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Kultur Karlshamn visar Moustafa Janos
utställning Every Person Has Lost
Something på Karlshamns Konsthall den
6-14 december

Dessutom kommer flera helt nya bilder att visas för första gången i en
extended exhibition.

Kultur Karlshamn har under en längre tid arbetat för att få möjlighet att visa
Moustafa Janos digitala fotografiska montage från krigets Syrien. Bilder som



via sociala media har spridits världen över och väckt stor uppmärksamhet. På
ett gripande sätt skildrar Moustafa Jano situationen i Syrien genom sina
symboliska bilder.

Moustafa Jano, grafisk designer med eget företag från Aleppo och examen
från konsthögskolan i Damaskus, fick fly när kriget bröt ut på allvar.
Inbördeskriget i Syrien har sedan sin start växt till en av de värsta
konflikterna i modern tid. Alla som flyr där ifrån gör det för livet. Moustafa
Jano förlorade sitt fredliga familjeliv när han flydde i en gummibåt över
Medelhavet. Idag bor han utan sin familj på Guö flyktingförläggning i
Karlshamn.

Hans bilder är digitala montage uppbyggda av både egna fotografier och
bilder som publicerats på internet för fri användning. Bilderna har fått en
världsomspännande spridning och bilden med en gråtande Pikachu som sitter
bredvid en liten pojke framför ett sönderbombat hus har spridits i över 100
tidningar världen över. Bilderna har under hösten visats på Fotografiska i
Stockholm, vid påvens Sverigebesök i Malmö och senast på landshövdingens
residens i Karlskrona.

Under utställningsperioden kommer samtliga årskurs 6-9-klasser i kommunen
att erbjudas uppleva utställningen och samtal kring denna. Bussar kommer
att transportera eleverna till och från utställningen.

Kultur Karlshamn visar Every Person Has Lost Something - extended exhibition
på Karlshamns konsthall mellan den 6 och 14 december. Lena Sandgren,
ordförande i kulturnämnden, inviger utställningen den 6 december kl.16.
Därefter kommer Moustafa Jano att berätta om sina bilder.

Medierna hälsas välkomna den 5 december kl. 15, då det finns tillfälle att
möta konstnären för intervju under uppbyggnaden av utställningen.

Öppettider: vardagar kl.16-18, torsdagen 8 december kl.16-19 samt lördag
kl.11-15 och söndag kl.13-17

För mer information om utställningen kontakta Simon Berg,
kultursamordnare Kultur Karlshamn, tel 0454-812 46



Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter
varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i
Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.
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