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Plzeňský rodák a všestranně činorodý člověk, který se už od svého útlého mládí snaží 

zlepšovat obraz Romů ve společnosti. David Tišer vystudoval Střední školu sociálně právní 

v Kolíně, která ho předurčila ke studiu romistiky na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity 

(FFUK) v Praze. Mezi oblasti jeho zájmu patří zejména vzdělávání, umění a lidskoprávní 

oblast LGBT. Nezřídka ho společnost díky jeho veřejné aktivitě označuje za aktivistu, věnuje 

se však zejména uměleckým aktivitám v oblasti divadla, angažoval se také v politice. V roce 

2017 kandidoval za Stranu zelených. 

David Tišer se více než deset let věnuje vzdělávání studentů, učitelů či sociálních pracovníků, 

nejčastěji na téma sociokulturních specifik Romů a boření předsudků či stereotypů. Velmi 

dobře ovládá i svůj mateřský jazyk – romštinu, kterou vyučoval i v rámci několikaletého 

projektu QUALIROM (Quality Education in Romani for Europe) na FFUK. V současnosti 

spolupracuje na projektu, který propojuje vědu a umění ve výuce. Hojně také hostoval na 

různých uměleckých a politických projektech zaměřených na Romy, což vyústilo před pěti 

lety v založení a vedení neziskové organizace Ara Art. Ta se soustředí na podporu umění 

Romů a šíření povědomí o romské LGBT komunitě, kde nabízí také odbornou pomoc. David 

Tišer je nezřídka považován za prvního LGBT aktivistu Roma, který toto téma veřejně 

otevřel.  

David Tišer režíroval dvě romské divadelní hry, podporuje a rozšiřuje koncept divadla 

utlačovaných, sám hrál v divadelním představení Můj soused, můj nepřítel, přičemž byl za 

svou roli nominován na cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent 2011.  Společně v Ara Art 

založili galerii Phundrado Vudar, ve které vystavují umělecká díla různých, většinou do té 

doby neznámých, romských autorů. S cílem založit tradici pořádají už pátým rokem oslavy 

Mezinárodního dne Romů. Kromě galakoncertu, na kterém vystupují romští i neromští 

interpreti často ve formě unikátních hudebních těles, je pravidelně vyhlašována cena na 

podporu romského jazyka. David také už několik let podporuje literární a výtvarnou soutěž 

pro romsky píšící děti, Romano Suno a veřejně podporuje pozitivní obraz romského jazyka u 

Romů i v neromské společnosti.   

 


