
i telefonen finns 
hela människan

De är svetsare, lärare, eller fotbollsspelare. De har barn. De har gått i skolan. 
De har varit förälskade. Minst av allt vill de vara flyktingar.

bilder och berättelser från norrköping

Henrik Teleman 
Mirum galleria 16/12-21/1



I telefonen finns hela människan – en utställning av Henrik Teleman tillsammans med Zainab Witwit och människor som 
nyligen kommit till Sverige, i samarbete med Kalmar läns museum, Folkets Konsthall, Mirum Galleria i Norrköping, Wil-
lys och ICA Kvantum Mirum, 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.

I telefonen finns hela människan
Mirum galleria plan 2, 16/12-21/1

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 har projektets 
initiativtagare Henrik Teleman tillsammans med Zainab Witwit samlat in bilder från smarta telefoner, 
samtidigt som de intervjuat 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)

Bilder och berättelser från Norrköping insamlade av Henrik Teleman 
och Zainab Witwit i samarbete med Arbetets museum.

välkommen till Invigning 16/12 kl 13
11:45 Norrköpings Danscenter. Julshow med barn. 
13:00  Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och Niklas Cserhalmi, 
museidirektör Arbetets museum, inviger. Henrik Teleman presenterar utställningen.
13:20 Ornina band underhåller. Oud, violin, orgel och indisk trumma. I samarbete 
med studieförbundet Sensus.
13:50  Fuerza Dance Kids. FDK mixar latinska rytmer med dancehall och street. 
Vi bjuder på förfriskningar.
Under utställningstiden blir det tipspromenad. Du kan vinna presentkort!

بأكملھفي الھاتف یكون االنسان  		

21/1-16/12متحف میروم ، الطابق الثاني من  	

.صور وقصص من نورشوبینغ ، ُجمعت بواسطة ھنریك تیلمان وزینب وتوت بالتعاون مع متحف العمل 	

13:00في الساعة  16/12مرحبآ بكم الى األفتتاح بتاریخ  	

فقرة مركز الرقص مع عرض لألطفال 12:00 	

.ك تیلمان المعرضیفتتح رئیس مجلس البلدیة الرس ستیرنكفیست الى جانب نیكالس شیرھالمي مدیر متحف العمل ویستعرض ھنری 13:00 	

.عزف على العود لفرقة أورنینا الى جانب سینوس 13:20 	

.فقرة رقص اطفال على إیقاعات متنوعة وتناول الضیافة 13:50  	

قسائم شرائیةخالل المعرض سیكون ھنالك مسابقات للفوز ب 	

	

	


