
 

 

 

Dve februárové podujatia v bode.K7 prinesú 
svedectvo o tragédii v centre Európy 

 

 

To, ako dokáže človek existovať a prežívať vo vojnou zmietanej krajine, 

predstaví druhý diel dokumentu Viery Dubačovej Tí, ktorí zostali – Jaroslav, 

Tatiana a Kolya. Prvé verejné premietanie druhej časti filmu sa uskutoční 

v bode.K7 vo štvrtok 22. februára o 18.30. Po premietaní 

nasleduje diskusia, počas ktorej si s tvorcami a moderátorkou Luciou 

Štasselovou pozrieme najnovšie zábery z ich poslednej cesty na Ukrajinu a 

vypočujeme odkazy obyvateľov Chersonu a iných miest adresované nám na 

Slovensku. Podujatie organizujeme v spolupráci s COMIN Nitra. Záštitu nad 

podujatím prevzal primátor mesta Nitra Marek Hattas.   

  

Pripomienkou výročia bude aj výstava Mykolu Kovalenka 365. ČO DEŇ 

VOJNY, TO PLAGÁT. 24. februára 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, sa 

Mykola Kovalenko, ukrajinský grafický dizajnér žijúci od roku 2015 v Bratislave, 

rozhodol, že každý deň vojny vytvorí a na sociálnych sieťach zverejní jeden 

plagát s touto témou. Vtedy netušil, aký záväzok na seba prijíma. Súčasťou 

výstavy bude marcové stretnutie s autorom aj predaj artefaktov s motívom jeho 

plagátov. 

Viac informácií o podujatiach TU. 

 

 

bod.K7 po januárovej prestávke obnovuje 
obľúbené podujatia a prináša aj niečo navyše 

 

Najmenších a ich rodičov potešia pravidelné akcie – nedeľné kinečko s 

Websterovcami a tvorivá sobota venovaná práci s drevom. Kinoklub Nitra 

v našom priestore premietne premiérový dokument o vražde Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej. Nitrianskych lokálpatriotov poteší pokračovanie projektu Aj 



 

toto je umenie v podobe prednášky kulturológa Juraja Nováka. 

Kompletný februárový program nájdete TU. 
 

 

 

 

Vydávame dve nové výzvy, vďaka ktorým môžete 
byť Asociácii Divadelná Nitra ešte bližšie 

 

 

Už po piaty raz sa obyvatelia Nitry a okolia môžu stať festivalovými kurátormi 

prostredníctvom účasti v obľúbenej Diváckej programovej rade. V roku 2023 

im okrem spolupráce na festivale poskytne príležitosť formovať dramaturgiu 

bodu.K7 – priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu. Výzva na účasť 

v Diváckej programovej rade je otvorená do 22. februára 2023 pre všetkých 

záujemcov vo veku od 15 rokov bez požiadaviek na profesionálne skúsenosti. 

Praktické informácie o výzve sú dostupné TU. 

Pre študentov a študentky dávame do pozornosti možnosť absolvovania 

odbornej praxe v bode.K7. Prax sa bude konať pod vedením skúsených 

mentorov z oblasti kultúrneho a projektového manažmentu a medzinárodných 

spoluprác v kultúrnom a kreatívnom priemysle. 

Viac informácií nájdete TU. 
 

 

 

Kniha Presahy Divadelnej Nitry 
1992 – 2021 čoskoro uzrie svetlo sveta! 

 

 

V januári sme ukončili redakčné práce na jubilejnej publikácii 

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a odoslali dokument do tlače. 

Kniha sprostredkuje pohľad na minulosť a prítomnosť najväčšieho divadelného 

festivalu na Slovensku, ale i jeho presahy do rozličných oblastí kultúrneho, 

spoločenského a politického života mesta, krajiny a Európy. Prinesie odborné 

štúdie, eseje, prehľadové články a rozhovor, ako aj štatistiky, súpisy a bohatú 

obrazovú prílohu. Tlačenú verziu publikácie predstavíme koncom marca za 

účasti jej autorov. O termíne podujatia budeme informovať čoskoro. 



 

 

Začiatok roka sa pre nás stal začiatkom nového 
medzinárodného projektu 

 

 

Common Ground Dialogues je názov nového medzinárodného projektu, ktorý 

bude Asociácia Divadelná  Nitra rozvíjať v období rokov 2023 – 2024. Úspešne 

sme ho odštartovali 30. 1. 2023 na stretnutí so 6 partnermi zo 4 krajín: 

Slovenska, Maďarska, Francúzska a Holandska. Európsky projekt s podporou 

EÚ – programu Kreatívna Európa je reakciou na rastúcu polarizáciu spoločnosti, 

degradáciu demokratických hodnôt, zvyšovanie nerovnosti, nárast populizmu, 

radikalizmu, rasizmu a intolerancie. V snahe o zníženie týchto negatívnych 

javov využíva divadelnú metódu storytellingu (tzv. storytellingové kruhy), ktorú 

zameriava na prácu s rôznymi marginalizovanými skupinami.    
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