
Raymond Gurême

Cirkusant. Jedno z deviatich detí Rómskej rodiny, 
ktorá putovala po Francúzsku s vlastným cirkusom. 
Každé dieťa sa muselo naučiť inú disciplínu 
a Raymond bol akrobat. Keď celú rodinu zajali 
nacisti, práve vďaka tomu sa mu darilo preskakovať 
ostnaté drôty a tajne nosiť rodičom a súrodencom 
jedlo.

Rodinu neskôr rozdelili a Raymond bol väznený 
až v deviatich koncentračných táboroch po celom 
Francúzsku a Nemecku. Skoro žiadne jedlo, choroby, 
zima a bitky. Nacisti tu systematicky zavraždili tisíce 
Židov, Rómov, homosexuálov či politických väzňov. 
Raymond bol jedným z tých, čo prežili.  
Bol SURVIVOR.

Ku koncu vojny utiekol z tábora a pridal sa 
k francúzskym partizánom – bojovníkom za slobodu. 
Bol pri tom, keď si francúzi brali Paríž späť od 
nacistov. 

Veľa vďaky za to ale nezožal. Bol Róm.  
A tí to mali ťažké aj po vojne.

Práve preto Raymond pripomínal vážnosť 
Porajmos – Rómskeho holokaustu.

Raymond Gurême sa dožil 95 rokov a celý svoj 
život bojoval proti rasizmu a nacizmu. Mal pocit, 
že sa znovu postupne vkráda do našej spoločnosti. 
Jeho odkaz bol tento: 

„Vzdorujte! Vždy sa postavte zlu, vždy majte  
silu vstať a nikdy neostaňte na kolenách.  
Nikdy nestrácajte nádej a ostávajte odvážni!“
Raymond Gurême †2020

Rita Prigmore

Dvojička. Narodená počas Porajmos – Rómskeho 
holokaustu. 

Ritinej mame dali nacisti na výber. Ako nižšiu 
rasu – Rómku – ju buď vykastrujú, alebo pošlú do 
koncentráku umrieť. Ritina mama sa rozhodla pre 
sterilizáciu. Ešte pred vykonaním zákroku sa jej 
však podarilo otehotnieť.

Nacistom sa nepáčilo, že s nimi Rómka vybabrala, 
tak ju postavili pred voľbu – buď sa dvojičiek vzdá 
a nechá ich nacistom, alebo jej deti potratia. Ritina 
mama sa rozhodla pre život.

Rita a jej sestra Rolanda sa narodili a prvé roky 
svojich životov prežili na nacistami ovládanej 
lekárskej univerzite. Keď ich však raz mama prišla 
skontrolovať, Rolandu našla mŕtvu. Nacisti robili na 
bezbrannom bábätku pokusy, ktoré sa nedali prežiť.

Mama preživšiu Ritu uniesla, ale už po pár dňoch 
ju nacisti chytili a dieťa jej druhýkrát odobrali. 
Domov sa dostala až ako dvojročná, keď skončila 
vojna.

Počas dospievania sa u Rity začali prejavovať 
rozličné zdravotné problémy. Vyšetrenia ukázali,  
že sú dôsledkom nacistických pokusov. Rita si osud 
svojej dvojičky Rolandy nosí v sebe dodnes.

Aktívne sa podieľa na pripomínaní odkazu 
Porajmos – Rómskeho holokaustu.

Else Baker

Adoptovaná. Malá Rómka osvojená bielou rodinou. 
Mala iba sedem rokov, keď ju prvýkrát zatkli –  
len tak, na ulici . Odviedli ju do prístavu, odkiaľ 
ju chceli deportovať do Osvienčimu, najhoršieho 
koncentračného tábora vôbec. Jej adoptívny otec 
ju vtedy zachránil, vytiahol ju priamo z kamiónu. 
Nanešťastie iba dočasne.

Elsu druhýkrát zatkli, keď mala osem rokov. 
Dnes si nevieme predstaviť, že by polícia zatkla 
bezbranné osemročné dievčatko. Žijeme lepšie  
časy. Elsu si však koncentrák počkal. Dostala  
sa do Osvienčimu.

Bitky a vraždenie prežila iba vďaka ochrane  
iných – znovu adoptovaná, tentokrát Rómami.  
Keď všetkých starších Rómov nacisti vyvraždili, 
malú Elsu presunuli do iného tábora. 

Jej adoptívny otec však neustále bombardoval 
úrady žiadosťami o prepustenie. Je vecou náhody,  
že tesne pred koncom vojny mu nacisti vyhoveli. 
Otec si svoju dcéru vyzdvihol v koncentračnom 
tábore v Ravensbrucku a druhýkrát ju uchmatol 
smrtke z lopaty. 

Else prežila Porajmos, Rómsky holokaust. 

Nadir Dedić

Posledný. Ako dvanásťročného ho uväznili 
v chorvátskom koncentračnom tábore Jasenovac 
– kde väzňov nevraždili masovo, plynom či jedmi, 
ale ich zabíjali po jednom. Väčšinou bitkou tupými 
predmetmi. Nadir ostal na žive ako posledný  
z celej svojej Rómskej rodiny. V Jasenovaci 
zavraždili 81 jeho rodinných príslušníkov.  
Nadir bol posledný žijúci Dedić.

Od smrti ho zachránil rodinný známy, ktorý  
si ho tajne osvojil a prehlásil za vlastného syna. 
Nadir pásol kozy, ukrývaný v hore, ale v bezpečí. 

Keď sa proti nacistom začali zdvíhať miestni 
partizáni, Nadir sa k nim ako trinásťročný pridal. 
Bojoval vo vojne, kým ostatné deti v jeho veku 
bojovali s domácimi úlohami.

Po páde nacizmu sa Nadir pričinil o uchovanie 
spomienky na Porajmos, Rómsky holokaust.  
So svojou manželkou mali niekoľko detí,  
a tak Nadir nakoniec nebol posledný Dedić.

Ivan Bilaščenko

Vojak. Ukrajinský Róm. Keď mal pätnásť rokov, 
dedinský starosta dostal od Gestapa príkaz 
postrielať všetkých miestnych Rómov. Neurobil 
to, naopak, svojich Rómov, medzi nimi aj Ivanovu 
rodinu, vykúpil u nacistov zlatom a cennosťami. 

Keď mal Ivan sedemnásť rokov, narukoval do 
Červenej armády. So svojou 67.divíziou postupovali 
až do Litvy. V boji preukázal statočnosť, za čo bol 
odmenený viacerými vyznameniami. Niekoľko krát 
bol ranený, ale vždy sa znovu vrátil na bojisko.
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Expozícia portrétov ľudí, ktorí v sebe nosia jedno z najdrsnejších svedectiev vôbec – Holocaust.

Venované na pamiatku Raymond Gurême - Pozostalý, aktivista, bojovník a rómsky hrdina! Cítim  
sa poctený, že som s Vami strávil čas.

Vaša úžasná energia a život – čistá demonštrácia ODOLNOSTI bola inšpiráciou pre všetkých, ktorí vás 
poznali! Váš duch, múdrosť a veľký zmysel pre humor zostanú navždy v našich srdciach a spomienkach.

V rámci minuloročného 75. výročia rómskeho holokaustu a jeho pripomenutia pod záštitou 
organizácie ternYpe – International Roma Youth Network , ktoré sa konalo v Osvienčime som z vlastnej 
iniciatívy pripravil sériu portrétov ľudských hrdinov, ktorí sa otvorene delia o svedectvo a predávaju tak 
odkaz ďalej, mladšej generácii – nám.

Pre mna osobne to bola jedna z najviac obohacujúcich skúseností môjho života, preto by som  
sa „malou štipkou“ rád s vami o to podelil.

Keďže je u nás rozšírený extrémizmus, rozhodol som sa práve s touto výstavou začať na Slovensku 
v rodnej Bratislave, kde by som vás všetkých rád pozval.

Survivors / in the memory of Raymond Gurême

The exposition of people who were witnesses one of the most terrifying stories in a history of human 
race – Holocaust. 

To the memory of Raymond Gurême - Survivor, activist, warrior and roma hero! It is my honour to 
have the opportunity to meet you and spent time with you. 

Your remarkable energy and life – resistance under the pressure is inspiring for all generations that 
will come after you and people who had the honour to meet you in person. Your spirit, wisdom and huge 
sense of humour will last forever in our hearts and memories. 

In honour of 75th anniversary of roma holocaust and to his memory, on behalf of ternYpe – International 
Roma Youth Network organization, which took a place in Auschwitz. From my own initiation I prepared 
a serial of photographs which consist of people’s portraits, who openly talk and pass the message to 
younger generations – to us. For me, personally, it has been one of the most enriching experiences of 
my life, that is the reason why I would like to share with you even a tiny bit of it. 

I feel that in our country, extremism is getting stronger so I have decided to start my exhibition right 
here, in Bratislava where I was born and It is my pleasure to invite all of you. 

Kubo Krížo

33 ročný fotograf pôvodom z Bratislavy, už 10 rokov aktívne pôsobím v Prahe, začal som fotiť hlavne 
vďaka skateboardingu, ktorý dokumentujem aj doteraz. Myslím,že prierez mojej tvorby sa nedá ľahko 
zaškatulkovať a pretože ma baví viac štýlov fotky, od dokumentu,street, fashion, umelecká tvorba až po 
komerčnú... fotenie je pre mňa veľká vášeň. 

Fotografii hlavne vďačím za tú možnosť, že som vďaka nej spoznal strašne veľa šikovných, 
talentovaných a inšpiratívnych ľudí.  Práve tých ľudí čo ma hodnotovo najviac inšpirovali, tak tých Vam 
chcem predstaviť v rámci tejto vernisáže Survivors, pretože má pre mňa obrovskú hodnotu a hlavne 
význam ak môžem akokoľvek svojou tvorbou ako fotograf/umelec, podporiť ľudské práva a práve týmto 
smerom by som rád aj pokračoval naďalej.

33 years old photographer from Bratislava, but actively performing over 10 years in Prague. At the 
begging of my career I have been influenced mainly by skateboarding, which I still like to document at 
my work. I think you can not put me in a box and label it because my style was always very opened and 
various from document, to street, through fashion, modern and commercial art. I could say, that is a real 
passion of my life. I am very thankful to my work for all these incredible, talented and inspiring people 
that I have the chance to meet. 

It is precisely to those people who have inspired me the most in terms of value and It is my pleasure 
to introduce them in my exhibition – Survivors opening. The value that it has for me immeasurable 
meaning, especially if I can support the human rights with my work as a photographer and as an artist. 


