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KULTUR
Et tv-øjeblik og et
falmet sommerminde
Også outsiderne satte deres præg på poppen anno
2014. Future Islands brød igennem med deres
melodramatiske overkompensation for maskinmusikkens kulde, mens den canadiske drømmer
Mac DeMarco jog arbejdsmoralen på ﬂugt

Ny musik
Af Anna Ullman

E

n af året 2014’s største
popkulturelle stjernestunder var, da et synthpopband fra Baltimore ved navn
Future Islands optrådte i David
Lettermans talkshow. Klippet,
hvor bandet fremfører deres
romantiske popsang »Seasons
(Waiting On You)«, har kørt i
båndsløjfe, tilsyneladende uden
at slide på sin stærkt dragende
kraft. Takket være forsanger Samuel T. Herring, der udviser en
oprigtig begejstring ved musikkens væsen, der sjældent ses i
poppens gennemkoreograferede
inderlighedsteater.
Og her otte måneder efter det
legendariske tv-øjeblik er det
stadig svært at lytte til Future Islands’ album Singles uden at se
Herrings optræden for sit indre
blik: Knytnæven, som han dunker insisterende imod brystkassen som en ubestemmelig krydsning mellem en smørtenor og en
gorilla. De naive brune øjne, der
søger kontakt med publikum lige
så troskyldigt som et spædbarn.
Og endelig stemmen, der med
showmanship som Elton John
og hvid soul som Phil Collins
sentimentalt opfordrer os til at
turde tro på kærligheden.

»1930’erne var en tid, hvor USSR
gik igennem en enorm hurtig industrialisering. Regeringen indså, at
der var brug for hård valuta for at
ﬁnansiere fabrikkernes udstyr og
teknologi. At tiltrække købestærke
udenlandske turister var en måde at
skaﬀe penge til at opbygge landet.
Intourist var en del af den strategi,« forklarer ekspert i denne type
sovjetiske plakater, Kirill Kalinin,
og fortsætter:
»Da Intourist blev grundlagt i
1929, red USSR på en bølge af selvtillid. Europa og USA var i knæ på
grund af økonomisk krise, der efterlod millioner i fattigdom. Mange
i Vesten kom frem til, at noget var
fuldstændig galt med den kapitalistiske måde at organisere samfundet
på. De begyndte at se mere positivt
på det ambitiøse sovjetiske eksperiment, der udgjorde et alternativ
til det sociale kaos. Det ansporede
privilegerede vesterlændinges rejselyst og trang til at opleve noget
helt andet. Årene op til 1929 havde
i USSR været præget af NEP – en
halvkapitalistisk politik, som skabte
en vis velstand i de større byer og
en slags nyt borgerskab. Derfra er
springet til den ’dekadente’ art deco

ikke så langt, som man måske skulle
tro,« siger Kirill Kalinin.

Inspiration
Og der var faktisk inspiration at
hente hjemme, understreger han.
»Intourist-kunstnerne kan have
været inspireret af datidens nyrige
i Moskva og Leningrad og deres levevis. Stalinismen og den af staten
dikterede kunstretning socialistisk
realisme var under opsejling, men
arven fra 1920’erne, som i intellektuelle kredse var kendetegnet ved en
vis løssluppenhed, begejstring for
revolutionen og kunstnerisk eksperimenteren, kunne stadig spores.«
I begyndelsen måtte kunstnerne
ifølge Kalinin overvinde sig selv for
at imødekomme ønsket om et kommercielt budskab. Det faktum, at
de brugte ’bourgeois marketing’ til
at sælge verdens første socialistiske land til Vesten kolliderede for
mange med deres selvopfattelse og
de principper, som USSR byggede
på. Men plakatmagerne udviklede
hurtigt et billedsprog, som var let
af aﬂæse, genkende og relatere til
for den vestlige beskuer.
»De studerede nøje plakater fra
lignende turistkampagner i Europa

for at ramme rigtigt. Ofte overtog
eller videreudviklede de komposition og billedelementer. Det var
adaption af art deco snarere end
imitation,« siger Kalinin.
Plakaternes objekter, ﬁgurer og
strømlinede design udtrykker fart
og formåen. De understreger, hvad
moderne teknologi giver af muligheder for at rejse både eventyrligt
og bekvemt. De åbne biler, der går
igen i Intourist-kampagnen, kan
nemt være en tribut til art decodronningen Tamara de Lempickas
legendariske Tamara i den grønne
Bugatti fra 1925.
Hjalp reklamefremstødet så? Fik
vesterlændingene lyst til at opleve
USSR? Oﬃcielle data fra Intourist er
aldrig blevet oﬀentliggjort. Men af
historikeren Samantha Kravitz’ arbejde The Business of Selling the Soviet Union: Intourist and the Wooing
of the American Travellers, 19291939 fremgår det, at sovjetstaten
bød omkring 50.000 udenlandske
rejsende velkommen i 1934. Det var
mere end en tredobling i forhold til
det hidtil højeste antal i 1930, hvor
15.000 begav sig ind i verdens første
socialistiske land.
kultur@information.dk

Sans for melodrama
Man kan sige, at Herring ibrugtager en sans for melodrama, der
almindeligvis er forbeholdt kvindelige popsangere. På Singles er
det i hvert fald en ret anonymt
lydende new wave, der er bagtæppet for mandens uudgrundelige performerpersona. Hjerteblødende sjælere bliver bøjet i
neon, og 80’er-romantiske kærlighedshymner bliver malet i turkisblå ﬂader, mens Herring skiftevis hulker, groover og growler.
Det var måske kontrasten
mellem glat synthpop og inderlig følelsesudkrængning, som vi
fandt så gribende ved Future Islands. Men den kombi er jo ikke
noget nyt fænomen. Historisk
har én tidlig forgrening af den
elektroniske musik handlet om
at forhøje fremmedgørelsen ved
hjælp af vokalmanipulationer,
robotstemmer og generel udviskning af ethvert menneskeligt særpræg. Men samtidig har
der været en sideløbende forgrening, der nærmere har forsøgt at
kompensere for den maskinelle fremmedgørelse ved at skrue
maksimalt op for følelsesudladningerne. Helt op i det røde felt

med inderligheden. På Yazoos
»Don’t Go« fra 1982 står Vince
Clarkes kolde synthﬂader for eksempel i skarp kontrast til sangerinden Alison Moyet, der med
operatisk svulstig stemmeføring
trygler sin elskede om at ikke at
forlade hende.
Og det er den sidstnævnte tradition, som Future Islands så fornemt holder i hævd. I sig selv er
Singles et usædvanligt veldrejet
popalbum, der, som titlen med
popkulturel frækhed antyder,
ikke indeholder svage numre. På
den måde er Future Islands og
deres store tv-øjeblik også fortællingen om outsiderne, der til
slut opnåede deres velfortjente
popularitet.

Påtaget venstrehåndspræg
Et andet usædvanligt bidrag
til det forgangne års poplandskab stod Mac DeMarco for. På
den blot 35 minutter lange plade
Salad Days excellerer canadieren i bedårende døsige melodier
skødesløst stykket sammen af
rundtossede guitarriﬀs serveret
i en sauce af rumklang. På »Let
My Baby Stay« kommer dovenskaben næsten på højde med
hawaiiansk palmesusen og ukulele-klimpren. Hvem skulle tro,
at man blot med et solidt greb
om guitarens tremoloarm så effektivt kan jage protestantisk arbejdsmoral på ﬂugt?
Potentielt kunne DeMarco
måske være en popgenial outsider af Syd Barrett-skolen. Men
alligevel fremstår han lidt som
en begavet gymnasiedreng, der
med vilje sløser med sine evner
for at være med i den populære
klike. En excentriker, der selvbevidst camouﬂerer sit feinschmeckeri med et påtaget venstrehåndspræg.
Derfor kunne man godt ønske, at den gode Mac udfordrede sig selv mere. Enten ved
at iblande kompositionerne et
større mål af den særlige løjerlighed, som kun er til stede i et diskret omfang. Eller ved at stikke
af fra det patenterede lydbillede
af ringlende guitarer, der synger
i kor med hans søvnige stemme. Nu står Salad Days i hvert
fald ikke tilbage i erindringen
som meget mere end et falmet
sommerminde.
annu@information.dk

Future Islands: ’Singles’ (4AD/
Playground)
Mac DeMarco: ’Salad Days’
(Captured Tracks/Playground).
Er udkommet

