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Kultúrny priestor bod.K7 sa hlási o slovo 

S uvoľňovaním pandemických opatrení sa na Slovensku otvárajú možnosti na 

opätovné oživenie kultúrnych priestorov a usporadúvanie kultúrnych 

a spoločenských podujatí. Miestom, ktoré mestu Nitra a jeho obyvateľom či 

návštevníkom prináša tieto možnosti, je aj ešte stále nový kultúrny priestor 

bod.K7 na križovatke Štefánikovej triedy a Radlinského ulice. Pred rokom v ňom 

svoje sídlo našla Asociácia Divadelná Nitra, ktorá priestor prevádzkuje. 

bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu sa pomaly, ale iste vydáva v ústrety 

roku 2022, počas ktorého bude návštevníkom ponúkať multižánrový program. Cestu doň si 

určite nájdu milovníci divadla, filmu, vizuálneho umenia, prednášok, ale aj standupu či 

koncertov. Zavítajte do bodu.K7 už v týchto dňoch. 

Z najbližších podujatí kultúrneho priestoru bod.K7 vám dávame do pozornosti prednášku 

kulturológa Juraja Nováka Dobrý deň, kde je tu námestie?, ktorá sa uskutoční 25. februára 

2022 v rámci projektu Aj toto je umenie. Tento projekt organizuje Asociácia Divadelná Nitra 

v spolupráci s Nitrianske kultúrne dedičstvo o. z. „V roku 2022 pracujeme na revitalizácii 

projektu Aj toto je umenie, ktorá bude spočívať nielen v živých prednáškach a prehliadkach. 

Nitrania si projekt všimnú aj v uliciach mesta, kde vymeníme existujúce pútače, ktoré 

upozorňujú na zabudnuté pamiatky architektúry a výtvarné diela vo verejnom priestore,“ 

prezradila o projekte manažérka bodu.K7 Anna Šimončičová.  

Pre fanúšikov divadla odporúčame 11. marca 2022 návštevu inscenácie Andy! To Be Seen 

divadla NUDE v réžii Jany Smokoňovej a Veroniky Malgot. Tento súbor patrí medzi 

najvýraznejšie zoskupenia slovenskej nezávislej scény. Divadlo NUDE spája tvorkyne a 

tvorcov, ktoré/í sa systematicky snažia experimentovať s formou a tematickým obsahom 

klasického činoherného divadla. Prináša súčasné autorské inscenácie, ktoré originálne 

rozoberajú aktuálne vzťahové aj názorové témy. Divadlo NUDE získalo cenu Dosky 2015 v 

kategórii objav sezóny za koncept inscenácie Mama ma má _ _ _ _ a Cenu bratislavského 

diváka na festivale Nová dráma 2019 s predstavením Ľúbim ťa a dávaj si pozor. Umelecký 

súbor funguje pod občianskym združením Nezávislý útvar divadelnej energie, ktoré vzniklo 

v roku 2017. Za Divadlom NUDE stoja Lýdia Ondrušová a Laura Štorcelová.  

Sobota 19. marca 2022 bude v kultúrnom priestore bod.K7 patriť podujatiu 

#ToleranciaMiNieJeCudzia. Tešiť sa môžete na vystúpenie iránskej standup komičky Nasi A. 

Motlaghovej, koncert brazílskych hudobníkov Jazziel Leite & Guest(s) a neformálnu diskusiu 

moderátorky Michaely Kertészovej a jej troch hostí, ktorí sa narodili mimo územia 

Slovenska. Podujatie je pripravené v spolupráci s o. z. Mareena a vstup naň je voľný.  



 

V rámci programovej línie bod pre iné komunity prinesie bod.K7 hudobný workshop pre 

týrané deti a matky z Centra Slniečko. Ambíciou jeho organizátorov je podporiť vzťah 

k umeniu a kultúre aj za hranicami izolácie, ktorú ešte väčšmi prehĺbil covid-19.  

Súčasťou bodu.K7 je aj Galéria Za sklom, teda výklady z Radlinského ulice. Od 24. februára 

do 28. marca 2022 môžete v tejto netradičnej výstavnej sieni obdivovať portréty ľudí, ktorí 

našli na Slovensku nový domov. Výstavu Naši pripravila Asociácia Divadelná Nitra s o. z. 

Mareena. V posledný marcový deň sa výklady zmenia na Tulipánové okná vďaka prezentácii 

výtvarných diel detí integračného projektu Darujem ti tulipán pod vedením akad. soch. 

Eleny Károvej. V ďalších mesiacoch galéria predstaví progresívnych vizuálnych umelcov 

v štyroch podujatiach. 

Popri verejnosti sa bod.K7 otvorí aj kultúrnym aktérom z Nitry a okolia. Tí v ňom nájdu 

priestor na stretávanie, networking, ale aj možnosť usporiadať vlastné podujatia. „Veríme, 

že aj vďaka pravidelným stretnutiam nazvaným brunchK7 sa nám podarí udržať pravidelný 

kontakt s dlhodobými, ale i novými kolegami. S nimi nás spája spoločný cieľ – rozvíjať 

kultúrny život v meste a zveľaďovať verejný priestor. Presťahovaním sa na Štefánikovu 

triedu sme sa stali i my jeho neodmysliteľnou súčasťou,“ doplnila plány manažérka projektu. 

Na svoje si v novom priestore prídu aj členovia Diváckej programovej rady, ktorá od roku 

2019 pomáha pri výbere programu na Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Teraz budú 

mať možnosť aktívne formovať aj dramaturgiu bodu.K7.  

Detailnejšie informácie o programe, vstupenkách a podmienkach vstupu na podujatia 

bodu.K7 – priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu nájdete na www.bodk7.sk a 

www.nitrafest.sk. 

 

 

Nikoleta Kováčová 

PR manažérka Asociácia Divadelná Nitra 

0940 640 974 

press@nitrafest.sk 

 

Hlavný organizátor:  

Asociácia Divadelná Nitra  

 

Spoluorganizátori:  

   

 

http://www.bodk7.sk/
http://www.nitrafest.sk/
mailto:press@nitrafest.sk


 

Projekty ADN z verejných 
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partner projektov. 

 

Program v bode.K7 podporili:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


