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Student Kocourek se ve své práci snaží analyzovat hudební složku seriálu z produkce HBO Černobyl. Svůj posudek bych si dovolil začít studentovým závěrem, ve kterém shrnuje
všechny mé zásadní poznámky, které k práci mám:
- Určitě se nejedná o ojedinělý přístup, jak student sám uvádí, s touto metodou pracoval
skladatel Zdeněk Liška, Ennio Morricone, Jack Nitzsche, který například ve filmu
Miloše Formana (Přelet nad kukaččím hnízdem) pracuje se základní kompozicí
pomocí sklenic naplněných vodou, a mnoho dalších autorů. Dovolím si i souhlasit
s jeho odkazem k úvaze, že prapočátky přístupu můžeme spatřovat např. v tzv.
"Mickey Mousing" zvukovém doprovodu atd. Jedinečnost však spatřuji v rozsahu,
který byl dramaturgicky aplikovaný na celý projekt a kreativní přístup autorky, který
předcházel výslednému formátu.
- Určitě si také dovolím nesouhlasit s jasným škatulkováním TV a filmové hudby.
Naopak skladatelé hudby k TV seriálům byly často průkopníci v nových metodách,

které se ustálili jako světový standard – viz. např. americký hudební skladatel českého
původu Jan Hammer a jeho práce s programováním samplerů atd. Dle mého názoru nejvýstižněji komentoval podobnou otázku hudební skladatel Elia Cmíral: Není
důležitý rozpočet či zda se jedná o evropskou či americkou kinematografii - důležitý je
nápad hudebního skladatele, který může být postavený například i na jednom
hudebním nástroji.
Na práci tedy oceňuji její celkový koncept a snahu o přiblížení problematiky hudební skladby
a zvukového designu. Naopak bych uvítal hlubší vhled do analýzy zvukové dramaturgie, která
je dle mého velice nekonkrétní. Současně si však uvědomuji, že student nemá hudební
vzdělání a není tedy schopen např. odborně analyzovat jednotlivé kompozice. Na druhou
stranu poukazuje k různým motivům u postav, ale nepokouší se je blíže definovat či předložit
například nějakou filmovou ukázku.

Otázky k obhajobě (výhrady, připomínky, náměty, atd):

-

V čem Vás osobně jako zvukového mistra tato práce posunula?
Aplikoval jste některé postupy na Vaši praktickou část BC práce?
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