
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.

Henrik Teleman
Kalmar läns museum

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, 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.



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, Malmö 
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Välkommen till mingel och invigning

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)

Onsdag 4/4 kl 18 KAlmar läns museum

Utställningen I telefonen finns hela människan pågår 4/4–3/6.

En berörande utställning i ord och bilder. 
Henrik Teleman berättar om projektet och utställningen i samband med invigningen.
Utställningen invigs av kommunalrådet Dzenita Abaza (S). 
Vi bjuder på förfriskningar. Fri entré!

Boken I telefonen finns hela människan finns att köpa på Kalmar läns museum, i nät- och 
vanlig bokhandel. Förlag: Arena. 288 sidor i fyrfärg.

  

ھلمكاب ناسنألا نوكی فتاھلا يف  

؟ مھنع فرعن اذام نكلو ءوجللا بلطل مھنم ریثكلا مدقت ، ةفلتخم براجتو ةددعتم تایفلخ نم سانلا نم فالألا دیوسلا ىلا يتأی ملاعلا  

.مھتیوھ نم طقف ریغص بناج لثمی ئجاللا ، جوزلا ،بألا مھیف - مدق ةرك يبعال وا نانسا ءابطأ ، نوملعم ،نودادح مھ  

.ماع نم رثكأ ىدم ىلع ھلمكاب ناسنألا نوكی فتاھلا يف عورشم يف نواعتت لامشلا يف الاسبوأ ىلإ بونجلا يف وملام نم فحاتم ةینامث  

 ءانثا ةیكذلا مھفتاوھ نم نییئجاللا روص عمجب توتو بنیز ةیفحصلا بنج ىلا آبنج ناملیت كیرنھ نانفلا نم ةردابملا تناك ةیادبلا يف
.آعیمج اھمساقتن يتلا مالحألا عیمجو قوشلا ، صصقلا ، روصلا نع ثیدحلل مھتلباقم  

(www.itelefonenfinnshelamänniskan.com) 

 


