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Kultur Billedkunst

Mens vi venter på Obama
Mikkel McAlindens visuelt forførende bilder bryter seg inn i
reportasjefotografiets tradisjon fra sidelinja.
Dette er litt av en kabal, egentlig. Fra reaktorrommet i et
nedlagt svensk kjernekraftverk
til krigens Irak. Og, kanskje mer
avgjørende; fra Guantánamo til
Washington DC. Selvsagt henger
disse tingene sammen, det
skjønner det minste barn, men

på Galleri K – der hovedtyngden
av bilder avgjort bikker over til
forbindelsen Barsebäck-Bagdad
– oppstår like fullt konturene av
en ligning som vil ende opp i et
tisifret primtall.
Til å begynne med får vi
utstillingens eneste bilde fra

Washington DC, der et samlet
mediekorps tålmodig venter på
den kommende presidenten.
Talerstolen er dekorert med det
amerikanske flagget, og lobbyen
er full av tv-kameraer og ivrige
journalister. Dette øyeblikket,
der du fortsatt kan fornemme
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de vanvittige forventningene
som projiseres over på den da
nyinnsatte presidenten, blir i retrospekt en vond påminnelse om
i hvor stor grad ren fiksjon styrer
dette samfunnet. Spørsmålet
som melder seg, er om Obama,
som her forventes å aksle en arketypisk rolle som frelser, noensinne vil møte opp. I tilbakeblikk
vet vi jo godt at han faktisk kom,
men vi vet også godt at han ikke
innfridde forventningene – og
de fleste voksne, edru mennesker skjønner også noe slikt ikke
lar seg gjøre. Ikke med mindre
absolutt alle dropper sin skjulte
agenda, og oddsen for det er, vel,
et noe større primtall til én.
Landskapsmalerier. Dog, det
panoramiske bildet – McAlinden
er tross alt landets mest panoramiske kunstner – vibrerer også
av den sjeldne evnen mennesker har til å finne sammen i et
kollektivt håp. Blant annet ble
det sagt at interneringsleiren på
Guantánamo Bay skulle stenges.
Det skjedde ikke, hvilket leder
oss til neste bilde, som i alt
vesentlig er et landskap. Et
nattlig landskap, baklyktene
til en bil som straks skal til å
forsvinne i en kurve mellom
fjellene, der et gult skinn lyser
opp kveldshimmelen. Det kunne
vært Las Vegas. Det kunne vært
en cellulosefabrikk i Moss. Det
kunne, for alt vi vet, være E.T.
som parkerer sitt mothership.
Men det er altså Guantánamo
Bay som lyser opp det øvre
partiet av det som i alt vesentlig
er et landskapsmaleri i rett nedadstigende linje fra Tidemand og
Gude. Hvilket jo gir anledning
til å si noe om estetikken her. I
mitt hode har det aldri vært noen
tvil om at McAlinden egentlig

hele tiden har vært en maler, og
at produksjonen hans først og
fremst gir mening forstått som
en photoshoppet oppdatering
av de samme premodernistiske
disipliner innenfor perspektivlære og teknisk håndverk – det er
ikke akkurat en hemmelighet at
mannen er perfeksjonist – som
av forskjellige grunner har skapt
sin egen merkelige underdiskurs innenfor den nyere norske
kunsthistorien.
Ekstreme tilstander. McAlinden
har også metodisk og konsekvent gått i kamp mot dette
utgangspunktet. Perspektivet
er ofte forskjøvet over kanten
til det umulige, og selv relativt
hverdagslige scenarier oppfattes
som ekstreme tilstander. Som
for eksempel i de resterende
bildene i utstillingen, nesten
samtlige enten fra det avfolkede
kjernekraftverket Barsebäck
eller den delen av Amerika som
befinner seg i Irak. Her bryter
McAlinden seg på en måte inn
i reportasjefotografiets tradisjon
fra sidelinja, omtrent slik Kristian Skylstad pleide å gjøre det
(bare med et mindre kamera),
og underkaster det renessansemaleriets prinsipper, før han
kjører det noen runder gjennom
computeren for å ytterligere forsterke alle de slumrende visuelle
komponentene.
Resultatet er så godt som alltid forbløffende, og han har også
fått en god del fans på grunnlag
av den grad av visuell forførelse
som bestandig har fulgt hans
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