
#poznejteslovo #AndroMedia - Izabela Chalupníková 
 
Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou 
prací našich projektových koordinátorů. 
Představujeme vám další článek ze série 
#poznejteslovo. 
Dnes vás seznámíme s talentovanou 
Izabelou, koordinátorkou projektu 
AndroMedia. Izabela je začínající zpěvačka 
romského původu, nejen to jí dělá perfektní 
koordinátorkou projektu AndroMedia/V 
Médiích, zaměřeného na kritiku romské 
tvorby v médiích pro širokou veřejnost. 
 
-Povíš čtenářům jak dlouho pracuješ ve Slovu 
21 a na čem? 
V organizaci Slovo 21, z.s. pracuji od prosince 
minulého roku. S organizací jsem ale spojena 
již od roku 2016, kdy jsem zde každý rok 
externě spolupracovala během Světového 
festivalu Khamoro. Dále jsem soukromě 
doučovala sociálně slabé žáky základních škol 
v rámci projektu Dža Dureder. Momentálně 
pracuji jako projektová koordinátorka na 
projektech AndroMedia a Gendaľipen. 
 
-Čemu se věnuješ v osobním životě? 
V osobním životě se hodně věnuji (a do budoucna plánuji věnovat) zpěvu a vlastní tvorbě. Není jednoduché 
se prosadit v Česku jako začínající romský umělec se specifickým hudebním stylem. V mé tvorbě mě hodně 
ovlivňují západní hudební styly, zejména R&B, soul a jazz. Zpívám v různých jazycích, převážně v romštině, 
angličtině a španělštině. Hudbu tvořím společně se svým přítelem, se kterým, si myslím, skvěle 
doplňujeme.. 
 
-O čem je projekt AndroMedia? 
Projekt AndroMedia se zaměřuje především na konstruktivní kritiku z různých pohledů, ve všech 
uměleckých směrech. Naším cílem je zahájení otevřené konverzace o romské tvorbě mezi širokou 
veřejností. Jak všichni víme, romská kultura je jakýmsi způsobem v mediích většinou opomíjena. 
 
-Komu pomáhá projekt a čím? 
Chceme pracovat se studenty, kteří v budoucnu pomohou šíření objektivního kritického názoru na romskou 
kulturu. Dále se zaměřujeme na práci s našimi partnery, kteří pomohou dál předávat poslání našeho 
projektu. Jedním z nejdůležitějších projektových bodů je pro nás oslovení široké veřejnosti, která je a bude 
tím největším poskytovatelem názorů na romskou kulturu. 
 
-Jaké jsou plánované projektové aktivity? 
Projekt AndroMedia začal v prosinci minulého roku. V druhé polovině roku máme již naplánováno několik 
aktivit, mezi kterými jsou: semináře pro studenty Univerzity Karlovy zaměřené na psaní recenzí v oblasti 
romského umění, dále organizované diskuse zaměřené na otevření rozhovoru o kritice hudby, literatury a 
dokonce i divadla. Také v září plánujeme vyjet na Island, kde proběhne seminář pro studenty na Univerzitě 
na Islandu organizovaný námi společně s naším partnerem doktorkou Sofií Zahovou. V červnu proběhla 
jedna z naších prvních diskusí na téma kritika romské literatury. 

  

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 

 

Text: Vladislav Nagaitcev 

  



Kritika romského umění: Jaká je? A je vůbec 
konstruktivní? 

 

 S umělci je neodmyslitelně spjata také kritika. O umění se zkrátka musí mluvit. Ať už je kritika pozitivní, nebo 

negativní, tak vždy má být hlavně konstruktivní. Jen taková zpětná vazba může umělce i celé dané umělecké odvětví 

někam posunout. A to je právě něco, čeho se tak úplně nedostává umění, které tvoří Romové. 

Kritika romského umění ve veřejném prostoru 

Dnes už existuje řada romských médií. V nich samozřejmě o romské kultuře a umění, ať už se bavíme o hudbě, 

literatuře, výtvarném umění či dalších odvětvích, mluví hojně. Jak je tomu ale v mainstreamových médiích, 

která cílí na nejširší čtenářstvo? Často je to tak, že se o romských uměleckých aktivitách píše vždy v souvislosti 

s nějakou událostí. Obvykle se o romském umění mluví v kontextu kulturní události, jako je například festival či 

výstava. Často se romské umění připomíná také v rámci Mezinárodního dne Romů. Není to ale tak že by se o 

romském umění ve veřejném prostoru hovořilo kontinuálně, tedy bez návaznosti na nějakou aktuální 

událost. „Nemyslím si, že by se v médiích obecně neobjevovalo cokoli o romské hudbě, literatuře a dalších 

uměleckých odvětvích či osobnostech. Spíš si myslím, že je otázkou, kde to je. Nezapomeňme, že tu máme od 90. 

let celou řadu romských médií, časopisů, romské vysílání v rádiu. To by nemělo být opomenuto. Informace se 

v takových médiích objevují velmi často. Obecně cokoli se objeví o Romech v majoritních médích, tak má nějakou 

souvislost, ať už reaguje na negativní dění ve společnosti, či je to spojené s nějakou událostí, jako je festival nebo 

mezinárodní den Romů.“ Uvedla v debatě Kritika romské hudby novinářka Jarmila Balážová. 

 

  

U kritiky romských umělců může být někdy problematické také to, že pokud je kritik zástupcem majoritní 

společnosti, tak se možná nechce pustit do skutečně konstruktivní kritiky, která by zahrnovala i negativní 

komentáře, protože se bojí nařčení z toho, že má celkově negativní postoj k Romům. 

Dalším aspektem, který souvisí s výše zmíněným, může být také, že Romové často ve svém umění reflektují život 

Romů, který s sebou může nést i negativní aspekty ve smyslu nepřijetí majoritní společností a tak dále. V takovou 



chvíli kritik, který není Romem, může 

mít pocit, že mu nenáleží takové umění 

hodnotit, jelikož nesdílí podobnou 

životní zkušenost jako autor. 

Ať už jsou příčiny nízkého zastoupení 

diskuzí o romském umění a také často 

nekonstruktivní kritiky jakékoli, je třeba 

toto změnit. Cílem by mělo být, aby se o 

umění tvořeném Romy mluvilo úplně 

stejně jako o jakémkoli jiném umění. 

Nestačí jen zkonstatovat, že například 

vyšla nová deska romské kapely či že je 

možné navštívit výstavu romského 

fotografa, a do dalších komentářů se už nepouštět. Aby bylo romské umění pochopeno, potřebujeme kritiky, 

kteří budou konstruktivní a objektivní. 

 

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 

 

Text: Sabina Ali 

 

 

  

  



Diskuse "Kritika romské hudby" - Tisková zpráva 
 

10.04.2021 Tisková zpráva 

  

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru a 

neustále se vyvýjí a roste. Kromě zkušených umělců je na scéně nová generace mladých vzdělaných kreativců, 

tvořících v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, 

dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu kritiků, kteří by hodnotili objektivně tvorbu a prezentaci romské 

kultury a umění. 

Projekt AndroMedia (česky V Médiích) podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím 

interdisciplinárních aktivit, pořádaných ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Ara 

Art, z.s. a Sofiyí Zahovou z Islandské univerzity. 
  

AndroMedia cílí ná osvětu umělecké kritiky romských autorů pomocí tématicky navazujicích projektových 

aktivit. Pro studenty je připravena Malá letní škola romské hudby, kde se dozví vše potřebné o hudební kritice. 

Dále plánujeme uspořádat vzdělávácí semináře pro studenty žurnalistiky a mezinárodní seminář na Islandu 

zaměřený na kritiku romské literatury.  
  

V rámci projektu spolupracujeme s klubem romských spisovatelů Paramisara pro které budou určeny workshopy 

kritického psaní. 
  

Nedílnou součástí projektu je vytvoření otevřené konverzace/diskuse o romské kultuře pro experty i širokou 

veřejnost. Součástí webových stránek andro-media.cz je i on-line diskusní forum zaměřený na kritiku romského 

umění, který zajistí bezpečnou platformu pro zahájení objektivní konverzace o romské kultuře. 

Dále plánujeme pořádat organizované diskuse v rámci koncertů, divadelních představení, autorských čtení a 

výstav vizuálního umění. Tyto diskuse, ve spolupráci s experty, umělci a kritiky, přivedou k vytvoření čtyř 

strategií rozvoje publika. 
  

Z důvodu koronavirové epidemie a vladních opatření jsme museli některé projektové aktivity posunout na léto 

2021. První akcí projektu AndroMedia se stala on-line diskuse “Kritika romské hudby”, uspořádaná ve 

spolupráci s neziskovou organizací ARA ART v rámci Oslav Mezinárodního dne Romů 2021. 9. dubna jsme 

vysílali živě z Divadla D21 s dodržením všech vládních nařízení. 

První diskuse projektu Andromedia “Kritika romské hudby" vycházela z absence kritiky a hudebních publicistů 

zaměřených na romskou hudbu. Inspirací pro toto téma se stala zajímavost z Mezinárodního romského festivalu 

Khamoro. Zjistili jsme, že za 22 letou historii tohoto mezinárodně uznávaného romského kulturního festivalu, se 

o něm v médiích pro širokou veřejnost zmiňovalo převážně větou “V Praze zase svítí romské sluníčko”. Absence 

objektivní kritiky programu a jednotlivých umělců vedlo k potřebě vytvoření otevřené diskuse pro širokou 

veřejnost, zaměřenou specificky na kritiku romské tvorby.  

Program diskuse moderovalo duo sourozenců - Caludie Laburdová a Vojtěch Lavička. 

V rámci diskuse padli zajímavé postřehy samotných umělců a novinářky Jarmily Balážové. 

Své názory na vnímání romských interpretů jako umělců v médiích pro širokou veřejnost sdíleli: novinářka 

Jarmila Balážová, manažer hudební skupiny Kale Michal Miko, zpěvák a skladatel Tibor Žida a zpěvák a 

romista Jan Dužda.  

Účastníci diskuse se shodli na absenci tzv."blacklabelu"(pozn. v daném kontextu se jedná o romskou hudební 

produkci reprezentující romské interprety) v Česku. Dále padl názor, že romské kapely se "neumí moc 

prezentovat pro širší veřejnost, což je vinou manažera, který nemá dobré kontakty v hudebním průmyslu nebo 

dostatek financí na protlačení hudebníků do populárních médií". V rámci hodinové diskuse byla probírána i další 

důležitá témata, týkájící se kritiky romské hudby v médiích. 
  

Záznam z živého vysílání je dostupný zdarma ke shlédnutí na naší fb stránce https://fb.watch/4NhWG8oueP/. 

Chcete se zapojit do diskuse? Vytvořili jsme on-line forum, kde nám můžete sdělit svůj názor. 

bit.ly/diskuseandro 

  

Text: Vladislav Nagaitcev 

 

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 
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Malá letní škola proběhne i tento rok během 
světového festivalu Khamoro v rámci projektu 
AndroMedia. 
 

Datum konání: 30. 5. – 5. 6. 2021. 

Malá letní škola je týdenní kurz pro studenty vysokých škol organizovaný v rámci světového 
romského festivalu Khamoro. Letošní kurz nese název " Romská hudba a hudební kritika " a je 
provázaný s projektem AndroMedia, jehož hlavním cílem je podpořit kritické hodnocení romkého 
umění. 

V dopoledních přednáškách se studenti seznámí s hlavními oblastmi, ve kterých se Romové podíleli 
na tvorbě osobitých hudebních stylů a především s hudbou Romů ve střední Evropě. Kromě toho 
budou v kontextu romské hudby diskutována témata hudební reprezentace a hudby ve vazbě na 
sociální paměť. Odpoledne se uskuteční workshopy o hudební kritice a večer se studenti budou 
moci  zúčastnit festivalových koncertů. 
Podklady k výuce budou studentům k dispozici online. 

Malá letní škola 2021 proběhne v partnerství s fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy pod 
vedením etnomuzikoložky Doc. PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D., se kterou již několik let úspěšně 
spolupracujeme. 

Není namále zmínit, že minulý rok byla vydána publikace Music – Memory – Minorities 
(http://www.slovo21.cz/aktuality/841-music-memory-minorities), jejíž iniciátorkou a autorkou je 
právě Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Veronikou Seidlovou, Ph.D. Je zde 
obsaženo šest velkých tematických celků od různých autorů, které velmi zajímavě pojednávají o 
hudebním vzpomínání Romů a Židů. 
 
Annotation in English: 
Romani music and music criticism - Date: May 30 to June 5, 2021. One-week course organized in the 
framework of the Khamoro World Festival, intended for university students.  
In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma 
participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in 
Central Europe. Moreover, the topics of music representation, and music in connections to social 
memory will be discussed within the context of music(s) of the Roma. Two workshops on music 
criticism will be held in the afternoons. In the evenings, students will attend festival concerts. 
Study materials are available on-line for students. 
 
Text: Vladislav Nagaitcev 

  
Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 
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Romská tvorba v průběhu historie 
#andromedia 
  
Díl 1. Počátky romské tvorby - lidové umění 
  
Výtvarné umění romských autorů se dnes zdá 
být novinkou, nicméně jeho kořeny sahají do 
dávné minulosti.  V cyklu článků "Romská 
tvorba v průběhu historie" se zaměříme na 
dějiny romského umění ve světě i v Česku. 
Vydejme se tedy cestou časem a připomeňme 
si počátky svébytného odvětví kultury. 
  
Jako první stojí za zmínku výtvarně pojaté 
dřevěné kočovné vozy, které sloužily zároveň 
jako dům i dopravní prostředek.  Krásné 
ornamenty a zářivé barvy, kterými si Romové 
zdobili svoje karavany, jsou nedílnou součástí 
pestré romské kultury.  Drsné životní podmínky 
nikdy nebránily zručnosti a kreativitě Romů. I 
přes nedostatek materiálů nacházeli způsoby, 
jak si zkrášlit obývané prostředí. 
Tradice nezanikla ani poté, co se Romové 
začali usazovat na jednom místě v trvalých 
obydlích. Dekorace a křesťanské symboly 
vlastní výroby byly nedílnou součástí interierů 
romských domácností.  Za zmínku stojí také 
přetvořené malováním kuchyňské talíře, které 
sloužily jako ozdoba na zeď. 
  
 Text: Vladislav Nagaitcev 
 
  

Za ilustrační fotografie děkujeme depositphotos a Muzeum romské kultury v Brně. 
Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 

  



AndroMedia - In Media 
 
The Romani culture and arts are a part of the national, European and world cultural and artistic space, and it 
keeps growing and developing constantly. There is a new generation of young educated artists and performers 
active in the area of music, dance, new media, arts, alternative arts, theatre and literature. Unfortunately, there is 
a substantial lack of interest and knowledge of critics who would be able to approach critically to Romani culture 
and arts. 
 
The AndroMedia (in Czech “In Media”) project contributes to dealing with this problem and supports to 
development of artistic critical reviewing through interdisciplinary activities including several workshops, seminars, 
discussions with audience and experts, in both direct and online communication. 
  
Project activities will help develop participants’ capacities in culture as they improve competencies of future critics 
– students of journalism and ethnomusicology, and Romani writers. The project also implements Audience 
Development Strategies and launches the Online Discussion Forum which will contribute to social dialogue. 
  
The project will increase awareness on critical reviewing of Romani literature, music, theatre, arts and alternative 
arts through organized discussions with artists/performers, critics and audience and expert workshops for future 
critics carried out in partnership with the Ara Art, NGO, the Faculty of Humanities of the Charles University and 
Sofiya Zahova from University of Iceland. 
  
We believe that completion of this project will significantly improve the situation in critical reviewing of Romani 
culture and arts and contribute to the increased and boosted competences of existing and future critics. Objective 
and critical approach of experts and audience will also support quality and professionalism of Romani artistic 
production. 
  
For more information, please, contact our project coordinator Izabela 
Chalupníková  ( slovo21@centrum.cz) 
 
Text: Vladislav Nagaitcev 
  
Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 
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AndroMedia - V Médiích 
 
Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého 

prostoru a neustále se vyvýjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti 
hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme 
mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli 
kriticky. 
 
 
Projekt AndroMedia (česky V Médiích) přispívá k řešení této problematiky a podporuje rozvoj umělecké a kulturní 
kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit, v rámci kterých se uskuteční několik workshopů, seminářů, 
diskusí s publikem a odbornou veřejností, jak v přímé, tak i online komunikaci. 
 
Projektové aktivity přispějí k rozvoji kapacit kulturních aktéru, a to díky posílení kompetencí budoucích kritiků, 
mezi které se řadí studenti žurnalistiky a etnomuzikologie, a také romští spisovatelé. Projekt se také zaměřuje na 
tvorbu a zavedení Strategií rozvoje publika a spuštění Online diskusního fóra, které přispějí ke společenskému 
dialogu. 
 
Projekt zvýší povědomí o umělecké kritice v oblasti romské literatury, hudby, divadla, výtvarného a alternativního 
umění, prostřednictvím organizovaných  diskusí  s umělci, kritiky  a  publikem  a  odborných workshopů pro 
budoucí kritiky, uspořádaných ve spolupráci s Ara Art, z.s., Fakultou humanitních studií Karlova Univerzita a 
Sofiyí Zahovou z Islandské univerzity. 
 
Věříme, že po skončení projektu se situace v oblasti kritiky se zaměřením na romskou kulturu a umění změní 
pozitivně a přispěje k navýšení počtu a posílení kompetencí stávajících i budoucích kritiků. Objektivní kritický 
přístup odborníků a publika, bude mít také vliv na kvalitu a podporu profesionality v oblasti romské tvorby a její 
prezentace. 
 
Pro více informací kontaktujte projektovou koordinátorku Izabelu Chalupníkovou ( slovo21@centrum.cz) 
 
Text: Vladislav Nagaitcev 
  
Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura. 
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