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Laibachs sångerska Mina Spiler iförd traditionell koreansk klänning under bandets unika konsert i Pyonyang. Foto: Dita Alangkara

Det slovenska avantgardebandet Laibachs besök i
Nordkorea ter sig både obegripligt och fascinerande.
Rockkonserten, unik i landet, var som ett enda stort
experiment som testar precis var den
nordkoreanska censurens gränser ligger �ör sådant
den inte riktigt kan klassificera, skriver
Nordkoreaforskaren Benjamin Katzeff Silberstein.

Runt midsommar visade den nordkoreanska regimen precis hur
rädd den är för fri information och kritik. Tisdagen den 16 juni
sprängde Nordkorea den inter-koreanska sambandsbyggnad som
stundtals fungerat som mötesplats för de båda sidorna. Allt detta
i ilska bland annat över de regimkritiska flygblad som
sydkoreanska grupper skickar med ballonger över gränsen. Även
om flygbladen delvis är ett svepskäl för att öka spänningarna
med Sydkorea, så är ilskan verklig. 

Tröskeln för kritik mot regimen inuti landet är ännu lägre. Inför
min doktorsavhandling gjorde jag förra året över trettio
djupintervjuer med nordkoreaner i olika åldrar, från olika sociala
skikt och delar av landet, som flytt till Sydkorea. Jag frågade ofta
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om de någonsin pratade kritiskt om ledarskapet med vänner och
familj. 

Nästan alla tittade på mig som om de hört fel, och tyckte att
frågan i sig var bisarr. För många är det även i säkerhet i
Sydkorea nästan fysiskt svårt att uttala förolämpningar mot
Nordkoreas ledarskap, eftersom den instinktiva självcensuren är
så stark. 

Med vetskap om allt detta blir det slovenska
avantgarderockbandet Laibachs konsert i Nordkorea både
obegriplig och fascinerande. Sommaren 2015 blev Laibach det
första västerländska bandet att spela i landet. Slavoj Zizek har
kallat det ”den mest fascinerande kulturella och ideologiska
politiska händelsen hittills under det 21:a århundradet”.

Spelningen mynnade även ut i dokumentärfilmen
”Liberation day” (2016), en bok med foton och medieklipp från
processen (Traavik och Valnoir, ”Liberation days: Laibach and
North Korea”, Timeless Ed., 2019), ett flertal utställningar och
installationer världen över, och så ett album baserat på
Nordkoreaspelningen, ”The sound of music” (Mute Artists 2018).
Bakom det hela ligger regissören och konstnären Morten
Traavik, ursprungligen från Norge men bosatt på Södermalm,
som både har regisserat en av Laibachs musikvideor och gjort
flera tidigare projekt i Nordkorea.

Dokumentären visades bland annat på en filmfestival i Sydkoreas
huvudstad Seoul förra året. Mina egna förväntningar var lågt
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ställda inför visningen. Bland de som forskar och skriver om
Nordkorea är konceptet ”unik inblick” något av ett internskämt.
Otaliga konstnärer, journalister (flera från svenska tidningar)
och akademiker har rest till Nordkorea och kommit tillbaka med
verk och reportage som sällan är unika eller några verkliga
inblickar, eller ens intressanta.  

Men Laibachs spelning, och de kringliggande projekten, är
någonting annat. Deras grundkoncept är att överdriva och
exploatera en auktoritär och fascistisk estetik. De grundades i
Jugoslavien under 1980-talet men nådde snart en stor
internationell publik. Ytligt sett speglade de bara en stil, retorik
och en tidsanda som den kommunistiska regimen själv var en del
av.

Det förvirrade staten, som inte förstod om det handlade om satir
eller något djupt fascistiskt. De tar aldrig klar eller öppen
ideologisk ställning. På grund av sin estetik har Laibach ofta
anklagats för att förhärliga både kommunistiska och nazistiska
regimer. Själva har de alltid vägrat att svara direkt på
anklagelserna, utan möter i stället kritiken med kryptiska
uttalanden som: ”Vi är lika mycket fascister som Hitler var
målare.”



7/20/2020 Benjamin Katzeff: Så kan Laibach ha skakat Nordkoreas regim. - DN.SE

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-kan-slovensk-avantgarderock-skaka-nordkorea/ 5/10

Slovenska Laubach på plats i Nordkorea. Foto: Dita Alangkara/AP

Det är svårt att förstå hur de nordkoreanska myndigheterna
gick med på det hela, med tanke på att inga yttringar tolereras i
Nordkorea som ens kan uppfattas som minsta kritik mot
regimen. Laibachs konsert i Nordkorea, och alla de kringliggande
projekten, är som ett enda stort experiment som testar precis var
den nordkoreanska censurens gränser ligger för sådant den inte
riktigt kan klassificera. 

Närmast till hands ligger förklaringen att Nordkorea tillät
konserten just därför att Laibachs lek med diktaturens estetik är
så välgjord och distanslös. På ytan syns inga subversiva budskap,
ingen ironi. ”Whistleblowers”, en av de låtar som gruppen
framförde i Pyongyang, har en takt, stil och text som på vissa sätt
liknar den nordkoreanska musikens ideologiskt uppfordrande
dito.   

Även den konst som Traavik och kollegan Valnoir skapat efteråt,
med besöket som grund, är välgjord och subtil, och ser naturligt
nordkoreansk ut. Deras fotobaserade verk skiljer sig från mycket
annan konst som använder sig av nordkoreansk propaganda. Där
finns klassiska nordkoreanska propagandaaffischer med små och
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knappt märkbara förändringar, som att slagorden bytts ut mot
”Laibach” och datumet för konserten i Nordkorea. 

Och vad som ser ut att vara ett fotografi från det välkända och
karaktäristiskt nordkoreanska ”Arirang”-framträdandet där
tiotusentals barn håller upp färgade kartongbitar som
tillsammans formar större bilder, ofta på Kim Il Sung,
Nordkoreas evige president, där syns i stället sångaren och
frontfiguren Milan Fras ansikte. 

I dokumentären är de anonyma männen från statens
censurbyrå förvisso ständigt närvarande och ger detaljerade
instruktioner om vad som måste lyftas bort från konserten under
förberedelserna, in i sista stund. Alltid för publikens egen skull,
så att de inte ska bli ”upprörda” eller ”förvirrade” av vissa
kulturella uttryck. Men ändå. Bandet spelar till slut för en
nordkoreansk publik, ackompanjerade av koreanska
översättningar av texterna.
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Publiken under Laibachs spelning i Pyongyang. Foto: Dita Alangkara/AP

Ändå försvinner aldrig känslan av att Laibachs nordkoreanska
värdar nog måste veta vad bandet sysslar med, trots allt, men
kanske räknade med att det hela helt enkelt är så konstigt att
hemmapubliken mest avskräcks från västerländska
kulturuttryck. I dokumentären visas ett välkomsttal, där bandets
värd i Nordkorea läste upp en samling citat från internationell
press där Laibach anklagas för att vara allt från nazister till att
använda porr i sina musikvideor. Hans tal skulle lika gärna
kunnat vara ett domslut om avrättning för högmålsbrott mot
ledarfamiljen. 

I boken om projektet, ”Liberation days”, återges mejlväxlingar
mellan Traavik och hans nordkoreanska kontakt, ”Mr Kim”.
Någon i byråkratin har fått nys om att Laibach anklagas för att ha
framträtt i uniformer från Nazityskland, ”[ett land] som är hatat
av hela världen”, och ber om en förklaring som hans kollegor
kommer att köpa. Traavik svarar honom att Laibach, tvärtom, är
”barn av Titos socialistiska Jugoslavien”. 

Ändå är det inte lätt att förstå hur någon i den
nordkoreanska byråkratin lyckades övertyga sina överordnade
om att Laibach skulle få spela. För en tid sedan träffade jag
Traavik i Tel Aviv i Israel. Han själv understryker att möjligheten
att göra konserten i Nordkorea byggde på personligt förtroende
mellan honom och hans kontakter i Nordkorea. Och även om
landet är en diktatur, så är den inte monolitisk. Inom regimen
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finns de som verkligen vill söka mer kontakt med omvärlden,
som de som han själv samarbetat med, och för dem blir sådant
som Laibachs besök en möjlighet. 

Det stämmer kanske. Dessutom skulle Laibach hävda att det är
förenklande och felaktigt att påstå att de sysslar med subversiv
kritik. De följer ju bara de nordkoreanska uttrycken och estetiken
så gott de kan. I alla officiella sammanhang i dokumentären bär
de karaktäristiskt nordkoreanska kostymer, och ingenting
skvallrar om någon form av ironi. 

På plats i Pyongyang säger en av bandmedlemmarna att han
”försöker hitta den mörka sidan, jag är säker på att den finns,
men jag hittar den inte”. Laibach var bara i en specifik, viss sorts
Nordkorea, och som alla utländska besökare saknade de
möjlighet att tala fritt med invånare bortom eliten. Deras projekt
skrapade egentligen bara på den nordkoreanska ytan, men nådde
ändå djupare än många andra gjort. 

Den kanske mest intressanta men obesvarade frågan är: Vad
tänkte den nordkoreanska konsertpubliken? De var förvisso
handplockade från landets välbärgade elit. Men dess inre
reaktioner kan varken Laibach eller deras nordkoreanska värdar
helt styra över.  

Det är, för att uttrycka det milt, högst osannolikt att ett slovenskt
avantgarderockband skulle få någon från Pyongyang att vilja
hoppa av. Samtidigt är det ofta det inte helt uppenbara som
förändrar världsbilden hos medborgare i totalitära stater. En vän
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från Nordkorea, nu journalist i Sydkorea, började lyssna på
sydkoreansk radio i hemlighet först för att hon ville höra
väderleksrapporten, mer korrekt än den nordkoreanska. 

I sina memorarer,”Dear leader” (Rider, 2014), beskriver den
tidigare nordkoreanske propagandapoeten Jang Jin Sung hur
han blev alltmer kritisk mot det nordkoreanska samhällsklimatet
ju mer han studerade klassisk musik. I den världen fanns en
dissonans och en mångfald som helt saknades i samhället, där
konformitet är den högsta sociala och politiska dygden. 

I boken ”Nothing to envy” (Random House, 2009) beskriver en
äldre kvinna från Nordkorea hur hennes världsbild rasade
samman då hon hörde ljudet från en elektronisk riskokare på den
kinesiska landsbygden, just efter att hon lämnat Nordkorea. Då
insåg hon vidden av hemlandets fattigdom.

Kanske är alla dessa berättelser efterhandskonstruktioner,
sådana som vi människor ofta skapar för att göra livets händelser
till ett begripligt, sammanhängande narrativ. Kanske lämnade
Laibachs besök inga bestående intryck alls i Nordkorea, bortom
en känsla av att europeisk musik mest bara är konstig. Men
kanske, kanske, såddes ett frö av undran och nyfikenhet hos
någon i den nordkoreanska publiken under den där
konsertkvällen i augusti 2015.

Läs mer:

Laibach mötte svårflörtad publik i Nordkorea

https://www.dn.se/kultur-noje/musik/laibach-motte-svarflortad-publik-i-nordkorea/
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Fredrik Strage: Det tvetydiga är den viktigaste egenskapen i
rockbandet Laibachs verk

TEXT

Benjamin Katzeff Silberstein är doktorand i nordkoreansk samhällshistoria vid
University of Pennsylvania och gästforskare vid Hebrew University of
Jerusalem 

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/fredrik-strage-det-tvetydiga-ar-den-viktigaste-egenskapen-i-rockbandet-laibachs-verk/

