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Udstillingen undersøger den identitetsmæssige forvandling, mennesker
gennemlever, når de flytter fra én kultur til en anden.
INTRODUKTION

Replacement Migration –
Portraits from the 21st Century
Af Malene Nors Tardrup

Projektet Replacement Migration –
Portraits from the 21st Century fo
kuserer på den kulturelle transfor
mation og udveksling, der finder
sted, når mennesker flytter fra én
kultur til en anden. Med udstillingen
ønsker jeg at belyse identitet under
forandring og reflektere over sam
menhænge, forskelligheder og fæl
les dilemmaer i mødet mellem ‘os’
og ‘dem’. Gennem fotografi, tekst
og lyd skildrer jeg mennesker fra
Europa bosat i den arabiske ver
den og folk fra den arabiske ver
den bosat i Europa. De 34 portræt
ter præsenterer almindelige mænd
og kvinder i aldersgruppen 20-65
år. De repræsenterer 16 forskel
lige nationaliteter, bosiddende i
11 forskellige storbyer i henholds
vis Mellemøsten og Europa. Alle de
medvirkende er opvokset i deres
fødeland, og da de først er flyttet
til deres nye hjemland som voksne,
har de således deres kulturelle bag
grund med i bagagen.
Udstillingens hovedserie, Replace
ment Migration – Portraits from the
21st Century, tager sig ud som en art
antropologisk undersøgelse, dog
uden at søge konkrete svar. I stedet
prøver den gennem sidestilling af
forskelligartede reference- og be
tydningslag at åbne for eftertanke
og nysgerrighed i et forsøg på at
anskue det at være fremmed fra en
anden vinkel. Serien søger at skabe
tvetydighed og udfordre de gængse
forestillinger om det velkendte og
det ukendte. Værkerne fokuserer på
temaer som tilhørsforhold og kul
turel fremmedgjorthed og skal ses i
lyset af, at vi lever i en tid med nye
grænser, nye fjendebilleder, nye ta
buer og nye rammer for gæstfrihed.
Også på det formelle plan tager
projektet visuelt afsæt i en antropo
logisk tilgangsvinkel, hvor jeg afbil
leder personer og deres historier
i de miljøer, de lever i. På fotogra
fierne møder vi dels personerne
på offentlige steder, som de har et
specielt tilhørsforhold til, og dels i
deres hjem – i den private sfære de
har skabt sig i den fremmede kul
tur. For nogen er det vigtigt at gøre
hjemmet til en tryg og velkendt
base, mens andre snarere søger til
flugt i byens offentlige rum. Projek
tet forsøger at rejse spørgsmål om,
hvordan en ny identitet skabes, ude
og hjemme, mentalt og fysisk. Hvor
og hvordan finder den fremmede
relationer, ro og sjælefred i en ny
by, i en anderledes kultur? Når dis
se mennesker åbner deres hjem og
fremviser en del af deres dagligstue
og det liv, der udspiller sig i den, får
vi som betragtere et intimt indblik i
deres personlige måde at integrere
sig i en ny kultur på.
Hvert portræt består altså af to
fremstillinger af samme person

samt en kort tekst, forfattet af den
portrætterede selv, der kort beskri
ver oplevelsen af at trænge igen
nem overfladen på en fremmed by,
lære den at kende og gøre den til
ens egen. Tekst og fotografi tilstræ
ber således at skabe et sammen
sat billede af den enkelte person.
Forhåbningen er, at portrætterne
via deres mangfoldighed og varia
tion er med til at skabe en bedre
forståelse af ‘araberne’ og ‘europæ
erne’ og bidrage til at nedbryde ka
tegorierne ‘dem’ og ‘os’.
I løbet af projektets tilblivelse er
jeg blevet mødt med en utrolig imø
dekommenhed og gæstfrihed af de
personer, som jeg har portrætte
ret. Ligesom jeg er taknemmelig
over, at de ville lukke en nysgerrig
fremmed ind i deres hjem med et
påtrængende kamera, har de por
trætterede påskønnet projektet,
som de har følt ‘talte deres sag’.
Med udstillingen ønsker jeg at sæt
te et andet perspektiv på det at
være fremmed, end det man oftest
oplever – f.eks. i den danske offent
lighed i forbindelse med indvan
drerdebatten. Samlet set udgør
projektet Replacement Migration
– Portraits from the 21st Century et
portræt, som ikke fokuserer på ‘de
fremmede’ i et givent land, og de
fordomme og forbehold dette kun
ne indebære, men i stedet fokuse
rer på det enkelte menneske.

PORTRÆT

Phillipa Mishlawi, brite,
bosat Libanon
Da Malene spurgte mig, om jeg kun
ne tænke mig at deltage i Replace
ment Migration og forklarede mig
baggrunden for projektet, kastede
det mig ud i nogle dybe overvejel
ser omkring, hvad der egentlig hav
de fået mig til at blive boende det
samme sted så længe. Jeg flyttede
til Libanon for 33 år siden, stort set
uden at kende noget til landet. Den
gang i 1970erne havde jeg bare lagt
mærke til, at folk altid fik et drøm
mende, fjernt udtryk i øjnene, når
de nævnte Beirut.
Da jeg kom til Libanon, var det et
land præget af sorg og lidelse, af et
enormt had og stor kærlighed. Det
var et sted, der var så gennemsy
ret af kultur, at det var helt over
vældende; et sted, hvor jeg boede
og følte mig hjemme, hvor folk var
lidenskabelige, venlige, irriteren
de stædige, religiøse, ukuelige og
ekstremt gæstfrie. Det eneste tids
punkt, hvor jeg følte mig uvelkom
men, var da jeg giftede mig og blev
beskyldt for at stjæle en af de få til
bageværende gode partier blandt
de ugifte mænd. Jeg fik i utvetydige
vendinger besked på at rejse hjem
og gifte mig med én af mine egne!
Jeg har taget min nye kultur til
mig, men også holdt fast i min egen
identitet, hvilket min mand har støt
tet mig i. Til at begynde med gjorde

Replacement Migration #24. »Jeg bor i Vestbeirut, hvor støjen er konstant; selv fra min lejlighed på 6. sal, kan jeg høre larmen fra gaden. Jeg
tager til kysten for blot at lytte til lyden af bølgerne.« Phillipa, født i England, bor i Beirut, Libanon

jeg alt, hvad jeg kunne, for at være
så libanesisk som muligt, indtil min
mand en dag sagde til mig: “Hvis
det var en libanesisk kone, jeg ville
have, så kunne jeg jo bare have gif
tet mig med én. Du skal ikke lave
om på dig selv.” Jeg har altså været
heldig ikke at blive presset til at til
lægge mig en helt ny identitet.
At bo i Libanon, som er et dybt po
litisk og stærkt religiøst samfund,
står i skarp kontrast til mit andet

‘hjemland’, England. Under min op
vækst blev det altid indskærpet, at
man aldrig skulle diskutere politik
eller religion, så det var noget af et
chok for mig pludselig at leve i et
samfund, hvor netop religion og po
litik er de gennemgående samtale
emner, og det var et endnu større
chok for mig at blive spurgt om min
holdning. Jeg er stadig ved at dan
ne mig en.
Det er en stor lykke for mig at bo i

Libanon, og jeg får Beirut-abstinen
ser, når jeg rejser ud. Jeg længes
mere og mere efter min familie med
årene. Jeg længes efter duften på
landet i England, gøgens kukken og
påskeliljerne om foråret. Men heldig
vis er min anden store kærlighed –
havet – kun et øjeblik herfra. Når jeg
ser ud over havet, føler jeg mig tæt
på begge mine familier, fordi det er
denne ene forbindelse, jeg har til dem
begge. Kan jeg blot se havet én gang
om dagen, har jeg fred i sindet.

ESSAY

Tre spirer
Af Kristina Valborg Valberg, Overgaden

Tre spirer titter op af jorden og væ
ver sig sammen, når man ser på Ma
lene Nors Tardrups portræt af Rajah
og hendes urtehave. Immigranter
ne i Tardrups portrætserie Replace
ment Migration – Portraits from the
21st Century er alle blevet fotografe
ret i deres bolig samt på det offent
lige eller udendørs sted, de holder
mest af i deres nye hjemland.
Rajah er en marokkansk kvinde, bo
sat i København. Udendøre er hen
des yndlingssted den lille urtehave,
som hun kan se fra sit køkkenvin
due. Hun og hendes familie tilbrin
ger meget tid i haven, og den er på
mange måder hendes private oase.
Eller som hun siger: “Haven er en
lille verden i sig selv.”
I Rajahs dagligstue er der et stort
tæppe, der næsten dækker hele gul
vet. Mønsteret på tæppet er me
get enkelt, sammenlignet med de
opulente tæpper, man ser i de utalli
ge tæppeforretninger i mellemøstli
ge og nordafrikanske byer. Rajahs
tæppe er dybblåt i midten, og langs
kanten er der en meanderbort i
blåt og gyldent, rammet ind af en
bred, cremefarvet bort. Rajah sid
der i den ene ende af sin sofa med
et venligt Mona Lisa-smil. Hun er
iført et rosa tørklæde, der matcher
plaiden over armlænet. På fød
derne har hun et par typiske, ma
rokkanske tøfler med spidse snuder.
Neden under dem ligger tæppet.
Mønstre på ægte tæpper og løbere

er ikke bare tilfældige dekorationer.
Man siger, at ethvert tæppe er et
personligt brev, som væveren har
komponeret. Brevet kan være trist
eller glædesfyldt, eller det kan ud
trykke et ønske om frugtbarhed el
ler rigdom. Motiverne er også vig
tige dokumenter over det sociale
liv, de økonomiske strukturer og
æstetiske normer, der har hersket i
den periode, hvor tæpperne blev til.
De mest almindelige former for
ornamentik er variationer over
et geometrisk repertoire, som er
opbygget af modulationer og kom
binationer af meanderborte, po
lygoner, kors og stjerner. Ganske
komplicerede, men dog harmoni
ske mønstre. Geometrierne i ægte,
arabiske tæpper er identiske med
geometrien i en islamisk have. Både
haver og tæpper trækker på et vo
kabular, der stammer fra de poeti
ske beskrivelser af Paradis i Kora
nen og i Hadith.
En muslimsk have følger adskillige
regler: Den skal være orienteret ind
ad og er altid omkranset af mure el
ler hække. Oprindeligt havde dette
en helt praktisk årsag, da haver ger
ne blev anlagt i ganske rå og golde
omgivelser og derfor skulle fungere
som oaser med rislende vand, dufte
og blomster. I midten af en islamisk
have er der således en fontæne el
ler et springvand, hvorfra der lø
ber vand ad fire kanaler. Fontænen
svarer geometrisk til den polygone
figur, som ofte findes i centrum af
et arabisk tæppe. Den symboliserer
brønden i Paradisets have, og ka
nalerne de fire strømme, som skal
bringe vandet til planter og træer.
Kanalerne inddeler igen haven i fire
kvadrater, som ofte er udformede
som forsænkede bede.

Den islamiske have har været en
stor inspirationskilde til de krist
ne klosterhaver. Klosterhaven var
også et mikrokosmos – en model
af Paradis – som munkene dyrkede
med stor omhu. En klosterhave be
stod normalt af tre større haver: en
have med lægeplanter til klostrets
sygeafdeling, en frugthave og en
urtehave, der forsynede klostret
med fødevarer (selvom vækster
fra frugt- og køkkenhave også blev
brugt i medicinske miksturer). Mid
delalderens klosterhaver var alt
så et væsentligt grundlag for den
samtidige urtemedicin. I haverne
dyrkede man også krydderier som
kanel og spidskommen af frø, som
arabere havde bragt til klostrene.
Næsten ethvert kloster havde sin
egen lægehave og urtegård.
Malene Nors Tardrup, Tuh Azzip, 2005

Således bragte araberne ikke blot
deres religion til Europa, men også
deres urter og deres viden om,
hvordan de skulle anvendes. De
kristne munke anvendte denne vi
den og afviste den ikke som vanhel
lig. Middelalderens munke fandt
desuden stor glæde, ikke blot i plan
ternes anvendelse, men også i de
res skønhed. For eksempel kunne
man finde på at plante frugttræer
og bærbuske rundt om en kirkegård
– alene for skønhedens skyld.
Rajahs private paradis er placeret
midt mellem rå og triste boligblok
ke fra 1970erne. Haven er omgivet
af et træstakit, og der er et geom
trisk system af gangstier mellem de
rektangulære bede. På en træstub
står en krukke med en stor aloe
vera-plante, og i bedet overfor er
et højt træ med en stor krone, der
giver skygge til planterne nedenun
der. Hver kvadratcentimeter i Ra
jahs have er fyldt med forskellige
planter, og i blomsterbedet forrest
på fotoet ser man små spirer på vej
op af jorden.
Rajahs personlige og livfulde for
tolkning af den arabiske have kan
få én til at tænke på romanen Den
hemmelige have af Frances Hodg
son Burnett fra 1910. Titlen asso
cierer til et berømt arabisk, erotisk
værk fra 1500-tallet og handler om
en overgroet og glemt have bag en
kolossal murstensmur. Den svage
lige og mutte lille pige, Mary Len
nox, opdager haven, og sammen
med sin slægtning, den lige så sva
gelige dreng, Colin, opsøger hun
den. Da haven begynder at blom
stre op, gør børnene det samme.
Haven kurerer dem, fordi de her kan
trække sig tilbage og glemme deres
sorger: Colins strenge, pukkelryg
gede far og tjenestefolkene, der har
hemmeligheder for dem. Alt ender
godt, takket være havens hemme
lige mirakler.
Denne ideale tilstand, hvor alt er
godt, og intet ondt kan ramme én,
eksisterer kun i fotografiske øje
blikke. Øjeblikket, hvor Rajah bliver
fotograferet i sin dagligstue, omgi
vet af planter og siddende i en sjals
mønstret sofa. Klik. Den rektangu
lære have med aloe vera-planten,
krydderurterne og den lille spire,
der venter på at springe ud. Klik.
Endnu et lyksaligt øjeblik kunne
være munkene i de middelalderlige
klosterhaver. Klik. Et lykkeligt se
kund indfanget i et evigt øjeblik.

Replacement Migration #25. »Jeg kan se min køkkenhave fra vinduet i vores lejlighed. Jeg
går ned i haven så tit det er muligt. Om sommeren tilbringer min familie og jeg det meste af
vores tid der. Det er ligesom en lille verden i sig selv. « Rajah, født i Marokko, bor i København

Fotografiet ville ikke have været
muligt uden araberne. Den arabiske
videnskabsmand Abu Ali Al-Hasan
Ibn al-Haitham var den første, der
byggede et camera obscura i ca. år

1000. Et camera obscura er egent
lig bare en kasse med et hul i den
ene ende. Lys passerer gennem hul
let og rammer indersiden af kassen,
hvor sceneriet udenfor bliver gengi
vet, på hovedet. Motivet kan projice
res over på papir, der bliver belyst
til en højopløselig gengivelse af det
afbilledede. At fremkalde i mørke
kammer er en lang og omstændelig
proces. Først skal man have et fuld
stændig mørkt rum, hvor man kan
fjerne filmen fra kameraet uden at
udsætte den for lys. Dernæst putter
man filmen over på en anden spole
og ned i en fremkaldertank med en
speciel fremkaldervæske. Fra frem
kaldertanken er der igen lang vej til
det endeligt fremkaldte fotografi,

hvor man omsider har indfanget et
magisk øjeblik på papir.
Processen med at tage og at frem
kalde et fotografi minder således
om at dyrke planter og urter i en
have eller at væve et tæppe. At
udvælge trådene til det endelige
tæppe, og omhyggeligt opbygge et
mønster og se motivet langsomt,
men støt tage form. At tage et frø
og putte det i jorden på et sted,
hvor lysforholdene er optimale; at
vande, gøde, luge omkring spiren
og til sidst se den vokse og gro ind
til den står høj og stolt i haven for
blot at falme og visne og måske
komme frem igen næste sommer.

CV

Malene Nors Tardrup (f. 1974) tog afgang fra Glasgow School of Art – Fine
Art Photography i 2002. Hun har senest haft soloudstillinger på The Inter
national Cultural Centre Caisa, Helsinki, 2009, Galleri Hornbæk, 2008 og
Lægemiddelstyrelsens Kunstforening, København, 2008. Desuden har
hun deltaget i gruppeudstillingerne Circulation(s), FetArt/Mons de la Pho
to, Paris, 2008, Tracing love 24/7 – International Female Photo Festival,
Magacine Gallery, Beograd, 2008, Portræt NU! – Brygger J. C. Jacobsens
Portrætpris, der turnerede til museer i hele Norden, 2007-2008, New Ad
ventures – Contemporary Danish Photography and Video, som blev vist
flere steder i Kina og i Seoul, Korea, 2006-2007 og MediaLab, Helsinki
University, 2007. Malene Nors Tardrup bor og arbejder i København.
ARTIST TALK

Torsdag d. 28. maj kl. 18 holder Malene Nors Tardrup en artist talk om
sin udstilling. Derudover vil antropolog Nabila Aouassar diskutere migra
tionsbegrebet i forhold til Tardrups portrætserie. Arrangementet foregår
på dansk.
FILMSCREENING

Torsdag d. 11. juni kl. 18. En aften i musikkens tegn. Tag med Alexander
Hacke til Istanbul for at indfange byens lyd og musik, der er en skøn blan
ding af mange kulturer, religioner og genrer. Der serveres myntedrinks.
KOMMENDE UDSTILLING

Fredag d. 26. juni 2009 er der fernisering på en soloudstilling med
kunstneren Pind. Udstillingen varer til og med søndag d. 16. august 2009.
Malene Nors Tardrup vil gerne takke de personer, som har været med til
at gøre projektet muligt. En særlig tak til alle de portrætterede: Adil, Alex,
Ashraf, Astrid, Avi, Barbara, Bart, Brenda, Cécile, Emmanuelle, Fariba,
Friederike, Gabriela, Gila, Giulia, Hans Christian, Helin, Jacques, Janice,
Louise, Mustafa, Noël, Patrick, Phillipa, Rajah, Richarda, Simona, Sophie,
Steen, Tudor, Ugo, Val, Valentina, Yusuf og Det Danske Institut i Damaskus.
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