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I udstillingen ”Og planterne kravler mod toppen” undersøger billedkunstner 
Mo Maja Moesgaard, hvad det betyder for vores forestillingsevne at leve i en 
tid med klimaforandringer og massiv biodiversitetskrise.

Til udstillingen har kunstneren skabt nye papir- og tekstilværker. Kunsthallens 
placering i hjertet af biblioteket har givet kunstneren anledning til at søge viden 
og inspiration i bøger og fortællinger, hvor dyr, planter og fremtidsforestillinger 
udgør vigtige roller og funktioner. Og planterne kravler mod toppen er dermed 
en stedsspecifik udstilling lavet til biblioteket, der netop er et samlingssted for 
fortællinger og forestillinger.

Arternes og drømmenes udryddelse 
I bogen Extinction: A Radical History skriver forfatter og klimaaktivist Ashley 
Dawson, at udryddelsen af dyre- og plantearter rammer mange på det mest 
intime og potente sted: nemlig evnen til at drømme og fantasere. Temaet foldes 
ud i en serie af papirudskæringer baseret på illustrationer fra de kendte eventyr 
og fortællinger for børn: Ronja Røverdatter, Alice i Eventyrland, Den Gode 
Gamle Rævebog og Kaskelotternes Sang. I sine papir-versioner har kunstneren 
dog udeladt de dyr, som i dag er truet eller udryddede, og tilbage står kun det 
hvide papir. Værkerne peger på det fravær af dyreliv, der pludselig er blevet 
virkeligt, som følge af et klima i ukontrollabel forandring. 

Mo Maja Moesgaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014 og 
Goldsmiths University i 2011. Udover udstillingen i Vandrehallen er Moesgaard aktuel 
på gruppeudstillingen Ung dansk kunst - Samfundsprognoser på kunstmuseet Arken 
(indtil d. 15. marts). 

Forandringens horisont er omdrejningspunktet for tekstilværket Markens 
Tekst, hvor det er planter og fremtidsforestillinger, der sættes i fokus. Her tager 
kunstneren udgangspunkt i litterære citater fra bøgerne Braiding Sweetgrass 
af Robin Wall Kimmerer og Parable of the Sower af Octavia E. Butler.

Med udstillingen gør Moesgaard spørgsmålet om Co2-udledninger relevant i et 
helt nyt lys ved at spørge til klimaforandringernes betydning for kulturen. Hvilke 
konsekvenser har de klimatiske forandringer for vores kollektive erindring og 
forståelse af verden i fremtiden? Hvad sker der med vores fantasi og 
forestillingsevne i takt med, at kulturens og litteraturens referenter i naturen 
forsvinder?

Hverdagen og det politiske
Mo Maja Moesgaard er én af tidens stemmer i billedkunsten, der beskæftiger 
sig med forholdet imellem hverdagsliv og politiske systemer. Det kommer bl.a. 
til udtryk i kunstnerens samarbejde med forfatter Lone Aburas i videoværket 
”Det er et jeg der taler (Regnskabets time)” – et af flere tidligere værker, der 
også kan opleves på udstillingen. 
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