
 

 

  في التلفون یكون األنسان بكاملھ 

  حیاتنا عن تحدثت التي الكلمات آالف تختصر التي ھي الصور

؟ األم بلدك في ، السوید الى قدومك قبل حیاتك عن تتحدث ھاتفك في صور لدیك ھل   

؟ وأھلك اصدقائك مع او العمل في ؟ الیومیة حیاتك لحظات تصور التي تلك او السعیدة للمناسبات صور   

  مؤثر بأنھ واعتقدت بتصویره قمت ما لشیئ صور او!  السوید الى رحلتك عن تتحدث صور لدیك ھل

! وجمیل استثنائي بشكل   

 

للجوء طالبآ او مھاجر مجرد لیس األنسان علیھا بالتعرف نرغب تامة حیاة انھ,     

. السوید في یعیشون الذین الناس الى السوید الى القادمون الناس ھؤالء نقدم ان نرید  

  افضل ذلك یكون قرب عن البعض بعضنا الى تعرفنا كلما

التعارف ستسھل الصور   

  تلك خلف تقف التي الحكایات على والتعرف النقالة ھواتفھم من الصور تلك بعض تجمیع نرید نحن

اللقطات ونستخدم     للصور خاص عرض كتاب وفي وكبیرة صغیرة معارض في والقصص الصور ھذه  

األبد الى الزمنیة الحقبة ھذه في االشخاص لھؤالء وتاریخ كذكرى المتاحف احد في الصور ھذه وستجمع   

 

  في التحكم بأمكانك أنھ كما بذلك رغبت أن الھویة مجھول تكون أن العمل ھذا في مشاركتك حین بأمكانك

استخدامھا أو الصور ھذه حفظ كیفیة  .  

  أعداد على العمل سیجري األن بھا تعیشون التي المواقع في الصور ھذه تجمیع عملیة من أشھر بضعة بعد

  الحالیة عیشتكم مواقع في والحكایات للصور ضمعار

  مساھمة متاحف ثمانیة في الصور ھذه عرض سیتم كما متجول كبیر معرض سیقام 2017 عام بدایة فيو

المعارض ھذه الى ألعمل ھذا في المساھمین كل دعوة سیتم كما العمل ھذا في  .  



ھي المتاحف وھذه   

البارك الثقافي في سمو الند ,  متحف كالمار في مقاطعة كالمار  , متحف مالمو في مدینة مالمو  

یونشوبینغ متحف یونشوبینغ في مقاطعة  فیسبي مدینة في كوتالند متحف ,    مدینة في العمل متحف,   

نورشوبینغ اوربرو متحف,    اوربرو مقاطعة  في    متحف اوبساال في مدینة اوبساال ,   

 أسم العمل سیكون 

	في التلفون یكون األنسان بكاملھ  

االنجاز ھذا على نعمل اثنان نحن   

  األرشفة عن المسؤول

تیلمان ھنریك   

تشكیلي فنان  

070 571 05 92 

henrik.teleman@tyfonmail.se 

 زینب وتوت 

 صحفیة 

Zainaobya82@gmail.com		

0737380748		

	اتصل بنا في حال رغبتك بالمشاركة لنربطك بالشخص المناسب في منطقتك 

	


