
K	  vyššie	  uvedenému,	  by	  som	  rada	  dodala	  niekoľko	  bodov.	  T.Rafa	  si	  privolal	  na	  
legitimizáciu	  svojho	  projektu	  porotu,	  ktorá	  pochádza	  zo	  strednej	  vrstvy,	  je	  
vzdelaná	  a	  niektorí	  ľudia	  z	  poroty	  majú	  dôležitý	  mediálny	  vplyv.	  Problém	  je	  však	  
v	  tom,	  že	  nenávisť	  a	  hnev,	  ktorý	  je	  týmto	  projektom	  vyvolaný	  a	  bol	  
predpokladaný	  bude	  mieriť	  do	  chudobnejších	  radov	  	  Rómov,	  ktorí	  sú	  neustálym	  
terčom	  väčšiny	  obyvateľov	  ČR.	  
Takzvaných	  “neviditelných”	  Rómov	  sa	  tento	  hnev	  málokedy	  dotýka	  v	  takej	  miere,	  	  
v	  akej	  dopadá	  na	  Rómov	  “viditeľných”.	  Títo	  ľudia	  si	  veľmi	  presne	  uvedomujú	  
následky	  takýchto	  provokácií	  a	  je	  dosť	  pravdepodobné,	  že	  by	  sa	  na	  tejto	  hre	  
odmietli	  podieľať.	  
Citujem:	  
	  
"Projekt	  se	  stal	  předmětem	  vášnivých	  diskuzí	  mezi	  chudými	  Romy	  v	  chudinských	  
ghettech	  a	  vyvolal	  velmi	  bouřlivé,	  většinou	  odmítavé	  reakce.	  Zároveň	  však	  umělci	  o	  
svém	  projektu	  s	  chudými	  romskými	  komunitami	  žádným	  vhodným	  způsobem	  
nekomunikovali	  .	  Právě	  proto	  dochází	  v	  v	  romských	  komunitách	  k	  dezinterpretaci	  
projektu	  a	  kolují	  o	  něm	  nejrůznější	  fámy,"	  uvedl	  pro	  server	  Romea.cz	  Miroslav	  Brož	  
zakladatel	  sdružení	  Konexe.	  
	  
Kedže	  projekt	  vyvolal	  veľmi	  negatívne	  a	  vášnivé	  emócie,	  kurátori	  Artwall	  a	  
umelec	  začali	  tvrdiť,	  že	  ich	  projekt	  je	  dezinterpretovaný	  médiami.	  Vo	  väčšine	  
médií	  je	  projekt	  chápaný	  ako	  napadanie	  “českého”	  obyvateľstva	  zo	  strany	  
rómskej	  menšiny,	  ktorá	  je	  označovaná	  za	  iniciátora	  zmeny	  vlajky.	  Buďme	  ale	  
uprimní....	  dalo	  sa	  čakať	  od	  dnešných	  médií	  niečo	  íné?	  Vieme	  predsa,	  že	  škandál	  
spojený	  so	  slovom	  “	  Róm“	  je	  zárukou	  najväčšieho	  záujmu.	  Veď	  sám	  Rafa	  pracuje	  
s	  touto	  témou	  takým	  istým	  povrchným	  spôsobom.	  Je	  to	  teda	  naozaj	  tak	  
prekvapujúce,	  že	  projekt	  vyvolal	  opäť	  iba	  vlnu	  protirómskych	  nálad?	  Alebo,	  že	  
by	  naozaj	  tvorcovia	  projektu	  boli	  tak	  málo	  predvídaví?	  
	  
Za	  ďalší	  dôvod	  negatívneho	  prijatia	  projektu	  autori	  uvádzajú	  nepripravenosť	  
publika	  k	  percepcii	  umeleckého	  diela.	  Vážnosť	  diela	  je	  postupne	  eliminovaná	  
argumentom,	  že	  sa	  predsa	  nejedná	  o	  realitu,	  ale	  o	  umenie,	  ktoré	  by	  sa	  nemalo	  
brať	  zasa	  tak	  vážne.	  
Citujem	  jednu	  z	  kurátorok	  Artwall:	  “Jak	  ukázala	  diskuze,	  která	  se	  rozjela	  na	  
internetu,	  tenká	  hranice	  mezi	  uměleckou	  nadsázkou	  a	  realitou	  je	  pro	  mnohé	  
diskutující	  (nejen	  Romy)	  příliš	  nezřetelná,	  což	  je	  ovšem	  vlastnost	  příznačná	  pro	  
velkou	  část	  současné	  umělecké	  produkce,"	  uvedla	  Zuzana	  Štefková.(romea.cz)	  
Hranica	  	  medzi	  umeleckou	  nadsázkou	  a	  realitou	  je	  však	  	  naozaj	  dosť	  nejasná,	  
kedže	  navrhovatelia	  vlajky	  neskrývajú	  ambíciu	  	  prezentovať	  sa	  na	  Rade	  vlády	  
pre	  záležitosti	  rómskej	  menšiny	  	  spadajúcej	  pod	  Úrad	  vlády	  	  
a	  diskutovať	  o	  alternatíve	  túto	  vlajku	  používať.	  
	  



Dostávame	  sa	  do	  zaujímavého	  momentu,	  kde	  sa	  Rafa	  z	  pozície	  umelca	  	  stáva	  
nedotknuteľným	  s	  možnosťou	  pracovať	  s	  touto	  krátkozrakou	  provokáciou.	  
Kritike,	  pochádzajúcej	  z	  mimoumeleckého	  prostredia	  a	  odsudzujúcej	  
zachádzanie	  so	  štátnymi	  symbolmi,	  sa	  umelec	  s	  kurátormi	  bráni	  tým,	  že	  hovorí	  o	  
umeleckej	  nadsázke,	  ktorá,	  podľa	  ich	  slov,	  	  je	  v	  poriadku	  v	  každej	  situácii.	  Kritika	  
projektu	  z	  pozície	  umenia	  je	  zasa	  vyvracaná	  tým,	  že	  ide	  o	  akt	  dôležitý	  pre	  
spoločnosť.	  Ocitáme	  sa	  v	  uzatvorenom	  kruhu,	  kde	  každá	  kritika	  naráža	  “do	  
steny”.	  	  
	  
	  


