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Arkitekturen i kunsten
Hans alf Gallery er stolte af at præsentere anders Moseholms første solo-
udstilling i København i fem år.  I Permanent Undtagelsestilstand presser 
anders Moseholm maleriets udtryksmuligheder til det absolut yderste og 
benytter sig af fotografiets evne til at fange byrummets dynamiske og uigen-
kaldelige øjeblikke af larm, lyde og bevægelser.  anders Moseholm videre-
udvikler sit perspektiv på byen og naturen i maleriet, der rummer magtful-
de arkitektoniske konstruktioner, som vi normalt ser som en fast bestanddel 
af det romantiske og storslåede byrum. I Permanent Undtagelsestilstand 
nedbryder anders Moseholm nænsomt de historiske super-konstruktioner 
som rager op i himlen, og tager beskueren med på en byvandring igennem 
retsbygninger, parlamenter, skyskrabere og museer. Perspektivet vakler og 
får jorden til at skælve under disse Power Constructions, der balancerer på 
byens skrøbelige fundament af retninger og liv, der pumper ud gennem en-
hver sprække i arkitekturen. at stå ansigt til ansigt med anders Moseholms 
nye værker, er som at blive rystet i sin romantiske tro postkortets skyline og 
få indblik i flere perspektiver på arkitekturen i kunsten. 





Den strømmenDe tiD
at gengive virkeligheden gennem billeder har været menneskets praksis gennem hele dets historie. Gengivelse betød i en eller anden 
forstand fortolkning. Med fotografiets opfindelse i 1839 skete der et dramatisk vendepunkt for opfattelsen af billedgengivelse, idet fo-
tografiet inkluderede en teknisk proces, og et resultat, som for nogen ansås for at være objektivt og dokumentarisk i hvert fald for en 
periode. På den måde kan man anskue fotografiets opfindelse som en ridse i øjets linse, samtidig med at det er en flænge i lærredet. 
Øjet ser herefter billeder anderledes, og billeder forandres i kraft af fotografiets tilstedeværelse.  

I anders Moseholms billedunivers findes denne erkendelse. fotografiet har ændret måden vi ser og oplever billeder, og det er herfra 
malerierne må tage deres begyndelse. Kunsten kommer ind, der hvor fotografiet forlades, der hvor det fastholdte fotografiske øjeblik 
ikke følger med videre. Og videre betyder i den Moseholmske kontekst at nuet er bevægeligt og uendeligt, at fotografiet ikke kan fast-
holde tiden, men at maleriet kan. Tingene kommer til syne i malerierne og forsvinder igen. De er ikke til fra begyndelse til slutning. De 
skal anes, farvetoner skal opstå og billeder i billedet skal tone frem. Det sker alt efter hvilket lys, der falder på dem, i hvilken kontekst 
de er placeret og i sidste ende også, i hvilke toner sindet er stemt.

Malerierne kan også ses som et modsvar til det fotografiske fænomen. Hvor man i fotografiet indfanger øjeblikkets øjeblikkelige no-
stalgi, så er der hos anders Moseholm tale om en tilstedeværelse, en tilsynekomst, noget som både kan være erindret, men som også 
kan være et syn frem i tiden. Beskueren flyttes fra at opleve reminiscenser af et nu, til at opleve tidsstrømmen som en flydende væren.

Derfor er der også tale om et insisterende ønske om overgivelse. Beskueren suges ind i maleriernes væsen og må på en eller anden 
måde forholde sig til stilheden, synet, farverne og et måske tabt sprog, der bebor lærrederne. Den amerikanske poet emily Dickinson 
berører i et af sine digte fænomenet Circumference (omkreds) og spørger, om det er en størrelse, der kan udfordres? lader man anders 
Moseholms malerier være et svar på dette spørgsmål, så ville de svare med endnu flere spørgsmål:

 -er omkredsen en størrelse der kan opløses? - er det muligt at få et syn, hvor noget kommer til syne inde i en skov uden at vide, hvor 
skoven ender? - Kan man se ind i et interiør, hvor blikket ser ind gennem døråbning efter døråbning, uden at man behøver at vide i 
hvilket rum historien ender? - Kan man fornemme et ansigt eller et landskab, samtidig med at bogstaver danner ord, som igen danner 
sin egen arkitektur på billedfladen? - Kan man rumme bevægelsen, som ikke lover nogen omkreds eller slutpunkt?” I maleriet som 
bærer titlen surroundings fra 2000 henviser anders Moseholm netop til et anonymt bylandskab, som omgiver os, eller omkranser os, 
alt i mens det er i hastig bevægelse.

Den strømmende tid er uden begyndelse eller slutpunkt og dermed uden omkreds. spiren til denne tidsopfattelse, der manifesterer sig 
i anders Moseholms billedudtryk kan være sået under kubismen. Her arbejdede man med at gengive flere synsvinkler af samme motiv 
sat sammen til en enkelt form. når flere sider af samme figur forskydes, er der samtidig tale om en tidsforskydning. Menneskets øjne 
kan ikke opfatte flerperspektivisk simultant. Og dog er det det, de kubistiske kunstnere beder os om. Derved bliver tiden det tema, som 
skærer sig igennem billedfladen. som hos kubisterne kan man i anders Moseholms malerier stille det samme spørgsmål – er vi i stand 
til at opleve flere perspektiver eller flere billedudsagn på samme lærred simultant? Ord der danner deres eget rum i spejlinger synes at 
gentages mod uendeligheden, mens det grundlæggende motiv på lærredet egentlig er en skov. Bevæger blikket sig udelukkende frem 
og tilbage mellem de to billedsyn, mens tiden går? eller er vi i stand til at tage alt ind og lade billederne strømme i en eneste væren? 

Malerierne ligger tæt på det, man kan kalde for sindsbilleder eller drømmefragmenter. for at nå ind til disse billeder kan en vej være at 
gentage ord i suggestive tonløse ensartede strømninger. ligesom når man ser gennem ord-arkitekturen i en del af anders Moseholms 
billeder, der ligger som adgange ind til et underliggende billede. 

På et maleri med titlen Once Upon a Time fra 2001 ser man et sort skovlandskab relativt genkendeligt udført med en rød smal stribe, 
der deler lærredet op i to. På en måde er illusionen brudt og dog befinder man sig stadig i skoven. netop denne gestus rummer ret 
præcist anders Moseholms ærinde. Han maler ikke blot en gengivelse, en stemning eller et nu. Han maler den eksistens, som befinder 
sig hinsides dette i en strømmende tid, der har opløst nuet.

annette Brodersen, cand.mag. i litteratur- og kunsthistorie.
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Performance in the finance district
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