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Martin Parr
Qvale Galleri, Oslo
Står til 10. oktober.

Monuments
Mikkel McAlinden
Galleri K, Oslo
Står til 24. september.

ANMELDELSE
To generasjoner – 
to uttrykk.
Martin Parr og Mikkel 
McAlinden, som for tida 
stiller ut på henholdsvis 
Qvale Galleri og Galleri K i 
Oslo, hører til i toppen av 
samtidsfotografi et i hvert sitt 
hjørne av den fotografi ske 
arena. 

Britiske Martin Parr (f. 
1952) er et av de store nav-
nene i internasjonalt fotografi  
innenfor sjangeren dokumen-
tarfotografi  med et sosialt 
tilsnitt. Han er også en av de 
få som har greid å tilføre noe 
nytt til det å fotografere 
mennesker i forbifarten, med 
blikk for det sosiale sam-
spillet innen rammen av den 
moderne byen. 

McAlinden (f. 1963) på sin 
side representerer den første 
generasjon av norske post-
moderne fotografi er, som med 
utgangspunkt i iscenesatt 
fotografi  har beveget seg over 
i en digital manipulasjon. En 
digital manipulasjon som er 
så raffi nert gjennomført at 
knapt andre enn ham selv 
aner hva han har manipulert. 
McAlinden er en kunstner 
som fortjener å løftes ut til et 
internasjonalt publikum.

Parr skildrer situasjoner på 
strender, gater og kafeer som 
vi kan oppfatte som humoris-
tiske, tragiske og sørgmodige. 

Hans blikk på menneskene er 
farget av et skarpt blikk for 
hvordan det britiske klasse-
samfunnet kommuniserer 
sosial og kulturell posisjon 
gjennom detaljer, enten vi 
snakker om kroppsspråk, 

klær, mat, eller omgivelser. 
Hans foretrukne motiver er 
samliv, ferieliv og hverdagen 
for arbeiderklassen og lavere 
middelklasse. Det ligger 
verken agitasjon, sosial 
kritikk eller moralisering i 

skildringene, men en nøktern 
registrering av realiteter. Parr 
benytter vår tiltro til fotografi  
som sannhetsvitne som sitt 
viktigste virkemiddel, men 
har et blikk for former, linjer 
og farger i sine motiver, som 
gjør dem kunstnerisk interes-
sante. 

Fotoessayet i magasiner og 
bøker der enkeltopptaket 
føyer seg inn fortelling som 
gir plass for variasjon og 
nyanser, er Parrs viktigste 
plattform for formidling, og 
ikke galleriveggen. Han har 
da også utgitt og redigert over 
100 bøker som har nådd fram 

til et bredt publikum, langt ut 
over fotofantastenes rekker.

Mikkel McAlinden har, i 
motsetning til Parr, galleri-
veggen som premissleveran-
dør for hele sin virksomhet. 
Han utforsker i serien «Monu-
ments» sider av forestillinger 
om demokrati knyttet til 
produksjon, kultur, reise og 
samfunn, men det er ikke 
fotohistorien så mye som det 
klassiske maleriet han er 
inspirert av. 

McAlindens kunst får sin 
overbevisningskraft gjennom 
en kunstnerisk dimensjon 

I høst kan du se fotoarbeidene til Martin Parr på Qvale Galleri og Mi
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NØKTNERN SKILDRING: Britiske Martin Parr har arbeiderklassens ferie- og hverdagsliv som foretrukne motiver.        FOTO: MARTIN PARR, QVALE GALLERI

McAlinden har en 
unik evne til å innta 
rollen som en delta-
kende observatør 

framfor årvåken fl anør.
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KUNST PÅ ONSDAG:
Klassekampen anmelder 
aktuelle utstillinger hver 
onsdag gjennom hele året. 
Våre anmeldere kan kontaktes 
på kunst@klassekampen.no

Hver måned byr vi i tillegg på 
essays, intervjuer og nyheter 
fra Kunst-Norge.

Tips til våre kunstsider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no
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kkel McAlinden på Galleri K.  

grafi et

tilført gjennom manipulerin-
gen som framhever bildets 
estetiske form, som fascinerer 
uavhengig av motivet. 

De store formatene og 
monumentaliteten i en 
gjennomarbeidet komposi-
sjon som samler detaljene i et 
fasttømret geometrisk 
rutenett, forsterker en 
opplevelse av at her står vi 
overfor noe betydningsfullt 
som er verdt å dvele ved. 
Konsentrasjonen om det 
enkelte bilde åpner for en 
fordyping vi nesten er avlært 
gjennom fl ommen av bilder 
massemediene overskyller 
oss med daglig. 

Tar vi bildet nærmere i 
øyesyn utgjør det en komposi-
sjon som hviler på en rekke 
opptak som nærmest skanner 
motivet bit for bit og overset-
ter romlige forhold til en 
todimensjonal fl ate er formen 
skapes gjennom lys, skygge, 
forskyvninger av og kontras-
ter i dimensjoner, skarpstil-
ling opp utydelige partier som 
er mer beslektet med hvordan 
Paul Cézanne bygget opp sine 
bilder, enn hva vi fi nner i et 
tradisjonelt fotografi . 

Selve mesterverket i utstillin-
gen er bildet av rekken av 
arbeidsklær hengt igjen i 
garderoben på Landek-gru-
ven i Tsjekkia, etter at 3000 
mann hadde sitt siste skift 
der i 1991. Det er intrikat i 
skildringen av myldret av 
detaljer, på samme tid som 

det er slående i sin enkle form 
og gripende melankoli. 

Betydningen av sterke 
motiver i en kunst med 
ambisjoner om å fortelle om 
samfunnsutviklingen, blir 
demonstrert i fotografi et av 
menn som ligger i bønn. Med 
ytterst detaljskarphet gjengis 
svakt belyste hender, hår, 
drakter og briller, mens 
bakgrunnen oppløser seg i en 
ufokusert masse av lys og 
farger. 

Bildet formidler et stille 
alvor og en tilstedeværelse 
som inngir høytid i møtet 
med bildet. Det er vanskelig 
ikke å oppleve bildet som et 
utslag av et ønske om å 
betrakte mennene i bønn 
med innlevelse og sympati, 
og ikke med et distansert og 
nøytralt blikk på en religions-
utøvelse som møter kritiske 
blikk fra en stor del av den 
norske befolkningen.

McAlinden har en unik evne 
til å innta rollen som en 
deltakende observatør 
framfor rollen som en årvå-
ken fl anør, slik tilfellet er med 
Parr. Det gir et romantisk 
skjær av inderlighet til 
mange av bildene, der Parr er 
ironikeren. 

Disse to så forskjellige 
utstillingene vitner om hvor 
vitalt og løfterikt samtidsfoto-
grafi et framstår på kunstare-
naen.

Øivind Storm Bjerke
kunst@klassekampen.no

FORLATT: Mesterverket i Mikkel McAlindens utstilling på Galleri K er 
fotografi et av arbeidsklær i garderoben på Landek-gruven i Tsjekkia, 
etter at 3000 mann hadde sitt siste skift der i 1991.  FOTO: MIKKEL MCALINDEN

INTERNASJONALT FORA: Galleri Brandsrup har hentet inn utstillinger av internasjonale størrelser 
som Marina Abramovic. Her ses hennes «Holding the Lamb» (2010).   FOTO: GALLERI BRANDSRUP
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Jubileumsutstilling
Galleri Brandstrup, Oslo
Står til 1. oktober

ANMELDELSE
Med sin jubileumsutstil-
ling bekrefter Galleri 
Brandsrup sin posisjon. 

Galleri Brandstrup startet 
opp i Moss for tretti år siden 
og har de siste femten årene 
hatt tilhold i Oslo. Galleriet 
har ikke knyttet seg til en 
bestemt generasjon, men har 
fylt en viktig rolle som 
formilder mellom generasjo-
ner. Verken Inger Sitter, 
Håkon Bleken, Per Kleiva, 
Per Maning eller Michael 
O’Donnell ville hatt den 
synligheten de har fått i 
norsk kunst de siste femten 
åra, uten Galleri Brandstrup.

Mønstringen av Per Kleiva 
et par år tilbake løftet 
kunstneren fram for en ny 
generasjon, som en av våre 
vesentligste kunstnere, og 
hans arbeider er et høyde-
punkt i jubileumsutstillin-
gen. 

De årlige mønstringene av 
Håkon Bleken har markert 
hans vitale seine produksjon 
som et høydepunkt i hans 

karriere, og gitt ham en 
sentral rolle for yngre 
generasjoner av malere. Fra 
ham går det en direkte linje 
til Sverre Bjertnæs sin 
symbolistiske kunst. Et 
fortellende innhold står 
sentralt også hos Lars Elling 
med sine fi lmatiske bilder, 
Bjørn Båsen med impulser 
fra digital animasjon og 
fotorealisme, Christer Gleins 
solide maleriske grep på 
hybrider av fi gurasjon og 
geometrisk abstraksjon og 
Fredrik Raddum i hans 
spissfi ndige humor.

Uansett hva man måtte mene 
om forholdet mellom kunst 
og kommers, er det slik at et 
privat galleri må ha grønn 
bunnlinje for å tjene sine 
kunstnere godt. Markeds-
suksess er også en forutset-
ning for å øke galleriers 
tiltrekningskraft og sikre seg 
interessante kunstnere. 

Camille Norments poetis-
ke arbeider på papir og i 
glass og Diana Al Hadid 
skulpturelle maleri er 
lovende tilskudd. Som i de 
fl este kommersielle gallerier 

er kvinnerepresentasjonen 
tallmessig underlegen, men 
kunstnerisk sterk. Lotte 
Konow Lund er med i 
jubileumsutstillingen med et 
hovedarbeid. Det er et 
velkomment unntak fra 
hennes prinsipielle uvilje 
mot å vise sin kunst i 
kommersielle gallerier. 

De seinere åra har galleriet 
anstrengt seg for å løfte 
norske kunstnere fram i 
internasjonale fora, spesielt 
gjennom hyppig deltakelse 
på kunstmesser. Det har også 
gitt appetitt på å hente inn 
utstillinger av internasjonale 
størrelser som Joseph 
Kosuth og Marina Abramo-
vic.

Galleri Brandstrup fører 
videre den tette forbindelsen 
Galleri F15 hadde til dansk 
kunst under de legendariske 
brødrene Brandstrups 
ledelse, og har hatt en rekke 
utstillinger av Christian 
Lemmerz, Michael Kvium og 
Erik A. Frandsen. De under-
streker jubileumsutstillin-
gens åpenhet for mangfold 
både i uttrykk og teknikk, 
men med en tydelig prefe-
ranse for kunst som har et 
fortellende innhold og gjerne 
er røff og uslepen i formen. 
Det bekrefter hvordan 
galleriet gradvis har oppar-
beidet seg en stadig sterkere 
posisjon i Oslos galleriver-
den.

Øivind Storm Bjerke
kunst@klassekampen.no

De første tretti år

Grunnet et underskudd på mer enn 160.000 dollar, ser 
den kanadiske Montrealbiennalen seg tvunget til å å 
avlyse neste års arrangement. Det melder Art News-
paper. Styreleder Cédric Bisson sier de så seg nødt til å 
avlyse 2018-utgaven etter at de var gitt feilaktige tall fra 
2016-biennalen. Bisson mener tidligere kunstnerisk leder 
Sylvie Fortin må ta deler av skylda for underskuddet, 
men at også styret selv må ta ansvar for det økonomiske 
uføret. Samtidig hevder fl ere kunstnere at de ikke har 
blitt betalt etter forrige biennale.  Sara Hegna Hammer

Avlyser biennaleKONGSBERG: Den aner-
kjente tekstilkunstneren Kari 
Steihaug viser sin tekstil-
installasjon «I 
morgen blir 
en fi n dag» på 
Kongsberg 
kunstforening i 
september. 
Utstillingen åpner først-
kommende lørdag og står til 
17. september.  SHH

ÅLESUND: På KHÅK 
Kunsthall/Aalesunds Kunst-
forening åpnet to utstillinger 
forrige fredag. 
Henrik Placht (f. 
1973) viser «En 
frisk seilas», 
mens Karin 
Augusta Nogva 
(f. 1976) presenterer utstillin-
gen «Wild Life». Begge står til 
17. september.  SHH

«Galleriet har 
anstrengt seg 
for å løfte 
fram norske 
kunstnere»




