
Proã jste zaloÏila obãanské sdru-
Ïení Miret?
Miret, tedy Mezinárodní iniciativu
pro rozvoj etnické tvorby, jsem za-
loÏila v roce 1998. Moc jsem chtû-
la pochopit, co se tady vlastnû ko-
lem RomÛ dûje. V té dobû umfiel
mÛj tatínek, kter˘ byl m˘m vzorem
a inspirací tak jako jeho rodina.
KdyÏ jsem pak zjistila, Ïe leccos
v mém Ïivotû je jinak, neÏ jsem si
myslela, zaãala jsem mezi Romy
cestovat. (Otec Idy Kelarové pfied
sv˘mi dûtmi svou romskou identi-
tu skr˘val, aby je uchránil pfied po-
niÏováním, pozn. red.) 

Co jste na sv˘ch cestách pocho-
pila?
Mimo jiné to, jak dÛleÏité je mít
v Ïivotû takov˘ vzor, jak˘ jsem mû-
la já ve svém tatínkovi. Romské
dûti, které jsem potkávala, takov˘
vzor nemûly. Hlavnû ty ze sociálnû
slab˘ch vrstev. Víte, romská otázka
není ani tak otázka kulturní nebo
etnická, je to záleÏitost chudoby. 

Existuje stále to, ãemu se fiíká
romská hudebnost?

Kdepak, to uÏ dnes neexistuje.
KdyÏ jsem se sv˘m muÏem objíÏ-
dûla republiku s cílem zaloÏit
romskou mládeÏnickou kapelu,
nena‰li jsme vhodné mladé lidi.
Nikdo nemûl doma housle nebo
harmoniku. Chtûli jsme tûm dû-
tem pomoci a koupili jim hudební
nástroje, jenÏe kdyÏ nemûli co
jíst, jejich táta ‰el a instrument
prodal. V generaci mé, mé sestry
Ivy Bittové a mého muÏe se muzi-
ka pfiedávala z rodiãÛ na dûti.
Dnes ne. Tahle tradice u RomÛ
prostû vymírá. A právû proto je
tfieba zajistit, aby jejich kultura

Ïila. Bez toho jsou Romové ztra-
ceni.

Proto pofiádáte tábory pro rom-
ské dûti?
I proto. KaÏd˘ rok pofiádám v âe-
chách tábor pro romské dûti, kam
zveme i dûti ze Slovenska – ze so-
ciálnû slab˘ch rodin, z vesnic,
z osad, z dûtsk˘ch domovÛ... Spo-
leãnû strávíme asi ãtrnáct dnÛ, bû-
hem nichÏ dûti na sobû a na svém
talentu pracují. My je tam ale i vy-

chováváme, protoÏe jejich rodiãe
nûkdy selhali. KdyÏ se vám takové
dítû podívá do oãí, jako by vám
tam nûkdo zajel noÏem. Nemáte
sílu mu fiíct, podívej, my uÏ nemá-
me moÏnosti s tebou dál pracovat,
skonãili jsme... 

Jak˘ byl motiv pro zaloÏení zhruba
stoãlenného sboru âhavorenge? 
¤ekla jsem, pojìme, na chvíli dûti
vytáhneme z jejich prostfiedí
a ukáÏeme jim svût. Ony totiÏ po-
tfiebují cestovat. Ne proto, aby vi-
dûly to pozlátko, ale aby pochopi-
ly, Ïe zlep‰í svÛj Ïivot jenom teh-

dy, kdyÏ se dokáÏou vymanit ze
svého prostfiedí. To není jen letní
tábor, to nejsou jen jednorázové
zájezdy se sborem. Dûti musí mít
pfiíleÏitost opakovanû se vracet
a uãit se. Nedávno jsme byli v ra-
kouské Montessori ‰kole, kde na-
‰e dûti seznamovaly tamní Ïáky
s romskou kulturou a také vidûly,
jak se Ïije jinde, jak se dá také
Ïít... A Ïe dÛleÏité je, aby se dob-
fie uãily, aby studovaly a vzdûláva-
ly se.

Jak se rozvinula spolupráce
s âeskou filharmonií?
To má del‰í historii. Pfied lety jsem
nabídla Filharmonii Hradec Králo-
vé, poté Filharmonii Zlín a brnûn-
ské filharmonii spolupráci s na‰ím
sborem a v‰ude jsem se setkala
s velkou vstfiícností. Pak mû oslo-
vil Petr Kadlec z âeské filharmo-
nie, kter˘ vede edukativní progra-
my, nyní i se zamûfiením na dûti
ze sociálnû slab˘ch rodin. KdyÏ
jsme mluvili o tom, jak bychom
mohli spolupracovat, navrhla
jsem: Pojìme do osad. NíÏ uÏ se
totiÏ jít nedá. Mediální obraz toho-
to prostfiedí je velmi zkreslen˘. Ta-
mûj‰í dûti tvrdû pracují, chodí pro
vodu, nosí z lesa tûÏké dfievo...
V televizi ukáÏou, Ïe jsou nevzdû-
lané a neumûjí mluvit. Ale ty dûti
vás obdafií obrovskou láskou. 

Bude to asi pro obû strany 
pfiínosné... 
Vûfiím, Ïe filharmonici z toho budou
mít takové záÏitky, Ïe napí‰ou kni-
hy. ProtoÏe to je svût, do kterého
nemá kaÏd˘ moÏnost vstoupit.
Jsem moc ráda, Ïe o to projevila
âeská filharmonie zájem, protoÏe
si nûkdy pfiipadám na tyhle vûci sa-
ma. Nedûlám je proto, abych se
tím zviditelnila, ale proto, Ïe to tak-
hle cítím. A tyhle dûti si to zaslouÏí.
� Alena Sojková
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Na oãi romského dítûte nezapomenete
Na pfielomu ãervence a srpna se na v˘chodním Slovensku konala ojedinûlá letní ‰kola Romano drom. Uspofiádalo ji obãanské sdruÏení Miret
ve spolupráci se zpûvaãkou, hudebnicí, hlasovou pedagoÏkou, hudební producentkou a sbormistryní Idou Kelarovou. Zúãastnilo se jí ‰edesát
talentovan˘ch romsk˘ch dûtí a mládeÏe ze sociálnû slab˘ch rodin, dûtsk˘ch domovÛ a romsk˘ch osad ve vûku od osmi do jednadvaceti let.
Neobvyklá byla i pfiítomnost dvanácti muzikantÛ z âeské filharmonie, která je jedním z patronÛ projektu. 

K U LT URA

âE·TÍ FILHARMONICI ZAHRAJÍ 
V ROMSK¯CH OSADÁCH
Skupina ãesk˘ch filharmonikÛ doprovodí Idu Kelarovou a dûtsk˘ sbor
âhavorenge na tfiech koncertech na v˘chodním Slovensku. Dva se usku-
teãní v romsk˘ch osadách Lenartov a Raslavice, poslední v synagoze
v Liptovském Mikulá‰i. âe‰tí filharmonikové povedou bûhem soustfiedûní

také hudební workshopy. S Idou Kelarovou a dûtsk˘m sborem âhavoren-
ge doplnûn˘m o talenty vybrané z v˘chodoslovensk˘ch romsk˘ch osad
Lenartov a Raslavice nacviãí hudební program. 
O spolupráci Idy Kelarové, sboru âhavorenge a âeské filharmonie i pfií-

pravû koncertÛ ve v˘chodoslovensk˘ch osadách vznikne dokument, kter˘
odvysílá âesk˘ rozhlas v cyklu Dobrá vÛle 11. fiíjna.

„Je tfieba zajistit, aby tahle kultura
Ïila... Bez toho jsou Romové
ztraceni,“ tvrdí Ida Kellarová.

Spolupráce Idy Kelarové a âeské filharmonie bude pokraãovat i v pfií‰tí sezonû


