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«Mikkel McAlinden:
Average Northern Limit»
Galleri K, Oslo
Fotografi er
Står til 9. november

ANMELDELSE
Mikkel McAlinden er en 
av få som har klart å 
videreutvikle det post-
moderne fotografi et.

Fotograf Mikkel McAlindens 
utstilling i Galleri K viser to 
nye grupper av verk. Den ene 
er store fargefotografi er som 
bekrefter at McAlinden står i 
en særstilling som en troll-
mann med farger og digital 
manipulering. Men denne 
gangen er det noen enkle 
bilder av regjeringsmedlem-
mene som vekker nysgjerrig-
heten. Dette er noe nytt hos 
McAlinden. 

Serien av svart-hvitt-foto-
grafi er har tittelen «Regjerin-
gen» (2014). Han har ferdes 
der statsråder ferdes og tatt 
fotografi er. Ikke tradisjonelle 
portretter som skildrer 
personers særegne fysiogno-
mi, psyke eller status. Han 
setter politikeren i fokus og 
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«Dahls og Friedrichs 
landskaper 1810-40:
Alene med naturen»
Nasjonalgalleriet, Oslo
Malerier
Står til 4. januar 2015

ANMELDELSE
Den ene var mysti-
ker, den andre jord-
nær bergenser. Nå 
møtes vennene C.D. 
Friedrich og J.C. 
Dahl igjen – på 
Nasjonalgalleriet. 
Det første som møter blikket 
når vi trer inn i utstillingen, er 
Caspar David Friedrichs 
maleri «To menn betrakter 
månen». Ytterkantene av 
bildet ligger i mørke, og vi blir 
sugd inn det som i en tunnel 
med lys i enden. Friedrich 
skaper, med sine mesterlige 
skifter mellom lys og mørke, 
følelsen av å bevege seg inn et 
uendelig rom. 

Når vi går videre i utstillin-
gen, er vi snart omgitt av en 
hel serie måneskinnsbilder 
av Friedrich og Johan Chris-
tian Dahl. Bildefl atene er 
punktbelyst, og resten av 
rommet ligger i mørke. Det er 
nesten som om bildene 
hopper ut av veggen; et 
skjærende månelys stråler fra 
bildene.

Friedrichs bilde av to 
kunstnere som har stanset i 
sin vandring og ser ut over det 
månebelyste landskapet, var 
en gave til Dahl. Det er 
antydet at den slanke, yngre 
kunstneren som lener seg 
ivrig framover og støtter seg 
på den eldre kunstneren, som 
står steil som en bauta, er 
Dahl selv som støtter seg på 
Friedrich. «Alene med 

naturen» handler om venn-
skapet dem imellom – likheter 
og forskjeller i personlighet, 
kunstsyn og kunst. Verkene 
stammer fra årene de begge 
bodde og arbeidet i Dresden, 
og de er montert side om side. 
Interessant nok oppleves det 
ikke som en mannjevning; det 
viser heller dialektikken 
mellom romantikk og rea-
lisme. 

«Alene med naturen» er 

Friedrich og Dahl skapte storslåtte 
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Johan Christian Dahl:
■ Norsk maler (1788–1857), 
født i Bergen.
■ Regnet som den første store 
nasjonalromantiske maleren i 
Norge med banebrytende 
skildringer av skog og fjell. 

Caspar David Friedrich:
■ Tysk maler (1774–1840), født i 
Pommern. 
■ Regnet som den fremste 
representanten for tysk 
romantisk maleri.
■ Venn og kollega av J.C. Dahl.

KUNST&kritikk

– Hva ser vi på bildet? 
– Jeg ønsket å portrettere meg selv så enkelt som mulig i mitt daglige miljø. Bildet tok jeg i et 
bilvindu på vei hjem. 
– Hva synes du om selvportrettet som sjanger? 
– Som sjanger er det en effektiv måte å iscenesette seg selv på, og som kunstner kan jo dette 
være en viktig del av selve verket. Personlig har jeg alltid likt å studere selvportrett av kunstnere 
jeg er opptatt av, som for eksempel Edvard Munch eller David Hockney.

Haakon Flemmen

SELVPORTRETTET: 

Aurora Passero

Nytt blikk på politikerne

Tom S. Kosmo
«The Open Source» – Maleri / tegning 

Åpning fredag 24/10 kl. 19
Åpent 12 – 17 ons lør søn 

www.gallerigamleoslo.wordpress.com
Enebakkveien 20, Vålerenga

skarpstiller før han skyter 
bilde; resten er utydelig. 

For meg er fotoet av 
statsråd Monica Mæland et 
nøkkelbilde. McAlinden har 
slumpet til at statsråden og to 
medarbeidere opptrer som 
om de parafraserer det 
berømte fotografi et av Arne 
Treholt i selskap med rus-
siske agenter. Det postmo-
derne i McAlindens prosjekt 
titter her fram i form av en 
referanse; den viser at 
kunstnerens blikk søker en 
bestemt form og isceneset-
telse fra bilder som allerede 
er i sirkulasjon.   

Serien handler for meg 
mindre om regjeringen enn 
om hvordan en kunstnerisk 
idé tar for seg konvensjoner, 
teknikk og virkemidler for å 
bli en kommentar til en 
politisk virkelighet. Modellen 
for den fotografi ske undersø-
kelsen er avisenes reportasje-
bilder, paparazzifoto og 
overvåkingsbilder. Slike 
bilder, før sett på som rent 
bruksfotografi  som havnet i 
søpla etter å ha vært på trykk, 
er nå på full fart inn i kunst-
markedet. 

McAlinden er en av få som 
har greid å utvikle nye ideer 
med utgangspunkt i arven fra 
1990-årenes postmoderne 
fotografi . Han lager bilder 
som utfordrer betrakteren 
ved å sette i spill forestillin-
gene om fotografi et som et 
avtrykk av virkeligheten. 
Han skaper en opplevelse av 
at noe velkjent er manipulert, 
uten at en helt vet hvordan 
eller hvorfor. 

Øivind Storm Bjerke

kultur@klassekampen.no

TREHOLT-REFERANSE: Mikkel McAlinden går nye veier med sine 
portretter av statsråder, som her av næringsminister Monica 
Mæland. FOTO: KUNSTNEREN

VENNER: Er det J.C. Dahl som lener seg på 
 


