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Tlačová správa
Výstava detských výtvarných diel

KOČOVNÁ GALÉRIA
Termín konania: od 23. júna do 27. júla 2018
Vernisáž: 22. júna o 15.00 hod.
Usporiadatelia: Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, Gréckokatolícka cirkev
farnosť Nižná Rybnica, Základná umelecká škola Sobrance.
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
KOČOVNÁ GALÉRIA
Oblastné múzeum rómskej kultúry v Poľskom Tarnowe navštívila začiatkom roka 2017
skupina 40 rómskych a nerómskych detí, ktoré boli vybrané v konkurze. Odborný výklad
poskytol riaditeľ múzea, významný antropológ a etnograf Adam Bartosz. Prehliadka múzea
mala deti inšpirovať a motivovať k následnej práci v tvorivých dielňach, prebiehajúcich na
Slovensku, pod vedením pedagógov – tútorov výtvarného odboru. Päťdňové pobytové
sústredenie viedol Mgr. Marek Pšak, vedie výtvarný odbor na ZUŠ v Sobranciach.
,,Veríme , že aj Rómovia môžu v mnohom obohatiť spoločnosť, preto sme sa rozhodli očami
rómskych detí a mládeže hľadať, nájsť a následne výtvarnou formou vyjadriť hodnoty
rómskej histórie, kultúry a tradícií, a tak vznikla myšlienka projektu Kočovná galéria.
Jej cieľom je prezentovať rómske pozitívne vzory medzi Rómami a napomôcť tak
k odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou, “ dodáva
organizátor Peter Horváth a pozýva na výstavu, ,, príďte sa pozrieť a potešiť talentom
mladých ľudí dobrej vôle. ...aby sme vedeli žiť spolu a nie vedľa seba. Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu (Ž 133).“
,,Táto výstava bude putovať po celom Slovensku a navštívi, pokiaľ to bude možné,
čo najviac galérií, múzeí, škôl a iných kultúrnych i spoločenských priestorov. S cieľom
čo najväčšej informovanosti bude celá táto akcia medializovaná v rozhlase, televízii a iných
médiách. Veríme, že to napomôže k lepšiemu spolunažívaniu Rómov a Nerómov
na Slovensku,“ tvrdí organizátor projektu o. ICLic.,ThLic., PaedDr. Peter Horváth – Komisia
pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie. V roku 2018 si pripomíname 20. výročie beatifikácie
rómskeho mučeníka a vyznávača Zefirína Chimeneza Mallu a zároveň 20. výročie existencie
Košickej eparchie. Preto Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie sa rozhodla prispieť
k integrácii Rómov a Nerómov na Slovensku cez hlbšie poznávanie svojich kultúr a tradícií
ako aj osobných vnútorných kvalít a následné vzájomné obohatenie sa. Vzťahy medzi
Rómami a Nerómami sú zväčša postavené na vzájomných predsudkoch vyplývajúcich
z hlbokého nepoznania toho druhého.
Projekt bol financovaný nadáciou Renovabis v ramci programu Romarenovabis.

