
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. 
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. 

Neprehliadnite! Kúpou plagátu, odznaku, pohľadnice či trička s grafikami Mykolu Kovalenka môžete 
podporiť siroty na Ukrajine. Viac informácií na www.bodk7.sk.

Univerzum technických obrazov ∙ výstava bodka sk
Výstava fotografky Emy Lančaričovej a vizuálnej umelkyne Veroniky Šmírovej v kurátorskej koncepcii 
Dominiky Chrzánovej sa venuje témam digitálneho sveta a digitálneho prostredia, v ktorom žijeme, 
pracujeme a ktorý sa stal našou prirodzenou súčasťou. Výstava hovorí o poriadku a kontrole, ktorú  
technické obrazy nastoľujú, no rovnako o chaose, dynamike či organickosti, ktorú do nich prináša človek. 

Univerzum technických obrazov v bode.K7 je súčasťou spoločného výstavného projektu a spolupráce  
s Nitrianskou galériou. Vernisáž výstavy sa uskutoční 20. apríla 2023 o 18.00 v Nitrianskej galérii na 
Župnom námestí 3.

Nedeľné kinečko pre najmenších: Červený mak | Yuku a himalájsky kvet ∙ kino bodka sk | be-fr
V krátkometrážnom slovenskom filme Martina Smatanu Červený mak, ovenčenom medzinárodnými cenami, 
uvidí raz v noci jeden malý chlapec s hlavou plnou fantázie snové cirkusové predstavenie. No cena za lístok do 
tohto fantastického cirkusu je príliš vysoká... A v belgicko-francúzskom filme o malej myške Yuku budeme sledovať 
jej dobrodružnú výpravu zo starého hradu, v ktorom žije so svojou rodinou, za legendárnym himalájskym kvetom. 

Kinoklub Nitra: Musíme prežiť: Fukušima! | Turnus ∙ kino bodka sk
Film Turnus dokumentaristu Jara Vojteka je sociálnou sondou do fenoménu takzvaných týždňoviek a rozpráva 
prostredníctvom osudov vodiča kamióna, opatrovateľky v Rakúsku a partie robotníkov o živote tých, ktorí 
musia cestovať za ťažkou prácou. Krátkometrážny film Tomáša Krupu o poškodení jadrovej elektrárne vo 
Fukušime po zemetrasení v roku 2011 je súčasťou ekologického dokumentárneho projektu We Have to Survive. 

Aprílová improshow ∙ divadlo bodka sk
Súťaž v improvizácii a ad hoc tvorbe hereckých a pohybových etúd na danú tému je nielen priestorom  
pre prepájanie umeleckých škôl z Nitry a okolia, ale tiež možnosťou spoznať a stretnúť sa so zábavnou 
a originálnou formou improvizovaného divadla. Nenechajte si ujsť pravý divadelný adrenalín v podaní 
poslucháčov literárno-dramatických odborov.

Umenie pre školy: ENTOMOLOGIOUS ∙ divadlo bodka cz
Komorná bábková inscenácia o chrobákoch, láske, starobe a smrti. Hosťovanie autorského projektu 
študentov pražskej DAMU T. Havlovej a A. Pánika sa koná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry 
ČR, Národného plánu obnovy a Európskej únii.

Na prvej koľaji, pozor! / Увага! На першу колію прибуває поїзд. ∙ workshop bodka sk-ua
Pozývame malých i veľkých do sveta vláčikov, rušňov a lokomotív! Vo výtvarno-technickej dielni si budete 
môcť vytvoriť pop up diorámu mesta a dopravy v ňom, kresliť dopravné prostriedky, pasažierov, púšťať si 
vláčiky, vyskúšať si jazdu na simulátore Trainz. Pre dospelých a deti od 5 rokov.

Folkekøkken s nitrianskou Mareenou: Svetová kuchyňa ∙ stolovanie bodka com
Folkekøkken („kuchyňa ľudí“) je dánsky koncept komunitného stolovania. Vytvára priestor pre stretávanie  
sa 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 zarezervujte na: info.nitra@mareena.sk.

Divadlo pamäti: Úkryty a úteky ∙ divadlo bodka sk
Ako sa vysporiadať s vojnovou minulosťou, ktorá sa dotkla našich starých rodičov a prarodičov? Vieme o 
nej dosť na to, aby sme pochopili, čo sa deje dnes? Z online archívu Pamäť národa občianskeho združenia 
Post Bellum SK si tvorivý tím súboru Datív pod vedením režisérky Marice Šiškovej vybral päť príbehov. Päť 
osudov, ktoré sa týkajú Nitry. Aké to asi vtedy bolo, čo prežívali, čo si mysleli a čo cítili naši hrdinovia, keď 
sa vo veku protagonistov inscenácie ocitli v hraničných životných situáciách?

Hamidreza Ojaghi – Škola hry na rámovom bubne daf ∙ workshop bodka irn-at
Na workshope hry na rámový bubon daf s hudobným umelcom a pedagógom Hamidrezom Ojaghim, ktorý 
pochádza z Teheránu a žije vo Viedni, sa naučíte spôsob hrania a základné rytmy, ktoré sa uplatňujú pri hre 
na tento nástroj a v tradičnej hudbe južnej a strednej Ázie. Organizátorom podujatia je OZ Tradana.

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 ∙ kniha + diskusia bodka sk
Nová kniha o fenoméne Medzinárodný festival Divadelná Nitra a jeho „presahoch“ do rozličných oblastí 
kultúrneho, spoločenského a politického života vychádza k 30. výročiu festivalu. Rozpráva príbeh festivalu 
ako platformy pre kultúrnu výmenu, mediátora medzinárodnej spolupráce, nositeľa impulzov myslenia o 
umení a spoločnosti, lakmusového papierika stavu vecí verejných. Diskusiu s autormi a hosťami podujatia 
budú moderovať Darina Kárová a Romana Štorková Maliti. Vydanie publikácie podporil Fond na podporu 
umenia ako hlavný partner projektu.

Kinoklub Nitra: Moc ∙ kino bodka sk-hu-cz
Nešťastná náhoda na poľovačke, pri ktorej zomrie človek, je začiatkom príbehu, ktorý odhaľuje skrytú mašinériu 
politickej moci a snahy o jej udržanie. Politický thriller Mátyása Priklera nie je spoločenskou sondou ani 
detektívkou, je predovšetkým znepokojivou metaforou o miere moci jednotlivca a o tom, ako s ňou vie naložiť.

Galéria Za sklom
8. 2. – 16. 4.

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

20. 4. – 11. 6. 

  Univerzum technických obrazov
 výstava na tému digitálneho sveta a prostredia,  
 v ktorom žijeme

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

www.bodk7.sk  a  www.nitrafest.sk
email: nitrafest@nitrafest.sk 

tel. číslo:  0903 55 44 75

Hlavný organizátor: 
Asociácia Divadelná Nitra

Hlavný partner projektov ADN:

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 . aprí l  2023
2. 4., nedeľa, 16.00 – 17.00

  Nedeľné kinečko pre najmenších: 
 Červený mak | Yuku a himalájsky kvet
 filmové popoludnie s dvomi krátkymi animovanými rozprávkami

 Vstupné: 5 €, zľavnené 4 €

13. 4., štvrtok, 19.30 – 20.50

  Kinoklub Nitra: Musíme prežiť: Fukušima! | Turnus
 jeden večer a dva nové slovenské filmy

 Vstupné: 5 €, zľavnené 4 €

14. 4., piatok, 9.30 – 10.10

 Umenie pre školy: ENTOMOLOGIOUS
 komorné predstavenie v podaní Musaši Entertainment Company

 Vstupné: 4 € 

14. 4., piatok, 18.00 – 20.00

 Aprílová improshow
 súťaž v hereckej a pohybovej improvizácii študentov

 Vstup voľný

15. 4., sobota, 14.00 – 18.00

  Tvorivá sobota nielen pre deti: Na prvej koľaji, pozor!  
 / Увага! На першу колію прибуває поїзд.
 workshop / творча майстерня

 Vstupné: 3 €

19. 4., streda, 18.00 – 19.30 

  Folkekøkken s nitrianskou Mareenou: Svetová kuchyňa
 komunity, kultúry, príbehy a stolovanie

 Vstup voľný (s rezerváciou)

20. 4., štvrtok, 19.30 – 20.20

 Divadlo pamäti: Úkryty a úteky
 päť príbehov z vojnovej Nitry v podaní DS Datív pri ZUŠ J. Rosinského

 Vstupné: 4 €

24. 4., pondelok, 18.00 – 20.00

  Hamidreza Ojaghi – Škola hry na rámovom bubne daf
 Workshop v rámci podujatia Etnologické dni 2023

 Vstup voľný

26. 4., streda, 19.30 – 21.05

  Kinoklub Nitra: Moc
 komédia o prvej láske a poslednej vlámačke

 Vstupné: 5 €, zľavnené 4 €

27. 4., štvrtok, 17.30 – 19.00

  Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021
 prezentácia novej publikácie a diskusia s jej autormi

 Vstup voľný

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


