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- Ezeket a zenekarokat is hallottam es zenei
szempontb61 figyeltem 6ket, mert az MHV esak a
zenevel foglalkozik ebben a mufajban is. Ezek a zenekarok zenei hianyossagaikat tobbnyire politizal6
szovegekkel, tobb ertelmu celozgatasokkal p6toljak,
~ ie:y teszik ,izgalmassa" produkci6ikat. A Start ezt
felvallalni nem ·akarja, s a zenei tartalmatlansagok
miatt ezekkel a zenekarokkal nem foglalkozik.

e

Nem esett sz6 eddig a p enzii.gyi dolgokrol, hoiott a r ockzene, igy a lemezkiadas is elsosorban iizLeti vallalkozas! Mennyire fiigg a Start a Pepita men edzsmentol?

- Egyelore szervezeti es penzi.igyi szempontb61
meg a ·korabbi gyakorlat ervenyesill, vagyis a ket uj
marka a Pepita menedzsment fennhat6saga ala tartozik, de jov6re ugy tervezzi.ik, hogy az egyes szerkesztosegek minden siempontb61 onall6ak lesznek.

Mint ismeretes, az 1981-es ev komoly va ltozast hozott
a hanglemezgyartasban. Az MHV eddig monopolhelyzetben levo Pepita menedzsmentje osztodni kezdett
es a ,versenyhelyzet" kialakitasa erdekeben ket uj
marka - a Krem es a Start - sze rkesztosege is megalakult.
A Start szerkesztoje, W il pert lmre regota ismert
neva popszakmaban. Korabban a Pepita menedzsmentnel dolgozott es olyan egyiitteseket segitett a sikerhez,
m int az Edda vagy a Koral. Most uj elkepzelese irol , terve irol, a Start prof iljar61 beszeltUnk vele.

• Ez jelent-e majd valtoztist a korabbi kiadas- es
iizletpolitikahoz kepest ? A Start is elsosorban nyeresegcentrikus vallalkozas lesz?

- Azokt61 a kulturalis iranyelvek-t61, amelyeket
a miniszterium adott ki, a S tart munkatarsai se.m
terhetnek. el, viszont sajat kereteinken belli! megpr6balunk r ugalmasak lenni. A zaz, a nyeresegcen trikus szemlelet fel61 az ertekcentrikus szemlelet fele
oriental6dunk.

e

Vagyis olyan ietegzenet jatszo, de mindenkeppen figyelemre melt6 zenekarok, mint a Calcutta
vagy a C. S. 0 . is kapnak lemezfelveteli lehetoseget?

e

A nyugati es egyes szocialista orszcigokb an
mcir regota gyakorlat a specializcilodott igenyeket
kielegito lecinyvcillalatok alapitcisa. Magyann·szcigon
miert kellett sokciig v cirni a ket ii.j mcirka megalal.:ulascim?

-

- Most teremt6dtek meg a feltetelek. bogy azokat az uj igenyeket. amelyek a szak.ma e a kozonseg reszer61 mat· eleg regen felvet6dtek. kielegitsiik .
•

Milyen uj projilt kap a Start mcirka ?

- A Start-vallalkozas mozgekonyabb, rugalmasabb. kiserletez6bb akar lenni, mint a hazai popzenei kiadas altalaban .
• Sokan viszont ugy gondoljcik , hogy mindez
szemfenyvesztes. Ez a 1'altozcis csJLpcin formai es a
vcillalat, illetve a szakma es a kozonseg kozotti feszultsegek enyhitesere, levezetesere szo lgcil.

- Enol sz6 sines. A valtoztatasokra sztikseg volt.
A hetvenes evekben Pepita markajelzes alatt jelentek meg a Zaray-Vamosi hazaspar es Cseh Tamas
lemezei is. Vagyis az egyre inkabb differencial6d6
regi es uj igenyek kielegitesere ez az egy markajelzes mar nem volt elegend6. Az uj elnevezesek viszont nemcsak egy cimket jelentenek. hanem a zenei stilusok. a kozon egigeny ktilonboz6seget, az uj
igenyekhez alkalmazkod6 szerkesztesi elveket. Vagyis peldaul a ket uj rnarka vezet6je szabadon donthet. kivel kivan egytitt dolgozni .

e

A Start stabja kikbol cill ?

- Nemes Laszlo felveteltechnikus , K6bor Janos
zenei rendez6. Victo r Mate szerkeszt6, de kialakul6ban van egy grafikus, fot6s, hangmernok, zenei rendez6i garda is. Alland6 kom'llta nsok, mint Fabian
Tibor, Balint Peter, Erdos Peter, Benko Laszlo segitenek, valamint egy muves zeti tanaesad6 testiilet is,
amely kritikusokb61 , ujsagir6kb6J , SZ:lkemberekb61
all. En magam pedig minden ftlvetelnel producerkent is jelen vagyok.

e

M ene dzsereket
melle ?

szerzodtettek

az

egyi.ittesek

- S z6 ba kertilt az otlet, szeretnenk is megval6sitan;., de egyel6re a regi gyakorlat ervenyestil, vagyis
a zenekarok onmenedzselessel dolgoznak.

e

A hivatalos megfogalmaztis szerint a Start kar i
, az elmult 1-2 evben felfutott" es ,lemezerett" zenekarok, eloadok gyulekeznek. A Start elso ket
nagy lemezet vis zont a P. Mobil ~s az East jegyzi.

Ez igaz. N agyle mezszi nten mind a ket egyi.it-
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tes el6szor jelentkezik olyan anyaggal. amely szerinti.ink a hetvenes evek zenei jelensegeit reprezentalja. A P. Mobil orvendetesen megujult, a rock kozhellye valt temai t - elsosot·ban szovegben - megujitottak , az East pedig a progressziv rock nagy tehetsegu kepviseloje.
•

Kik tartoznak meg a Start ,.ista llojaba"?

- A P . Boxszal mar elkezdodtek a nagylemezfelvetelek. De kislemezsorozatot szeretnemk megjelentetni a KFT, Forum, GM 49, Corpus, Solaris, Lobog6, Delfin Rt es Ocean egyi.ittesekkel is. Mindegyik igeret, es minden toval;>bi lemezfelvetel a zenekarok kozonsegfogadtatasat6l fi.igg. Ettol ftiggetleni.il a KFT-vel es a F 6rummal nagylemez felvetelet is tervezzi.ik .

e

Mas zenekarok, a kii.li.inbozo palyazatokon sikerrel szerepelt Lord, Golf. Reflex ?

- Ezek a zenekarok kevesbe izgalmas zenet jatszanak es nem lepnek tul az eloz6 evekben mar
megszokott hangzasvilagon . Vannak viszont zenekarok (Nylon, Progn6zis) , amelyeket mar lattam el6ben, s veli.ik a kesobbiekben pr6balkozunk. De a
Start senki el61 nem zark6zik el. Nines kotott munkaidom, gyakran jarok koncertekre, ha meghivnak.
Legut6bb viszont a gyori amatOr fesztivalra elfelejtettek meghivni . Ezen kivill, ha valaki kazettat killd
a nevemre. az MHV-hoz, meghallgatom, vcilaszolok.
Igyekszi.ink minden ze nei esememyre. tehetsegre odafigyelni .

e

Ahogy a nevsort hallgatom, a Start a , hivatalos ·· uj hulltim kepviselOit ttimogatja. Van azonban
az ii.j hulltimnak egy underground vonulata is, gon dolok a Pettingre , Kontroll- csoportra, Spen6tra es
mcisok1·a .

Bizonyos hatarokat azert szabnunk kell. Figye-

lembe kell venni.ink a kozonsegigenyt, ennyire ezert
nem meheti.ink a nyereseg rovasara es a tudi6kapaci tasunk i veges. Mindezeket figye1embe ve\'e
azert megpr6baljuk a jelenlegi hatarokat messzebb
kitolni .
• A Start mellett a mlisik uj mtirka a Krem.
amely mint a neve is jelzi, zenei csemegeket ad kl ,
elsokent a ,nagy" Syrius es a Kis Rakfog6 lemezeu.

- Igen, ezen kivill a Krem-l emezek eseteben technikai ujitasokat js szeretnenk bevezetni, amel ·ek lenyege egy, az MHV -neil kidolgozott uj vaga i ech nika, amelynek segitsegevel lenyegesen fel ja\'itha juk a han gmi noseget, es igy a kezdetlegesebb technikai szinvonalon keszillt lemezek is megfelelnek a
mai igenyeknek.

e

Mar szo esett rola, hogy a Start munkatarsai
fokozottabban figyelnek az uj arcokra. De vajon a
Start v allalja-e majd az intezmenyes tehetsegkutatast is?

- Nem. Van azonban a szerkeszt6segi.ink mellelt
egy muveszeti tanacsad6 bizottsag. amelynek tagjai
koztil barki tehet javaslatot uj el6ad6k meghallgatasara, kipr6balasara. Ezenkivill, mint az a vftllala
Pick Up cimu poplapjaban olvashat6 vol t, m inden
olyan zenekar, enekes, aki nagylemezre pcilyazi k. beadhatja felveteleit demokazettan es a tan acsad6 bi zottsag dontese alapjan harom lemezt igy jelenteti.ink meg. A Start tehat mindenkeppen a korabbia knal nagyobb lehetosegeket biztosit a kezdoknek a
startolasra.
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