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I min kunstneriske praksis benytter jeg mig af fotografiet som platform, hvorpå jeg kan kommentere på socialt, politisk
og kulturelt orienterede emner. Mit fotografiske udgangspunkt udfordrer jeg med tekst, installation, collage, lyd og
video, for at stille spørgsmålet: Ser vi det, vi tror vi ser? Jeg er optaget af, hvordan, hvorfor og af hvem historien
skrives. I mine værker undersøger jeg politiserede kontekster med det fokus, at forsøge at kortlægge de mindre - men
ikke mindre interessante - fortællinger, der ligger bag aktuelle politiske problematikker. Jeg peger på kulturelle
processer ved at genfortælle historier om vores ophav og kultur med nye perspektiver. Dette ses bl.a. i værket Vi
drog ud – fortælling baseret på faktiske elementer, der med afsæt i de ærøske immigranter sammenkobler fortidens
fortællinger og fotografier med nutidens flygtningestrømme og folkevandringer i Europa. Med værket forsøger jeg, at
rette blikket mod danskernes egen udvandringshistorie og mindes dem, der udvandrede - en påmindelse om, at vi selv
engang var en udvandrernation.  Ligeledes i værkerne Ægte Tæppe Fortælling og Hjemstavnsbillede(r) 
(efter J.TH. Lundbye), redefineres den fælles kulturhistorie. Med afsæt i nationale klenodier, fungerer værkerne som en
illustration på, hvordan små fortællinger former større mønstre, idet de peger på forbindelserne mellem, tradition og
nybrud og det singulære og universelle. I Hjemstavnsbillede(r) ’samples’ 10.000 mini-fotografier til en fælles (national)
historie, baseret på det danske guldaldermaleri To køer på en åben mark, fra 1845 af J.Th. Lundbye. På lang afstand
tager de to værker sig anderledes ud, end når de ses tæt på. Motivet og oplevelsen forandrer sig. Værkernes
konstruktion fremhæver muligheden for skiftet af perspektiv i oplevelsen af værket. Dette greb underbygger min idé
og tese om, at historie(r) om ophav og kultur engang imellem trænger et nyt eller anderledes syn på hvordan man
opfatter sig selv, ens kultur(arv) og nation. Dette undersøges bl.a. i den fotografiske portrætserie
Replacement Migration – Make Yourself at home, som medierer mellem det dokumentariske og det iscenesatte.
Projektet fokuserer på det enkelte menneskes individuelle måde at integrere sig i en ny kultur på. 
Koblingen mellem fortid, samtid og fremtid ud fra et mangfoldigt og omfangsrigt researchbaseret billedmateriale og
egne fotografier, bruger jeg ofte i min måde at arbejde på. Dette greb kan bl.a. opleves i kommisionsopgaven 
Længe er ikke evigt til Bispebjerg Hospitals P-hus. Værket rummer et hav af historier fra hospitalets lange liv og består
af syv fotografiske collager i hver sin farve, der udgør vinduespartierne i parkeringshusets trappeopgang. Sammen med
syv tilhørende citater fungerer hver enkelt etages collage som et nedslag i hospitalets historie. Samspillet mellem
kulturarv, kulturhistorie og historiografi kommer ligeledes til udtryk i mit projekt 100 Ways to Relate to History. I
seks selvstændige værker beskæftiger jeg mig med selve udstillingsstedet Nikolaj Kirke/Nikolaj Kunsthal og Israel/
Palæstinas forhold til hvordan, hvorfor og af hvem historien formes af. 
Generelt for mine værker arbejder jeg kildekritisk og forsøger at identificerer mekanismer i historieskrivningen.
Herfra arbejder jeg mig ind i en undersøgelse af, hvordan vores tro, overbevisninger og rationaler skabes indhvirvlet i
de kulturelle koder, som det omkringliggende samfund stiller. Dette ses bl.a. i værkerne Papir Skabe og Deadlines hvor
der leges med vores forestillinger om verden, hvor dialektikken i fortællingerne rejser fra individ til fællesskaber og
tilbage igen. Udvælgelse af sandheder og virkelighed som empiri - i mine værker - sker på baggrund af research, som fx
i interventionsprojekt Publishing House – Re-write History, som fandt sted i en såkaldt ghetto i Ålborg Øst. Samt
videoinstallationen Suspense of Hodophpbia – The Life of Fear og lydværket The Life of the Wishing Well, som blev
vist samtidig i Øst Jerusalem. The Life of Fear går ind i frygtens kerne. Her og der. I Danmark og i Jerusalem. Publikum
gå ind i frygtens rum (ind i videoinstallationen) som den tager sig ud, der hvor forestillingen om frygt finder sted. The
Life of the Wishing Well blev opført i den offentlig park Abna Alquds (Sons of Jerusalem), hvor der iblandt publikum blev
indsamlet og optaget  håb og ønsker for fremtiden, som blev samplet og afspillet sammen med indsamlet optagelser af
vandlyde fra Israel/Palæstina, i parkens fontæne.

På nuværende tidspunkt arbejder jeg på kunstprojektet omkring min egen immigrant familiehistorie og den danske
udvandringshistorie til USA. I den forbindelse indgår residency ophold i USA, på Sicilien, i Rom og Ålborg med henblik
på  allerede indgået udstillingsaftaler med The Museum of Danish America, Elk Horn/Iowa, Immigrantmuseet i Farum
og udvandrerarkivet i Ålborg og Bebild National Park (4.juli).

De af mine værker der er fremhævet indgår med en kort værkbeskrivelse i samme rækkefølge i
vedlagte værkdokumentation. 

Med venlig hilsen,
Malene Nors Tardrup
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Vi Drog Ud – Fortællinger baseret på faktiske elementer, 2018

En kasse fundet ved et garagesalg i Søby, med vintage portrætfotografier af ærøboer
fra slutningen af 1800-tallet - en periode, hvor Danmark blev betragtet som et
udvandringsland. I årene 1850-1920 udvandrede godt 300.000 danskere med skib
over Atlanterhavet til USA. Omkring 2.000 af dem kom fra Ærø.
Nogen søgte en frihed, de ikke havde herhjemme – andre flygtede fordi de var i
vanskeligheder. Alle efterlod familie, hjem og fædreland – for nogles vedkommende
for altid. I dag er det Danmark, der modtager indvandrere – men det er ikke længe
siden, rollerne var byttet rundt.

VÆRK- OG UDSTILLINGS DOKUMENTATION // Malene Nors Tardrup - 2019 



Hjemstavnsbillede(r) (efter J.Th. Lundbye) 2012
 
Hjemstavnsbillede(r)tager afsæt i Helsingørs almennyttige
boligområder, Vapnagaard og Nøjsomhed. Udover at være to
multietniske områder, som er forbundet af en passage under
Kongevejen, er de meget forskellige fra hinanden - og ikke mindst fra
det øvrige Helsingør. Ud fra en multietnisk masse og et mangfoldigt
billedmateriale, der blev indsamlet blandt beboerne i de to
boligområder, skabes en art forenet hjemstavnsbillede ud fra idéen om
en fælles national identitet - det danske landskab. Alle billederne er
’samplet’ til en fælles (national)historie, baseret på det dansk
guldaldermaleri af J.Th. Lundbye, To køer på en åben mark, fra 1845. 

200 x 150 cm. Hahnemühle FineArt Baryta Paper, monteret på Dibond,
indrammet u. glas.

// Udsnit: Mikro-fotografierne måler 1 x 2  cm.

En Ægte Tæppe Fortælling, 2010

Værket er en serie af fotografiske persiske tæpper, der er skabt med den 2500 år
gamle, persiske tæppetradition for øje - med alle de symboler, ornamenter og
kulører, der afspejler sig i væverens fortælling. Hvert 'tæppe' består af 10.000
miniature-fotografier (egne rejse-snapshots fra Iran), der tilsammen udgør et
mønster. På afstand ligner det et persisk tæppe, men tæt på vidner værket om et
nutidigt Iran. 'Tæpperne' tager afsæt i de tæppetraditioner, som knytter sig til de
områder, jeg besøgte i landet. Heraf undertitlerne: Afshan, Nain, Isfahan og Kirman.
Værket fungerer som en illustration på, hvordan små fortællinger former større
mønstre, idet de peger på forbindelserne mellem, det singulære og universelle,
tradition og nybrud. Værket er lavet i 1:1 i forhold til de originale, persiske tæpper.
Serien består af fire 'tæpper'. 

En Ægte Tæppe Fortælling – Kirman, 119 x 198 cm. En Ægte Tæppe Fortælling – Nain, 130 x195
cm. Somerset Enhanced Paper, 300g / 100% bomuld. Ophængt på væggen m. nåle.



Replacement Migration – Make Yourself at Home,  2009

34 portrætter fra seksten forskellige nationaliteter bosiddende i Mellemøsten og Europa.

I projektet portrætteres en række europæere bosat i den arabiske verden, samt folk fra
Mellemøsten der har slået sig ned i Europa. De medvirkende er opvokset i deres fødeland
og har således deres kulturelle baggrund med i bagagen. Vi møder dem dels på et offentligt
sted i deres nye hjemland, som de føler en særlig tilknytning til, og dels i deres hjem – den
private sfære de har skabt omkring deres liv. 

Til hvert portræt er knyttet en kort tekst, hvor de medvirkende beskriver deres oplevelse af
at trænge igennem overfladen på en fremmed by, lære den at kende og gøre den til ens
egen. Portrætterne fokuserer på det enkelte menneskes individuelle måde at integrere sig i
en ny kultur på.

BOG: I forbindelse med udstillingen Replacement Migration – Make Yourself at Home  på
Immigrantmuseet, 2013-14, udkom bogen af samme navn, i en revideret udgave med nye
artikler og et efterord, der forholder sig til den radikalt ændret politiske situation i
Mellemøsten, som er indtruffet efter projektets afslutning. I lyset af Det Arabiske Forår og
især den lange borgerkrig i Syrien, er mine undersøgelser op oplevelser af steder i
Mellemøsten unægtelig blevet sat stærkt i perspektiv, siden 2005-2009. Projektet har
således fået en ny aktualitet. Sidst med den store flygtningsstrøm til Europa og de
udfordringer og problematikker det medfører. 

Indeholder 34 portrætter/68 fotografier. Artikler af Marie Brun Yde, cand. mag. i Moderne
Kultur. Kristina Valborg Valberg, cand.mag. i Visuel Kultur. Phillipa Mishlawi, engelsk
journalist Libanon (en af de portrætterede). Forord og efterord af Malene Nors Tardrup.

1. udgivelse blev lave i forbindelse med soloudstilling på Overgaden, 2009. 

BOGOMSLAG: Replacement Migration – Make Yourself at Home. 4 x 21 cm, 90 sider. KKArt Forlag (november 2013). På engelsk og dansk. 

IMMIGRANTMUSEET: Replacement Migration – Make Yourself at Home. 100 x 50 cm, Ink-Jet print, Dibond monteret m. ophængsbeslag.



Længe er ikke evigt, 2016

Kunstværket er skabt til Bispebjerg Hospitals parkeringshus. Det
er et researchbaseret kunstværk, der har en lang proces med
sporing af historisk materiale i arkiver bag sig. 



Længe er ikke evigt rummer et hav af historier fra hospitalets lange liv
og består af syv fotografiske collager i hver sin farve, der udgør
vinduespartierne i parkeringshusets trappeopgang. Sammen med syv
tilhørende citater fungerer hver enkelt etages collage som et nedslag i
hospitalets historie.

Jeg har taget afsæt i historiske fotografier fundet i blandt andet Det
Kongelige Biblioteks Billedsamling og Bispebjerg Hospitals eget
billedarkiv. Hertil har jeg taget billeder af, hvordan fortid møder nutid
i dagligdagen på Bispebjerg Hospital og på denne måde tilføjet nye
lag til fortællingen om stedet.

De syv fotografiske collager tager udgangspunkt i både den officielle
udlægning af Bispebjerg Hospitals kulturarv og i de personlige
historier om det levede liv på stedet gennem tiden. Hver etage
fortæller én særlig historie fra Bispebjerg Hospitals 100 år som
banebryder, arkitekturhistorisk unikum, privat hjem for ansatte med
familier og som en by i byen i evig forandring.

Værket fremhæver over flere etager detaljerne i det fredede
hospital, som er arkitekten Martin Nyrops (1849-1921) sidste
mesterværk fra 1913 og dokumenterer frugten af det tætte
samarbejde med landskabsgartneren Edward Glæsel (1858-1915).
Med deres gennemgribende fokus på forholdet mellem helheden
og detaljen i både byggeri og landskab skabte de to sammen et
menneskeligt og æstetisk hospitalsmiljø, som stadig giver inspiration
til internationale hospitalsprojekter.

Etagerne
1. etage: DEN HELENDE HAVE
2. etage: ET HJEM
3. etage: BADE- & MASSAGEKLINIKKEN
4. etage: HELBERDENDE ARKITEKTUR
5. etage: TIDSRUM & TILSTANDE
6. etage: SYGEPLEJERSKERNE
7. etage: ET ARBEJDSLIV

Nedslags eksempel: Bispebjergs og Danmarks første forstanderinde for sygeplejen, Charlotte Munck (1876-1932), har haft en uvurderlig betydning
for udviklingen af en faglighed omkring og uddannelse af sygeplejersker i Danmark. Fotocollagen på 6. etage præsenterer bl.a. fotografier af
Bispebjergs første sygeplejersker, der boede i Sygeplejerske-bygningen og flittigt anvendte hospitalets romantiske haver som opholdssted.

Værkerne måler hver 1,5 x 3,5 m. Processen er keramisk print på glas med farvet Vanceva-folie. Citaterne på bagvæggen er sat med Rådhus typografi (skabt af Martin
Nyrup til Københavns Rådhus). Citaterne  er påmalet på  bagvæggene  og forholder sig til etagernes forskellige temaer. 

  



PUBLISHING HOUSE: RE-WRITE HISTORY, 2016

I et tæt kunstnerisk samarbejde med den palæstinensiske kunstner Noor Abu Arafeh og på tværs af vidt forskellige kulturelle baggrunde,
skabtes et stedspecifikt, relationelt og borgerinddragende kunstprojektet i fælleshuset Baghaven, på Ravnkildevej i Aalborg Øst.

I flere perioder i foråret 2016 benyttet vi boligen, Baghaven, som produktionssted, research-site i optakten til udstillingen INTERMOLECULAR
SPACES i Kunsthal NORD. Med interventionskunstens og den relationelle æstetiks potentiale engagerede vi beboerne i en række arrangementer.
En tre-dages workshopblev udviklet og afholdt i Baghaven. På det abstrakte plan tog vi afsæt i fysikkens begreb: Intermolekylære kræfter
betegner to eller flere molekylers påvirkning af hinanden, der både kan være frastødende og tiltrækkende. Konkret er resultatet blevet ét stort
fælles værk, ‘Publishing House: Re-write history’, der består af de personlige historier i forhold til Ålborg by og omegn. Hved deltager lavede en
collage af private fotografier, arkivmateriale fra Ålborg Stadsarkiv, lokalaviser m.m., hvor de gennem collagen skulle fortælle deres historie og
relation til Ålborg. Hvordan har de været med til at påvirke historien - og omvendt.

Værket er et magnetisk værk, der består af 2000 magneter (5x7 cm). Beskurene kunne flytte rundt på magnetbrikkerne og derved genfortælle
eller redefinere historien. De kunne også tage magneterne med hjem og fx hænge dem på køleskabet. Derved ville materialet, som en lille
fragmentarisk fortælling, indgå i en ny sammenhæng i en ny historie – endnu engang.

Publishing House: Re-write History, 2016. 200 x 300 cm. Collage. 2000 magneter.  S/H baggrundsbilledet er fra Ålborg Centrum, 1930 //  Værket i transformation.

Publishing House: Re-write History. Baghaven, før, under og efter
transformationen. Fra udstillingen. Fra selve workshoppen. Collage
fra workshoppen.  

Fra Workshop:
Collage detalje
lavet af pigen med
sammen med sin
mor og bedstemor
– de tre personer
på billedet, der er
ved at finde deres
fortælling i
fællescollagen på
udstilling. 

Fra Workshop:
Collage. Alle
collagerne fra
workshoppen
indgik i den store
collage.



SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The Life of Fear, 2016
 
”Hodo” betyder vej, ”Phobia” frygt. Værket er en fortælling
om frygtens væsen. Filmskaberen Alfred Hitchcock blev
kaldt Master of Suspense. Værket er inspireret af hans
ambitioner om at få folk til at mærke det, de ser. Ingen frygt
uden en fortælling om noget frygteligt. Vi frygter steder,
fordi nogen har fortalt os, at de er farlige. 

I følge udenlandske myndigheder skal Nørrebro undgås på
grund af bandekriminalitet, og udlændinge får beskeden; at
terrortruslen i Danmark er høj efter Muhammed-krisen.
Frygt fra både Jerusalem og København gennemsyrer video
installationen. Publikum gå ind i frygtens rum, som den
tager sig ud, der hvor forestillingen om frygt finder sted. 

Værket  går ind i frygtens kerne. Her og der. I Danmark og i
Jerusalem. Interviews med danskere og palæstinensere,
der bor i Danmark viser, hvad de forestiller sig, der frygtes i
Jerusalem og omvendt. Udstillingen følger frygtens rejse –
for hvad frygtes egentlig de steder, som andre frygter?
Vores egen rejse i frygt (vi er danskere, der frarådes at rejse
til Israel/Palæstina af udenrigsministeriets rejsevejledning:
”Gå ikke ind i souken!”, tag ikke bussen!”, advares der.
Frygten får plads i mennesker hverdagsliv, og det gør
værket også uden at negligere, at det, der frygtes, også kan
ske. Frygten er virkelig. ”SUSPENSE OF HODOPHOBIA - The
Life of Fear” forsøger at viser, hvad der egentlig frygtes på
frygtelige steder. 

Det, vi frygter, har tit med steder og mennesker at gøre, der
er langt væk, men på trods af, at frygten er langt væk, er
den stadig tæt på det forestillede. Suspense of Hodophobia – The life of Fear, 2016. Filmstills x 6 //  Installationsfoto.

4 videoer (a´ 15 min.) afspilles i loop. Værket vises  på 4 skærme i et mørkelagt rum med indbygget fald på gulvet, hvilket gør, at den fysiske oplevelsen af
rummet også  aktiveres.  Surround sound.  Et lydspor ( 60 min)  med bla. korte statements om frygt (på arabisk, engelsk og dansk), musik, lyde m.m. afspilles.
Værkerne The Life of Fear og The Life of the Wishingwell, er skabt i samarbejde med Ea Ørum.

THE LIFE OF THE WISHING WELL, 2016

I den offentlig park Abna Alquds (Sons of Jerusalem), blev
lyd-installationen opført. Forskellig lyde af vand (fra havet,
hellig vand, flaskevand, vandhanen, vand fra Tel Aviv, West
Bank, Jaffa, Jericho m.m) optaget i Israel og Palæstina blev
afspillet i højtalerne i fontæne. På RE-Viewing Jerusalem:
REturn tour blev der iblandt publikum indsamlet og optaget
håb og ønsker for fremtiden, som blev afspillet sammen med
vandlydene i fontænen.



100 Ways to Relate to
History, 2011

I projekt, 100 Ways to Relate to
History, kredses om myten som
betydningsbærer og
identifikationspunkt. 

 (100 Ways to Relate to History)

En leksikalske liste over historiske
retninger -100 tilgange og begreber
relateret til historisering. Seriøse
teorier om historie-, modhistorie-
og alternativ historieskrivning,
formen ”100 måder at relatere til
historien på”, som også indrammer
og relativerer det samlede værk.
Værket er udformet som et kort,
printet på begge sider og er
sammenfoldeligt. Det følger
bykortet overmJerusalems originale
format.

 (The Complete Guide).

En lille guidebog, der er en
underfundig værkbeskrivelse. Hvor
det der står under den sorte linie,
dvs. fodnoterne indeholder mest
information.

100 Ways to Relate to History (2011)

Ink-Jet Print på papir, 60 x 88 cm, printet på
begge sider. Udformet som et kort. Kortets
forside, ophængt med nåle. 

 

The Complete Guide(2011)

Ink-Jet Print på glossypapir, sammenfoldet
format, 9 x 14 cm. Guiden kunne erhverves
i udstillingsboghandlen for 500 DKR / 67 €
og kan downloades gratis fra min
hjemmeside.

DOWNLOAD: 
100 WAYS TO RELATE TO HISTORY
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NIKOLAJ KUNSTHAL . AFGANG 11. 100 WAYS TO RELATE TO HISTORY, 2011  .  Adamas (2011), serie på fire fotografier. 100 x 120 cm., Ink-Jet Print, Hahnemule Baryta,
monteret på Dibond, indrammet. 

(Adamas) Jeg de- og rekonstruerer myten fra Masada (Masada National
Park i Israel) og placerer den i København med fotografier fra
Masadaplateauet. Masada kom på UNESCOs Verdensarvliste i 2001.

(Mise en Abyme) En kopi af Masada muren omkring plateauet med
gengivelse af den sorte linje, der angiver grænsen mellem den originale
mur og genopbygningen af den. Kopien af muren benytter sig af mise en
abyme-figuren: indfældningen af flere billeder i hinanden eller
spejlstrukturen, som gentager sig selv i det uendelige indad som udad.
Den udstillede mur rekonstruerer muren på billedet, som rekonstruerer
den oprindelige mur.

(llusory Areas) En tilsvarende sort linje, som på Masadaplateauet, men nu
på Nikolaj Kirke hvor projektet blev udstillet. Den sorte kul linje på Nikolaj
Kirke henviser til genopbygningen af kirken, som nedbrændte til grunden
under Københavns brand, 1795. Linien er fiktiv.

Illusory Areas (2011). 25.000 x 5 cm, trækul på facademur.

(Events) Formelle messingskilte
indgraveret med kunstnerens
navn og titel på 10 FLUXUS-
koncerter, der blev opført i
Nikolaj Kirken i 1962. De 10
messingkilte leger med hvornår
en event går fra at være en
hændelse til at indskrive sig i
kategorien af vigtige historiske
begivenheder.  Københavns
Kommune aflyste udstillingen
og DR Radios optagelser blev
brændt, da FLUXUS-
koncerterne blev vurderet til at
være for besynderligt – for
borgerne og borgerskabet.
Skiltene var placeret  i
udstillingsbygningen, hvor de ti
Fluxus events fandt sted, i
1962.

Mise en Abyme (2011). Ubehandlet Polystyren, 'bagsiden' og tempera maling på
'forsiden', 23 x 60 x 90 cm. 

Events (2011). Indgraveret messingskilt, 9 x 15 cm.  2 af 10 messingskilte.

Nikolaj Kirke fra begyndelsen af  1200-tallet. Fra 1529 centrum for den nye protestantiske lære. Ophørte som kirke i 1805.
Har bla. været brandstation og orlogsmuseum. Fra  1957 kunstbibliotek og scene for avangarde-manifestationer. Fra 1981
kommunalt udstillingssted for eksperimenterende samtidskunst. Fra 2011 Nikolaj Kunsthal
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 Papir Skabe, 2012

Værket beskæftiger sig med vores
individuelle forestillingsevne -  tildels
er skabt af det omkringliggende
samfund og normer.

Installationen tager udgangspunkt i de
35 metalskabe, der befinder sig i en af
udstillingsrummene; et
omklædningsrum. I hvert metalskabs
navneskiltsholder er skrevet 32
forskellige ord, der beskriver hvad der
(muligvis) befinder sig bag de aflåste
skabsdøre. Alle ordene relaterer til
papir, men af meget forskelligartet
karakter og associations muligheder
Ordene er opsat i alfabetisk
rækkefølge..

HALMLAGERET / PAPER MATCH (2012)
Papir Skabe (2012). 2,5 x 6,5 cm. Blæk på
Amber Graphic Paper 170 g, 32 metalskabe,
32 hængelåse.

Deadlines, 2013

Værket  Deadlines  forholder sig til udstillingstitlen, Til Tiden. Jeg har arbejde med apokalyptiske bevægelser og dommedagsprofetier, der
gennem tiden har ment at vide, hvornår dommedag ville indtræffe. Indtil videre har alle sådanne forudsigelser været fejlagtig - de er ikke
indtruffet til tiden. Det paradoksale er også, at hvis en dommedags-profeti var indtruffet, ville den udelukke alle de efterfølgende profetier.

Deadlines er en over 5 meter lang liste over alle de dommedagsprofetier, som er blevet fremsagt siden år 635 BCE og (uendeligt) langt ud i
fremtiden. Den bygger på alt fra religiøse forestillinger, skizofrene idéer og til videnskabelige teorier omkring tidspunktet for jordens
undergang.

Deadlines (2013), 21 x 522 cm. Papir og ink, Wienerstige.
 // Udsnit.
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