V E L KOM ME N TIL FOTOUTSTIL L I N G EN

“FRA TALL TIL MENNESKE”
AV IFFIT QURES H I

Lørenskog er en kommune i konstant endring. Vi vokser oss stadig større, og
mange nye mennesker finner veien hit til oss. En del av de nye innbyggerne
våre kommer fra andre land på grunn av arbeid, flukt eller fordi familiene
deres bor her. For å vise mangfoldet i kommunen har vi laget en utstilling
som setter fokus på disse menneskene og deres nye liv her.
Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hva har de opplevd eller ofret for å starte
et nytt liv i Norge? Hvem er de som jobber frivillig for å hjelpe disse å starte
et nytt liv i Norge? Kan det være at det er mer som forener oss enn skiller
oss?
Prosjektet «Fra tall til menneske» ønsker gjennom en tekst- og portrettbasert
fotoutstilling å gi enkeltmennesker bak tall og statistikk et ansikt. Utstillingen
er et samarbeid mellom Lørenskog hus og Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune og utføres av fotojournalist Iffit Qureshi. Hun har
blant annet stått for prosjektet “Humans of Oslo” og boka “Oslofolk”, hvor
hun intervjuet og portretterte over to tusen mennesker. I Lørenskog har Iffit
tidligere gjennomført utstillingen “Dette er Lørenskog!”.
Vi ønsker hjertelig velkommen til en utstilling vi håper vil både engasjere og
bidra til refleksjon!
Hilsen Lørenskog hus og Flykning - og innvandrertjenesten i Lørenskog
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PRO GRAM
1 5 . JU NI

Kl. 18.00 Musikk ved elever fra Musikk- og kulturskolen
Kl. 18.10 Ordfører Ragnhild Bergheim og Nasrullah Qureshi åpner utstillingen

1 6 . J U NI

Kl. 10.00-11.00 Foredrag av utstiller Dona A. Gashi i Lørenskogrommet i biblioteket
Kl. 11.00-12.00 Omvisning av utstiller Iffit Qureshi i Kunstsalen
Kl. 13.00-14.00 Omvisning av utstiller Iffit Qureshi i Kunstsalen
Kl. 14.00-15.00 Foredrag av utstiller Dona A. Gashi i Lørenskogrommet i biblioteket

2 2 . J U NI

Kl. 18.00 Foredrag av utstiller Dona Gashi i Lørenskogrommet i biblioteket
Kl. 19.00 Visning av filmen «Middelhavet» i sal 1. Gratis for publikum

..................................

FOTO U TSTILLIN G :

FØR JEG KJENTE DEG
I biblioteket åpner Dona A. Gashi samtidig sin utstilling «Før jeg kjente deg».
Utstillingen er en fotografisk dokumentar, om sin mors flukt fra Kosovo.
Med utstillingen forsøker hun å gjengi et liv som har blitt offret i et forsøk på
å finne beskyttelse og fred.
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