ROMA-EMBER PROTI RASISMU (20.-21. června ve švýcarském Curychu) bude prvním
mezinárodním romským festivalem s účastí desítek romských hudebníků, výtvarníků,
herců, badatelů, žurnalistů a osob v oblasti fundraisingu. Je to první mezinárodni romský
festival kde Romové jsou zároveň hosté a pořadatelé a kde umělci, badatelé a aktivisté
spojí své síly fascinujícím způsobem. Iniciátorem je Christian Mehr, romský muzikant ze
Švýcarska.
Politicky i s pomocí romské hudby a ostatního umění chtějí organizátoři upoutat
pozornost v Evropě na strašlivou a nelidskou situaci Romů a Sintů, a vytvořit z této akce
výzvu k solidaritě.
Během dvoudenního programu představí na 15 kapel z ruzných koutů Evropy a jedna ze
Spojených států benefiční koncerty na pódiu “Alte Kaserne” v Curychu. Příjemcem
výdělku bude maďarská obec Bódvalenke. V minulosti byla Bódvalenke jedním s
nesčetných lokalit, kde Romové žijí v naprosté bídě. Její obyvatelé však pozvali známé
romské malíře, aby přišli ozdobit jejich domy pestrobarevnými freskami, a od té doby se
začali objevovat turisté. Nyní má Bódvalenke namířeno k tomu, aby se stala modelem
romské síly a vitality. Stále chybí dostačující infrastruktura (tekoucí voda, kanalizace),
ale vyznačené finanční prostředky se do této obce nedostanou! Proto se umělci rozhodli
pomoci. Výdělek z koncertů bude osobně předán bódvalenskému obyvatelstvu
organizátorem Christianem Mehrem. Součástí festivalu bude obrovská výstava fresek a
života v této vesnici.
Festival rovněž poskytne příležitost romským i neromským odborníkům, aby se radili o
dění v Evropě ve snaze ukončit perzekuci a představit nové pohledy na situaci. Tato
diskuse, která se odehraje na pódiu s možností aktivní účasti obecenstva, bude zahájena
mezinárodní uměleckou performancí smíšených médií.
Hlavním cílem festivalu “Roma-Ember proti rasismu” je vyslání politického signálu k
probuzení v Evropě. Důležitou roli hrají účastníci z řad umělců. Díky své tvořivosti,
originálním pracovním přístupům i ochotě hrát benefiční koncerty ukazují politikům cestu,
jak z Evropy udělat dům pro všechny.
Podrobné informace zde:
http://artists-for-roma-net.ning.com/profiles/blogs/romafestival-roma-ember-againstracism-20-21-june-2014-zurich-ch
www.skullhead.ch; www.soundmanoever.com
http://www.altekaserne.com/

