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6. 11. 2022, nedeľa, 16.00 – 17.30
kino bodka cz,
Nedeľné kinečko pre najmenších
Príbeh dvoch outsiderov, ktorí vďaka sile
priateľstva prekonajú aj to, čo sa zdá nemožné.
Český animovaný film Myši patria do neba je
o nádeji, hľadaní lásky a odvahy, o prekonávaní
predsudkov a starých bolestí. Pre deti od 3 rokov.
Vstupné: 2 € (na mieste)

19. 11. 2022, sobota, 20.10 – 21.15
diskusia bodka sk,
NOC DIVADIEL / Aká je súčasná ruská dráma a divadlo?
Ako sa stavať v súčasnej situácii k ruskej dráme?
Prežije ruské divadlo na európskych javiskách?
O týchto a mnohých ďalších témach budú diskutovať
režisérka Petra Fornayová a prekladateľka a divadelná
teoretička Romana Štorková Maliti.
Vstup voľný

15. 12. 2022, štvrtok, 19.00 – 19.45
scénické čítanie bodka nr,
Čítanie z archívov Divadelnej Nitry
Inscenované čítanie textov a hier v minulosti
uvedených na MF Divadelná Nitra študentmi ZUŠ
J. Rosinského v Nitre.
Vstup voľný

12. 11. 2022, sobota, 16.00 – 17.30
workshop bodka sk-ua,
Tvoríme spolu / Ми створюємо разом
Pravidelný workshop pre všetkých, ktorí majú chuť
tvoriť a niečo nové sa naučiť. So šikovnými lektorkami
si pripravíte rôzne jesenné dekorácie z prírodných
materiálov. Pre deti od 6 rokov. / Для дітей від
6 років.
Vstup voľný

23. 11. 2022, streda, 18.30 – 20.00
vernisáž + diskusia bodka ua-sk,
Antihybrid
Vernisáž výstavy kreslených karikatúr ukrajinského
karikaturistu Vladimira Kazanevského a jeho slovenského kolegu Mikuláša Sliackeho spojená s diskusiou Petra Rázusa s Mikulášom Sliackym o význame
a limitoch kresleného humoru v období totality a
v slobodnej spoločnosti.
Vstup voľný

Galéria Za sklom

15. 11. 2022, utorok, 18.00 – 19.15
prednáška + diskusia bodka sk,
SLOVENSKÁ TEPLÁREŇ: LGBTI+ a slovenské divadlo
Aj divadlo spoluvytvára obraz o príslušníkoch
LGBTI+. Prednáška doc. Karola Mišovica z Ústavu
divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV,
ktorá vznikla v roku 2018 pre bratislavskú Tepláreň,
bude doplnená o aktuálnu režijnú tvorbu Mariána
Amslera a inscenácie Divadla A. Bagara v Nitre.
15. 11. 2022, utorok, 19.30 – 21.10
kino bodka sk, Kinoklub Nitra,
Piargy
Naturalistický príbeh o podriadenej pozícii ženy
v patriarchálnej spoločnosti, v Nitre známy aj vďaka
jeho spracovaniu v Divadle Andreja Bagara. Nový
slovenský film podľa prózy Františka Švantnera
v réžii Iva Trajkova je dôkazom jej nadčasovosti:
„Mohlo sa to stať v roku 1939, ale aj v roku 2022.
Piargy sú metaforou boja dobra a zla a nastavujú
zrkadlo pokrivenej morálke, ktorá nie je cudzia
ani dnešnej spoločnosti.“
Vstupné: 5 a 3 € (na mieste)
16. 11. 2022, streda, 19.30 – 21.14
kino bodka sk, Kinoklub Nitra,
Slovo
Český film režisérky Beaty Parkanovej rozpráva
príbeh z Československa šesťdesiatych rokov
20. storočia o nenápadnej sile lásky dvoch rozdielnych
manželov, ktorí sa navzájom pevne držia a chránia.
Film získal v tomto roku dve hlavné ceny na
Medzinárodnom filmovom festivale Karlove
Vary – za najlepšiu réžiu a najlepší mužský
herecký výkon v hlavnej úlohe (Martin Finger).
Vstupné: 5 a 3 € (na mieste)
19. 11. 2022, sobota, 19.00 – 19.55
divadlo bodka sk,
NOC DIVADIEL / Ivan Vyrypajev: Bytie 2
Text jedného z najhranejších súčasných ruských
dramatikov a jeho premiérové uvedenie na Slovensku.
„Ak veríš v Boha, to ešte neznamená, že Boh verí
v teba.“
Réžia: Petra Fornayová
Hrajú: Heidi Šinková, Vlado Zboroň
Vstupné: 10 a 7 € (na mieste)

24. 11. 2022, štvrtok, 9.00 – 9.45
divadlo bodka sk,
Divadlo pod balkónom: Zvedavý sloník
Veselé interaktívne predstavenie s pesničkami.
Príbeh o túžbe po poznaní a tiež o tom, že ak ste
zvedaví, smelí a vytrvalí, dosiahnete všetko, po
čom túžite. Krehkosť inscenácie zvýrazňuje využitie
bábok z vlny. Pre deti od 0 rokov.
Vstupné: 3 € (na mieste)
4. 12. 2022, nedeľa, 16.00 – 17.20
kino bodka cz-sk,
Nedeľné kinečko pre najmenších
Začneme krátkym českým animovaným filmom
Kristiny Dufkovej Nehovor mi panda, ja sa volám
Fanda, ktorý hravou formou upozorňuje deti
a rodičov na problematiku porúch reči. Potom
prenecháme priestor veselej pavúčej rodinke
v slovenskom filme Kataríny Kerekesovej
Websterovci. Pre deti od 3 rokov.
Vstupné: 2 € (na mieste)
6. 12. 2022, utorok, 19.30 – 20.45
kino bodka sk, Kinoklub Nitra,
Odpočítavanie
Autor námetu, scenárista a režisér Martin Palúch
nám prerozpráva životný príbeh svojho otca, slovenského filmového herca Ivana Palúcha (1940 – 2015).
Vstupné: 5 a 3 € (na mieste)
10. 12. 2022, sobota, 16.00 – 17.30
workshop bodka sk-ua,
Tvoríme spolu / Ми створюємо разом
Pravidelný tvorivý workshop pre všetkých, ktorí
majú chuť tvoriť a niečo nové sa naučiť. Tentokrát
vo vianočnej atmosfére, v ktorej si pripravíte
handmade vianočné ozdoby a darčeky. Pre deti
od 6 rokov. / Для дітей від 6 років.
Vstup voľný
15. 12. 2022, štvrtok, 17.00 – 18.45
otvorené archívy bodka hu,
Poľovnícke scény z Dolného Bavorska
Premietanie videozáznamu inscenácie
budapeštianskeho Národného divadla v réžii
Róberta Alföldiho, ktorá v roku 2011 hosťovala
na MF Divadelná Nitra.

12. 10. – 22. 11. 2022
výstava bodka sk, Hranice
Jakub Užovič (*1996, Nitra) študoval bakalársky
stupeň v ateliéri S.O.S. a aktuálne študuje magisterský
stupeň v Ateliéri intermédií Vysokej školy výtvarných
umení. Autor vo svojej tvorbe pracuje s objektom
a možnosťami jeho interakcie s divákom. Súčasne
inklinuje k performance, kde sa sám stáva integrálnou
súčasťou vizuálnej hry. Výstavou Hranice otvára tému
mytológie a snahy nájsť jej nové podoby, ktoré
odpovedia na otázky spoločnosti a jej etických hodnôt.
23. 11. 2022 – 16. 1. 2022
výstava bodka ua-sk, Antihybrid
Karikatúra ako nástroj boja proti hybridným
hrozbám. Spojenie výtvarného umenia a satiry,
ktoré spoločne upozorňujú spoločnosť na akútne
problémy súčasnosti. Výstava Antihybrid prezentuje
vybrané diela ukrajinského karikaturistu Vladimira
Kazanevského a jeho slovenského kolegu Mikuláša
Sliackeho. Ruskú agresiu tak vidíme nielen prostredníctvom jej hrôzy, ale aj optikou, ktorá zhadzuje
totalitného vládcu, jeho armádu a zástupy trollov.
Vladimir Kazanevsky (1950 Lebedyn, Ukrajina)
v roku 1973 absolvoval odbor kozmická rádiofyzika na Charkovskej univerzite. Od roku 1984
sa však začal profesionálne venovať karikatúre.
Jeho diela boli publikované v mnohých novinách
a časopisoch po celom svete. Prednáša a vedie
semináre o teórii umenia karikatúry v Európe,
Ázii a Spojených štátoch. Je autorom publikácii:
Hlavy (Belgicko, Ukrajina, 1995, 2000), Zjavenie
postaršieho Amora (Ukrajina, 1993), Homo Gibber
(Švajčiarsko, 2007), Moderný karikaturista
Vladimir Kazanevsky (Čína, 2004), Krk (Ukrajina,
2010), Umenie modernej karikatúry (Ukrajina,
2003). Od ruskej invázie na Ukrajinu žije
väčšinou v Prešove.
Mikuláš Sliacky (1950 Banská Bystrica)
vyštudoval pôvodne na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave psychológiu,
no už od roku 1978 začal pôsobiť v humoristickom
časopise Roháč. Je maliar, grafik a karikaturista,
svoje kresby uverejňoval resp. uverejňuje v periodikách Hospodárske noviny, Pravda, SME a slovenskej mutácii Forbes. Na rozdiel od Kazanevského
zohráva v jeho karikatúrach podstatnú úlohu
slovo, pričom sa primárne zameriava na politickú
satiru. Popri výtvarnej tvorbe sa venoval aj
písanému humoru, najmä fejtónom.

Všetky podujatia sa uskutočnia v režime podľa platných hygienických opatrení. Vstupenky na mieste
hodinu pred začiatkom podujatia. Rezervácie: production@nitrafest.sk. Zmena programu vyhradená.
Voľný vstup pre občanov Ukrajiny. Вільний вхід для громадян України.
Hlavný organizátor:
Asociácia Divadelná Nitra
Program v bode.K7 podporili:
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bod.K7, Štefánikova trieda 7, 949 01 Nitra
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