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Blev Sjostakovitj misforstået både i øst og i vest? Niels la Cour Hent PDF Forlaget skriver: Den russiske
komponist Dmitrij Sjostakovitj (1906-75), en af det 20. århundredes største, levede hele sit voksenliv i
Sovjetunionen, den daværende kommunistisk og russisk ledede føderation under betegnelsen "Unionen

af Socialistiske Sovjetrepublikker". Men hvad mente Sjostakovitj egentlig om det regime, han levede under? 

Så han med den allerdybeste foragt på Stalin, mens han havde et overvejende positivt syn på
Lenin? Udtrykker han i sin musik både loyalitet over for 1917-revolutionen og sorg og bitterhed over den

senere fejlslagne udvikling? Var han hverken kommunist i den daværende østlige forstand eller
antikommunist i den daværende vestlige forstand, men noget tredje? Rummer hans musik flere nyskabende

elementer, end selv hans tilhængere har plejet at antage? Hvad skal man mene om den omdiskuterede
Sjostakovitjbiografi "Testimony" af Solomon Volkov? 

Disse og en lang række andre spørgsmål omkring Sjostakovitj forsøger denne bog at sige noget fornuftigt
om. 

Bogens forfatter Niels la Cour (f. 1944) har været konservatorielærer i musikteoretiske fag 1968-2008, de
sidste 20 år som docent ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, og har skrevet orkester-, kor-, kammer-,

orgel- og klavermusik.
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