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Om Sydsvenskan
Sydsvenskan, grundad 1848 av Bernhard Cronholm
(teckningen), är Sydsveriges ledande morgontidning. I
papperstidningen, på webben, i läsplattan och i mobilen
förmedlar tidningen händelser och nyheter i närmiljön,
men också i Sverige och världen. Sydsvenskan
granskar, berör, underhåller och tar ställning. Det har vi
gjort i över 170 år.

Då träffade han 90 personer – nu 45. Personer som nu har tillbringat några år
i det nya landet Sverige. De studerar, barnen går i skolan, de har börjat jobba.
Mötena har resulterat i många timmars samtal och totalt 1000 sidor
transkriberade intervjuer. Henrik Teleman har velat göra en existensiell
utställning – om något så svårgreppbart och högtravande som vad det
innebär att vara människa.

Besökarna på Henrik Telemans utställning som pågår nu i den nyöppnade
Folkets konsthall på Celsiusgatan i Malmö möter scener och brottstycken ur
människoliv:

• Den intensiva, kondenserade glädjen i att efter flera år återse sina föräldrar
efter att ha flytt från sitt hemland.

• Minnena från hemmets bakgård på landet utanför syriska Idlib, där
aprikosträdet sträcker sig ut över muren mot gatan så att förbipasserande
kan plocka av de söta frukterna.

• Den berusande känslan av luft under vingarna för en ung kvinna som börjar
styra sitt eget liv – detta efter att svenska myndigheter placerat hennes
pappa och bror på en annan ort än hon själv vid ankomsten till Sverige.

Henrik Teleman har arbetat med sin uppföljning i två års tid, och säger att
utställningen handlar ”om dig och mig” – alltså inte i så hög grad om de
personer han intervjuat, de som var flyktingar då och som nu lever sina liv i
Sverige. Han använder dem för att skildra vad det innebär att vara människa
– och är tacksam över deras starka känslouttryck kring grundläggande saker
som är viktiga för en människa – kärlek, passion, att ha en plats i samhället.

Kan man säga att du parasiterar på deltagarna då?

– Ja, fruktansvärt mycket!

Henrik Teleman har reflekterat kring vad det innebär att fly, att lämna sitt
hem för en helt ny plats, och han drar en parallell till sitt eget liv:

– Jag flyttade 1991 från Malmö till en gård i Småland. Det är inte lika
dramatiskt som att fly från Aleppo, men det gör ändå att man tappar sin
orientering, man blir vilse i tillvaro.

Läs om den första utställningen, som också den blev en bok, för sex år sedan:
Prisbelönt Malmöföretag ger ut bok med flyktingars mobilfoton.

FAKTA

Utställningen Drömmar på månen

Visas på nyöppnade Folkets konsthall på Celsiusgatan 40 på Sorgenfri i Malmö.

Öppet onsdagar 12 – 19, torsdag till söndag 12 – 17 fram till den 13 november.

Grupper kan boka tid för att se utställningen fram till 4 december.
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Veckan som gick i Malmö
Summerar vår bevakning av Malmö under veckan så att du inte missar något
viktigt.

Följ nyhetsbrevet

Dygnet Runt

Drömmar på månen på
Folkets konsthall
30 oktober 2022 17:18

För sex år sedan intervjuade konstnären Henrik Teleman 90
personer som flytt till Sverige på flyktingförläggningar runt om i
landet. Nu har han återvänt för att se vad som hänt med dem – och i
dem. Utställningen pågår nu, på Folkets konsthall på Sorgenfri.

Text:  Sara Johari  Erika Oldberg

I minnesgloberna finns ljudsatta minnen från intervjupersonerna – såsom en överkörd katt på gatan i Aleppo, och barn som sjunger karaoke i 
Sverige.
Bild: Sara Johari

Maryam Baytam i Göteborg bestämmer själv – efter att hennes far och bror kommunplacerats på 
annan ort än hon själv.
Bild: Sara Johari

Genom minnesgloberna kan besökaren titta in i intervjupersonernas minnen och även höra dem 
berättas i hörlurar.
Bild: Sara Johari

Henrik Teleman ställer ut "Drömmar på månen" på Folkets konsthall i Malmö. Utställningen och 
boken är resultatet av mer än två års arbete.
Bild: Sara Johari

Henrik Teleman har tidigare skildrat flyktingar med hjälp av deras egna mobilbilder. Nu har han 
återvänt för att se hur det gått för dem.
Bild: Sara Johari
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