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Nordic Roma Artist Platform –hanke tekee näkymättömästä 
näkyvää ja avaa ovia kansainvälisille markkinoille!  

 
12 henkilön pohjoismaiset taiteilijavalinnat julkistettiin 28.11. 
Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä, Helsingissä. 
 
Pohjoismainen kulttuuri- ja taidealojen ylimpiä auktoriteetteja edustava 8-henkinen 
tuomaristo kokoontui kulttuurineuvos Veijo Baltzarin johdolla Kulttuurienvälisen 
vuorovaikutuksen edistämiskeskus OSKARissa, Kuopiossa Nordic Roma Artist Platform 
(NRAP) –hankkeen puitteissa 26.-27.11 nimittämään 12 hengen esimerkillisen ja uraauurtavan 
mustalais- ja romanitaiteilijaryhmän*.  
 
Luovan kulttuurin yhdistys DROMin koordinoima pohjoismaiden mustalaistaiteen näkyvyyttä 
ja statusta edistävä Nordic Roma Artist Platform –hanke on ensimmäinen laatuaan. Hanke on 
herättänyt monenkirjavia, pitkälle tulevaisuuteen kantavia tunteita ja toiveita. Helsingissä, 
Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä 28.11 toteutuneessa keskustelu- ja 
julkistamistilaisuudessa kansainvälisen tuomariston jäsenet korostivat, kuinka elinvoimaiset, 
rikkaat ja monipuoliset, myös tässä ajassa kiinni olevat taidetraditiot ovat eläneet ja kehittyneet 
Pohjoismaissa rinnan valtakulttuurin kanssa, mutta jotka ovat pitkälti jääneet näkymättömiksi 
tähän päivään saakka. Tuomariston jäsenet pyrkivät mahdollistamaan valinnoillaan 
laadukkaan taiteilijakokoonpanon, jolla olisi kantavuutta ja pitkälle ulottuvia vaikutuksia. 
 

“I wish that NRAP will bring Roma culture out into the world to concert promoters, literary 
agents and theatre producers and that it will be dynamic and growing and its visibility will 
increase. I hope that this platform will achieve its objectives in providing us non-Roma the 
important chance to know and understand the Roma culture better.” 
Michael Matz, Senior Advisor, Nordic Council, Sweden 
 
Peli on alkanut – jatkossa me mustalaiset tulemme ja näytämme, mitä olemme, emmekä kysy 
siihen lupaa! Toivon, että NRAP alusta kasvaa ja kehittyy elinvoimaisena ja 
vuorovaikutteisena, mutta samalla toivon myös, ettei tallaisia alustoja enää tulevaisuudessa 
tarvita.  
Mertsi Lindgren, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus 
 
“No doubt that there is more Roma artists to reach than we are able to present today at the 
platform. Therefore there should be done some updating and rebuilding in the near future,  so 
that we can tell increasingly more about the Nordic Roma art for the world.” 
Hild Borchgrevink, Chairman of Nordic Council’s Music Prize Committee 2018, 
Norway 
 

*Mustalais- ja romani-termin käytöstä: NRAP-hankkeessa käytetään molempia termejä rinnakkain, 
sillä se sisältää taiteilijoita, joiden identiteetti on mustalainen eikä romani. Käyttäessänne mahdollisia 
tuomariston sitaatteja, jotka ovat tiedotteessa englanninkielisiä, pyydämme soveltamaan Roma-
sanan termiä suomen kielessä muodossa "mustalaiset ja romanit" 
 
Ks. esim. veijobaltzar.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257534-vahemmistohistorian-lyhyt-oppimaara 



 “I initially wondered why Veijo Baltzar brought together members of the Jury and participants 
from such far distances –  but I now realize that by doing this you’re creating ambassadors for 
the platform and more largely for the Gipsy culture from different part s of the world. If you will 
continue bringing people to experience and being inspired by the Roma culture, who will return 
to their home countries and spread their knowledge and insights about meanings of Roma 
culture, this will definitely be the most effective way to spread the knowledge”.  
Frida Ingvarsdottir, Iceland 
 
“I hope that this platform will have such an effect that in 20 or 30 years from now a Nobel prize 
winner in literature will say thankfulness for the NRAP platform because for the first time she 
or he discovered that ‘I also have a talent´’ and that ‘I can also be an artist’, because of the Roma 
artists presented on the platform now.  I hope that NRAP will be a strong inspirational source 
for new talents in the future globally – it’s the best criteria for the platform’s success” 
Arild Eriksen, Director of artist residence centre “Dale”, Norway 

 
“NRAP represents the important aspect of learning for the majority, empowerment for the 
Roma, and from the perspective of both – communication to build bridges and understanding. 
Most of all, I hope that in the future there will be numerous “bad applications” coming to NRAP, 
meaning that there will be not-yet-established talents without stages and platforms, who will 
get encouragement and inspiration to apply for NRAP time after time until they’ll be better 
than anyone else”. 
Hedvig Westerlund-Kapnas, Senior Expert, Nordic Cultural Point, Denmark 

 
Islannin taideyliopiston rehtori Frida Ingvarsdottir esitteli tuomariston valintaprosessin ja 
valitut taiteilijat. Hanke sai yhteensä 22 laadukasta hakemusta, joista 17 edusti miehiä ja 5 
naisia. Invarsdottir kertoi, että tuomaristo joutui pohtimaan merkittävästi valinnoissaan 
sukupuolten sekä eri taidemuotojen välistä tasapainoa. Suurin osa hakemuksista edusti 
musiikkia, sen sijaan esim. elokuva, kirjallisuus, teatteri tai tanssi olivat suhteellisen vähän 
edustettuja. 
 
Ingvarsdottirin mukaan tuomaristo päätyi edellä kuvatuista huolista ja haasteista huolimatta 
suhteellisen tasapainoiseen ja moninaiseen kokoonpanoon lahjakkaita eri-ikäisiä ihmisiä eri 
taiteen aloilta. Tuomaristo pyrki valinnoillaan muodostamaan mahdollisimman 
mielenkiintoisen Pohjoismaiden mustalais- ja romanitaiteilijoita läpileikkaavan kokoonpanon,  
jonka taiteilijat erilaisine ilmaisumuotoineen pystyisivät innostamaan ihmisiä laajasti 
riippumatta näiden taustoista tai kansallisuuksista. Muiden tuomariston jäsenten tavoin hän 
toivoi että NRAP-alusta tulee kasvamaan ja kehittymään ja sen välittämä taiteellinen 
moninaisuus lisääntymään kaikissa suhteissa.  
  
”Kaikki NRAP-hankkeen näkyvyys- ja tunnustustoimintaan mukaan valitut taiteilijat edustavat 
eri sukupolvia, heillä on erilaisia tavoitteita ja keskenään hyvin erilaisia taiteellisia 
lähestymistapoja. Kaikki he ovat tosissaan sitoutuneita taiteelliseen polkuunsa, jolla osa on 
kulkenut jo pidemmän aikaa, ja osa on vasta tiensä alkupäässä. Kaikkia valittuja NRAP-
taiteilijoita yhdistää se tosiasia, että he välittävät maailmalle merkityksellisiä näkemyksiä ja 
ulottuvuuksia omaan kulttuuriinsa ja sen perintöön.” 
 
 
 
 



Hankkeen taiteilijanimitykset koostuivat seuraavista taiteilijoista                             
(esitellään ikäjärjestyksessä nuorimmasta alkaen): 

1. Sara Wilhelmsen, Norja (käsikirjoittaja, teatterintekijä) 

2. Djangomayn, Suomi (rap-artisti) 

3. Carmen Baltzar, Suomi (kirjailija, elokuvantekijä) 

4. Amadeus Lundberg, Suomi (laulaja) 

5. Dimitri Baltzar, Suomi (kuvataiteilija, runoilija, laulaja) 

6. Nina Castén, Suomi (laulaja) 

7. Dimitri Keiski, Suomi (laulaja, muusikko) 

8. Bahtale Roma -yhtye Ruotsi 

9. Suora Lähetys orkesteri, Suomi 

10. George Michalache, Tanska (muusikko) 

11. Fred Taikon, Ruotsi (kirjailija, aktivisti) 
12. Elias Akselsen, Norja (laulaja, muusikko) 

 
Hankkeen seuraava askel on näkyvyyden luominen nimitetyille taiteilijoille Pohjoismaissa ja 
kansainvälisesti: heille luodaan taiteilijaportfoliot, jotka julkaistaan monikielisinä 
www.nrap.info internet-sivustolla.  
 
Taiteilijat pääsevät mukaan monenlaisiin promootiotoimintoihin: heistä viestitään aktiivisesti 
eri festivaalijärjestöille, tapahtumatuottajille, agenteille, kulttuurialan keskeisimmille 
instituutioille sekä viestintäkanaville niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin kansainvälisesti. 
Suunnitteilla on lisäksi taiteilijoille suunnattua kansainvälistä verkostoitumis- ja 
mentorointitoimintaa.  
 
“Mustalais-/ romanitaustaisten taiteilijoiden saattaminen samalle tasolle valtaväestön 
taiteilijoiden kanssa on tärkeää. Tehtävä on välttämätön, mutta samalla hyvin haasteellinen. Ei 
riitä että valtaväestö ottaa heidät omakseen vaan tarvitaan myös oman väestön tuki ja arvostus. 
Nyt valittujen taiteilijoiden rinnalle ja ympärille on aktiivisesti etsittävä ja kannustettava muita 
eri taiteen muotojen kanssa uraa tekeviä osaajia vähemmistökulttuureista. Olisi hyvä, jos nyt 
valituille löytyisi yhteistyökumppaneita valtaväestön taiteilijoista. Yhteisiä esiintymisiä, näytte-
lyitä. Veijo Baltzar olisi erinomainen henkilö tällaisten yhteisten tilanteiden organisoinnissa. 
Samalla kun olisi yhteisiä tapahtumia, olisi myös yleisö yhteistä. Veijon osuus olisi mielestäni isot 
näyttävät tapahtumat. Hienoa nyt valittujen osalta on se, että kaikki ovat monipuolisesti 
lahjakkaita ja omaavat kyvyn ja tahdon tuoda esille omaa kulttuuria ja toimia niin, että 
valtaväestö pystyy avaamaan mielensä ja sydämensä heille ja heidän taustalleen. Valitut ovat 
ensimmäisen soihdun kantajia, mutta eivät ole yksin asiansa kanssa.” 
Tuula Väätäinen, Kuopion kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja 
 
“Tässä käytiin kovaa vääntöä. Prosessi osoitti, kuinka paljon keskuudessamme on lahjakkuutta. 
Meillä tuomareilla oli vaikea työ: me emme voi olla hyväntekijöitä, emmekä miellyttäjiä. Meidän 
on toimittava luovuudessa ja taiteessa samalla tasolla kuin valtaväestö ja valtajärjestelmän 
taiteilijat. Elämme mustalaisina ja romaneina Aleksis Kiven aikoja – olemme nuoria tässä 
mielessä, vaikka edustammekin erittäin vanhaa kulttuuria ja maailman kulttuurista enemmistöä. 
On hienoa, että myös rahoittajat ovat ymmärtäneet, että meidän on lähdettävä 
yhdenvertaisuuden tielle. NRAP-alusta valittuine taiteilijoineen ei himmennä muiden mustalais- 

http://www.nrap.info/


ja romanitaiteilijoiden tekemistä ja osaamista. Tulen seuraamaan heitä jatkossa ja rohkaisen 
heitä hakemaan NRAP-hankkeen seuraavissa vaihessa mukaan.“ 
Kulttuurineuvos Veijo Baltzar 
 
Lisätietoja 
NRAP-hankkeen koordinaattori Nina Castén,  
p. 044-5090683  
nina@creativedrom.fi  
www.drom.fi / www.nrap.info 
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