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Udstillingsperiode 26. januar – 3. maj 2020

Ud over udstillingen i Vandrehallen vises tidligere værker på Voksenbiblioteket fra Mo Maja Moesgaards 
samarbejde med Lone Aburas. Se værkoversigt på bagsiden af denne folder.

Nye værker til Vandrehallen (2020):

Markens Tekst
Syv dobbelt-tekstiler hver med målene 290x120 cm.

På værkets ene side er en tekst spredt ud over de syv tekstiler, der tager afsæt i bogen Braiding 
Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scienti c Knowledge and the Teachings of Plants af miljøbiolog 
Robin Wall Kimmerer. I sit virke  etter Kimmerer vestlig biologi med vidensformer fra Amerikas 
første folk, og hun beder os om at lade planterne være vores lærermestre. Kimmerer er selv del af 
Potawatomi Nation, et af Amerikas første folk.

På værkets anden side, ligeledes spredt ud over de syv tekstiler, er en tekst med afsæt i den kritisk 
dystopiske roman Parable of the Sower af science  ction forfatter Octavia E. Butler. Romanen foregår 
i 2020 ́ernes USA, hvor samfundet er brudt sammen, og den unge sorte kvinde Lauren Oya Olamina, 
volden og destruktionen til trods, holder fast i muligheden for et andet liv.

Længsel uden genstand
15 papirudskæringer i fire serier hver 65x50 cm.

Fra Kaskelotternes sang: 
Kaskelotternes sang, Blækspruttejagten, Giften.
Fra Ronja Røverdatter: 
Helvedesgabet, Vildhestene, Laksen fra elven, Den sårede hoppe.
Fra Den gode gamle rævebog: 
Ræven spiste alligevel høns, Mikkel fortæller en værre historie, Hvordan det gik Bertel Vædder, Da 
Josef Rævepels var doktor.
Fra Alice in Wonderland: 
Mouse telling story to birds and Alice, Hatter and Hare dunking Dormouse, Two, Five, and Seven 
painting the rosebush, Alice trying to play croquet with flamingo and hedgehog.

De dyr, der er truede, fredede eller rødlistede enten globalt eller i Danmark, og som optræder i 
originalillustrationerne, er udeladt i papir-versionerne. Eksempelvis haren, der er truet i Danmark, eller 
kaskelothvalen, der er listet som sårbar på globalt plan ifølge IUCN Red List.

Stedfortræder #1 (fortløbende)
Lyd, 12:00 min.

Samarbejde med Misja Thirslund Krenchel.
Værket er i proces og en del af et større projekt, hvor vi taler med personer, der har et nært forhold og 
stort kendskab til bestemte dyrearter. Her Anne Andersen, som har skrevet ph.d. om sommerfuglen 
Sortplettede Blåfugl. I dette værk møder vi sommerfuglen med Anne Andersen som stedfortræder, 
mens den stadig er i sit larvestadie.



Ligesom mange bøger rumsterer i og bagved værkerne, gør også mange samtaler og oplevelser det. 
Bl.a. med Anne Louise Fink. Hun har læst i nærheden af emnet længe, og så skriver hun på en måde, 
jeg holder meget af. Derfor har jeg bedt hende skrive en tekst, der kan rumstere rundt om værkerne.

Pludselig hjemve
Af Anne Louise Fink

En Topmejse kommer flyvende, den sætter sig i det trådværk, der afgrænser køkkenhaven fra 
havegangen, den sidder der lidt, hopper ned i græsset, videre til bedet med den store salvie og 
mynterne, som er visnet ned. Den pipper rundt derude. Med forsigtige bevægelser går vi hen til ruden 
og ser ud på fuglen. Så er den væk. Den spidse kam i græsset og den sorte krave.

Jeg sidder på en bænk nede ved stranden sammen med min mor. Hun er den der holder øje. Det 
er underligt siger hun, det vrimlede med mariehøns. Jeg har ikke set en i år endnu, siger hun. Det 
samme sker over marken. En flok viber letter. Vi holder bilen ind til siden for at se.

Kollapsede økosystemer vækker følelser af tab og længsel efter en hel verden. Verden som den var, 
inden arter forsvandt pga. klimaforandringer. Eller længere tilbage; verden som den var inden fossile 
brændstoffer. Eller endnu længere; verden som den var inden kolonialismen?

How can one be homesick for a home one never had? spørger forfatteren Svetlana Boym. Vilde 
skovbrande lægger områder øde og udsletter det liv, der var. Hvilken længsel har hjemme i 
udbrændte grå landskaber, bløde af aske? Ikke den slags længsel som retter sig mod en fortidig 
fortryllet verden. Måske en længsel efter en anden verden? Som ikke endnu har eksisteret, men som 
kunne have eksisteret.

Da jeg var lille havde min mor en fuglebog. Når hun så en fugl i haven, der ikke allerede var noteret, 
satte hun et kryds ud for tegningen i bogen. Lophophanes cristatus, kryds! På den måde holdt 
hun regnskab med havens fugle og vidste hvilke, der var de sjældne. Hvad jeg læser om, ved hun 
allerede. Det er en form for opmærksomhed, som ænser tabet først, et tomt foderbræt og viber, 
der ikke flyver over marken. Og i det en dobbelthed, for med den form for opmærksomhed kommer 
også et særligt blik for det sjældne. Muligheden for at glædes i forventning om, at en særlig fugl lige 
pludselig kan sætte sig ved vinduet.

Det er ikke kun økosystemer som kollapser. Også forestillingen om fremtiden som fremskridt, den 
vestlige verdens temporale struktur, er under kollaps. Selvom kapitalismen tilsyneladende lykkes med 
at ændre form og indtil videre undvige et endeligt sammenbrud, er fremskridtet som dens ideologiske 
dimension for længst kollapset. Selv de mest optimistiske – f.eks. hvide nordeuropæere, der som de 
sidste mærker konsekvenserne af kollapset, kan ikke længere med selvfølgelighed hengive sig til 
fremskridtet. Fremskridt er blevet til en overbevisning, en tro uden håb.

Krisen vedrører vores opfattelse af, hvordan noget sker og horisonten for, hvad der er muligt. Derfor 
har det værdi at tage det, man kunne kalde den temporale desorientering lidt alvorligt. Det vil sige, at 
have næse for desorienteringens kvaliteter.

I bogen The Future of Nostalgia, skriver Svetlana Boym om nostalgisk længsel. Hun skelner mellem 
den længsel, der søger oprindelighed i en idealiseret fortid og den længsel, der ikke har nogen 
genstand. Som længslen efter et hjem, der aldrig har eksisteret. Det har altså ikke noget at gøre med 
den slags fantasier om oprindelighed, der fører til nationalisme. Her er der ikke noget ideelt hjem at 
vende tilbage til, der er noget, som på forhånd er tabt, og det er det, som man ved at vende sig mod 
fortiden kan gøre sig begribelig om. Hendes tekst er en del af en tænkning, der vender blikket mod 
erfaringen af tid i stedet for mod fremtiden. Ved at se tilbage, ikke efter de teknologiske nybrud og 
fejringer, men ved i stedet at knibe øjnene sammen og se de muligheder, der ikke blev realiserede. 
Eller, som at forestille sig et hjem, holde døren lidt på klem og forestille sig at stå og kigge ind, uden 
helt at kunne se hvad der er. Blot mærke en længsel af den slags, som kun er kendt af dem, der har 
lidt af hjemve. Den der blanding af ondt-i-maven hjemve og forventningens hjemve. Et sammenfald 
mellem savn og længsel.

Udpinte landskaber over havets overflade og under havets overflade bliver flere og flere, hvor få 
arter er tilbage, hvor endnu flere vil forsvinde. Ødelagte økologier er et uforståeligt tab, og vi ved ikke 
engang, hvad der kan leve der, og hvad som må dø, eller hvem som må migrere uden udsigter.

Hvad vil det sige at drage omsorg for det, som er forsvundet? Kan vi lade være med at forlade 
det, som er forsvundet, og med følsomhed gå ind i et andet register af savn, leg og skrøbelighed? 
Et register der holder på minder, sanselighed og det hverdagslige. Man kan sige alt det, som i 
historiens vingesus regnes for uanseeligt. Det er en form for sanselighed, vi kan finde i det hjemlige. 
I erindringen af at læse højt for et barn. Eller, i den kunst som blev til i hjemmet, mellem gøremål, i 
værkstedet eller på en symaskine. Sirligt, omsorgsfuldt, unyttigt og nær den levede erfaring.

Det, som er forsvundet, har det med at falde ind i det, som består og gå til i glemsel. Jeg forestiller 
mig den gestus at drage omsorg for fraværet, som at blive ved det og gøre sig selv i stand til at se det. 
Det er et blik, der starter med en følelse af hjemve og en erkendelse af, at alting kunne have været 
anderledes. Et minde om en flok viber over marken eller at komme i tanke om en bestemt sten, fra en 
bestemt strand, hvordan det var at nusse den i hånden engang.

København, 2020



Øvrige værker er udstillet på biblioteket:

(Af)magt, 2016
Tusch på papir, 235x125. Vises i Vandrehallen

Værket er udstillet på Arken frem til 15. marts 2020, hvorefter det bliver hængt op i 
Vandrehallen tæt ved børnebiblioteket. Indtil da kan plakatudgaven af tegningen ses.

Det er et jeg der taler (Regnskabets time), 2017
Video, 33 min. Vises på Voksenbiblioteket.

Samarbejde med Lone Aburas.
Videoen er baseret på en tidlig udgave af teksten af samme navn skrevet af Lone og animeret 
af mig. Efterfølgende er tegningerne fra videoen samt (Af)magt blevet brugt som illustration i 
Lones bog Det er et jeg der taler (Regnskabets time) udgivet senere samme år.

Det kommer til at ske (forsideillustration), 2016
Tusch på papir, 73x56. Vises på Voksenbiblioteket.

Originaltegning til Lones fjerde bog udgivet 2016. 

Det kommer til at ske (portrættegning), 2016 
Tusch på papir, 29x21. Vises på Voksenbiblioteket.

Portræt Lone brugte til presse i forbinelse med udgivelsen af Det kommer til at ske.

For mere info eller spørgsmål om værksalg er du velkommen til at besøge min hjemmeside 
www.momajamoesgaard.net eller kontakte mig på momoesgaard@gmail.com.

Tak for hjælp og dejligt samarbejde Misja Thirslund Krenchel, Anne Andersen, Anne Louise 
Fink, Lone Aburas, Karen Elsebeth Jensen, Jan Nyborg Green, Birthe Moesgaard, Gunnar 
Moesgaard, Mette Moesgaard, Selini Marie Halvadaki, Deidre Humpfrey, Mia Edelgart, Ninna 
Mægbæk Poulsen, Hannah Anbert, Calder Harben, Hannah Lutz og alle jer derhjemme.


