Stalingrad
Kjell Moe (redaktør) 16. juli 2013 CD

Battle of Stalingrad Glière: Overture til oktoberrevolusjonens
tjueårsjubileum, Rimsky-Korsakov: Humlens flukt, Khachaturian: Armensk folkedans og marsj,
Lezginka fra Gayane, Sovjetisk Politimarsj, Uzbekisk marsj og dans, Kabalevsky:
Komediantenes galopp op. 26, Khachaturian: Slaget om Stalingrad, suite, Luftforsvarets
Musikkorps, dir.: Leif Arne Pedersen LAWO LWC 1045
Det taes voldsomt i effektene når Luftforsvarets Musikkorpspresenterer seg på denne CD’en. Med
bilde av et fly i silhouett mot rød bakgrunn pranger tittelen Slaget om Stalingrad mot deg. Du skulle
tro det var noe langt annet enn et statsstøttet musikkorps i NATO som står bak denne CD’en.
Men tidene forandrer seg, forhåpentligvis også vi, og dermed kan vi
riktig nyte musikk som vi så altfor lite dessverre får anledning til å
høre. Skjønt Humlens flukt og Khatchaturians Lezginka er kjente
nok. Derimot er filmmusikken til Khachaturian så å si totalt ukjent. I
dette tilfelle et arrangement av musikken til den sovjetiske
filmen Slaget om Stalingrad. Dette var den begivenhet som vendte
den annen verdenskrig og i sin suite lar komponisten det klart
framgå hvilken heltemodig kamp dette måtte ha vært.
Suiten er hovednummeret her men jeg vil likevel si at
Khatchaturians friske og feiende rytmer slik vi møter dem på en
rekke av de andre numrene er avgjort humørskapende.
Korpsmusikken i Norge har ikke fått den samme kunstneriske
anerkjennelse som øvrige musikkuttrykk. Dette er rart all den stund
nesten alle av oss har vært innom ‘guttemusikken’ i vår oppvekst, eller kanskje nettopp derfor. Men
her presenterer et korps seg stående på vingen til et F-16. Og de gjør det med glans og i full mundur.
Film-musikken til Khachaturian er programmatisk all den stund den likesom i komponistkollega
Sjostakovitsj’ Leningrad-symfoni går skrittvis til verks, fra fredelig idyll, til stygt angrep og by i
flammer som ender opp med hyllest til fedrelandets forsvar og heltenes seier.
http://www.kulturspeilet.no/stalingrad-2/

