
365. Čo deň vojny, to plagát ∙ výstava bodka ua-sk

24. februára 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, sa Mykola 
Kovalenko rozhodol, že každý deň vojny vytvorí a na  
sociálnych sieťach zverejní jeden plagát s touto témou. 
Vtedy netušil, aký záväzok na seba prijíma. Kovalenkove 
sugestívne plagáty sa odvtedy objavujú v mnohých 
kultúrnych centrách a galériách na Slovensku aj v zahraničí, 
v septembri 2022 sa stali tiež súčasťou Medzinárodného 
festivalu Divadelná Nitra. Výstava v bode.K7 je výberom 
z celoročnej série plagátov pri príležitosti už rok trvajúcej 
zničujúcej vojny u našich susedov. 

Grafický dizajnér Mykola Kovalenko (1973) vyštudoval grafický 
dizajn na Kyjevskej štátnej akadémii dekoratívneho a úžitkového  
umenia a dizajnu. Od roku 2015 žije v Bratislave a vedie vlastné 
dizajnérske Mykola Kovalenko Studio. Je autorom vizuálneho 
štýlu Trienále plagátu Trnava 2022. Je držiteľom viac ako  
150 ocenení z medzinárodných festivalov dizajnu Zastáva 
aktívny spoločenský postoj, inicioval niekoľko medzinárodných 
sociálnych projektov a svoje práce prezentuje na samostatných 
výstavách na Slovensku a v zahraničí. 

Vernisáž výstavy, spojená s diskusiou s autorom sa uskutoční 
8. 3. o 17.30 hod.

O myške a medveďovi ∙ kino bodka fr-be
Medveď Ernest je hudobník, rád by bol veselý, lenže je chudobný a často 
hladný. Pri hľadaní niečoho do žalúdka chytí malú myšku Celestínu. Tá, aby 
neskončila v jeho žalúdku, uzavrie s medveďom dohodu: keď ju nezje, ukáže 
mu miesto, kde môže získať mnoho sladkostí. Pre deti od 3 rokov.

Postava bosorky a bosoráka vo svetle historicko-etnologických  
výskumov ∙ prednáška bodka sk
Prečo sa ženy a muži, ktorí liečili, menili z liečiteľov na bosorky a bosorákov? Ako 
postupovala uhorská vrchnosť voči obvineniam z bosoráctva? Koho z neho bolo 
možné obviniť? Ako prebiehali výsluchy obvinených? Prečo obvinenú ženu-bosorku 
odsúdili v Európe najčastejšie na smrť upálením? Prednáška K. Nádaskej vznikla  
v rámci projektu VEGA 1/0050/22 Arcitextuálne analýzy fundamentálnych tém. 

365. Čo deň vojny, to plagát ∙ vernisáž + diskusia bodka ua-sk
Vernisáž výstavy za prítomnosti autora, grafického dizajnéra Mykolu Kovalenka, 
ktorý predstaví vystavené diela a svoju ostatnú tvorbu. Diskusiu s výtvarníkom 
o tom, čo znamená opustiť svoju vlasť a začínať v inej krajine, ako zvláda 
záväzok vytvoriť každý deň vojny jeden plagát a kde všade sa jeho diela 
vystavujú, bude moderovať Miro Zwiefelhofer.

Tvorivé vábenie jari / Творчий заклик весни ∙ workshop bodka sk-ua
Prvý jarný deň je za dverami! Pri spoločnom tvorení sa budeme inšpirovať 
nielen jarou, ale tiež zaujímavými pohanskými zvykmi. Pre deti od 5 rokov. 

Manderlay ∙ film bodka dk-se
Grace, hrdinka z Dogville, sa vracia. Na začiatku 30-tych rokov minulého 
storočia sa s otcom sťahuje z Colorada do Alabamy, na starú plantáž 
Manderlay. Tu sú konfrontovaní s krutosťou otroctva. Grace sa rozhodne 
zasiahnuť. No s akým výsledkom? Réžia: L. von Trier

Villa Lucia ∙ film bodka sk-cz
Príbeh trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na 
spolužiačku zo strednej školy, Luciu. Snaha urovnať nevyriešenú minulosť 
privedie rozhádanú trojicu až do Luciinho rodného domu. No vilu nad mestom 
chcú práve dnes v noci vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti... Réžia: M. Kollár

Folkekøkken s nitrianskou Mareenou: Ukrajinská edícia ∙ stolovanie bodka sk-ua
Folkekøkken („kuchyňa ľudí“) je dánsky koncept komunitného stolovania. 
Vytvára priestor pre stretávanie ľudí z odlišných kútov sveta a rozličného veku, 
náboženstva či národnosti, ktorí môžu debatovať nad skvelým jedlom. Kapacita je  
obmedzená, preto si miesto za stolom musíte rezervovať na: info.nitra@mareena.sk. 

Guten Tag, herr Grimm! (Dobrý deň, pán Grimm!) ∙ divadlo + workshop bodka sk
V našich príbehoch hľadajú bratia Grimmovci najväčší strach a rozprávajú (ne)
skutočné príbehy. Zažijete príbehy plné humoru, priateľstva, ale aj zvláštnych 
bytostí. Po predstavení bude nasledovať Rozprávkový workshop s výtvarníčkou 
Viktóriou Csányiovou. Pre deti od 5 rokov. 

Spectrum Quartett ∙ koncert bodka sk
V rámci koncertu zaznejú skladby Loose in Blues slovenskej skladateľky Lucie 
Chuťkovej a Different Trains amerického skladateľa, priekopníka tzv. minimal music 
Stephena Reicha v podaní sláčikového kvarteta Spectrum Quartett, ktoré tvoria 
členovia orchestra Opery Slovenského národného divadla: violista Peter Dvorský, 
huslista Ján Kružliak ml., huslista Miroslav Vilhan a violončelista Branislav Bielik.

Galéria Za sklom   

8. 2. – 30. 3.

  365. Čo deň vojny,  
 to plagát.
 výstava plagátov k výročiu  
 vojny na Ukrajine

AdresA 
bod.K7,  Štefánikova trieda 7, 949 01 Nitra
Galéria Za sklom ,  výstavný priestor vo výkladoch bodu.K7  
(roh Štefánikovej triedy a Radlinského ulice)

ViAc iNformácií NA 
www.bodk7.sk  a  www.nitrafest.sk

email: nitrafest@nitrafest.sk 
tel. číslo:  0903 55 44 75

Hlavný organizátor: 
Asociácia Divadelná Nitra

Podporili:

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.

PROGRAM . marec 2023
5. 3., nedeľa, 16.00 – 17.20

  Nedeľné kinečko pre najmenších: O myške a medveďovi
 nezvyčajný príbeh neobyčajnej zvieracej dvojice

 Vstupné: 3 €

6. 3., pondelok, 16.00 – 18.00

  Postava bosorky a bosoráka vo svetle 
 historicko-etnologických výskumov 
 prednáška historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej

 Vstup voľný 

8. 3., streda, 17.30 – 19.00

  365. Čo deň vojny, to plagát
  vernisáž výstavy, stretnutie a diskusia s Mykolom Kovalenkom

 Vstup voľný

18. 3., sobota, 16.00 – 17.30

  Tvorivá sobota nielen pre deti:  
 Tvorivé vábenie jari / Творчий заклик весни
 workshop / творча майстерня

 Vstup voľný / Вхід вільний

20. 3., pondelok, 19.30 – 21.50

  Kinoklub Nitra: Manderlay
 Lars von Trier a jeho „krajina neobmedzených možností“

 Vstupné: 5 €, zľavnené 4 €

22. 3., streda, 19.30 – 21.22

  Kinoklub Nitra: Villa Lucia
 komédia o prvej láske a poslednej vlámačke

 Vstupné: 5 €, zľavnené 4 €

23. 3., štvrtok, 18.00 – 19.30 

  Folkekøkken s nitrianskou Mareenou: Ukrajinská edícia
 komunity, kultúry, príbehy a stolovanie

 Vstup voľný (s rezerváciou)

24. 3., piatok, 9.00 – 9.55

 Umenie pre školy: Guten Tag, herr Grimm! (Dobrý deň, pán Grimm!)
  bábkové predstavenie a workshop s Divadlom SpozaVoza

 Vstupné: 3 €

27. 3., pondelok, 17.30 – 18.30

 Umenie pre školy: Spectrum Quartett
 koncert sláčikového kvarteta

 Vstupné: 3 €

Projekt z verejných zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia, hlavný partner 
projektov Asociácia Divadelná Ntira.


