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Af KRISTOFFER MARIBO

K
anye West er, alt efter humør, en 
ejendommelig blanding af rap-
per, producer, selvudnævnt poet, 
komponist, dirigent, dandy samt en 

skiftesvis hyperbolsk selvcentreret og dybt, dybt 
angrende fashion-filosof. Manden er, kort sagt, 
vor tids Cicero.

 I lighed med filosoffen – og i traditionel 
modsætning til sine hip-hop-kolleger – er Kanye 
West fra et middelklassehjem. Han er født 8. 
juni 1977 i Atlanta, Georgia, men flyttede som 
tre-årig med sin familie til Chicago, Illinois, 
hvor moderen underviste i engelsk ved Chicago 
University. West påbegyndte selv en uddannelse 
ved Chicago State University, men droppede dog 
relativt hurtigt ud for at kunne fokusere på en 
tillokkende karriere som producer. Denne pe-
riode danner rammen om hans tre første albums 
– den såkaldte college-trilogi – hhv. The College 
Dropout fra 2004, Late Registration fra 2005 og 
Graduation, udgivet i 2007.

I cover-bogen til førstnævnte album pryder 
debutanten sig med at være blevet udnævnt til 
klassens mest velklædte student, og han har lige 
fra begyndelsen udvist en i hip-hop-regi alarme-
rende aparte fascination af modeverdenen. Oscar 
Wildeanske ekkoer høres i et The Guardian-in-
terview fra 30. november 2008, hvori rapperen 
snarere end at udbrede sig om sit nye album langt 
hellere vil tale om farven på sin krave. Han er 
hyppig gæst ved diverse modeshows verden over 
og fik i april dette år adskillige modeblogs og 
-hjemmesider (herunder vor egen cover.dk) til 
ganske at eksplodere ved nonchalant at bære en 
silkeskjorte fra luksusmærket Céline, kreeret til 
kvinder, under sin koncert på Coachella-festi-
valen i Californien. Han er i udpræget grad et 
eksempel på den moderne dandy – en rolle, han i 
øvrigt deler med sine hyppige samarbejdspartnere 
Lil’ Wayne og Rick Ross, som på fascinerende vis 
har gjort deres respektive tilværelser til distinkte 
kunstværker efter bedste Beau Brummell-model.
 
RAPKARRIEREN kom ikke naturligt til den 
unge West. Han skabte sig i begyndelsen af årtu-
sindet et navn ved at producere numre for diverse 
Chicago-baserede rappere, men fangede dog 
snart sin senere mentor Jay-Z’ opmærksomhed. I 
de følgende år fik han på det nærmeste status af 
husproducer for Jay-Z’ pladeselskab Rock-A-Fella 
Records, og flere af hans produktioner blev inklu-
deret på »Jigga«s seminale album The Blueprint fra 
2001. Wests ambitioner rakte imidlertid længere 
end til at føre en relativt anonym tilværelse bag 
mixerpulten, og han fik efter talløse anstrengelser 
overtalt sit indledningsvis tøvende pladeselskab til 
at lade ham udgive sin egen plade.

Debutalbummet The College Dropout udkom 
10. februar 2004 og blev øjeblikkelig en såvel 
kritiker som kommerciel kæmpesucces. Pla-
den, der produktionsmæssigt er meget lig den 
samplebaserede 1970’er-soul, som forfatteren til 
Alicia Keys’ superhit You Don’t Know My Name 
hidtil havde baseret sine forskellige produktioner 
omkring, solgte ifølge New York Times 441.000 
eksemplarer i sin første uge og har til dags dato 
solgt over fire millioner kopier på verdensplan. 
Kritikerne var ej heller sene til at anerkende præ-

stationen. New York Times markerede albummet 
»Critic’s Choice« og priste i særlig grad West for 
at »overproppe sine tekster med skarpe jokes og 
vittige referencer«.

Efterfølgeren Late Registration udkom blot et 
års tid herefter og giver de første eksempler på 
Wests rastløse omgang med genrer. Det peku-
niære resultat af The College Dropout gjorde 
det muligt for ham at hyre strygersektioner til 
indspilningerne, som han bearbejdede med den 
amerikanske filmmusiker Jon Brion. Det måske 
tydeligste eksempel herpå høres i førstesinglen 
Diamonds From Sierra Leone, der sampler James 
Bond-temaet Diamonds Are Forever. Massive 
hitsingler som Gold Digger og Touch the Sky 
sikrede pladen et dobbelt så stort førsteugesalg 
som debuten, og anmeldernes generelle be-
gejstring var atter udtalt. Pladen er imidlertid 
ligesom forgængeren i umiskendelig grad forstyr-
ret af dens konstante, enerverende skits og synes 
selv disse foruden at være to-tre numre for lang. 
Rapperen fornemmes selv at have været klar over 
dette, eftersom de følgende udgivelser er anderle-
des stramt konstruerede.

 VAR Kanye West i 2005 optaget af mahogni, 
strygere og filmmusik, står han et par år senere i 
sit studie iklædt hvide tremmesolbriller, selvly-
sende T-shirts og med munden frådende fuld af 
glowsticks. Tredje album Graduation, pompøst 
udgivet 11. september 2007, konkluderer college-
trilogien og markerer atter et produktionsmæssigt 
nybrud. Under indspilningerne erfarede West, 
at hans daværende yndlingsfarve såmænd var 
»neon« og lod derfor studiet illuminere af alle 
tænkelige nuancer af denne kuriøse substans. 
Resultatet var til at tage at føle på. Albummets 
13 numre er overvejende inspireret af house og 
1980’er elektrodisko, hvilket mildest talt var et 
lettere dubiøst foretagende på pop-scenen anno 
2007. Pladen indeholder desuden hans hidtil 
mest intrikate, piruetterende vittige tekster. 
Selvironien i åbneren Good Morning, ordspillene 
i Champion, selvbebrejdelsen i Can’t Tell Me 
Nothing og den storgrinende arrogance i Good 
Life peger alle tre år frem mod hans største værk, 
albummet My Beautiful Dark Twisted Fantasy fra 
november 2010.

Først skulle et år med pludselige personlige 
tragedier dog følge. 10. november 2007 døde 
moderen Donda West som følge af en mislyk-
ket plastikoperation; og i april 2008 gik Wests 
langtidsforhold med designeren Alexis Pfeiffer, 
der havde taget sin begyndelse, mens han stadig 
var en ung, håbefuld producer, uigenkaldeligt i 
stykker. Disse sørgelige omstændigheder satte i 
overvældende grad deres spor på det fjerde album 
808’s and Heartbreak fra november 2008, som 
rimeligvis er årtiets mest banebrydende hip-hop-
udgivelse. Dets 11 numre, alle farvet i isblå toner, 
indeholder et absolut mininum af rap. Derimod 
synger West albummet igennem med en let for-
vrænget stemme ved hjælp af sin gennemgående 
brug af den omstridte autotune-funktion, som i 
årevis har fået middelmådige sangerinder til at 
klinge som engle. Snarere end at lyde angelisk 
gør West sin stemme distanceret, næsten istap-
pedryppende, og lamenterer hermed over tabt 
kærlighed og sin egen selviske livsførelse. Album-
met har i det hele taget en sælsom klassisk klang 

og bevidner det kompositoriske talent, som de 
tidligere udgivelser har antydet, at han besidder.

 Kan 808’s and Heartbreak således beskrives 
som en art hip-hoppens klaversonater, er Kanye 
Wests seneste album My Beautiful Dark Twisted 
Fantasy en aldeles grandios hip-hop-opera. Hvor 
vi på de tidligere plader har set West agere som 
producer, rapper og komponist, indtager han på 
dette album mest af alt rollen som orkesterleder. 
Han har fra begyndelsen været særdeles vellidt 
i hip-hop-miljøet og har på sine plader formået 
at samarbejde på kryds og tværs af forskellige 
grupperinger. På My Beautiful Dark Twisted 
Fantasy kulminerer denne tæft til det ypperste. 
Han lader et utal af stemmer florere i sine numre 
og dirigerer disse med største naturlighed ind og 
ud af hinanden. De tydeligste eksempler herpå 
er de inciterende vokal(dis)harmonier i Lost in 
the World samt i tredjesinglen All of The Lights, 
hvor et veritabelt græsk kor af feterede popsanger-
inder (Rihanna, Fergie, Alicia Keys, etc.) danner 
baggrund for et nummer i tordnende progres-
sivitet. Vokalharmonier opklippes på effektiv vis 
i førstesinglen Power, og andensinglen Runaway 
er meget vel årtiets mest ciselerede popsang, dir-
rende på enkelte, underskønne klavernoter, indtil 
dirigenten seks minutter henne vælger at forlænge 

nummeret med yderligere tre minutters bølgende 
forvrænget stemmeinstrumentalisering.

 
TORSDAG den 11. august gæster Kanye West for 
tredje gang Danmark. Koncerten afholdes vældigt 
passende i Tivoli torsdag den 11. august, der til 
lejligheden har bebudet, at de vil driste sig ud i det 
djævelske foretagende at skrue højere op for volu-
men end normalt! Og at dømme efter det seneste 
års video- og liveoptrædener har København i den 
grad noget at glæde sig til. Promoveringen af My 
Beautiful Dark Twisted Fantasy har således været et 
betagende studie i klassisk receptionshistorie. Den 
korte musikvideo til Power ser en stirrende West 
stå mellem kolossale joniske søjler som en anden 
romersk kejser, mens talløse harpier og henførte 
nymfer svæver omkring ham; og han har da også i 
ekstranummeret See Me Now læst sin Platon, når 
han betoner nødvendigheden af totalt at udrydde 
»the hypocrisy / This is an aristocracy / I’m Socra-
tes but my skin’s more chocolate-y!«

Denne æstetiske udvikling synes at understøt-
tes af artworket til hans og Jay-Z’ kommende 
plade Watch The Throne, som udkommer i be-
gyndelsen af august. Og mon ikke publikum får 
et par numre at høre fra dette ekstremt forvent-
ningsomvundne album, der har den talentfulde 

r&b-sanger Frank Ocean fra hiphop-kollektivet 
OFWGKTA medvirkende på to skæringer? 
Kanye West er normalt ikke en mand, der holder 
sine sange obskure i særlig lang tid.

Det skal ligeledes blive spændende at se, om 
rapperen vælger at inkludere sin latent stigende 
interesse for klassisk musik i koncerten. Mozart-
referencerne i kortfilmen Runaway fra 2010 og 
akterne I og III af Coachella-koncerten kan meget 
vel antyde et sådant scenarie. Hvad enten han 
dog vælger disse vinkler på koncerten, at byde op 
til jukebox-orgie som i sin Roskilde-optræden fra 
2006, eller for den sags skyld at anlægge en sådan 
dystopisk, isnende atmosfære, der karakteriserede 
hans tilbagevenden tre år senere, forbliver én 
simpel ting uafrysteligt sikker: det bliver intenst! 
Og alle vi, der lider den umålelige tragedie ikke at 
kunne være til stede, må sætte Diamonds From 
Sierra Leone på anlægget, lukke vore øjne »and 
imagine / Feel the magic / Vegas on acid«, imens 
vi fryder os over det faktum, at West selvfølgelig 
ikke kan dy sig for at afrunde rimet ved at nævne, 
at alt dette, naturligvis, er »seen through Yves Saint 
Laurent glasses«.

Kristoffer Maribo er bachelor-studerende i Klassisk 
Græsk og Latin ved Københavns Universitet.

Kanyes Universecity . Fra 1970’er-soul, filmmusik og eurohouse over klaversonater til hip-hop-opera. Den moderne dandy Kanye West gæster meget passende Tivoli i København.
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Den ekstremt mode- og stilbevidste Kanye West kan gøre sin stemme distanceret, næsten istappedryppende, og hermed lamentere over tabt 
kærlighed og sin egen selviske livsførelse. FOTO: SCANPIX

Af SØREN STAAL BALSLEV

A
t Discovery-netværket har det med 
at producere skørt fjernsyn, er ingen 
hemmelighed. De sære produktions-
hold har bl.a. frembragt overlevelses-

konceptet Born Survivor (2006-), serien hvor den 
engelske eventyrer/jægersoldat Bear Grylls spiser 
alt, hvad der kan puttes i munden, og ellers prøver 
at overleve i Jordens mest afsides beliggende egne. 
Endnu mere spøjst er både Dirty Jobs (2005-) og 
Myth Busters (2003-), voldsomt populære serier der 
går charmerende på tværs af traditionel underhold-
ning – og alene af den grund er det en fornøjelse 
at se, hvad niche-kanalen fra tid til anden finder 
på. The Colony hedder en af Discoverys seneste 
satsninger og det er en underligt velsmagende 
størrelse. Det er post-apokalyptisk underholdning 
iklædt reality-genrens besynderlige klæder. Serien, 
der blev sat i produktion for to år siden og nu kører 
på anden sæson, tager udgangspunkt i en flok 
»overlevere« i Los Angeles. I et øde beliggende om-
råde af filmbyen skal en lille og forhutlet gruppe af 
mennesker overleve efter bedste evne. I kølvandet 
på en altødelæggende og global krig selvfølgelig. 
De får en gammel maskinfabrik stillet til rådighed 
og har så ellers bare at improvisere en anstændig 
hverdag.

Problemerne er overvældende og logistikken ud-
fordrende: Der skal frembringes rent drikkevand, 
murene mod verden udenfor skal forstærkes og 
elektriciteten ordnes. Fra bunden. Det spændende 
er så deltagernes respektive profiler, for de er nøje 
valgt ud på baggrund af deres respektive fagom-
råder og personligheder. Vi har en mekaniker, en 

sygeplejerske, en elektriker und so weiter. At man 
også valgte deltagere med tobaks-abstinenser og 
sure sindelag, er bare et plus i underholdningsper-
spektivet. Den primære producer, John Gray, har 
faktisk ramt et ømt punkt i moderne tv-under-
holdning. For The Colony er egentlig en reality-
serie, men rammerne og indholdet er skabt med 

Discovery-kanalens særlingepublikum for øje. Det 
betyder, at selvom socialdynamikken i serien nogle 
gange er lavpandet og enfoldig, kan det reelle 
indhold ikke skjules. Der er simpelthen mange og 
saftige problematikker i spil. Man bemærker det 
allerede fra start. Deltagerne gennemgår en lang 
forberedelsesproces, komplet med søvnmangel, 

plyndringer og flugtscener. Alt det skildres på 
under et minut, og det trodser på uhyrlig vis den 
normale reality-logik. Hvad for en? Jo, den logik 
der fordrer, at for hvert enkelt sekund der optages, 
skal der skabes den tredobbelte mængde »indhold« 
– som oftest i form af gentagelser af ansigter i 
slow-motion, blot tilsat en spændingsfremkal-
dende lydside. I The Colony er det omvendt. Man 
ser et mylder af små og store begivenheder, men 
der dvæles ikke ved dem og de afvikles hurtigt og 
æggende.

HVIS De tror, at sådan et eksperiment må være 
kedeligt, så tro endelig om igen. Godt nok er 
optagelserne indrammet af tre mere eller mindre 
velfunderede eksperter, der konstant udtaler sig 
med bekymrede miner og rynkede pander. Her-
under finder vi bl.a. en psykoterapeut med speciale 
i post-traumatisk stress og en sikkerhedskonsulent 
med tidligere ansættelse i amerikansk sikker-
hedstjeneste. Alligevel forekommer problemerne, 
der opstår i løbet af serien at være troværdige. De 
involverede individer afslører sig som nogle værre 
hidsigproppe, undergangsromantikere og lege-
lystne egoer. I det lys er det specielt morsomt, at 
størstedelen af flokken forholdsvis hurtigt døjer 
med stress, angst og en påfaldende grad af aggres-
sion. Inden for ganske kort tid retablerer kønsrol-
lerne sig og de almindelige menneskers mangel på 
rygrad åbenbarer sig med smertelig klarhed.

Produktiondesigneren Majken Larsson, der i 
forvejen har arbejdet en del med reality-tv, får for 
første gang en konkret mulighed for at udvikle 
distinktive visuelle linjer, og skaber på settet i Los 
Angeles en overraskende fin æstetisk ramme. Men 

når alt kommer til alt, er det ikke det møgbeskidte 
setup, der trækker læsset. Det fungerer godt, men 
det er sammensmeltningen mellem levende men-
nesker og den mærkværdige rollespilsramme, der 
skaber tankevækkende morskab. Særligt udvik-
lingen i forløbet, går hen og bliver et trækplaster. 
En ting er nemlig sikker: Selvom hele processen 
ikke tager mere end ti uger, er hver enkelt dag 
fyldt med så megen fremgang og modgang, at 
man oplever et godt koncept folde sig dirrende ud. 
I løbet af kort tid kommer der reality-problemer 
(fnidder, sladder og hån), men her aktualiseres de 
i en vedkommende kontekst. Ressourcemangelen 
begynder at nage internt i gruppen og deltagerne 
lever sig efter ganske kort tid så meget ind i legen, 
at de – uden at blinke – stjæler fra andre »overle-
vende«. Skal man bruge den begrænsede strøm på 
at skabe mere strøm eller livsnødvendigt fodtøj? 
Stammementaliteten kommer skræmmende til 
live og såfremt de frivillige i legen ikke er blevet 
direkte påbudt at opføre sig som bøller, ser man 
menneskets asociale bagside stikke sit grimme an-
sigt frem. Socialdemokratisk tænkning er væk og 
erstattet med råbende aggression og darwinistiske 
principper. I den henseende er The Colony lidt af 
en våd drøm: Det er røvere og reality-soldater for 
voksne, blot med pengestærke bagmænd i ryggen 
og et udsædvanlig vedkommende indhold. Hvis 
De bare har en flig af glæde over Robinson Cru-
soe-problematikker, kan De med god samvittig-
hed skrue op for Discovery. Reality-tv er sjældent 
så elementært spændende.

The Colony sendes på Discovery, hver fredag 
kl. 21.00 – frem til d. 12. august. 

Reality TV. Discoverys The Colony er lidt af en våd drøm: Det er røvere og reality-soldater for voksne, blot med pengestærke bagmænd i ryggen og et usædvanligt vedkommende indhold.

Katastrofekolonister

The Colony, der blev sat i produktion for to år siden og nu kører på anden sæson, tager 
udgangspunkt i en flok »overlevere« i Los Angeles. 
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