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Brief.  UTLAND
COCA COLA OCH CANNABIS
Cannabisdrycker väntas omsätta miljarder. Men Coca 
Cola avstår. ”För att det är lagligt innebär inte  
att det säkert”, säger vd James Quincey. 

Tidskriften Vice kallar henne 
”musikalisk knasboll och visionär”. 
Brittiska Wired listar henne som 
en av 22 personer som kommer 
 att förändra världen.
Text: Jonas Sverin ⁄

Beatie Wolfe.
Första skivan ”8ight” släpp-

tes 2013 som vinylskiva och 
poesibok, men framför allt som 
världens först interaktiva al-
bum-app. Med hjälp av en extern 
anordning, en ”palm top theat-
re”, kunde hennes musikvideor 
spelas upp i 3D ovanför använ-
darens smarta mobiltelefon.

– Det var aldrig ett alternativ 
för mig att endast ge ut mitt 
album digitalt. Jag ville skapa 
en klassisk vinylupplevelse, fast 
på användarnas telefon, säger 
Beatie Wolfe.

Låtarna till hennes andra al-
bum ”Montagu Square” släpptes 

Retroframtid  
med vinylmusik  
i mobilen

TROTS SIN BLYGSAMMA ålder 
har Beatie Wolfe, 30 år, redan 
hunnit ge ut tre album på eget 
bolag. Hon skrivit och produ-
cerat alla låtar själv. Musiken 
brukar beskrivas som lågmäld 
indierock. F
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Men det är framför allt hen-
nes ”retro-futuristiska” design 
som väcker uppmärksamhet.

Jag träffar Beatie Wolfe på 
Victoria & Albert Museum där 
hon ger mig en rundtur av ”The 
art of music in the digital age”. 

Utställningen visar hur hon 
genom åren har använt ny tek-
nik för att lansera sin musik.

– Ända sedan jag var barn har 
jag älskat vinylskivor. Jag såg 
dem som musikaliska böcker 
där jag kunde läsa låttexter som 
historier och se på vackra bilder. 
Redan då fantiserade jag om 
vilka världar jag skulle skapa för 
mina framtida album, berättar 

Innovativa
indierockaren

Beatie Wolfe 
ställer ut på 

V&A.
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på något som ser ut som ett kre-
ditkort med inbyggda nfc-chip. 
Håller man korten mot en smart 
mobiltelefon får man  automatisk 
tillgång till musik, 
låttexter och videor. 
Precis som med 
Beyoncés hyllade al-
bum ”Lemonade”, har 
musikvideor gjorts 
till samtliga låtar på 
skivan. Så även till 
hennes två andra 
album. Nfc-korten 
såldes tillsammans i 
en förpackning som 
liknar ett kassettbandsfodral.

– Av alla mina innovationer 
är det nog de här korten som har 
varit mest lättillgängliga. Musik 
behöver inte vara antingen 
retrovinyl eller digitalt 
strömmat. Det kan 
faktiskt vara båda två 
samtidigt, säger Beatie 
Wolfe.

Samma sorts nfc-chip 
syddes också in i en kavaj 
där mönstret gjorts efter 
ljudvågorna från hennes 
musik. Även här räcker 
det med att hålla sin mo-
biltelefon mot plagget för 
att albumet automatiskt 
ska spelas upp.

I samband med inspel-
ningen av den senaste 

skivan ”Raw space” inledde 
Beatie Wolfe ett samarbete med 
ansedda Nokia Bell Labs i östra 
USA. Forskningscentret har 
flera Nobelpristagare knutna 
till sig och har också något som 
länge klassades som världens 
tystaste rum. Ett rum helt fritt 
från eko

Under en vecka kunde fans 
se Beatie Wolfe spela upp sitt 
album på en skivpelare inifrån 
rummet. Allt filmades med en 
360-graderskamera och ström-
mades live på Youtube, samti-
digt som rörliga illustrationer 
lades på i realtid.  

Även om Beatie Wolfe har 
samarbetat med allt från Nobel-
pristagare till kläddesigner är 
det hon själv som ligger bakom 
alla idéer. Troligen hade de 
aldrig genomförts om hon hade 
varit bunden till ett stort skiv-
bolag. Hon förklarar att de flesta 
av dagens skivbolag varken har 

fantasi eller vilja 
att lägga resurser 
på fysiska skivor.

– Inget av det 
som visas upp 
på utställningen 
har gjorts med ett 
marknadsförings-
perspektiv 
eller för att jag ska 
tjäna pengar. Jag 
älskar verkligen 

historieberättande, konst och 
poesi. Mitt mål är att påminna 
folk om att musik kan vara en 
helhetsupplevelse, säger Beatie 
Wolfe. 
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veTeNSKAP

Kul vetenskapsreklam
SCIENCE WORLD är vetenska-
pens museum i Vancouver och 
har en tydlig ambition. Höstens 
två utställningar handlar om 
vetenskapen bakom Pixar 
Studios och tv-spelsvärlden. Ett 
museum i samtiden. Vilket även 
märks i de återkommande re-
klamkampanjerna som tas fram 
av den lokala byrån Rethink.  

Lyssna till dina 
känslor
RÖRLIG BILD FÅR våra känslor att svänga. Eller? 
University Collage of London lät försökspersoner 
antingen se ”Game of thrones” eller lyssna på en 
uppläsning av bokversionerna. Efteråt påstod de 
flesta att den audiovisuella versionen engagerade 
mest medan biometrin hävdade motsatsen. Ljud 
skapar alltså mer känslor än ljud och bild. Eller? 
Studien har ifrågasatts, inte minst för att den är 
sponsrad av ljudboksförlaget Audible.  

vodka är bra  
för kreativitet
MISSISSIPPI STATE University lät två testgrupper 
lösa en serie språkproblem som hade en del kreativa 
utmaningar. Den ena gruppen bjöds, innan testet 
började, på ett antal vodka-tranbärsjuice-drinkar 

medan den andra gruppen fick vara 
nyktra. Naturligtvis var den berusade 
gruppen bäst och snabbast på att lösa de 
kreativa problemen.     

Drömmande kreatörer
HUR BRA TAR vi hand om den kreativa energin som 
blomstrar när vi sover? Inte speciellt bra. Men nu 
driver MIT i Boston forskningsprojektet Dormio 
som försöker ta till vara hypnagoga hallucinationer, 
alltså insomningstillståndet. Forskarna hävdar nu 
att de har hittat en teknik att fånga in den här typen 
av kreativitet. 

Klassisk vinyl 
och klassisk t 

digitalt.

LoNDoN DeSIGN FeSTIvAL

London Design Festival 
pågår under en dryg veck-
as tid varje höst. Den 
första festivalen ägde 
rum 2003 med syftet att 
lansera London som värl-
dens designhuvudstad.

Programmet är full-
späckat med hundratals 
utställningar, föredrag, 
workshoppar och instal-
lationer. Det senaste 
inom samtida design visas 
upp av några av världens 
främsta formskapare, ar-
kitekter och konstnärer.

Festivalen är utspridd 
över hela London, men 
själva epicentrum är 
Victoria & Albert Museum 
i South Kensington.

”mUSIK beHÖver 
INTe vArA 
reTrovINYL 
eLLer DIGITALT 
STrÖmmAT. DeT 
KAN vArA bÅDe 
oCH SAmTIDIGT.”


