Foto: Mustafa Safayee

I telefonen finns
hela människan

Välkommen på invigning av utställningen
20 januari 2018 kl. 14.00
Slottsholmen, Malmö Museer

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.

• Katarina Carlsson, museichef, hälsar välkommen
• Frida Trollmyr, kommunalråd för kultur, fritid
Välkommen på invigning av utställningen
och folkhälsa, inviger
20 januari 2018 kl. 14.00
• Zainab Witwit och Henrik Teleman invigningstalar
Slottsholmen,
Malmö Museer
• Rachid Abdou spelar buzuq
Fritt inträde till museet under dagen. Lätt förtäring.
•Utställningen
Katarina Carlsson,
museichef,
hälsar
välkommen
pågår fram
till 18 mars
2018.

• Frida Trollmyr, kommunalråd för kultur, fritid
och folkhälsa, inviger
ﰲ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻳﻜﻮن اﻷﻧﺴﺎن ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
• Zainab Witwitاﻟﺣبoch
Teleman
وﻗﻌوا ﻓﻲHenrik
، اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻣدارس
 ﻟدﯾﮭم أطﻔﺎل وﻗدinvigningstalar
،  ﻣﻌﻠﻣون أو ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة ﻗدم، ھم ﺣدادون
.وﻣﺳﻣﻰ اﻟﻼﺟﺊ ھو ﻓﻘط ﺟزء ﺑﺳﯾط ﻣن ھوﯾﺗﮭم
• Rachid Abdou spelar buzuq

 ظﮭرآ14:00  ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ2018 /  ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ20 ﻣرﺣﺑﺂ ﺑﻛم ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣﻌرض ﻓﻲ ﻣﺗﺣف ﻣﺎﻟﻣو ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓرﯾدا ﺗروﻟﻣﯾر ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدي ﻟﻠﻘﺳم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻛﺎﺗرﯾﻧﺎ ﻛﺎرﻟﺳون ﻣدﯾرة اﻟﻣﺗﺣف ﺳﺗﻘوم ﺑﺎﻷﻓﺗﺗﺎح
.زﯾﻧب وﺗوت وھﻧرﯾك ﺗﯾﻠﻣﺎن ﺳﯾﻠﻘون ﻛﻠﻣﺔ اﻷﻓﺗﺗﺎح
.راﺷد ﻋﺑدو ﺳﯾﻌزف ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﺑزق وﺳﯾﻛون اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﻣﺗﺣف ﻣﺟﺎﻧﺂ طوال اﻟﯾوم وﺳﺗﻘدم اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ
2018 /  آذار18 اﻟﻣﻌرض ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻟﻐﺎﯾﺔ

Fritt inträde till museet under dagen.
Lätt
förtäring.
 ﯾطﻠﺑون اﻟﻠﺟوء ھﻧﺎ وﻟﻛن ﻣﺎذا ﻧﻌرف ﻋﻧﮭم ؟،  اﻵﻻف ﻣن اﻟﻧﺎس ﺑﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺧﺑرات ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻰ اﻟﺳوﯾد

 ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣف ﻣن.  اﻟﻼﺟﺊ ھو ﻣﺟرد ﺟزء ﺻﻐﯾر ﻣن ھوﯾﺗﮭم،  اﻟزوج،  اﻷب.  أطﺑﺎء اﺳﻧﺎن او ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة ﻗدم،  ﻣﻌﻠﻣون، ھم ﺣدادون
ﻣﺎﻟﻣو ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻰ اوﺑﺳﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل وﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﺎم ﻛﺎﻣل ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺻور واﻟﻘﺻص ﻣن اﻟﮭواﺗف اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
.اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑواﺳطﺔ ھﻧرﯾك ﺗﯾﻠﻣﺎن وزﯾﻧب وﺗوت
www.itelefonenfinnshelamänniskan.com

Utställningen pågår fram till 18 mars 2018.

Henrik Teleman
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, Gotlands folkhögskola, Malmö museer, Kulturparken Småland, Jönköpings läns museum, Arbetets museum,
Örebro läns museum, Upplandsmuseet och Gotlands museum. Finansierat av deltagande museer, Statens
Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse. www.itelefonenfinnshelamänniskan.com
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