
I telefonen finns hela människan
Biblioteket färjestaden 15/10-12/11  Ett projekt av Henrik Teleman



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, Upplands-
museet, Gotlands museum. Finansierat av deltagande museer, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

I telefonen finns hela människan

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 män-
niskan. Där finns all längtan och alla drömmar. Längtan och drömmar vi alla delar. (www.itelefonenfinnshelamänniskan.com)

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.

	

 
11:00الساعة  15/10األفتتاح بتاریخ  12/11 - 15/10ستادن اییرمكتبة ف   

 
م لحامون ، یأتي العالم الى السوید ، األالف من الناس من خلفیات متنوعة وخبرات ومواھب عدیدة ، ماالذي نعرفھ عنھم ؟ ھ

او العبي كرة قدم  اء األسنانمعلمون او اطب أباء ، أزواج ، زوجات " الالجئ " ھو مجرد جزء صغیر من ھویتھم . ثمانیة  -
متاحف من مالمو في الجنوب الى اوبساال في الشمال بالتعاون مع مشروع " في الھاتف یكون األنسان بأكملھ " ولمدة عام كامل 

من الھواتف الذكیة ومقابلة أصحابھا . في الصور  یقوم مؤسس المشروع ھنریك تیلمان مع زینب وتوت بجمع الصور
والحكایات یكمن األنسان بكاملھ ، یكمن الشوق وكل األحالم ، الشوق واألحالم التي نتقاسمھا كلنا  

 )www.itelefonenfinnshelamänniskan.com (   
 

	


