdaľ
(Černobyľ tak ďaleko, tak blízko)
Premietanie videozáznamu inscenácie uvedenej na MF Divadelná Nitra
2017. Dokument belgických tvorcov
o osudoch posledných obyvateľov
tzv. zakázanej zóny na Ukrajine. Hosťom diskusie na tému Čo znamená
(ne)opustiť svoj domov, ktorá sa
uskutoční po premietaní, bude sociologička Zuzana Kusá.
Vstup voľný
27. 5. 2022, piatok, 20.00 – 20.50
divadlo bodka nr,
ZUŠ J. Rosinského v Nitre:
Ema Holková: OBJEKT
Dospievajúce dievča je konfrontované s každodennou sexuálnou objektivizáciou. Ako nás definuje telo? Ako
náš pohľad definuje rod? Réžia: Ema
Holková, Štefan Foltán.
Vstup voľný

25. 4. − 8. 5. 2022
rezidencia bodka eu,
Le Cri Dévot: #Generation(s)
Medzinárodný rezidenčný pobyt
francúzskych umelcov a tínedžerov zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre
sa koná v rámci projektu Be SpectACTive! Výsledok spoločnej tvorby – manifest generácie súčasných
tínedžerov – 7. 5. 2022 o 19.00
v bode.K7.

Galéria Za sklom
11. 5. − 1. 7. 2022
výstava bodka sk, com.zoom
Peter Decheť (1979, Topoľčany) je
slovenský umelec, absolvent FVU
AU v Banskej Bystrici pod vedením
doc. Rastislava Podobu (otvorený
ateliér maľby). Pre bod.K7 vytvoril
site specific inštaláciu, v ktorej pracuje s témou ready made objektu.
Analyzuje životnosť materiálov a to,
čo sa s nimi deje po skončení ich
hlavnej funkcie. Vytvára nové formy
ich ďalšieho použitia. Chce poukázať
na udržateľnosť, krehkosť materiálu,
životný cyklus, stratu funkcie
a prázdnotu.

Voľný vstup pre občanov
Ukrajiny. Вільний вхід для
громадян України.

Všetky podujatia sa uskutočnia v režime podľa platných hygienických opatrení. Vstupenky na mieste
hodinu pred začiatkom podujatia. Rezervácie: production@nitrafest.sk. Zmena programu vyhradená.
Hlavný organizátor:
Asociácia Divadelná Nitra
Program v bode.K7 podporili:

ADRESA
bod.K7, Štefánikova trieda 7, 949 01 Nitra
(roh Štefánikovej triedy a Radlinského ulice).

VIAC INFO NA
www.bodk7.sk a www.nitrafest.sk
email: nitrafest@nitrafest.sk
tel. číslo: 0903 55 44 75

