I telefonen finns hela människan

Biblioteket färjestaden 15/10-12/11 Ett projekt av Henrik Teleman

I telefonen finns hela människan
Ett projekt av Henrik Teleman från Möllstorps Camping

Biblioteket i Färjestaden 15/10–12/11 Invigning 15/10 kl 11:00
Henrik Yngvesson, kommunalråd Mörbylånga kommun,
Tina Lindström, enhetschef Kalmar Läns museum. Konstnären närvarar.
Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter och olika begåvningar har sökt asyl här
hos oss. Vad vet vi om dem? De är svetsare, lärare, dentaltekniker eller fotbollsspelare – förälder, maka, make. ”Flykting” är
bara en liten del av identiteten. Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet ”I telefonen finns
hela människan”. Under ett års tid kommer projektets initiativtagare Henrik Teleman tillsammans med Zainab Witwit att
samla in bilder från smarta telefoner, samtidigt som de intervjuar deras ägare. I bilderna och berättelserna, finns hela människan. Där finns all längtan och alla drömmar. Längtan och drömmar vi alla delar. (www.itelefonenfinnshelamänniskan.com)

11:00  اﻟﺴﺎﻋﺔ10/15  اﻷﻓﺘﺘﺎح ﺑﺘﺎرﯾﺦ11/12 10/15 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﯿﺮﯾﺎﺳﺘﺎدن
،  ﻣﺎاﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﮫ ﻋﻨﮭﻢ ؟ ھﻢ ﻟﺤﺎﻣﻮن،  اﻷﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺧﺒﺮات وﻣﻮاھﺐ ﻋﺪﯾﺪة، ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ اﻟﺴﻮﯾﺪ
 ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ.  زوﺟﺎت " اﻟﻼﺟﺊ " ھﻮ ﻣﺠﺮد ﺟﺰء ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻦ ھﻮﯾﺘﮭﻢ،  أزواج، ﻣﻌﻠﻤﻮن او اطﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن او ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺮة ﻗﺪم أﺑﺎء
ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻰ اوﺑﺴﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع " ﻓﻲ اﻟﮭﺎﺗﻒ ﯾﻜﻮن اﻷﻧﺴﺎن ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ " وﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺼﻮر. ﯾﻘﻮم ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻤﺸﺮوع ھﻨﺮﯾﻚ ﺗﯿﻠﻤﺎن ﻣﻊ زﯾﻨﺐ وﺗﻮت ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ
 اﻟﺸﻮق واﻷﺣﻼم اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ ﻛﻠﻨﺎ،  ﯾﻜﻤﻦ اﻟﺸﻮق وﻛﻞ اﻷﺣﻼم، واﻟﺤﻜﺎﯾﺎت ﯾﻜﻤﻦ اﻷﻧﺴﺎن ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ
( www.itelefonenfinnshelamänniskan.com)
I telefonen finns hela människan – en utställning av Henrik Teleman tillsammans med människor som nyligen kommit
till Sverige, i samarbete med Kalmar läns museum, Folkets Konsthall, Mörbylånga kommun, Malmö museer, Kalmar
läns museum, Kulturparken Småland, Jönköpings läns museum, Arbetets museum, Örebro läns museum, Upplandsmuseet, Gotlands museum. Finansierat av deltagande museer, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

