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Ukrajinské dni v bode.K7
Keď armáda Ruskej federácie 24. februára vtrhla na Ukrajinu, mnohí sme si
uvedomili, že o svojom geografickom susedovi toho vlastne veľa nevieme. A
tak sme sa rozhodli, že v programe bodu.K7 dáme priestor podujatiam, ktoré
nám Ukrajinu väčšmi priblížia. Veríme, že aj tieto naše aktivity umožnia
Nitranom lepšie pochopiť aktuálnu situáciu, ktorá ovplyvňuje aj ich životy.

V sekcii diskusia bodka sk sa 7. apríla budeme rozprávať so slovenským
politológom, historikom a publicistom Jurajom Marušiakom o dejinách
Ukrajiny, jej identite, vierovyznaní, postavení v Európe i vo svete, o aktuálnych
politických súvislostiach, ale aj o bolestných miestach minulosti, traumách
a mýtoch. Diskusia Čo chcete vedieť o Ukrajine, ale nemáte sa kde opýtať,
bude konzekutívne tlmočená do ukrajinčiny. Vstup voľný.
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Ukrajinský grafický dizajnér Mykola Kovalenko, ktorý od roku 2015 žije v
Bratislave, si predsavzal, že každý deň tejto vojny vytvorí jeden plagát. Slovo
dodržiava. Aj keby sme mu dopriali skvelú umeleckú žatvu, želáme si, aby
s tým radšej čím skôr prestal. Malú ukážku uvidíte s jeho súhlasom aj
v bode.K7.

V piatok 8. apríla sa v bode.K7 zameriame na súčasnosť a divadlo. Spoločne s
Novým divadlom v Nitre sme sa rozhodli zapojiť do celosvetovej iniciatívy The
Worldwide Readings Project. Jej cieľom je upozorniť na súčasných
ukrajinských dramatikov. Večer ponúkne inscenované čítanie z dramatickej
tvorby aktuálne vznikajúcej u našich východných susedov, ktorou už reagujú aj
na najnovšie vojnové udalosti.

Divadelný ústav v Bratislave založil na Facebooku na podporu ukrajinských
umelcov a divadelníkov verejnú skupinu DIVADELNÝ AZYL UKRAJINA.SK. Jej
zámerom je vytvoriť stredisko informácií pre divadelné inštitúcie a jednotlivcov
a touto cestou informovať o aktivitách slovenských divadiel na pomoc Ukrajine,
zhromaždiť dostupné iniciatívy, sprostredkovať informácie o umeleckých
príležitostiach a pracovných ponukách v divadlách a začleniť ukrajinských
kolegov do slovenskej divadelnej komunity. Asociácia Divadelná Nitra sa
k aktivite prihlásila hneď na začiatku.

Predstavujeme kurátorov Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra 2022
Program 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra pripravuje
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spoločne s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou tím kurátorov hlavného
programu a dramaturg sprievodného programu. K známym menám z minulých
ročníkov festivalu pribúda tento rok jedno nové. Kurátormi programu
zahraničných divadiel sú Martina Vannayová a Ján Šimko, dramaturgom
sprievodného programu je Miroslav Zwiefelhofer. Tým novým menom je
Mária Danadová, ktorá sa stala kurátorkou výberu slovenských divadiel do
hlavného programu 2022.

Mária Danadová je bábkoherečka, performerka a režisérka. Študovala
bábkoherectvo na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave a na
Katedre alternativního a loutkového divadla DAMU v Prahe. V roku 2020
absolvovala doktorandské štúdium na DF VŠMU. Spolupracuje s viacerými
divadlami a nezávislými zoskupeniami, ako sú Divadlo Pôtoň (Americký cisár,
Miracles), Med a prach (Krása a hnus, Temná noc +/– Obrazy pre srnky),
Bratislavské bábkové divadlo (Mauglí, Neviditeľní) a ďalšie. Ako lektorka
dlhodobo vedie workshopy Od telesnosti k materiálu a späť, kde skúma
vzťah subjekt – objekt a rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu
s objektom. Od roku 2011 pôsobí ako redaktorka a režisérka literárnodramatickej tvorby v RTVS. Spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie a
formuje nezávislé divadelné zoskupenie Odivo, v ktorom tvoria inovatívne
autorské a bábkové projekty pre všetky vekové kategórie. Počas ôsmich rokov
existencie s ním hosťovali na vyše 70 národných a medzinárodných
festivaloch. O oceneniach, ktoré Mária Danadová za svoju prácu získala, sa
dočítate na webe Divadelnej Nitry.
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Ponorte sa do histórie Divadelnej Nitry
V novom priestore Asociácie Divadelná Nitra v bode.K7 si môžu záujemcovia
požičať a preštudovať dokumenty zhromaždené od vzniku Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra v roku 1992 až po súčasnosť. K dispozícii majú vyše 6
000 dokumentačných materiálov z približne 400 inscenácií hlavného
programu. Nájdu tu originály a preklady divadelných hier, fotografie,
publikácie, katalógy, ale aj videozáznamy predstavení domácich i zahraničných
divadiel. Asociácia chce sprístupnením videotéky a knižnice vytvoriť priestor na
štúdium pre študentov, pedagógov vysokých i stredných škôl a bádateľov v
oblasti scénického umenia, ale aj v iných umenovedných a humanitných
disciplínach. Materiály využijú pri svojej práci predovšetkým divadelná kritici a
historici, no poskytujú aj jedinečné impulzy a inšpirácie pre divadelných
umelcov. Podrobnosti o Otvorených archívoch Divadelnej Nitry v kultúrnom
priestore bod.K7, ale aj o ich oživenom a fyzickom sprístupnení na prvej akcii
zo série podujatí Otvorené archívy nájdete TU.

Tulipánové okná už spríjemňujú Galériu
Za sklom

Na prelome marca a apríla sa Galéria Za sklom bodu.K7 (výklady na rohu
Štefánikovej triedy a Radlinského ulice) zmenila na rozkvitnutú záhradu. Môže
za to výstava Tulipánové okná, ktorú pripravila akad. soch. Elena Kárová.
Ozvláštnite si deň pohľadom na diela zrakovo postihnutých detí projektu
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Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán. Výstava potrvá do 1. mája.

bod.K7 ponúka na apríl multižánrový
program
Do bodu.K7 – priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu si v apríli nájdu cestu
fanúšikovia filmu, debát, výtvarného umenia, divadla, ale aj inscenovaného
čítania. Kompletný program diania na rohu pešej zóny a Radlinského ulice
nájdete TU.
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bod.K7 sa zveľaďuje
Dotácia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a nemalá podpora 162 jednotlivcov, ktorú sme získali prostredníctvom
kampane Startlab, ako aj granty Nitrianskej komunitnej nadácie a Nadácie
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ZSE nás posunuli bližšie k príjemnému a modernému kultúrnemu priestoru
bod.K7. Ďakujeme! Našou ambíciou je priblížiť sa čo najväčšmi k vizuálnemu
riešeniu, ktoré navrhla Soňa Bellérová. Takto sa nám to zatiaľ darí.

Podporte Asociáciu Divadelná Nitra
Aj tento rok by sme vám radi pripomenuli, že aj vaše 2 % z dane môžu prispieť
k rozvoju kultúry, k podpore neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít
v oblasti divadla pre deti a mládež, k podpore komunitných aktivít, k spolupráci
slovenských a zahraničných umelcov a k tvorbe originálnych umeleckých
projektov. A v neposlednom rade k možnosti užiť si to najlepšie zo slovenského
a zahraničného súčasného divadla na festivale v Nitre. Ak by ste svojimi 2 %
radi podporili Asociáciu Divadelná Nitra, TU nájdete všetky informácie.
Vopred ďakujeme.
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