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Göteborgs konstmuseum
Tisdag 14 maj

Teckenspråk i fokus
6 maj och 14 maj 2019

14 maj 1981 var en historisk dag då Sveriges riksdag erkände 
teckenspråket som dövas första språk och undervisningsspråk. Sedan dess 
uppmärksammas Teckenspråkets dag med turkos som färgtema, då färgen 
symboliserar döva och teckenspråk. Runt om i Sverige är det firanden och 
manifestationer för att synliggöra teckenspråket. Teckenspråk är dövas 
modersmål och likställt med de nationella minoritetsspråken, se Språklagen 
från 2009 (SFS 2009:600).

Kl. 11.30

Visning av Tori Wrånes
Tori Wrånes skapar annorlunda fantasi- 
fulla världar där vi tillåts utforska sidor  
av verkligheten och oss själva som vanligt- 
vis är dolda. Konstverken berättar ofta  
om det som är sårbart, obekvämt eller dolt. 
Följ med på en visning som bjuder in till 
diskussioner om fulhet och skönhet, äckel 
och förtjusning. 

Samling i entrén
Visningen tolkas från tal till teckenspråk. 

Kl. 13–14

Teckenspråksambassadörer  
– dövas livsvillkor

Föreläsning med Camilla 
Lindahl som diskuterar 
dövas och andra tecken-
språkigas roll för kunskaps-
spridning för ökad tillgäng-

lighet för döva. Med exempel från sin 
studie om dialog i ett teckenspråkigt 
tvåspråkigt klassrum diskuterar Camilla 
hur vår egen attityd till teckenspråk 
och flerspråkighet kan utvecklas och 
användas i vår kunskapsspridning i ett 
livslångt och brett perspektiv.

Camilla Lindahl är projektledare för en 
lärarutbildning med profil flerspråkig-
het på Stockholms universitet. Hon har 
skrivit avhandling Tecken av betydelse 
– en studie av dialog i ett multimodalt, 
teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum.

Plats: Auditorium
Föreläsningen är på teckenspråk och 
tolkas till tal.

Kl. 14.15–15.15

Döva konstnärer  
i historien

Hör Freja Holmberg, 
konstpedagog på Gö-
teborgs konstmuseum, 
berätta om döva och 
hörselnedsatta konstnärer 

som finns representerade i Göteborgs 
konstmuseums samling. 

Föreläsningen kommer även att handla 
om andra inflytelserika svenska och 
internationella konstnärer med erfaren-
het av dövhet. Många av de konstnärer 
som presenteras har bidragit stort till 
dövcommunityt.

Plats: Auditorium
Föreläsningen tolkas från tal till 
teckenspråk. 

Fri entré på Göteborgs  
konstmuseum för dig som 

besöker Teckenspråkets dag.  
Hela programmet är på 

svenskt teckenspråk  
och tal.



Att tänka på när du besöker Konstmuseet 
 »  När ni kommer in i entrén  

ska ni låsa in väskor och rygg- 
säckar. Gäller inte mindre  
handväskor.

 » För att kunna låsa med nyckeln  
behövs en polett. Den kan du  
låna i kassan. 
 

 »  På våningarna arbetar flera  
väktare. De går runt och kollar  
så allt är som det ska. Fråga gärna 
väktaren om du undrar något. 

 » Det är inte tillåtet att röra några 
konstverk.

 »  Fotografering är endast tillåten  
utan blixt.

Kl. 17.30–20.30

Välkommen till 
Teckenspråkets dag! 
 » Föreläsning om teckenspråkets 

dag och teckenspråket av Lena 
Johansmide.

 » Teckenspråksundervisning av 
Lena Johansmide och andra döva.

 » Trevlig samvaro på teckenspråk.

Kl. 11 

Mera monster, Alfons!
Teater efter Gunilla Bergströms bok 
om Alfons Åberg. Med skådespelare ur 
ensemblen på Alfons Åbergs Kulturhus. 
Teckenspråktolkas med tolk från Califf 
Coda.

Kl. 12.30 

Klimatbalett 
En dansant mimföreställning om miljön  
och återvinning. Med skådespelare ur 
ensemblen.

Tips! Passa även på att gå runt på resten av 
konstmuseet. På olika ställen finns QR- koder för 
att se filmer om konsten på teckenspråk. I entrén 

finns en karta över var alla QR-koder finns.

Göteborgs dövas förening
Tisdag 14 maj

Öppet för alla  
som vill fira  

teckenspråkets dag!

Du hittar oss på 
Järntorget 8.

Du hittar oss i  
Trädgårdsföreningen, 

Slussgatan 1. 

Entréavgift tillkommer.

Alfons Åbergs Kulturhus
Tisdag 14 maj

Kl. 14.30 

Teckendans
Var med och  
dansa en saga.  
Med Hanna  
Broström  
Misurak.
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Kl. 18–19.30

På flykt i en varmare värld
Över 65 miljoner 
människor är på flykt,  
inte bara undan krig utan 
också undan klimat-
förändringarnas effekter. 

De rika länderna har ett historiskt  
och ekonomiskt ansvar för uppvärm-
ningen men stänger sina gränser.  
Varför är det så viktigt att förstå vår  
tids nya flyktingar  
– klimatflyktingarna  
– och vad är det som 
måste göras nu? 

Med Shora Esmailian, 
journalist och författare.

Värdefullt 
I vårt nyöppnade källarvalv från 
1700-talet visar vi ovärderliga föremål 
ur museets samlingar, sällan visade för 
allmänheten. Till utställningen finns 
en app. Appen heter ”Värdefullt”. Där 
finns texterna översatta till teckenspråk, 
engelska eller lättläst svenska.

Göteborgs födelse
Välkommen att ta en tur genom 
1600-talets Göteborg, kika in i de 
privilegierades överdådiga barocksalong 
och glöm inte att besöka stadens fattiga 
kvarter. Utställningstexterna finns 
tillgängliga på teckenspråk i appen 
Göteborgs födelse.

Stadsbiblioteket
Måndag 6 maj

OBS!  
Denna föreläsning kan  

du besöka den 6 maj, inte 
på teckenspråkets dag.

Du hittar oss på  
Götaplatsen.

I samarbete med Chalmers Initiative  
for Innovation and Sustainability 
Transitions.

Plats: Trappscenen 
Detta program teckenspråktolkas.
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Göteborgs stadsmuseum
Fasta utställningar med teckenspråk

Urbanum
Följ med på en resa som börjar redan 
innan Göteborg fanns. I Urbanum finns 
en bio. Filmerna har svensk undertext, 
är teckenspråkstolkade och syntolkade.

Du hittar oss på  
Norra Hamngatan 12. 

Entréavgift tillkommer.
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Teckenspråk i fokus 2019 arrangeras av Teckenspråksforum, 
Göteborgs Stad tillsammans med Göteborgs konstmuseum. 
Syftet är att: 

 » Öka tillgängligheten och sätta fokus på teckenspråket

 » Synliggöra teckenspråk på stadens arenor

 » Öka kunskapen kring teckenspråk och dövas livsvillkor

 » Öppna upp för delaktighet
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Teckenspråk i fokus 2019 arrangeras i samarbete med: 


