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CD: Salonens Sjostakovitsj-utgivelse rommer
noe så sjelden som prologen til en opera fra
begynnelsen av 1930-tallet, «Orango», som aldri
ble skrevet – i tillegg til komponistens 4. symfoni
fra like etter, som aldri fikk tillatelse til å bli opp-
ført på 1930-tallet.
Utgivelsen tar oss med andre ord rakt inn i

sovjetisk kulturliv på sitt mest paranoide, eller for
å si det sånn: der selv de paranoide var forfulgt.
For eksempel Sjostakovitsj, som ble rammet av

regimets bannbulle i selveste Pravda, og som
levde store deler av sitt gjenværende liv under
skrekken for at de en natt ville komme å hente
ham. I flere år sov han i oppredd seng i entreen
hjemme, for at det ikke skulle bli så mye oppstyr
for de andre i huset om så skjedde.

HAN HADDE ALL GRUNN TIL DET, ut fra hva han
så av offentlig kritikk av sine arbeider, og hva
som skjedde medmange av dem som ble utsatt
for lignende angrep.
Hva vi vet i dag, men som ingen andre kjente til

ut over Stalins aller nærmeste krets, var Stalins
stående ordre angående Sjostakovitsj: ”kritiser
ham som dere vil, men ingen legger hånd på
Sjostakovitsj, uansett”!
Sjostakovitsj selv skulle bare ha visst …
Da hadde vi kanskje fått ført mer av den spen-

stigste delen av Sjostakovitsj' talent, om enn han
er utenkelig som komponist uten sitt hysteriske
tvisyn som den påfølgende politiske situasjonen i
Sovjet drev fram som i et drivhus.

DEN USKREVNE OPERAEN «ORANGEN» som
Salonen nå har spilt inn progen til, er et spennen-
de møte med hva vi aldri fikk mye av fra Sjostako-
vitsj' hånd. En absurd historie om en frameks-
perimentert krysning av et menneske og en ape,
som gjør sin høyst ulike og absurde nedslag i
verden.
Sjostakovitsj henter inn sine mest parodiske

virkemidler, ikke minst med sideblikk til den
parallelle filmindustrien i Hollywood, og det går
stokk over stein, men på en vittig og forbløffende
måte.

I SYMFONI NR. 4, EN AV SJOSTAKOVITSJ' SÅ
UTVILSOMT BESTE, er det hele mer gjennom-

arbeidet. Det klinger flott, og utfordrende, hele
tiden, og Salonen demonstrerer til fulle sitt sikre
grep om orkesteret.
Knut Hamre og Benedicte Maurseth fortsetter

utrettelig sin utforskning av 1600- og 1700-talls
musikken, den norske, innerst i en fjordarm i
Hardanger, på «Anima», en CD utgitt av Heilo.
Der har de igjen hentet fram instrumenter fra
tida, virkelig originalinstrumenter!, laget av Isak
Nielsen Skaar og Trond Flatebø, og utlevert dem
til nyere og forlengelser av gammel musikk, og
koblet felene til viola d'amore, gamber, hakke-
brett osv.

RESULTATET ER FASCINERENDE – OG LITT
USTYRLIG. Noen av låtene varer og varer, atskil-
lig lenger enn ideene i dem, noen er så knappe at
vi knapt får med oss poenget. Men det er be-
snærende, å høre disse gamle instrumentene
låte, i hendene på så kyndige musikere.
For mange av arrangementene preges av en litt

drønnende, mørk og unyansert klang, som
skjemmer. Men summen er mer enn verd ut-
givelsen.

STUTTGARTER KAMMERORCHESTER ER UTE PÅ
ECM IGJEN, med Lutoslawskis «Musique fune-
bre» som omdreiningspunkt, fascinerende mu-
sikk i en fin tolkning av orkestret under Dennis
Russel Davies.
Resten av utgivelsen er viet Bartók, der det

fineste er verket der hvor han for en gangs skyld
lever opp til sitt rykte om stor nærhet til folkemu-
sikken, en orkestrert utgave av «Rumenske folke-
danser» (opprinnelig skrevet for klaver), enkel og
utsøkt musikk. Og så får vi nok en gang «Diverti-
mento»et, et verk fra 1939 der vi sporer kompo-
nistens tretthet i form av en overvekt av kon-
vensjoner.
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