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 ...کند می افشا را شما قصھ شما تیلیفون
 
 می خانھ را آن کھ جایی یا مادر کشور از یا سویدن، بھ آمدن از قبل خود زندگی از عکسی خود ھمراه تیلیفون در آیا

  دارید؟ نامیدید،
 

 بھ خود سفر از عکسی آیا دارید؟ دوستشان کھ آنھایی از کار؟ و وظیفھ از روزمره؟ زندگی یا ھا مناسبت ھای عکس
  اید؟ گرفتھ عکس ھست، خاص کردید می احساس کھ چیزی از آیا آمدید، سویدن بھ کھ وقتی دارید؟ سویدن

 
 سویدن در اکنون ھم کھ آنھایی بھ آیند، می اینجا بھ کھ را افرادی خواھیم می ما .نیستید پناھجو یا پناھنده یک فقط شما

  !است بھتر آوریم، بدست شناخت یکدیگر از بیشتر چھ ھر .کنیم معرفی کنند، می زندگی
 
 ھا عکس .شویم آگاه ھا عکس قصھ از خواھیم می ھمچنین .کنیم می آوری جمع موبایل ھای تیلیفون از را ھا عکس ما
 ھمچنین .گیرند می قرار استفاده مورد اسالید نمایش در و کتاب یک در بزرگ، و کوچک نمایشگاه یک در ھا قصھ و
 ناشناس و شود می روبرو استقبال با شخصی ھر مشارکت .شوند می حفظ زمان آن خاطرات عنوان بھ موزیم یک در
 ذخیره آینده برای آیا و شوند برده بکار چگونھ ھا قصھ و ھا عکس کھ بگیرید تصمیم توانید می ھمچنین .ماند می باقی
  .خیر یا شوند

 
 سایت در را ھا قصھ و ھا عکس از کوچکی نمایشگاه ما ، شد مشخص شما زندگی محل آنکھ از بعد ماه چند از پس
 در کھ موزیمی ھشت در .شود می برگزار بازدید برای اصلی نمایشگاه یک ،2017 جون اوایل در .داد خواھیم نشان
  .شد خواھد گذاشتھ نمایش بھ دیگر ھای مکان در ھمچنین و ھستند دخیل پروژه این

 
  .شد خواھند دعوت نمایشگاه بھ کنندگان اشتراک تمام قطعا

 
، پارک Kalmar läns (Kalmar) ، موزیم)Malmö )Malmöموزیم  :ھستند نمایشگاه کننده برگزار کھ ھایی موزیم

)، موزیم Visby( Gotland )، موزیمJönköpings läns )Jönköping ، موزیمSmåland (Växjö )فرھنگی 
Arbetets (Norrköping) موزیم ،Örebro läns (Örebro)و ، Upplandsmuseet (Uppsala). 

 
و مسئول سندسازی  (Henrik Teleman) تلمن ھنریک من .دارد نام "کند می افشا را شما قصھ شما تیلیفون " پروژه
  :می کنیم دو نفر بر روی این پروژه کار .من یک ھنرمند ھستم .ھستم

 
  تلمن ھنریک

070 571 05 92 
henrik.teleman@tyfonmail.se 

 
 (Zainab Witwit) ویت  ویت زینب

0737380748 0737380748 
zainab_alkompis@outlook.com 

 
 
 !شوید تماس بھ ما با پروژه در اشتراک بھ تمایل صورت در

 
 :محلی تماس


