Bilaga Program 2020 Rörelsernas museum
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Sammanfattning arrangemang Rörelsernas museum 2020:
Totalt genomfördes 50 program varav 2 st var utställningar, 2 st flerdagars-konferenser (Safe Havens
& Onlineforum: Våld mot kvinnor, femicide, feminicide och transcide i Sverige, från dåtid till Covid19). Merparten av programmen medskapades av organisationer, nätverk och forskare tillsammans
med Rörelsernas museum. Under det första kvartalet kunde Rörelsernas museum ta emot besökare
men från och med mars sändes flera program digitalt med närvaro av en mycket begränsad publik,
närmare 450 personer deltog fysiskt på något av programmen under 2020.
Vi ger här en kortfattad statistik över hur stor räckvidden har varit på museets digitala sändningar.
Museet har för sina livesändningar använt sig av Facebook och Vimeo. De flesta sändningarna har
även visats live på hemsidan.
På Facebook finns det 32 videos publicerade. Totalt har dessa fram till mitten av december 2020
genererat drygt 40 000 visningar sammanlagt varav närmare 6 000 har sett filmerna i sin helhet.
Totalt har 90 000 minuter spelats upp och filmerna som har gått bäst är dessa: Flip the script,
sändningarna från Afrosvenska veckan 3-10 oktober samt MoM-litteraturserien med författaren
Lizette Romero Niknami.

Safe Havens - Freedom Talk #5 Freedom Talk @Safemuse

Plats: Sändning från Safemuse
Dag 15 januari 2021
Tid: 14:30
Engelska/English
After four days of rich discussion in November with 164 international registered participants and
an open webinar presenting two round tables in December during the Global Stream, Safe Havens
continues Freedom Talks series with an interesting conversation. Including artistic
presentations, the event will be about breakdance battling across the Atlantic focusing on the
situation of street dancers and artists inviolent Guatemala (information also in Spanish).
The event is produced in collaboration with Safemuse and it will be live streamed on Friday, Jan 15th
2020.
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En antirasistisk blick! Digital workshop med illustratör
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 29 dec 2020
Tid: 13:00
Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Denna workshop är för dig
som vill lära dig mer om hur vi via illustrationer kan berätta om rasism och aktivt i vårt skapande
verka antirasistiskt. Workshopen leds av Hanna Böhm, verksam illustratör, som bland annat arbetat
med vikten av representation i barnlitteratur.

Webinar Safe Havens Global Stream 2020 on 3 December
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 3 dec 2020
Tid: 13:30
Engelska/English
Following four days of rich discussion and 164 international registered participants
during the Safe Havens Global Stream 10 – 13 November, the Safe Havens Webinar
will host 24 international resource-givers and policy makers in fields pertinent to
freedom of artistic expression and the protection and defence of at-risk artists.
Twelve key funders and policy institutions are invited to directly comment on the
report, the recommendations and tendencies highlighted in November’s Global Stream.
An additional twelve discussants will add further perspective. Two Round
Tables will be introduced and moderated by Karima Bennoune, current UN Special
Rapporteur in the Field of Cultural Rights, and Farida Shaheed, the first and former
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UN postholder.
Confirmed panellists and discussants to date include the Swedish Arts Council; the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs; the Martin Roth Initiative; Prince Claus Fund;
IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies); EU Protect Defenders; El
Mawred; Freemuse, ICORN; the Artists at Risk Connection; Culture Action Europe; Freedom House;
University of Hildesheim UNESCO Chair; York University Centre for Applied Human Rights; Artist
Freedom Initiative, Perpetuum Mobile/Artists at Risk; Artists Protection Fund and others.

Två-dagarsforum
Onlineforum: Våld mot kvinnor, femicide, feminicide och transcide i Sverige, från dåtid till Covid-19
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 25 nov och 28 nov 2020
Tid: 13:00-17:00
Rörelsernas museum vill under hösten 2020 tillsammans med civilsamhället bidra till att rikta
strålkastarljuset på våld mot kvinnor, femicide, feminicide och transcide. Detta görs i form av ett
digitalt forum där gränsöverskridande perspektiv baserat på gräsrotsrörelser utforskas och
presenteras. Arrangemangets syfte är att lyfta fram röster från olika gräsrotsrörelser i Sverige
samt belysa internationella rörelsers insatser för att dra lärdomar och uppmuntra till solidaritet.
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Safe Havens - #4 Freedom Talk @Uyghur PEN
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 23 nov 2020
Tid: 14:30
In the panel, Dolkun Isa (President, World Uyghur Congress), Jewher Ilham (Associate, Worker’s
Rights Consortium), Kaiser Al ÖzHun (President of International Uyghur PEN centre) and Nury
Turkel (Commissioner on the US Commission on International Religious Freedom)
with Sairagul Sauytbay and Razigul Asim as witnesses of the Chinese genocide policies will have a
conversation. The panel “Never Again” will be moderated by Dr. Rune Steenberg.
Since 2014, the Chinese government has employed sophisticated surveillance technology in the
Uyghur Autonomous region (East Turkistan), primarily to monitor China’s Uyghur ethnic
minority. China has also created internment camps where it has detained more than million
Uyghurs, ethnic Kazakhs, Hui, and members of other Muslim groups, as well as some Uyghur
Christians, in specially built internment camps or converted detention facilities in Xinjiang and
subjected them to forced disappearance, political indoctrination, torture, psychological and
physical and psychological abuse, including forced sterilization and sexual abuse, forced labour,
and prolonged detention without trial because of their religion and ethnicity. The whereabouts of
hundreds of prominent Uyghur intellectuals, doctors, journalists, artists, academics, and other
professionals, in addition to many other citizens, who were arrested or detained remained
unknown.

Flip The Script- Konferens
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 21 nov 2020
Tid: 13:00
Flip the Script är en årlig konferens som arrangeras av, med och för transnationellt adopterade. Flip
the Script vill lyfta transnationellt adopterades röster och erfarenheter. Generellt betyder termen ”Flip
the Script” att vända på det vanliga perspektivet eller att ifrågasätta normen. I samhällsdebatten
hörs en mycket begränsad och ensidig bild av transnationell adoption där företrädelsevis ickeadopterades röster hörs. Konferensen görs i samarbete med Rörelsernas museum.
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Migration och Kulturarv

Plats: Rörelsernas Museum/ONLINE
Dag: 16 november 2020
Tid: 18.00-20:00
Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att
vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration,
mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?
Panelsamtal med historikerna Malin Thor Tureby och Jesper Johansson som skrivit boken Migration
och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019, samt
med representanter för Malmö museer, Malmö stadsarkiv och Teater InterAkt. Programmet görs i
samarbete med Malmö universitet.

Social rättvisa och konst, konstworkshop för barn
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 14 nov 2020
Tid: 13:30
INSTÄLLD
Konstworkshop för barn mellan 8-12 år. I denna workshop skapas en situation där genus och identitet
kan visualiseras. Workshopen blir en trygg plats där vi fotograferar och använder oss av olika
kroppsställningar för att förmedla olika bilder av oss själva.
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Safe Havens Conference Global Stream
Safe Havens Conference Global Stream, NOV 11–13
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 11-13 nov 2020
Tid: kl.10.00-13.00
Engelska/English
Safe Havens Global Stream 2020 includes five, one-hour long ‘Main Hives’ animated by inspirational
activists discussing a broad, currently crucial theme. Participants will be invited to propose ‘Sub Hives’
that follow in smaller break-out groups, on specific themes, languages or issues, linked to the main
topic. Main Hives will be accessible to the conference participants.
A report of the November conference will be discussed in a one-day webinar including the artistic
interventions curated by Safemuse on Thursday, December 3 for international NGOs, institutions,
policy-makers and funders. Reacting to the recommendations from Safe Havens in November, they
will respond regarding their collective vision for the way forward.

"Our Questions" - Curation As Healing
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 7 nov 2020
Tid: 13.00-15.00
Engelska/English & Svenska/Swedish
INSTÄLLD
“CURATION AS HEALING” focuses on curating afro-diaspora oral histories as a practice of care and
healing. At this event we will explore different subjects through discussions of generational, collective,
and individual trauma, social justice and memory as we work on pathways to healing. The event will
be taking place on Nov 7at Rörelsernas museum, in Malmö Sweden.
7

Release av musikvideon "Fredens fågel"
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 3 nov 2020
Tid: 18:00
Musikvideon Fredens fågel bygger på en verklig händelse. ”När jag hängde på taggtråden till Turkiet
och såg friheten kom uppslaget till dikten till mig. Jag har arbetat med text och tonsättning i flera år
och i våras blev det en musikvideo.”
Rörelsernas museum har glädjen att visa för första gången musikvideon av låten ”Fredens fågel” av
Reza Rezaie, regisserad av Mehdi Seleki. Videon är en poetisk skildring av längtan till friheten och den
ständiga kampen för demokrati.

Safe Havens Freedom Talk #3 @indexoncensorship / ”Disease control”
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 30 okt 2020
Tid: 14:30
Engelska/English
After hosting two interesting conversations reflecting on the Balaha case and arts and culture in
Southeast Asia, this time Safe Havens Freedom Talks series offers a panel on how Covid-19 is affecting
press freedom globally, as researched and presented by Index on Censorship in the
project Disease Control.
The panel discussion titled Disease Control features a frontline journalist and representatives of both
Index on Censorship and Justice for Journalists.
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Social rättvisa och konst, konstworkshop för barn
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 24 oktober 2020
Tid: 13.30
Hur stor är vår familj?
Under denna workshop fortsätter vi arbeta med kulturell identitet och tolkningar av ordet “familj”.
Varje deltagare kommer att skapa sitt eget visuella språk med färger och bilder som är bekanta för
dem och vi reflekterar tillsammans över olika kulturell identiteter. Vi skapar tillsammans en stor
installation med silhuetter, tyg, skuggor och olika berättelser.

Migration, jämställdhet och stress
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 23 oktober 2020
Tid: 08.30-12.00
Språk: Farsi
INSTÄLLD
Inbjudan riktar sig till dig som identifierar dig som kvinna och som på ett eller annat sätt har
erfarenhet av migration, antingen kommit till Sverige nyligen eller bott här en längre tid. Vi bjuder in
dig till en workshop som handlar om att diskutera och dela olika erfarenheter kring stress,
jämställdhet och migration. Det är erfarenheter som formar vår gemensamma historia och de är
viktiga för att förstå det samhälle vi lever i idag.
Samarbete med Länsstyrelsen, Malmö stad och Rörelsernas museum
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Samtal om hotet mot demokratin - Att agera är lika viktigt då, som nu, som alltid
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 23 okt 2020
Tid: 17:30
I samband med regeringens internationella konferens om Förintelsen (26–27 oktober 2020) planerade
Rörelsernas museum och Raoul Wallenberg Academy att samla till interaktiva samtal om hotet mot
demokratin - Att agera är lika viktigt då, som nu, som alltid. Programmet har bytt format med tanke
på Covid-19 och framskjuten Förintelsekonferens, men samtliga parter (RWA och Rörelsernas
museum) kom fram till att samtalet måste äga rum då högerextremism och dom olika formerna av
rasism inte tar paus.
Programmet bjuder på en föreläsning med Jonathan Leman från Expo och panelsamtal med Tina
Askanius, universitetslektor Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö
universitet; AMANAH är ett projekt som är baserat på en personlig relation och dialog mellan imam
Salahuddin Barakat and rabbin Moshe-David HaCohen, som representanter och bryggor mellan deras
respektive församlingar i Malmö. Salahuddin arakat är svensk imam och sunni-muslimsk teolog och
rättslärd. Moshe-David är den officiella rabbinen i Malmös judiska församling och är en ortodox
utbildad rabbin med särskilt intresse för judisk andlighet; Rahel Weldeab Sebhatu, doctorand i Global
Politics vid Malmö universitet och styrelsemedlem för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa at Malmö
University;

Jag låtsas att jag förstår - En gestaltande föreläsning om integration och konstnärliga möten
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 19 okt 2020
Tid: 15.00
10

Communitykulturcentrum bjuder in till Jag låtsas att jag förstår - En gestaltande föreläsning om
integration och konstnärliga möten. Jag låtsas att jag förstår handlar om communitykonst &
scenkonstarbete med nyanlända med erfarenhet av migration. Föreläsningen tar upp delaktighet,
förutsättningar för delaktighet, språk och kommunikation samt etiska dilemman i arbete personlig
erfarenhet & livsberättelser.

Social rättvisa och konst
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 17 okt 2020
Tid: 13.30
INSTÄLLD
Vi tittar tillsammans på konst och bilder där kulturell identitet kan visualiseras. Vårt mål är att göra
workshopen till en trygg plats som ger utrymme till olika tolkningar av ordet “familj”.

Rita mot rasism
Plats: Mångkulturellt centrum - MKC
Dag: 17 okt 2020
Tid: 13:00
I samarbete med bland annat Rörelsernas museum
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Workshopen är en del av den fysiska och digitala utställningen Antirasistiska blickar. Producerad av
Mångkulturellt centrum och Tidskriften Mana. I samarbete med Galago, Helamalmö, Rörelsernas
museum och KRUT.

Jag låtsas att jag förstår
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 17 okt 2020
Tid: 18.00
JAG LÅTSAS ATT JAG FÖRSTÅR - En gestaltande föreläsning om teater, integration och konstnärliga
möten på Rörelsernas museum i Malmö. Jag låtsas att jag förstår handlar om communitykonst &
scenkonstarbete med personer med erfarenhet av migration. Föreläsningen görs i huvudsak av tre
personer ur Teater InterAkts communitygrupp som själva anlänt som ensamkommande till Malmö.

Program afrosvensk vecka 4-10 oktober 2020
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 4-10 oktober
Varmt välkomna till afrosvenska veckan som skapats för att uppmärksamma den 9 oktober.
Rörelsernas museum är medarrangör.
Söndagen den 4 okt
Helamalmö: Black Unity brunch – kick off till den afrosvenska veckan. Workshop om ”Vilka
rättigheter och åtgärder finns när barn utsätts för afrofobi i skolans värld och på sin fritid?”.
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Måndagen den 5 okt
Digitalföreläsning ”Under Huden” med leg. psykolog Hanna Wallensteen, föreläser om vad
hudfärgsbaserad minoritetsstress kan innebära för afrosvenska barn och föräldrar.
Tisdagen den 6 okt
Digitalföreläsning om rasism i vården. Föreläsningen belyser dilemmat med rasism inom vården
baserad på intervjuar med vårdpersonal och patienter.
Fredagen den 9 okt
Skolvisning av filmen Harriet med samtal av Rahel Weldeab Sebhatu.
Fredagen den 9 okt
Minneskonferens för att uppmärksamma dagen då Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln
avskaffades. Med bland annat Åsa Lindhagen, f.d jämställdhetsministern, Kitimbwa Sabuni,
ordförande i Afrosvenskarnas Riksorganisation. Paneldeltagare: Isatou Svenningsson fr
Teskedsorden, Patrick Konde fr Friends, Tomas Amanuel fr Bromma pojkarna, Suad Omar, Rädda
Barnen Göteborg och Nicolas Lunabba fr Helamalmö
Uppmärksammandet av den 9 oktober och den afrosvenska veckan görs i samarbete med ABF
Malmö, Antirasistiska Filmdagar, Malmö mot Diskriminering, Malmö stad och Rörelsernas museum.

Social rättvisa och konst
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 3 okt 2020
Tid: 13:30
Vi kommer att låta oss inspireras av olika konstnärer som arbetar med protestmetoder. Tillsammans
upptäcker vi att konsten kan också vara ett verktyg för att få din röst hörd. Vilken är din hjärtefråga?
Workshopen är för barn och ungdomar.
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Rapid Response (Live): Stadsrummets demokrati
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 30 sep 2020
Tid: 12:00
De senaste månaderna har en rad statyer och andra offentliga verk och deras fall skapat debatt
världen över. En mängd olika frågor har ställts och flera perspektiv har lyfts. Varför är det offentliga
stadsrummet viktigt? Denna fråga har hittills inte varit självklar, men behöver diskuteras för att få en
djupare förståelse för händelserna runt om i världen. Vad är vikten av stadsrummet och offentlig
konst? Finns det olika sätt att förvandla stadsrummet och dess utsmyckning till en övning i
demokrati?
I kommande Rapid Response samtalar Ana María Bermeo Ujueta från Rörelsernas museum med
Victoria Percovich-Gutierrez och Patrick Amsellem om ämnet.

Safe Havens Freedom Talks ArtsEquator
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 25 september 2020
Tid: 14:30
English/Engelska
Safe Havens Freedom Talks presents a panel titled “Arts and Culture in Southeast Asia: Proxy Wars” in
collaboration with ArtsEquator. Artsequator is a digital media platform which covers arts and culture
in Southeast Asia. Our panel of four Southeast Asian speakers, Ann Lee (Malaysia), Katrina Stuart
Santiago (Philippines), T.Sasitharan (Singapore) and R.Sivarasa (Malaysia) will share case studies of
recent arts and culture censorship, and share their insights into the underlying reasons and meanings
of these. Special attention will be paid to the differences and similarities across the region, in
challenges for freedom of expression in the arts in Southeast Asia.
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In.MEM III presentation
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 13 sep 2020
Tid: 15:00
Performance
In.Mem is a work in progress performance. It develops and reflects in a research process on
Identity, movement of people and memory. It aspires to be a place of reflection to all on what these
concepts are and how they interconnect. Collaboration between Orizon Art and Rörelsernas
museum.

Youth Pride 2020

Plats: Rörelsernas museum
Dag: 4 september 2020
Tid: 17:00
Youth pride är till för dig som är HBTQIA+ person och mellan 13-19 år.
År 2020 kommer HaBiTat Q ha häng i samband med Youth Pride på Rörelsernas museum.
Program innehöll: "Gay baking", binders workshop, malmö E-sport annordnar smash turnering, open
scen, fashion X identity, framträdande från Friends for Fun – ett queer anarkistiskt scenkonstkollektiv.
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MoM-litteratur: De försvunna av Lizette Romero Niknami
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 1 september 2020
Tid: 19:00
Den 1 september lanserar Rörelsernas museum programserien MoM-litteratur och först ut är Lizette
Romero Niknami med sin debutbok De försvunna. Med sig har Lizette gästerna Amanda Espinoza,
Galo Espinoza, Mimounah Alma och Bereket Hailemariam. Författaren Lizette Romero Niknami
debuterar med De försvunna, en berättande poesibok som utgår ifrån 1970-talets militärdiktaturer i
Chile och Argentina. De försvunna ställer frågor om tid, förflyttning och arv, om våldets kausalitet och
om huruvida det alls går att tala om det mest fruktansvärda.

Fem läser högt – Mammorna av Alexandra Pascalidou
Plats: inspelning
Dag: premiärvisning 30 juli 2020
Se fem framträdande personligheter läsa högt ur Alexandra Pascalidous gripande bok Mammorna.
Berättelser från verkligheten om att se sina barn växa upp som kriminella. Om att få samtalet från
polisen mitt i natten. Om när ens barn skjutits till döds, eller bragt en annan människa om livet.
Röster som läser:
Chris Schenlaer, verksamhetsledare för Inkonst i Malmö
Susanna Dzamic, programledare SR
Nadia Jebril, journalist och programledare SVT och SR
Mustafa Al- Mashhadanis, skådespelare
Rena Baledi, projektledare på Rörelsernas museum
Jonas Jarl, konstnärlig ledare för Södra Communityteatern

Rapid Response (LIVE): Vad betyder Black Lives Matter för Sverige?
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Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 18 juni 2020
Tid: 12:00
Under de senaste veckorna har världen uppmärksammat Black Lives Matter-rörelsen och de
hundratals demonstrationer som anordnats efter att George Floyd kvävdes till döds av poliser i
Minneapolis den 29 maj. Även i Sverige har flera demonstrationer och andra sorters protester
arrangerats för att stödja rörelsen och ta ställning mot polisbrutalitet. Samtidigt som etablerade
medier avfärdat protesterna har afrosvenska aktivister använt tillfället till att även lyfta strukturell
rasism och afrofobi på hemmaplan. Varför har rörelsen spridit sig som den nu gör? Och vad har den
för betydelse för Sverige? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras utifrån akademiska,
politiska och kulturella synvinklar.

It is ALL about Structures
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 15 juni 2020
Tid: 11:30
English/Engelska
Inom ramen för programmet: Migration Memory Encounters (MME)
In its third year, the 11th program of the Migration Memory Encounters project (MME) is called:
“It is ALL About Structures”. This event will take the form of online broadcasts during June 2020
(15th–30th), hosted by Rörelsernas museum, The Museum of Movements (MoM) in Malmö, Sweden.
We hope to provide a space for considering the visible and invisible things that act upon us, and
which we act upon. With a particular focus on artistic practices, we hope to cover a range of issues,
such as: structural racism and its slow violence; invisible and affective labour; and also
monument/memorial work. The overall aim is to create a space for the sharing of diverse
perspectives at a moment of profound global transformation.
Featured Guests:
Ylva Habel
Jasmine kelekay
Brandie Macdonald
Nivi Christensen
Gita Hashemi
Karim Mortada
Lisa Wool-Rim Sjöblom
About MME:
Migration Memory Encounters project (MME) is a 3-year project, formed in 2017, created as a
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necessary platform for migrant artists to showcase their work, nourish creativity, and begin a vital
conversation with the Swedish society.

SAFE HAVENS - FREEDOM TALKS @MoM
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 5 juni 2020
Tid: 13.00
Engelska/English
Freedom talks @ MoM
Our new programming series Safe Havens Freedom Talks @MoM is closely connected to the annual
global Safe Havens conference which we have organized in Malmö since 2013. The Freedom Talks
@MoM series will once a month focus on issues regarding threats towards artistic freedom, free
press and intangible heritage. Guests in the Freedom Talks @MoM series are extremely
knowledgeble and prolific actors in the global Arts Rights Justice sector – fighting for artistic
freedom.
The Balaha case
In February 2018 Egyptian artist Ramy Essam released a song and music video, Balaha. Lyricist of
the song, poet Galal El-Behairy and Ramy's former social media expert Mustafa Gamal have been
imprisoned in Egypt since. Director of the music video Shady Habash died in custody after being
jailed for almost 800 days.
The music video Balaha and a new campaign video for Shady Habash, produced together with
artist Ganzeer will be screened in the context of the conversation and you will be able to ask
questions through social media.
Meet Ramy Essam, rock artist, human rights defender and an important voice in the Egyptian
revolution, in conversation on the Balaha case with Alfons Karabuda from UNESCO founded
International Music Council (IMC), Andra Matei, Director of Avant-Garde Lawyers – Defending
Artists. Sanni Kahilainen, campaign leader and with Ole Reitov, consultant and founder of
Freemuse as the moderator.
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International Museum Day
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 18 maj 2020
Tid: 12:00
International Museum Day antogs 1977 med avsikt att öka medvetenheten om museernas betydelse i
samhällsutvecklingen. Dagen arrangeras av ICOM (International Council of Museums) och har 2020
temat “Museums for Equality: Diversity and Inclusion”
Rörelsernas museum vill uppmärksamma dagen genom att bjuda in museipedagogen Ellika Kyndel
och Pernilla Pusa, bildarkivarien på Norrköpings stadsmuseum till ett livesänt samtal där de berättar
om sina erfarenheter med utställningen ”Medlöperi och motstånd, om nazismen i Norrköping – då
och nu”.

Vernissage - Människor och idéer i rörelse
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 14 maj 2020
Tid: 12:30
Torsdagen den 14 maj invigs utställningen Människor och idéer i rörelse som skapas direkt på
Rörelsernas museum gatufönster. Det är konstnären Daria Bogdanska som har fått uppdraget att
tolka det arbete som ligger bakom framväxten av, och visionen om Rörelsernas museum.
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Rapid Response Live: Pressfrihetens dag 3 maj
Plats: Rörelsernas Museum/ONLINE
Dag: 3 maj 2020
Tid: 17:00
Pressfrihetens dag – Är tryckfriheten under press i Europa på grund av Covid 19?
Söndagen den 3 maj har av FN utropats till World Press Freedom Day. Rörelsernas museum
arrangerar ett samtal i serien Rapid Response – Live, om hur pressfriheten sätts under tryck när
länder hamnar i en eller annan form av undantagstillstånd med anledning av Covid-19 pandemin.
En utblick mot Europa utifrån exemplet Ungern. Erik Halkjaer ordförande för Reportrar Utan
Gränser i Sverige och András Dési, mångårig redaktör på den ungerska tidningen Népszabadság
och senior advisor till Reportrar Utan Gränser i Paris, samt Maria Georgieva frilansjournalist och
tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Moskva, samtalar med moderator Zandra Thuvesson.

Del proyecto a la realidad. Trabajo con grupos vulnerables
Plats: ONLINE
Dag: 14 april 2020
Tid: 19.00
Rörelsernas museum deltar I “Del proyecto a la realidad”
Como parte de las actividades que #MuseoUPAEPContigo ofrece a través de la plataforma de
Facebook, te invitamos a acompañarnos en el panel en vivo: Del proyecto a la realidad. Trabajos con
grupos vulnerables.
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Skrivworkshop Your Silence Will Not Protect You
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 31 mar 2020
Tid: 17:00
Inställd pga Covid-19
SKRIVWORKSHOP "YOUR SILENCE WILL NOT PROTECT YOU" på Rörelsernas museum i Malmö.
Workshopen är för alla som identifierar sig som kvinnor och alla som identifierar sig som
transpersoner. Kursen leds av författarna Felicia Mulinari, aktuell med diktsviten "Det som inte kan
utplånas" och Nioosha Shams som i år debuterar med romanen "Om det regnar i Ahvaz".

Galapremiär • Jozi Gold
Plats: DOC Lounge Malmö/ONLINE
Dag: 24 mars 2020
Tid: 19:00
I samarbete med Rörelsernas museum
Doc Lounge Malmö presenterar en miljömässig skräckfilm dokumentärfilmen Jozi Gold. Filmen är ett
porträtt av en orädd miljöaktivist i stilettklackar som slåss för att den mäktiga gruvindustrin ska ta
sitt ansvar. Jozi Golds planerade premiär på biograferna den 3 april kommer nu att kompletteras med
en digital release med livesänt Q&A för att anpassa lanseringen till rådande läge och samtidigt göra
filmen tillgänglig för så många som möjligt.
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Vernissage och utställning av #Malmöfritidsgårdar
Plats: Rörelsernas Museum - MOM
Dag: 20 och 21 mars 2020
Tid: 11.00-17.00
I några månader har några ungdomar från olika fritidsgårdar i Malmö, tillsammans med fritidsledare
och i samarbete med Rörelsernas museum planerat en fototävling för unga Malmöbor. Nu, under
mars månad 2020 visar vi äntligen alla fina bidrag som vi fått in i en utställning.
”Projektet syftar till att utmana ungdomar och oss själva i vad som är möjligt att genomföra. Genom
att inspirera unga till att tänka utanför boxen och våga lämna sin trygghetszon, bidrar vi till att bryta
barriärer mellan olika områden i vår stad. Vi gör så att ungdomar träffas och vågar prova på nya
saker tillsammans.” – säger Zlatan Ligic, fritidsassistent på Sofielunds fritidsgård.

Vernissage: Antirasistiska blickar - om bilders makt och mening
Plats: Mångkulturellt centrum - MKC
Dag: 13 mar 2020
Tid: 18:00
I den mobila utställningen ”Antirasistiska blickar” får du möta olika typer av bilder. Med hjälp av
kunskapsbanken Bilders Makt lär vi oss om hur rasistiska bildtraditioner och stereotyper upprätthåller
rasism. Men det centrala i utställningen är bilder som är avsedda att göra det motsatta, nämligen
motverka rasism.
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Dialogmöte - förslag om permanent verksamhet – Rörelsernas museum
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 12 mars 2020
Tid: 17:00
Museet har fått regeringens uppdrag att under våren 2020 ge ett skarpt förslag för hur ett fullskaligt
Rörelsernas museum i Malmö̈ kan se ut. Den 12 mars bjuder vi därför in er till ett dialogmöte för att
presentera och diskutera det preliminära förslaget som vi tagit fram i samarbete med den
internationella museikonsulten GSM, utifrån de många samtalen och diskussioner vi har haft med
våra besökare under processens gång, innan vi är redo att presentera förslaget för regeringen.

Nattbio: Born in Flames, en feministisk filmklassiker!

Plats: Rörelsernas museum
Tid: 23:30-02:00
I samband 8 mars, internationella kvinnodagen bjuder Rörelsernas museum, Antirasistiska filmdagar
(ARF) och Malmö Queer Filmfestival in till en nattvisning av den lesbiska, feministiska filmklassikern
Born in Flames regisserad av Lizzie Borden. Eventet vänder sig till de som identifierar sig som kvinnor
och transpersoner.
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Rapid Response (Live) Ett historiskt första maj på tomma gator –1889 till idag
Plats: Rörelsernas museum/ONLINE
Dag: 27 april 2020
Tid: 11.00
Att demonstrera på första maj är en 130-årig tradition i Malmö. Klockan ett 1890 marscherade 15
000 personer från Gustav Adolfs torg till Rörsjömarken, och varje år sedan dess har
demonstrationståg ordnats. I år bryts den traditionen för första gången. Med utgångspunkt i en
livesänd föreläsning om Malmös första maj-historia med professor i historia, Roger Johansson vid
Malmö universitet, diskuterar vi dagens betydelse och framtidens organisering i ett interaktivt
samtal på Rörelsernas museum.

Svensk Pressfrihet under Press
Plats: Rörelsernas museum
Dag: 4 mars 2020
Tid: 11:30-12.30
Att snabbt reagera på samtidsfrågor och göra arrangemang kring dessa för att fördjupa kunskapen
hos allmänheten, är en av Rörelsernas museums styrkor. ”Rapid Response” är Rörelsernas museums
lunchserie där besökarna erbjuds lättare förtäring och föreläsning.
Den 4 mars kommer Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan att prata på temat: ”Svensk pressfrihet
under press” och då lanseras programserien Rapid Response.
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OUR QUESTIONS - LIVE EVENT

Plats: Rörelsernas museum
Dag: 29 februari 2020
Tid: 12.00
Engelska/English/Svenska

OUR QUESTIONS is an innovative, transmedia project that uses video to facilitate a conversation
among people from Africa and the Diaspora from diverse backgrounds. We intend to film people from
Africa and the African Diaspora in Malmö, Sweden and its environs, each of whom will ask questions
and answer those posed by other people. This content will be used to create a video installation that
will be exhibited at the Museum of Movements in Malmö.
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