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Pomáhame Ukrajincom
Myšlienkami sme aj v máji s Ukrajinou, ktorá urputne drží nad hlavou svoju
vlajku vo vyčerpávajúcej vojne. Aktivity bodu.K7 smerujeme k tým, ktorí
opustili svoju rodnú krajinu – chceme, aby sa u nás cítili aspoň trochu ako
doma. Preto sme sa rozhodli, že na všetky podujatia bodu.K7 budú mať
občania Ukrajiny, ktorí našli v Nitre dočasné útočisko, vstup voľný. Okrem
toho sme v spolupráci s akad. soch. Elenou Károvou a projektom Darujem ti
tulipán pripravili integračný výtvarný workshop pre ukrajinské a nitrianske
deti. Uskutoční sa pod jej vedením 17. 5. 2022. O tom, čo znamená opustiť či
neopustiť svoj domov, sa budeme rozprávať 26. 5. so sociologičkou Zuzanou
Kusou po premietaní archívneho záznamu inscenácie Zvizdaľ (Černobyľ tak
ďaleko, tak blízko). Pripomíname, že do minigalérie plagátov ukrajinského
dizajnéra Mykolu Kovalenka v bode.K7 pribudlo ďalšie dielo – tentoraz na
pamiatku detských obetí vojny.
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Tulipánové okná si pozreli ich autori
Darujem ti tulipán je dlhoročný a mimoriadne úspešný projekt integračných
tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorý od roku 2007 organizuje
Asociácia Divadelná Nitra. Po pandémii privítal na workshope v bode.K7 vyše
30 svojich členov zo Základnej školy internátnej pre žiakov so zrakovým
postihnutím v Bratislave a zo ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre. Dušou a hybnou
silou projektu je akad. soch. Elena Kárová, ktorá neskrývala nadšenie z toho,
že po dlhšom čase bola opäť so svojimi „tulipánovými deťmi“.

Spoločne si užili nielen workshop, ale aj výstavu Tulipánové okná v Galérii Za
sklom, ktorá po celý mesiac prezentovala ich diela, prechádzku po Nitre
i chutnú zmrzlinu. No a dvaja slabozrakí chlapci a jeden nevidiaci odchádzali
z Nitry bohatší nielen o zážitky, ale aj o nové počítače, špeciálne upravené pre
potreby ich znevýhodnenia. Viac o milom stretnutí sa dočítate tu.

Stretnutie generácií
V bode.K7 sa na prelome apríla a mája 2022 začal proces tvorby nového
medzinárodného diela #Generation(s). Dielo je vyvrcholením
dvojtýždňového rezidenčného pobytu, ktorý bol súčasťou kreatívneho
procesu prebiehajúceho v ďalších (nielen) európskych mestách: v Sansepolcre
(IT), Göteborgu (SE), Lozère (FR) a Montreale (CA).

Zámerom diela je nastaviť zrkadlo súčasnosti a konfrontovať mladých ľudí, ktorí
sa narodili v „prepojenom“ svete. Medzigeneračné dielo pripravili a v podobe
work-in-progress 7. mája o 19.00 odprezentujú profesionálni umelci z
francúzskeho zoskupenia Le Cri Dévot a dnešní tínedžeri zo ZUŠ J.
Rosinského v Nitre. Viac o rezidenčnom pobyte sa dočítate na našej webovej
stránke.
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bod.K7 prináša aj v máji bohatú
nádielku

Aj počas piateho mesiaca roka 2022 otvára bod.K7 svoje brány širokej
verejnosti. Idea multižánrového programu zostáva zachovaná aj v máji –
divadlo, film, premietanie z archívov, diskusia, nová výstava, workshop,
networking. Kompletný program si môžete prezrieť tu.

V Galérii Za sklom sa predstaví
Peter Decheť
Výstava s tajomným názvom com.zoom bude lákať okoloidúcich od 11. 5.
2022, keď sa uskutoční vernisáž s kurátorským úvodom a hudobným vstupom.
Jej autorom je vizuálny umelec, absolvent Fakulty výtvarných umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici Peter Decheť.
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Pre galériu bodu.K7 vytvoril site specific inštaláciu, ktorou nadväzuje na
svoju kľúčovú tému. Tou je funkcia objektu v nálezovom stave, tzv. ready-made
objekt. Podrobnosti o autorovi, výstave, ktorú kurátorsky pripravila Zuzana
Novotová Godálová, ale aj o celoročnom koncepte Galérie Za sklom sa
dočítate na webovej stránke bodu.K7.

Predstavíme publikáciu Presahy
Divadelnej Nitry 1992 – 2021
Vo štvrtok 26. 5. 2022 sa v bode.K7 počas networkingového stretnutia
Asociácie Divadelná Nitra a kultúrnych aktérov z Nitry a okolia uskutoční
prezentácia e-publikácie Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Publikácia
nadväzuje na knihu ... túžba živá po kráse – Medzinárodný festival
Divadelná Nitra 1992 – 2016, ktorá reflektovala 25 rokov festivalu
predovšetkým z hľadiska hlavného programu, prezentovaných divadiel a
divadelných osobností zo zahraničia a Slovenska. Publikácia Presahy
Divadelnej Nitry 1992 – 2021 sa zaoberá fenoménom Medzinárodný festival /
Asociácia Divadelná Nitra a jeho presahmi do rozličných oblastí kultúrneho,
spoločenského a politického života mesta, krajiny, stredoeurópskeho regiónu,
Európy. O základných princípoch publikácie, procese jej tvorby či očakávaných
prínosoch sa dozviete z článku na našej webovej stránke.
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Ocenenie zakladateľky
Medzinárodného festivalu Divadelná
Nitra
Meno Dariny Károvej pribudlo k menám významných osobností scénického
umenia na Stene slávy vo foyer Divadla Andreja Bagara v Nitre. Slávnostný
akt uvedenia do Siene slávy vykonal pred nedávnou premiérou v Divadle
Andreja Bagara jeho riaditeľ Jaroslav Dóczy.

Darina Kárová pracovala v DAB ako dramaturgička v rokoch 1975 – 1998, v
roku 1992 založila a dodnes vedie Medzinárodný festival Divadelná Nitra,
ktorý patrí medzi najvýznamnejšie divadelné festivaly v strednej Európe. Okrem
toho sa angažuje v oblasti kultúrnej politiky, organizuje mnohé medzinárodné
projekty, vzdelávacie programy, konferencie, workshopy či semináre zamerané
na oblasť súčasného divadla a kultúry. K oceneniu srdečne blahoželáme
a želáme veľa energie do ďalšej práce pri popularizácii divadla.
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