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Jesteś jedną z założycielek Funda-
cji Kultury Europejskich Romów. 
Właśnie ta organizacja założyła 
Gallery 8 – galerię, która działa 
w szczególnym miejscu Budapesz-
tu: dzielnicy VIII, zamieszkanej 
w większości przez Romów. Wciąż 
słyszymy, że Romowie to naj-
biedniejsza i najbardziej zmar-
ginalizowana grupa w Europie, 
również na Węgrzech. Dlaczego 
zdecydowałaś się, żeby właśnie 
tam stworzyć galerię – w miejscu 
nazywanym gettem, z wieloma 
społecznymi problemami? Czy 
romskie getta potrzebują kultury?

Gallery 8 to przestrzeń sztuki 
współczesnej, która powstała w 2013 
roku. Właśnie wtedy zdecydowa-
łyśmy, że nasza mała niezależna 
organizacja pozarządowa z siedzibą 
w Budapeszcie, o ambitnej nazwie 

Fundacja Kultury Europejskich 
Romów musi stworzyć niekomer-
cyjną przestrzeń dla sztuki – taka 
właśnie jest Gallery 8. Fundację 
założyły kobiety-akademiczki – 
zarówno Romki, jak i nie-Romki. 
Wcześniej organizowałyśmy już 
wystawy i konferencje, więc dokład-
nie wiedziałyśmy, jaką przestrzeń 
dla sztuki chcemy stworzyć. Miało 
to być miejsce dla sztuki współcze-
snej, które zajmowałoby się teoriami 
krytycznymi: feministycznymi, 
postkolonialnymi i badaniami nad 
traumą. Chciałyśmy też, żeby była 
to inicjatywa blisko związana ze 
społecznością romską, a w szcze-
gólności z romskimi kobietami. 
Wybór VIII dzielnicy Budapesztu 
z największą populacją Romów był 
naturalny. Kiedy rozpoczynały-
śmy, dzielnica VIII, a szczególnie 
plac Mátyâs (Mátyâs Tér), gdzie 

mieści się Gallery 8, uważana była 
za Harlem Budapesztu. Obecnie 
niektóre programy zwiedzania 
oferują wizytę w tej dzielnicy 
i doświadczenie „tajemniczych 
niebezpieczeństw” stolicy Węgier.

Czy mieszkańców dzielnicy 
rzeczywiście zainteresowała ta 
inicjatywa? Zależało wam na tym, 
żeby zaangażować społeczność 
romską, ale czy to się udało?

Nie mogę powiedzieć, że na począt-
ku istniało duże zainteresowanie 
sztuką współczesną, nawet taką, 
której autorami byli romscy artyści. 
Zawsze wspierałyśmy Romów 
działających na polu artystycznym  

– twórców czy popularyzatorów 
kultury. Musiałyśmy więc mó-
wić, uczyć o sztuce i jej znaczeniu, 
a także pokazywać, co jesteśmy 
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w stanie im zaoferować. Jednym 
z takich sposobów jest współpraca 
ze szkołami – sześć szkół podstawo-
wych w dzielnicy regularnie wysyła 
grupy do Gallery 8 na wystawy 
i warsztaty. Współpracujemy też 
z uniwersytetem i oprowadzamy 
grupy studentów po naszych eks-
pozycjach, a nową wystawę staramy 
się mieć niemal co dwa miesiące. 
Wydarzenia i produkty kulturalne, 
które tworzymy, przedstawia-
ją nasz punkt widzenia i często 
radykalne myślenie w kontekście 
problematyki romskiej. Ale Gallery 
8 w mapach Google wciąż figuruje 
jako sklepik warzywny. Jak dotąd 
zorganizowaliśmy ponad 20 wystaw, 
które podejmują tematy związane 
z Romami ujęte z perspektywy nauk 
społecznych, studiów kulturowych 
i historii sztuki jako ważną, rady-
kalną i progresywną problematykę 
z zastosowaniem teorii krytycznych. 

A jak wygląda proces wyboru 
artystów i ich prac, które chce-
cie wystawiać w Gallery 8? Czy 
bierzecie przy tym pod uwagę, że 
dana twórczość może wywołać 
negatywne reakcje i sprzeciw 
społeczności romskiej? Czy 
zdarzały się przypadki, że Romo-
wie nie akceptowali tego, jak byli 
przez artystów przedstawiani?

Jak dotąd nie było takiej sytuacji. 
Oczywiście, mieliśmy kilka pro-
jektów, które potencjalnie mogły 

wywołać skandal. Na przykład serię 
trzech wystaw Roma Body Politics 
od marca do lipca 2015 roku. Te 
wystawy wzbudziły duże zaintere-
sowanie i podbiły internet. Nasze 42 
metry kwadratowe podczas otwar-
cia ekspozycji zgromadziły ponad 
tysiąc osób, które zajęły niemal cały 
plac Mátyâs. Po nocach śniły mi się 
koszmary – że coś się stanie, bo to 
nie jest przestrzeń przystosowana do 
takiej liczby odwiedzających, nie ma 
wyjść ewakuacyjnych. To doświad-
czenie było jednocześnie fantastycz-
ne i przerażające. Cykl spotkał się 
z bardzo pozytywnym odzewem, 
choć mierzył się z chyba najwięk-
szym romskim tabu – ciałem. 
Do pierwszej wystawy zaangażo-
waliśmy romskich intelektualistów. 
Każdy z nich został ucharakteryzo-
wany, by ucieleśniać inny stereotyp 
na temat Romów. Współpracowa-
liśmy ze świetnymi makijażystami 
i kuratorami, którzy dbali o każdy 
szczegół i uważnie dobierali stroje. 
Efekt był niesamowity. Nazwaliśmy 
tę wystawę No innocent picture. 
Ágnes Daróczi – działaczka ruchu 
praw obywatelskich Romów – wcie-
liła się na przykład w rolę starszej 
kobiety z fajką. Ja z kolei byłam 
dziewczyną z getta, co okazało się 
adekwatne, bo przecież dorastałam 
w VIII dzielnicy, która w oczach 
innych jest gettem. Wyszła z tego 
romska mieszanka Missy Elliot 
i Esmy Redżepowej. Było to dla 
mnie traumatyczne doświadczenie 

i tak samo odczuwała je większość 
osób, które wzięły udział w tym 
projekcie. Przedstawiliśmy też na 
przykład boginię Kali, pracownicę 
sektora usług seksualnych, rom-
skiego króla i wiele innych stereoty-
pów. Obok tych klisz pokazaliśmy 
naszych bohaterów w ich ubra-
niach – zaprezentowaliśmy ich 
codzienny i prawdziwy wizerunek. 
Widz mógł jednocześnie zobaczyć 
dwa skrajnie różne zestawione ze 
sobą portrety tej samej osoby. 
Do przygotowania tej wystawy 
wykorzystaliśmy naszą wiedzę hi-
storyczną i wcześniejsze badania na 
temat wizerunku Romów w sztuce 
Zachodu – na tej podstawie wyty-
powaliśmy stereotypy najbardziej 
rozpowszechnione w przestrzeni 
wizualnej. Naprawdę zawstydza-
jące jest, jak dobrze je znamy i jak 
bardzo ich oczekujemy. I dla nas, 
uczestników tego projektu, najbar-
dziej przerażające i traumatyczne 
było to, z jaką łatwością zadziałały 
na nas te stereotypy, jak niewiele 
trzeba było, żeby się urzeczywistniły. 
Oto idealny dowód, że niewinny 
obraz nie istnieje i że stereotypy są 
głęboko zakotwiczone w naszych 
społeczeństwach i historii. Ucieczka 
od nich jest w zasadzie niemożliwa. 

Mówisz o sobie, że jesteś dziew-
czyną z getta. W naszej poprzed-
niej rozmowie opowiadałaś 
o swoim dzieciństwie: że Twoja 
mama zawsze ubierała Cię na 
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biało i że w tej bieli bawiłaś się 
w środku romskiej dzielnicy. 
Także ona zachęcała Cię i mo-
tywowała do nauki. Jesteś teraz 
bez wątpienia kobietą sukcesu, 
z wielkimi osiągnięciami. Jak 
wspominasz udział w wystawie, 
w której mierzyłaś się ze stereo-
typem związanym z Twoim po-
chodzeniem? I bardziej ogólnie – 
czym dla Ciebie było stworzenie 
Gallery 8 w Twojej dzielnicy? 

Oczywiście, i w jednym, i w drugim 
przypadku wiązało się to z ważnym 
doświadczeniem. Ale Gallery 8 to 
nie jest moja galeria – należy do 
fundacji, którą założyłyśmy wspól-
nie z wieloma genialnymi kobietami, 
między innymi Angélą Kóczé czy 
Márią Bogdán. Jestem zaszczycona 
i mam ogromne szczęście, że mogę 
z nimi pracować. Rzeczywiście, 
dorastałam dosłownie kilka ulic od 
miejsca, w którym teraz mieści się 
nasza galeria. Dzięki wytrwałości 
mojej mamy zostałam historykiem 
sztuki, co jest czymś zupełnie 
niewiarygodnym. Byłam kurator-
ką wystaw na całym świecie, ale 
Gallery 8 jest dla mnie szczególnie 
ważna. Także dlatego, że wciąż 
stykam się z okropnym i niepraw-
dziwym przekonaniem, iż elity 
romskie odcinają się od społeczno-
ści romskich i przestają być Romami. 
Moim zdaniem, takie opinie nigdy 
nie były uprawnione i są bardzo 
obraźliwe. Dlatego bardzo chcę 

używać wiedzy i kompetencji, które 
mam dzięki edukacji i wsparciu 
naukowców, innych kobiet i współ-
pracowników. Powrót do dzielnicy 
VIII był dla mnie dużą motywacją. 
Wróciłam z tą inicjatywą także 
po to, aby pracować wspólnie ze 
społecznością nad pytaniem, co to 
współcześnie znaczy być Romem. 

Ale przecież Tímea Junghaus 
to niemal synonim romskiej 
sztuki. Mogłabyś pracować 
gdziekolwiek na świecie. Tym-
czasem w Gallery 8 mierzycie się 
z wieloma problemami, także 
natury finansowej, i koniecznością 
konkurowania na rynku, bycia 
widocznym, nieustannie twórczym 
i obecnym. Czy było warto? Czy 
sztuka to rzeczywiście najlepsza 
droga docierania do ludzi?  

Nie ukrywam, że mam obsesję na 
punkcie pojęcia „romska sztuka” 
i spędziłam niemal 20 lat kariery 
zawodowej na kanonizowaniu tego 
terminu. Oczywiście, był on krytyko-
wany i kwestionowany, szczególnie 
niedawno, kiedy zaobserwowaliśmy 
nowy trend wśród młodej romskiej 
inteligencji, która postulowała, aby 
z tego pojęcia zrezygnować. Wielu 
młodych Romów uważa, że w ich 
społeczności jest teraz mnóstwo 
wykształconych, kompetentnych 
i zdolnych osób, które na całym świe-
cie na równych prawach uczestniczą 
w inicjatywach związanych ze sztuką 

współczesną. Wydaje mi się jednak, 
że skoro tak jest, to tym bardziej po-
winniśmy pracować na tym terminie 
i go upowszechniać, bo jego funkcjo-
nowanie zaczęło się od upominania 
się przez samą społeczność o uzna-
nie twórczości romskich artystów. 
To niezwykle ważne żądanie było 
niemałym osiągnięciem romskiego 
ruchu kulturalnego. Walka trwała 
niemal przez pięć dekad – romscy 
intelektualiści i twórcy kultury 
walczyli nie tylko o uznanie romskiej 
twórczości jako równorzędnego 
wkładu w sztukę i kulturę, ale też o to, 
aby edukować, zarówno młodzież 
romską, jak i całą Europę o rom-
skich artystach. Początkowo mocno 
wspierałam ten trend wśród młodych 
i byłam ciekawa, jak się z nim 
zmierzą. Dziś jednak mam w sobie 
dużo więcej pesymizmu i uważam, 
że nadal bardzo ważne jest, żebyśmy 
nie porzucali naszych roszczeń i po-
stulatów co do obecności romskich 
artystów w sztuce i potrafili doceniać 
małe sukcesy, które udało nam się do 
tej pory osiągnąć. Rasizm, ksenofobia, 
mizoginia, niestety, ciągle próbują 
nie pozwolić nam wyjść z miejsca, 
w którym nas umieściły. Właśnie 
z tego miejsca musimy o tym mówić. 
I dlatego nie możemy sobie pozwo-
lić na porzucanie takich pojęć, jak 

„sztuka romska” – bo niestety wciąż 
musimy walczyć o jej uznanie. 

Co sztuka może dać Romom jako 
grupie, społeczności? Jakie korzy-
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ści może przynieść na przykład 
mieszkańcom romskich osad? 

Myślę, że sztuka gra tu ważną rolę. 
Podczas gdy reprezentacja politycz-
na, niestety, wciąż ponosi porażki 
w walce o upodmiotowienie Romów, 
sztuce romskiej się to, moim 
zdaniem, udaje. Bardzo trudno jest 
stworzyć w romskim kontekście coś, 
co będzie inspirować, systematyzo-
wać idee, tożsamości, ale też traumy 
naszej społeczności w sposób wie-
lowymiarowy i taki, z którym wiele 
osób będzie się utożsamiać. Sztuka 
romska może być takim sposobem – 
jest wyzwoleniem, inspiracją i siłą. 
Od romskiej sztuki jako jedynej 
możemy oczekiwać stworzenia wizji 
przyszłości dla naszej społeczności.

Jeśli popatrzymy na programy, które 
prowadzone są na rzecz mieszkań-
ców osad romskich, okaże się, że 
zawsze podejmują one tylko kwestie 
socjalne i humanitarne. Mówi-
my o integracji, wszędzie toczy 
się mnóstwo projektów na rzecz 
integracji społecznej i zmniejsza-
nia ubóstwa, ale żaden z nich nie 
uwzględnia włączenia kulturo-
wego, kulturowej integracji. Jak 
więc możemy oczekiwać, że będą 
przynosić rezultaty? To przecież 
surrealistyczne! Sztuka i kultura 
mają wiele narzędzi wpływania na 
zmianę społeczną. To straszne, że 
kultura jest ostatnią rzeczą, o której 
myślimy w takich sytuacjach. To 

całkowicie odczłowieczające, 
poniżające i obraźliwe. Kultura 
zawsze będzie atutem. Wciąż jest 
też jedynym obszarem, w którym 
o Romach nie mówi się negatywnie. 
W każdym innym obszarze funk-
cjonuje dyskurs „problemu romskie-
go” – to obrzydliwe sformułowanie 
jest niczym innym jak przejawem 
kolonializmu, wyzysku i opresji.

Co w najbliższych pla-
nach ma Gallery 8? 

Mocno wpłynął na nas globalny 
kryzys, nasilenie rasizmu i ksenofo-
bii, ale również coraz wyraźniejsze 
okrucieństwa kapitalizmu, które 
dotykają wielu ludzi. Dlatego zajęli-
śmy się tymi kwestiami i zaczęliśmy 
się zastanawiać, co dalej. Przygo-
towaliśmy projekt Politics of Love 
(Polityka miłości). Zaangażowaliśmy 
czołowe romskie intelektualistki, 
aby podzieliły się swoimi refleksjami 
na temat miłości. Autorem wstępu 
jest Alain Badiou, którego książka 
In Praise of Love mówi o transfor-
mującej mocy miłości. Ethel Brooks 
napisała o roli miłości w tworzeniu 
sojuszy i współpracy w społeczności. 
Tym refleksjom towarzyszy wysta-
wa, otwarta pod koniec listopada. 

Obecnie prezentujemy też wysta-
wę dla młodych romskich kobiet 
pod tytułem The pedagogy of bell 
hooks for Roma women (Pedagogika 
bell hooks dla kobiet romskich). 

bell hooks to afroamerykańska 
teoretyczka feminizmu, która 
opracowała strategie radzenia 
sobie z problemami, których my, 
kobiety romskie, też doświadczamy. 

Rozważamy też podjęcie tematu 
cenzury – czy jesteśmy cenzurowa-
ni w przestrzeni publicznej, skoro 
powszechny jest zarzut o wielości 
romskich opinii i nieumiejętno-
ści mówienia jednym głosem? 

Prawdopodobnie zajmiemy się też 
problemem szowinizmu w pro-
duktach kulturowych tworzonych 
przez mężczyzn, uwzględniając 
twórczość romskich hiphopow-
ców oraz sztuki wizualne, a także 
ucisk kobiet w społeczeństwie 
i w rodzinie. Wiemy jednak, że 
taka wystawa na Węgrzech praw-
dopodobnie wywołałaby skandal.

Mamy w planach jeszcze kil-
ka ciekawych inicjatyw, ale nie 
będę o nich na razie mówić.

Zostawmy odrobinę tajemni-
cy. Trzeba po prostu sprawdzać 
regularnie stronę Gallery 8!

Tak! Na stronie galerii dostępne są 
wszystkie nasze wystawy, łącznie 
z komentarzami twórców i kurato-
rów. Można je wykorzystywać do 
badań i działań edukacyjnych. To 
chyba najwspanialszy rezultat na-
szej pracy. Świat ma do niej dostęp. I
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Stelica bawiący się starą walizką. Baraki przy ul. Kamieńskiego, Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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ROMOWIE ZA MURAMI

Romskie dziewczynki grające w piłkę. Baraki przy ul. Kamieńskiego, Wrocław 
fot. Tomasz Grzyb
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