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Pohľad do nového interiéru FA ~túdla ts. rozhlas u (vľavo) a záber z roku 1983 do pômdného FA ~túdia na Leninovom námestí: (nchný rad) Ing. J. Ďuriš, M. Adamčiak, spolupracovník rAS 
a J. Backstubcr, (spodný rad) Ing. P. Janík a V. Kubička, dramaturg rAS. Snímky M. Marenčin 

Elektroakustické štúdio v Bratislave 
IVAN PARÍK 

Pred časom ~mc i ~pomcnuli dvadsa ť rokov existencie Elek-: 
troakustického štúdia Cs. rozhlasu v Bratislave. Bez okáza los
ti . v každodennej práci a v prípravách na nové. lepšie a profe
sionálne podmienky. Mal som veľa možností v tomto ~túdiu 
pracovať , preto viem, že profesionalizmus v akýchkoľvek pod
mienkach a úsilie podai dobrý výkon hol a je všetkým pracov
níkom štúdia vlastný. Rád by som však na tomto mieste po
znamenal, že hoci je profesionálna tvorba clckt roaku~t ickcj 
hudby s existenciou rozhlasového štúd ia spätá. predsa len prvé 
úsilia komponovať elektronickú {ako ~me vtedy hovorili ) hud
bu ~ú asi o šesť rokov staršie. Na pôde Cs. televízie {kde som 
bol zamestnaný od konca roku 1959) pracoval mimoriadne 
nadaný majster zvuku Ján Rúčka a Zvukové pracovisko vtedy 
viedol ambiciózny Ing. Ivan Stadruckcr. V čase prvých poku
sov s EA hudbou tu bol asi rok zamestnaný aj hudobný ~klada
te ľ Roman Berger. Na tomto pracovi,ku sa usk utočn i li prvé 
na~c poku~y a aj rea lizácie clc ktroaku\lických skladieb. prav
da, vtedy filmových a scénických hudieb. Bola to Zeljenkova 
hudba k HorMkovmu fi lmu 65.000.000. Malovcova hudba k 
filmu Jána Lacka Výhybka a R. Berger komponoval scénické 
a filmové hudby v spolupráci s rcži,érmi Fraňkom Chmčlom 

a nedávno zosnulým Ladislavom Kudc lkom. Z týchto materi á
lov Berger už v rozhlasových podmienkach skomponoval svo
ju Elégiu in mcmorian Ján Rúčka. Hoci začiatky tohto štúdia 
boli sľubné a pisateľ týchto riadkov vypracoval a predložil spo
lu s Ing. Stadruckerom návrh na zriadenie Ele ktroaku~tického 
štúdia (jeho štatút bol prijatý na jednom z kolégií vtedajšieho 
náme tníka pre program. Andreja Sarvaša). predsa len sa 
ukázalo. že pre vynaliczavú a aj technicky kva litnú prácu so 
zvukom má lepšie podmienky Cs. rozhlas. Tam sa chopili ini
ciatívy hudobný sk ladateľ Peter Kolman. Ing. Peter Janík 
a neskôr Ján Backstubcr. Na pôde vtedajšej .. trikovej réžie" sa 
konštituovalo Experimentálne štúdio Cs. rozhlasu a tu sa aj re
alizovala prvá autonómna slovenská elektroakustická ~kladba 
Ortogenesis Jozefa Malovca. Cftim 'a povinný povedať na 
tomto mieste. že sklada teľská a organizátorská práca Petra 
Kol mana v prospech Ele ktroakustického štúdia Cs., rozhlasu 
ostala u nás nedocenená. Prácu s klada teľa v EA štúdiu môžem 
komentova ť iba na zák lade osobných skúseností; neraz som 
bol totiž svedkom, že praktick'ý prístup každého z nás čo v štú
diu pracujeme, má svoje osobité individuálne črty. Naostatok. 
celá tvorba bratislavského EA štúdia svedčí o vyhranených 
koncepciách autorov. ale aj realizátorov tu pracujúcich. 

Myslím si, že prvým predpokladom úspešnej a produktívnej 
práce v štúdiu je dôkladná domáca príprava. Skl adateľ sa musí 
pohrávať so svojou predstavivosťou ove ľa skôr . než dielo za
čne realizovať. Pred vlastnou prácou v štúdiu si väčši na z nás 
vypracováva pomerne rozsiahly poznámkový aparát grafické
ho a slovného druhu. za pomoci ktorého vysvetľuje skladateľ 
požiadavky svojim spolupracovníkom. Pravda, pri dlhšej spo
lupráci sa vzájomné porozumenie stáva čoraz jednoduchšie. 
Ak hovorím o poznámkovom aparáte. je to preto. že EA hud
ba si - napriek početným a neraz veľmi fundovaným pokusom 
- nevytvorila obecne platný a zrozum iteľný zápis. ktorý by 
umožnil opätovnú realizáciu diela v odlišných podmienkach. 
Osobne som skeptický a nemyslfm si. že k uspokojiv~mu dru
hu zápisu tak skoro dospejeme, ale ani nepovažujem precízny 
zápis za podmienku úspešnej práce v štúdiu. Taktiež problém 
akejkoľvek následnej reinterprctácic sa mi vidí nedôležitý. na
koľko matricu považujem za konečné znenie diela a z nej mož
no prepísať bezpočetné množstvo kvalitných kópií na uvádza
nic. 

Vlastnú prácu v EA štúdiu začína väčšina skladateľov výbe-

rom tých príwojov. ktoré svojou fu nkciou zodpovedajú pred
pokladanému Z\ ukovému obrazu skladby. Je to takpovediac 
.. inštrumcnt<í r". ktorý woj imi zvukov) mi dispozíciami ovplyv
ní celkový výzor ~kladby a je nositcfom významn~ho ~týlového 
znaku. Tu je namie~te povedal. že ~kladateľ vstupom do ~t údia 
~ ~ .. nevyzlicka ko.! u". skôr naopak. dela vedome uplat1'uje 
a rozvíja tie individuálne znaky hudobnej reči, ktoré SLI mu 

Peter Kolman, jeden zo zakladatcľo,· rAS (1970) 
S nímka archív HŽ 

vla\tné. Povedal by som. že inštrumen tálna a vokálna tvorba 
a tvorba EA hudby sa pozit ívne prcllnajú a ak skladateľ pre
náša- do hudby elekt roakustickej isté formotvorné návyky. 
tvorba tejto zasa ovplyviíuje a obohacuje skladatcľovu zvuko
vú fantáziu a predst avivosť. Pre mňa o~obne sa práca v EA ~tú
diu stala zdrojom nejedného poučenia pre prácu nad tradičnou 
partitú rou . Myslím ~i. l.e je načase ddinit ívne sa oprostiť od 
mylnej predstavy. že hudba je iba to. čo sa hrá na ná\trojoch 
č1 sp1eva. Vo svojej fa ntázii sa ~k lad<llcľ pohybuje vo zvuko
vom priestore. ktorý - vo vzia hu k obecnej a individuälncj 
skúscno~ti - odkrýva pn·d jeho vnútotným sluchom nové a no
vé dimenzie a sú vis lo~ti . Odhliadnuc od známej skutočnosti . 
že aj nástroje sa ďalej zdokonaľujú. že sa nachád.wjú nové 
spôsoby hry na nich. že aj vokillna technika sa rozvíja v zmy<.le 
nárokov ~účasných autorov. predsa len nic iba mhtrojc a hlas 
sú schopné hudobného prejavu: lebo zvuk sám osebe nic je 
..hudobný'· alebo .. nehudobný". Prakt icky každý zvuk môže 
byť hudobný. ak ho vieme dať do hudobných štruk tú r a súvi
slostí - naopak. nepoznám snáď n ič bcztvarcjšic a chaotickej
šic. ako ladenie orchestra: je to zvuková mätež. Procesy ~truk
turácic. diferenciácie. o rganizovania a radenia do <,úvislostí. 
hľadanie hudobného významu a výrazu vyM upujú do popredia 
práve v tom zvukovom univerze. ktorého poslucháčsku plat
nosť nic je ešte všeobecná . O to sú v elektroakust ickej hudbe 
väčšie nároky na kompozičn ý výkon sk ladat eľa. 

Za uplynulé roky ~a práca v elekt roakustickom ~túdiu pod
Matne zmenila . Od niekdajšej trikovej réžie. cez experimen
tálne štúdio, až po dnešné pracovbko. ktoré sa stalo priam la
boratóriom na realizáciu EA skladieb najrozmanitejšieho dru-

hu. Od čias. kedy skladby vznika li takpovediac .. na kolene". 
prc~lo ~túdio cestou k stále lepšej vybavenosti a teda aj väčším 
a bohatším pracovným možnost iam. Präca je menej manuálne 
namáhavá a kvalit<~ prístrojového zariadenia dáva ' tále väčší 
prie~tor uplatriovaniu predstavivosti a to aj vďaka tomu. že 
pracovníci štúd ia vždy demonštrujú s l.. ladatcľom možnosti no
vých prístrojov a poskytujú autorom dosť času. aby ich funkcie 
spo111ali. Tím pracovníkov EAS Cs. rozhlasu v Bratislave je 
technicky perfek tný a hudobne in~pirujllci. Pre ~k ladate ľa to 
znamen{! mať pri práci podnccujúcich partnerov. ktorí neraz 
do~lova vyprovokujú novú zvukovú -.i tu<iciu. na ktorú treba 
kompozične reagovať. Niekedy poskytnutč neočakávané 
(a lepšie ako prcdpokladné) r ic~en i e mi pri pomína situáciu. 
ako keď skl adate ľ komponujúc si za improvizujc a spod prstov 
sa mu ozve neočakávaný súzvuk. ktorý môže niekedy vážne 
ovplyvn ii vývoj konkrétnej skladobnej si tuácie. Para frázujúc 
Stravinského. skladateľ oveľa pre~nej\ie vie. čo nechce. než to. 
čo chce. a pre to prvky improvizácie a in~pirácic často môžu 
pozitívne obmen i ť pôvodnú predstavu. Kom pozičné možnosti 
v EA štúdiu sú pre sk lada te ľa prakt icky nevyčerpateľné. a to 
bez ohľadu na to. v akej žánrovej a štýlovej rovine sa auto r po
hybuje. Elekt roakustická hudba je dnes už di fe rencovaná 
a výrazove bohatá. Sú v nej prítomné prakticky v·c tky druhy 
hudobných obrazov. ako ich poznáme v inštrumentálnej a vo
kálnej hudbe minulosti a prítomnosti. Pre EA hudbu v jej dáv
nejšej minulosti nechtiac urobili medvediu službu najmil te le
vízia a fi lm. keď pri oLvučovan í vesmírnej. technickej a mcdi
cín<,kej tematiky bez rozlišovania tieto obrazy spájali s EA 
hudbou. a tak sa okolo nej vytvoril mýtus. akoby ona nebola 
\chopná zobrazovania v širších význa moch. Takéto zt'1žené 
združené predstavy však odporujt'1 rc;í lncmu bohat ~tvu ume
leckých obrazov. ktoré sú v početných EA skladbách prítom
né. Je. pravda. aj na poslucháčovi. aby k EA hudbe pristupo
va l s otvorcnost'ou. ~ ochotou prijat umelecké posol\tvo kon
krétneho die la. Vzt'ah posluchilča a EA hudby sa dnes už ne
odohráva ako niečo kuriózni!. s mídychom scnzačno~t i. Ak si 
dnes už ani neuvedomujeme. ako ča~to ~a rôzne varianty EA 
hudby stali každodennou zvukovou kul isou. tak by sme pri po
čúva ní autonómnych skladieb nemali hľada ť n ič viac a nič mc
nej. ako očakávame v styku s hudbou inštrumentálnou a vo
kálnou. hudbou starou a novou. Akékoľvek tabuizovanic 'EA 
hudby - okrem toho. že ~vcdčí o ncprofcsionalizmc - je ana
chro nizmom a hovorí o nepochopení tak imanentných d tkonov 
a ~ociá lnych de terminánt vývoja hudby. ako aj o potrebe 
skladateľa reagovať na to. čo mu mode rná rozhlasová technika 
in~pirujúco poskytuje. A ešte čosi . čo je ~kôr trochu o~obné: 
pre mňa zauj ímavým \k ladatdským problémom (nie iba v EA 
hudbe) je vzťah . kon tinuita historickej a ~L1časncj hudby. mož
nosti akejsi .. transplantácie" historického hudobného textu do 
okolia a súvislosti aktuá lnej hudobnej reči . Práve práca v EA 
štúdiu ma priviedla k názoru . že pri pr:íci s historickým tex tom 
možno obísť tradičnú va riačnú techniku a hľadať obecnejšie 
štruktu rá lne zákonitosti hudby. ktoré umožnia niekedy cez 
stáročia vzdialený prejav skfbi ť do zmy,luplného celku súčas
ného diela. Práca v EA štúdiu je pn~ sk ladateľa vzrušujúca. 
podnecuje jeho fantáziu a navyše umoiňuje skl adateľovi opus
tiť súkromie a ticho pracovne. Dá mu lakúsi ť spoločnú radosť 
~ tímom spolupracovníkov pri čia~tkových výsledkoch. či pri 
dokončen í a predvedení diela. Rád by som. aby tie to riadky 
boli považované za úprimnú vďaku tým našim priateľom. ktorí 
\a realizácii e lektroakustickej hudby venujú s toľkým zaniete
ním a s dokonalou znalosťou vlastnej profesie: Ing. Petrovi Ja
níkovi. Jánovi Backstubcrovi a Ing. Jurajovi Ďuri~ovi. 


