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Öppet för alla

Göteborgs konstmuseum

14 maj 1981 var en historisk dag då Sveriges riksdag erkände teckenspråket som dövas första språk och undervisningsspråk. Sedan dess
uppmärksammas Teckenspråkets dag den 14 maj. 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 2009:900).

Fri entré för dig som besöker
Teckenspråkets dag. Hela programmet
är på svenskt teckenspråk och tal.

Fredag 12 maj kl 10–16
10.15–11 Normkritiska perspektiv:
fokus på språknormen
Föreläsare: Malin Kvitvaer
Föreläsningen handlar om vikten av
normkritiska perspektiv, med särskilt
fokus på språknormen, och hur normer
hänger ihop med makt.
Plats: Hörsalen
10.15–11 Visning av utställningen
om Tove Jansson
Gå på en visning som tar dig genom
Tove Janssons bildvärld. De flesta
känner nog Tove Jansson genom berättelserna om Mumindalen, men hennes
konstnärskap omfattar mycket mer.
Plats: Tove Jansson-utställningen,
samling översta etagen
11.00 Utdelning av
hedersomnämnande
Plats: Hörsalen

11–15 Lär dig tecken
Plats: trappan i entrén
11.15–12 Dövas tvåspråkighet
Föreläsare: Krister Schönström
Föreläsningen handlar om dövas tvåspråkighet. Vad är det för skillnader
mellan dövas och hörandes tvåspråkighet?
Krister avslutar med att redogöra för
pågående forskning inom fältet.
Plats: Hörsalen
11.15–12 Prova på skrapkartong
Tove Jansson var skicklig på att skapa
bilder i skrapkartong. Ta chansen att
prova på detta spännande material du
med.
Plats: Studion. Ingång från nedre
etage i Tove Jansson-utställningen
12–13.30 Lunch

13.30–14.15 Att välja dövhet
– en adoptivpappa berättar
Föreläsare: Conny Noren
En pappa till två döva barn, en ettåring
med cochleaimplantat och en åttaåring
utan. I sin föreläsning berättar han om
de val de gjort i familjen, och det svåra
beslutet att tacka ja till en CI-operation.
Plats: Hörsalen

14.30–15.15 Att du inte tänkt
på det!
Föreläsare: Päivi Fredäng
Föreläsningen berör frågor kring hur
professionella möten mellan döva och
hörande kan skapas. Päivi lyfter fram
likheter och skillnader i den hörande
världen och i dövvärlden!
Plats: Hörsalen

13.30–14.15 Visning av
utställningen om Tove Jansson
Gå på en visning som tar dig genom
Tove Janssons bildvärld. De flesta
känner nog Tove Jansson genom berättelserna om Mumindalen, men hennes
konstnärskap omfattar mycket mer.
Plats: Tove Jansson-utställningen,
samling översta etagen

14.30–15.15 Prova på
skrapkartong
Tove Jansson var skicklig på att skapa
bilder i skrapkartong. Ta chansen att prova
på detta spännande material du med.
Plats: Studion. Ingång från nedre
etage i Tove Jansson-utställningen
15.30 Programmet avslutas
17.00 Museet stänger

...fortsättning

Göteborgs konstmuseum
Tove Jansson – vem var det?
I februari 2017 öppnade Göteborgs
konstmuseum en utställning med verk
av Tove Jansson. Utställningen visar
Tove Janssons färgstarka liv och arbete.
Den presenterar hennes många karriärer
som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, serietecknare och skapare av de
världsberömda Muminfigurerna.
Utställningen visas på Göteborgs
Konstmuseum 11 februari–21 maj 2017.
Vissa delar av Tove Janssonutställningen
har sparsam belysning för att skydda
målningarna.

Att tänka på när du besöker
Konstmuseet
• När du kommer in i entrén ska du låsa
in väskor och ryggsäckar. Gäller inte
mindre handväskor.
• För att kunna låsa med nyckeln behövs
en gammal 5-krona. Den får du tillbaka
när du hämtar väskorna efter besöket.
• 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. I Tove Jansson-utställningen är
det endast tillåtet där du ser denna
symbol:

Tips
Passa även på att gå
runt på resten av museet.
På olika ställen i museet
finns QR-koder för att
se filmer om konsten på
teckenspråk. I entrén
finns en karta över var
alla QR-koder finns.

Stadsbiblioteket
Programmet teckenspråktolkas.

Söndag 14 maj kl 10–16
14.00 Sagostund på
teckenspråk för barn
För barn från cirka 2,5 år. Sagoläsare är
Åsa Lindström som är teckenspråkig
men själv hörande.
Plats: Barnavdelningen
15.00 En fantastisk trollerishow för hela familjen
Trollar gör den enastående vetenskapsmagikern AsonBsonCson.
Åsa Lindström teckenspråkstolkar
programmet.
Plats: Barnavdelningen

14.00 Hur är det att vara döv?
Isabel Engwall berättar tillsammans
med Gabriel Jim Nal och Mikael
Sundberg om sin bok 13 döva kvinnor
i tystnadens Sverige. De vill med boken
dokumentera dövas historia och skapa
en större förståelse för dövas situation
idag. Plats: Trappscenen
I samarbete med Teckenspråksforum.

Alfons Åbergs Kulturhus

Göteborgs Stadsmuseum

Entreéavgift tillkommer.

Fri entré för dig som besöker Teckenspråkets dag.

Söndag 14 maj

Söndag 14 maj

10.00 Välkommen
10.00–14.00 SPRÅKBUSSEN
Språkbussen demonstrerar pedagogiskt teckenmaterial. Barn och vuxna får
möjlighet att testa ”Puffarna” -appar om
känslor.
12.00 Barnteater:
Var är Bus-Alfons?
Tal och tecken med Maria Björklund.

13.00 Barnteater:
Listigt, Alfons Åberg!
Med Maria Björklund.
14.30 Caligaris Minivarieté
Överraskningar utlovas av Tord
Caligari från Barnkanalens program
”Mysteria”.
16.00 Alfons Åbergs Kulturhus
stänger för idag

13.00 Visning av utställningen
Musiklivet i Göteborg
1955–2018
Teckenspråkig guidning av Bert
Liljeholm Brännström som lyfter fram
tidsandan från 1955–2018. Följ med
till arenor, svartklubbar och bortglömda
dansgolv i en historisk resa genom
Göteborg. Möt artisterna, se platserna,
fotografier och föremål. Utställningen
bygger på material ur museets samlingar
och en stor mängd unika inlån från privatpersoner. Programpunkten taltolkas.
Plats: Samling i foajén

Övriga utställningar med
teckenspråk:
Urbanum
Följ med på en resa som börjar redan
innan Göteborg fanns. I Urbanum
finns en bio och filmerna har svensk
undertext, är teckenspråkstolkade och
syntolkade.
Värdefullt
I vårt nyöppnade källarvalv från
1700-talet visar vi ovärderliga föremål
ur museets samlingar, sällan visade för
allmänheten. Till utställningen finns
en app: ”Värdefullt”. Där finns texterna
översatta till teckenspråk, engelska eller
lättläst svenska.

Göteborgs födelse
Välkommen att ta en tur genom 1600talets 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”.
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Teckenspråkets dag arrangeras av Teckenspråksforum Göteborgs
Stad och Göteborgs Konstmuseum i samarbete med Göteborgs
dövas förening, Alfons Åbergs Kulturhus, Göteborgs Stadsmuseum
och Stadsbiblioteket.
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