A ROMA-EMBER A RASSZIZMUS ELLEN, 2014. JÚNIUS 20-21, Züricj, Svájc – az első
Nemzetközi Roma Fesztivál, roma zenészek, festők, költők, színészek, tudósok, újságírók
részvételével. Az első nemzetközi fesztivál, ahol a romák egyszerre vendégek és
vendéglátók, ahol művészek, tudósok és aktivisták magával ragadó összefogásának
lehetünk tanúi. A kezdeményező Christian Mehr, svájci roma muzsikus.
A szervezők politikailag, de a cigány zene és más művészetek révén is fel kívánják hívni
Európa figyelmét a roma és a szinti nép borzasztó és embertelen helyzetére, és az
eseményt a szolidaritás jelévé kívánják emelni.
A kétnapos eseményen különböző európai országokból 15, Amerikából 1 zenekar
jótékonysági koncerteket ad a zürichi Régi Kaszárnyában („Alte Kaserne”). (Köztük
Magyarországot a Romengo képviseli.) A kedvezményezett egy magyar falu, Bódvalenke.
A múltban Bódvalenke egyike volt a számtalan olyan helynek, ahol a romák
mélyszegénységben élnek. Amióta azonban roma festőket hívtak meg, hogy fessenek
képeket a házak falára, megindult a turizmus. Mára Bódvalenke jó úton halad, hogy a
roma tehetség és életerő jelképévé váljon. Azonban hiányzik még az alapvető
infrastruktúra (vezetékes víz, csatornázás), de még a rendelkezésre álló pénzeszközök
sem jutnak el a faluba! Ezért döntöttek a művészek: segíteni fognak. A koncertek
bevételét a főszervező Christian Mehr személyesen adja majd át a bódvalenkeieknek. A
fesztivál otthont ad Stiller Ákos Bódvalenkén készített képeit bemutató hatalmas
fotókiállításnak is.
A fesztivál platformot is kínál roma és nem roma szakértőknek az európai helyzet
megvitatására, hogy miként lehet megálljt szabni a romák üldöztetésének és miként
lehet új perspektívát nyitni. A színpadi vitát (amelyben a hallgatóság is aktívan részt
vehet) egy nemzetközi multimédia performansz vezeti be.
A „Roma-Ember a rasszizmus ellen” fő célja a politikai ébresztő megkondítása Európa
számára. A résztvevő művészek szerepe igen fontos. Kreativitásukkal, eredeti
megközelítéseikkel és azzal, hogy hajlandók jótékonysági koncerten is játszani, példát
mutatnak az európai politikusoknak arra, hogy miként lehet az Európa-házat
mindannyiunk otthonává tenni.
További információ:
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/

