
 

 

Pomôžte nám vybudovať nový kultúrny priestor v centre 

mesta Nitra 
 

Asociácia Divadelná Nitra je už 30 rokov súčasťou kultúrneho života Nitry. Presne 

toľko má aj náš najväčší projekt – Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa 

začiatkom októbra 2021 uskutoční po tridsiaty raz. 

 

Doteraz bolo sídlom asociácie Divadlo Andreja Bagara, ktorého priestory sme museli 

opustiť. To nás motivovalo hľadať miesto, ktoré by slúžilo ako nové sídlo asociácie 

a zároveň nám umožnilo realizovať naše aktivity v priebehu celého roka. Po dlhých 

diskusiách a obhliadkach sme ho našli na pešej zóne, na rohu Štefánikovej triedy 

a Radlinského ulice. Tu budujeme nový priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu 

bod.K7. 

 

Ako bude vyzerať priestor bod.K7? 

 

Päť veľkých výkladov na prízemí, ktorými nové sídlo disponuje, nám umožní 

prezentovať diela vizuálneho umenia v plánovanej Galérii v oknách. Plochu pred 

budovou využijeme na uvádzanie malých foriem divadla, tanca, hudby, literatúry, ale 

aj na diskusie na rôzne témy. Vnútorný open space v budove bude okrem nášho zázemia 

slúžiť aj na coworking, workshopy či „kinečko“, v bývalom bankovom trezore sa usídli 

archív a študovňa. 

 

Naším zámerom je tak oživiť kultúrnu pamiatku, priniesť umenie na pešiu zónu 

a poskytnúť možnosti celoročnej prezentácie umeleckých projektov. Okrem práce 

s miestnou komunitou budeme inšpirovať a podporíme medzinárodné spolupráce. 

Možnosti tohto unikátneho priestoru a jeho atraktivitu pre publikum ukázalo aj prvé 

predstavenie – tanečná performancia Roberty Legros Štěpánkovej, ktorá sa uskutočnila 

16. júla vo výkladoch bodu.K7. Umne nasvietená prázdna hala, pohyb tanečníčky 

premietaný na plátno a sugestívne ozvučenie pritiahli pozornosť fanúšikov projektu aj 

okoloidúcich.  

 

 

Kultúrny priestor vo výnimočnej budove 

 

Budova na Štefánikovej triede 7 je jedným z mála zachovaných diel funkcionalistickej 

architektúry v Nitre. Postavili ju v roku 1933 podľa návrhu mladého architekta 

Ferdinanda Silbersteina. V dolných priestoroch sídlili banky, Tuzex aj kníhkupectvo, v 

hornej časti sa nachádzajú byty. Úprava priestorov bodu.K7 prebieha veľmi citlivo 

http://www.nitrafest.sk/
http://www.bodk7.sk/


 

v konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre s cieľom zachovať atmosféru a prvky 

pôvodného interiéru. K nim patrí napríklad stena vo vstupnej hale dekorovaná levickým 

ónyxom alebo bankový trezor a bankový výťah, ako aj fasáda obložená travertínom. 

 

 

Možnosť podieľať sa na vzniku kultúrneho priestoru 

 

Kým bude bod.K7 vyzerať ako na vizualizáciách, je potrebné vynaložiť ešte mnoho práce 

a zdrojov, a preto sme sa rozhodli požiadať o pomoc verejnosť prostredníctvom 

crowdfundingovej kampane na portáli StartLab. V prípade, že náš projekt ľudí zaujme, môžu 

prispieť ľubovoľnou sumou na vznik kultúrneho priestoru. 

  

Pri získaní 8 000 eur nakúpime základné zariadenie kultúrneho priestoru, ktoré umožní 

uskutočniť niektoré druhy plánovaných aktivít a umožní prácu štábu. 

 

Po dosiahnutí sumy 13 000 eur, teda o 5 000 eur vyššej, zakúpime základné technické 

vybavenie (predovšetkým zvukovú a svetelnú techniku) na konanie rôznorodých umeleckých 

podujatí. Ďalších 2 000 eur nám pomôže vybudovať galériu v oknách, ktoré smerujú do 

Radlinského ulice a Štefánikovej triedy. 

 

Ako poďakovanie si prispievatelia môžu vybrať pamiatkovú alebo zážitkovú odmenu. Na 

výber sú rôzne dary od trička cez miesto v coworkingu až po grafiku s motívom bodu.K7. 

Lákavou odmenou je aj brunch s organizátormi festivalu a hercami Divadla Andreja Bagara, 

ale aj noc v bankovom trezore či slávnostná permanentka na 30. ročník Medzinárodného 

festivalu Divadelná Nitra. 

 

Podporiť nás môžete na tomto linku: https://bit.ly/3y1GhF4  

 

,,Veríme, že s pomocou donorov a dobrovoľníkov a predovšetkým s vašou podporou naplníme 

svoje predstavy a vytvoríme pre vás inšpiratívny priestor na stretávanie, ktorý oživí pešiu zónu 

a rozšíri kultúrnu ponuku v Nitre. A pre Asociáciu Divadelná Nitra bude znamenať nielen 

nové sídlo, ale najmä novú etapu jej existencie,“ hovorí riaditeľka festivalu Darina Kárová. 

https://bit.ly/3y1GhF4


 

 
 


