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Romský rapper Radoslav "Gipsy" Banga je znám svým energickým a charismatickým koncertním projevem, pÅ™i kterém
dokáÅ¾e strhnout kaÅ¾dého v sále. A tak vedle nesporných hudebních kvalit je právÄ› pro tuto skuteÄ•nost uznávaným a
vyhledávaným muzikantem. Minulou nedÄ›li jsme se z ÄŒeské televize a jejího poÅ™adu 168 hodin dozvÄ›dÄ›li, Å¾e dostal z
cenu od Nadace Charty 77. Tato cena je prioritnÄ› urÄ•ena lidem, kteÅ™í prokázali svou stateÄ•nost nÄ›jakým zvlá&scaron;Å¥
dÅ¯leÅ¾itým Ä•inem v boji za lidská práva, národní nezávislost, suverenitu a podobnÄ›.

Tentokrát ji dostal Radek Banga za to, Å¾e 27. listopadu roku 2016 pískaje ode&scaron;el ze sálu, kde se pÅ™edávaly
ceny v anketÄ› ÄŒeský slavík. Vedla ho k tomu skuteÄ•nost, Å¾e hlasování vyneslo na stÅ™íbrnou pÅ™íÄ•ku mezi sólovými in
zpÄ›váka Tomá&scaron;e Ortela. &bdquo;Proto se pan Banga obÄ•ansky velmi rozhorlil a velmi stateÄ•nÄ› opustil sál,
stateÄ•nÄ› pÅ™i tom pískaje. PÅ™emý&scaron;lím, v Ä•em spoÄ•ívala jeho stateÄ•nost, protoÅ¾e nevím o tom, Å¾e by panu B
hrozilo, Å¾e by tÅ™eba venku Ä•ekala bojÅ¯vka neonacistÅ¯ s nundÅ¾aky, golfovými holemi nebo kuleÄ•níkovými tágy a nebo
takového. Nic mu nehrozilo. Pan Banga na sebe jednodu&scaron;e potÅ™eboval upozornit. Vzpomínám si, jak jsme o
tom tehdy mluvili a stra&scaron;nÄ› jsme se bavili nad tím, jak se v&scaron;ichni obÄ•ané &ndash; tedy ti v &bdquo;praÅ¾ské
kavárnÄ›&ldquo; &ndash; pÅ™edhánÄ›li v chvalozpÄ›vech nad jeho stateÄ•ností, a Å¾e by tento obÄ•an mÄ›l být vzorem
v&scaron;em jiným obÄ•anÅ¯m,&ldquo; pÅ™ipomnÄ›l Petr Å½antovský, (z jehoÅ¾ Ä•lánku toto vyjímám).

Z Å¾ivotopisu Radka Bangy pak vyjímám dal&scaron;í ocenÄ›ní: Jako zjevení pÅ¯sobí na Ä•eské hudební scénÄ› jeden z
nejvÄ›t&scaron;ích talentÅ¯, jaké se u nás v posledních desetiletích objevily. Romský rapper Radoslav Banga aka Gipsy v
projektu Gipsy.cz vytvoÅ™il unikátní tvÅ¯rÄ•í tandem s pÅ™edním romským houslistou Vojtou LaviÄ•kou (ex Deep Sweden, Alo
Natalika) a s mimoÅ™ádnÄ› talentovanými mladými spoluhráÄ•i bratry Petrem (akordeon, kytara) a Janem (kontrabas)
Surmajovými. S non&scaron;alantností a elegancí legendárních cikánských kapelníkÅ¯ mixují výbu&scaron;nou smÄ›s rapu,
romské muziky, funku, etna Ä•i popu, která kromÄ› potÅ™ebné míry zdravé agresivity nepostrádá humor, nadhled a ironii.
Na albu Romano Hip Hop najdete rapperskou na&scaron;tvanost, romskou muzikálnost a znalost fines popového
Å™emesla. Nové album tedy pÅ™iná&scaron;í energií nabitou syntézu v&scaron;eho, co talentovaný muzikant se svými
spoluhráÄ•i na své cestÄ› hudbou a Å¾ivotem proÅ¾ili a zaznamenali. Gipsy tak postupnÄ› nachází svoji vlastní parketu, nový
sound a prostor, který pÅ™etavuje v nadupané album.
Nyní vám nabízím úÅ¾asné písÅˆové texty zpÄ›váka, který si
vyslouÅ¾il cenu NADACE CHARTY 77 za stateÄ•nost (Vzhledem k tomu, Å¾e nechci zavinit va&scaron;e pÅ™ípadné
"oÄ•arování" tÄ›mito básnickými projevy, a hlavnÄ› - co kdyby to u vás nÄ›kdo neÄ•ekanÄ› vidÄ›l na monitoru; proto staÄ•í, kdyÅ
pak kliknete na zvýraznÄ›ná slova...) - podívejte se radÄ›ji sami - zde, - a zde je&scaron;tÄ›, au, au..., - a je&scaron;tÄ› tady....
ale to pro kulturní povznesení snad staÄ•í
d@niela
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