
Ajankohtaista

Mustalaistaiteilijat jäävät usein palkit-
sematta muun muassa siksi, ettei pal-
kinto- ja apurahalautakunnissa yksin-
kertaisesti tiedetä mustalaistaiteesta 
ja sen saavutuksista. NRAP-hankkeen 
tärkein päämäärä on edistää Pohjois-
maiden mustalaistaiteilijoiden tunnet-
tuutta sekä vahvistaa heidän yhdenver-
taista asemaansa. Hankkeen tuloksena 
perustetaan pohjoismaiden mustalais/
romanitaiteilijoita esittelevä kansain-
välinen online-tietokanta Nordic Roma 
Artist Platform, joka tulee tarjoamaan 
niin Pohjoismaille kuin maailmal-
le laadukasta ja saavutettavaa tietoa 
Pohjoismaiden mustalaistaiteesta ja 
-taiteilijoista. Hankkeen aikana pilotoi-
daan myös uusi mustalaistaiteilijoiden 
tunnustusjärjestelmä.

Hankkeen taiteilijaryhmän valin-
noissa tullaan soveltamaan mm. seu-
raavia valintaperusteita (ks. lisää www.
NRAP.info):
• Pätevimmät taiteelliset ansioluet-

telot sekä ammatillinen status, joka 
vastaa kyseisen taidealan valtaväes-
tön kriteerejä 

• Kaikista luovinta taiteellista luomis-
työtä harjoittavat taiteilijat, joiden 
tuotanto kumpuaa heidän kulttuu-
risesta taustastaan, kulttuuri-identi-
teetistään ja -arvoistaan 

• Kansakuntaansa ja kulttuurinsa ään-
tä esiin tuovat taiteilijat (vastakoh-
tana valtaväestön töiden jäljittely tai 
esittäminen)

NRAP ei tule tukemaan missään muo-
dossa toimintaa, joka marginalisoi mus-
talaisia tai käsittelee heitä muussa kuin 
valtaväestön valtarakenteiden ja sta-
tuskriteerien kontekstissa.

Avoin haku päättyy 31. elokuuta 
2018. HAE MUKAAN JO NYT!

Taiteilijoiden avoin haku NRAPin tun-
nustus- ja esittelytoimintaan on nyt 
käynnissä! Hakemusten pohjalta vali-
taan taiteilijat, jotka esitellään hank-
keen aikana rakennettavassa NRAP:in 
online-tietokannassa kaikilla pohjois-
maisilla kielillä, englanniksi sekä kan-
sainvälisellä romanikielellä taiteellisten 
portfolioiden muodossa. Portfoliot luo-
daan yhteistyössä valittujen taiteilijoi-
den kanssa. 

Jos olet mustalais-/romanitaiteili-
ja ja kiinnostunut olemaan mukana 
NRAPin kansainvälisessä taiteilijaesit-

telyssä, lähetä osoitteeseen nina.cas-
ten@drom.fi vapaamuotoinen hake-
mus sekä ansioluettelo (CV). Hankkeen 
koordinaattori Nina Castén vastaa mie-
lellään kysymyksiin myös puhelimitse 
044-5090683.

Kansainvälinen omien taidealo-
jen auktoriteeteista koostuva tuoma-
risto suorittaa lokakuussa -18 Helsin-
gissä hankkeen esittelytoimintaan 
valittavat taiteilijat, joiden nimet julkis-
tetaan seuraavana päivänä pidettäväs-
sä lehdistötilaisuudessa.

Hankkeen ensimmäistä toteutusvai-
hetta tukevat Pohjoismainen kulttuuri-
rahasto ja Koneen säätiö.

Lue hankkeesta lisää, mm. NRAPin valin-
takriteereistä sivuilta www.nrap.info ◆

Avoin haku taiteilijoille käynnissä: 

Nordic Roma Artist Platform NRAP
Nordic Roma Artist Platform (NRAP) on kulttuurineuvos Veijo Baltzarin aloitteesta syntynyt 
ja hänen johtamansa pohjoismainen kulttuurihanke, joka on omistettu Pohjoismaiden mus-
talaistaiteen ja -taiteilijoiden näkyvyyden ja statuksen nostamiselle. Kansainvälistä hanketta 
hallinnoi Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry (www.drom.fi). 

”Näin annamme mahdollisuuden omalle 
nuorisollemme ja kaikille kyvykkäille, jotka 
haluavat viedä itseään eteenpäin yksilöinä 
ja oman kansankuntansa edustajina. Ei rotu-
erottelua. Tulen valvomaan, että kaikki kyvyk-
käät saavat mahdollisuuden riippumatta 
mihin sukuun tai klaaniin kuuluvat. Yrittänyt-
tä ei laiteta.”
-Kulttuurineuvos Veijo Baltzar
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