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Hudba je jedním z největších
úspěchů lidstva a zároveň
také jednou z největších
záhad. Jak ve své knize
„Musicophilia”
zdůrazňuje
Oliver Sacks, není v mozku
žádná část, která by se dala
označit jako centrum hudby.
Hudba naopak zaměstnává
několik
částí
mozku
najednou, ať už hrajete na
nějaký nástroj nebo jen
posloucháte. Tato záhadná vlastnost hudby je jedním z aspektů, které na ní Joshe Grobana tak fascinují.
„Hudba je pro mě zkušeností, která mě hodně změnila,” říká Josh. „Zároveň je pro mě i terapií. Znovu a znovu čtu
různé studie o terapii hudbou a taky o tom, jaký vliv hudba na lidi má z medicínského a psychologického hlediska.
Například na lidi s poruchami řeči, na lidi, kteří to už vzdali, a hudba je z toho přesto dostala. Nebo na lidi, kteří se po
mozkové příhodě za použití modulace hlasu při zpěvu znovu učí mluvit. Existují i lidé, do kterých uhodil blesk a kteří
před tím v sobě neměli ani špetku hudebního nadání - a kteří najednou začali psát symfonické skladby, aniž by tušili,
kde se to v nich bere.
Že ho hudba přitahuje, cítil Josh celý život. Objevovat ji začal už v dětství, a to díky rodičům, kteří hudbou naplnili
dům. „Byl jsem s hudbou seznámen v raném věku, což byl velký dar,” říká. „Bylo to díky rodičům a svůj podíl na tom
měla i škola, kde jsem se cítil trochu ztracený, trochu sociálně neohrabaný a snažil jsem se hudbou vyjádřit svůj
názor. A to vše v kombinaci s tím, že když jsem něco slyšel, tak jsem to uměl zahrát. Poměrně brzy jsem si totiž
uvědomil, že umím přehrát to, co slyším, aniž bych měl noty. Doma jsme měli piáno, takže po škole, zvlášť když jsem
zrovna neměl svůj den, jsem si sedl k piánu a prostě jsem jen tak improvizoval. Prostě jsem jen tak hrál. Nevěděl
jsem, odkud se to bere. Nevěděl jsem, jak je možné, že moje prsty vědí, kam se mají položit na klávesy, prostě to tak
bylo. Takže v tomhle směru jsem v podstatě samouk. V životě jsem absolvoval snad jen dvě hodiny klavíru a během
nich jsem dospěl k názoru, že to chci dělat jinak, což je ale požehnáním a prokletím zároveň, protože víte to, co víte,
a nevíte, co nevíte, takže si na všechno musíte přijít sami.”
Josh vypráví, že když se mu změnil hlas, bylo to, jako by se země pohnula. „Nejdřív si jako každé jiné dítě zpíváte
dětské písničky a pak najednou ze dne na den získáte ohromný hlas a uvědomíte si, že máte něco speciálního.”
Když si lidé kolem něj uvědomili, že má výjimečný talent, povzbuzovali ho v tom, aby ho rozvíjel. „Byli to učitelé,”
říká, „a taky to byli mí rodiče, kteří mě naučili hudbu ocenit - a to je jeden z důvodů, proč jsem takový fanda
hudebního vzdělávání, protože bez toho popostrčení... nikdy nevíte, jak by to dopadlo. Byl jsem extra stydlivé dítě,
takže bych býval nevěděl, že to mám zkusit. Určitě bych měl rád hudbu, ale nejsem si jistý, jestli bych uvažoval o tom,
že ji budu dělat profesionálně, kdybych neměl učitele, kteří mi řekli ‚Proč to nezkusíš? Proč to nezkusíš, i když se to
třeba nepovede?‘ Musíte zjistit, v čem jste dobří. Zjistil jsem to díky tomu, že mi někdo nasadil brouka do hlavy,
a také díky tomu, že jsem si užíval to, jak na mě hudba působila. A pak jsem si uvědomil, že jsem schopný použít ji
jako formu komunikace. Ale zároveň jsem byl opravdu fascinován a překvapen v tom nejlepším slova smyslu tím, jak

hudba působila na ostatní lidi, když jsem to byl já, kdo byl jejím nositelem.” Nemyslete si ale, že se Josh bere vždycky
takhle vážně. Když jsme se ho zeptali na jeho oblíbený hudební nástroj, nejdřív chvilku přemýšlel a pak řekl: „Mým
snem je naučit se hrát na dudy. Chtěl bych stát na vrcholku nejvyšší skotské hory mezi ovcemi, nechat vítr, aby si
pohrával s mými vlasy... dudy jsou nejhlasitějším hudebním nástrojem. A vážně si myslím, že by pro ně byl
v současné populární hudbě prostor. Ale možná si to myslím jenom já sám.”
Pokud dáme stranou jeho sen o hře na dudy nad údolím na Skotské vysočině, je Joshovou největší láskou 88 kláves
piána. „Z nějakého důvodu jsou klávesy pro mě jako dělané, moje ruce prostě na klávesy patří,” říká. „A používám je
jako nástroj. Někdy hraju a zpívám. Někdy hraju jen tak pro vlastní zábavu, ale někdy i komponuju. Když jsem začal
psát písničky, uvědomil jsem si, že všechno to vyhánění vnitřních démonů hraním na klavír každý večer nebo hraní,
když jsem ve stresu, nebo hraní ve dvě ráno nebo v jakoukoliv jinou denní či noční dobu, že to všechno bylo vlastně
komponování. Takže mi došlo, že improvizace je vlastně komponování. Můžete vzít to, co vás napadá, dát tomu
strukturu, zjistit, jaký by to mohlo mít refrén, jak jednotlivé části na sebe napojit a taky co tím vlastně chcete říct, čili
jaký tomu dát text... Klávesy jsou skvělý nástroj. Jsem moc rád, že vím, jak hrát dostatečně dobře na to, abych dostal
myšlenky ven z hlavy. A občas to, co dostanu z hlavy ven, hraju taky na jevišti,” dodává a kření se u toho.
Jeho volbou se stala klaviatura Yamaha - koncertní křídlo C7 s MIDI výstupem, které používá jak ve studiu, tak na
jevišti, stejně jako klávesy Motif. „Piána Yamaha miluju, protože dokonale kombinují skvělou reakci na dotek
a vřelost s určitou ostrostí,” říká Josh. „Ta kombinace zvuku a stylu, to je pro mě Yamaha, perfektní jako studiové
piáno, stejně jako koncertní piáno, protože je velmi citlivé na dotyk. Poskytne vám vřelost, jako byste se ponořili do
teplé lázně, ale taky umí ty věci, které s ním dělá Elton John. To všechno je Yamaha, ale taky je to o způsobu, jakým
na ně hudebník hraje. Je skvělé, když máte nástroj, který umí konkrétní píseň v konkrétní večer zahrát přesně tak, jak
vy chcete oslovit publikum. Takový nástroj se stane vaší součástí.”
„A jejich syntetizátor má úžasně přirozený zvuk. A je neuvěřitelně všestranný. A snadno se používá. Je perfektní
kombinací obrazovky a ovladačů, hlavně těch, které se využívají v reálném čase během koncertu. Styl hudby, který
hraju, vyžaduje mnoho různých změn a přechodů najednou. A ten syntetizátor mi to umožňuje i v rámci živé show.
Vždycky jsem cítil, že abych mohl z hlavy dostat to, co cítím, Yamaha je pro mě to pravé.”
Jedna z věcí, která Joshe znepokojuje a k níž má hodně co říct, je fakt, že z amerických škol i ze škol po celém světě
mizí hudba a umělecká výchova. „Mí rodiče mě sebou brali na různé hudební akce, zejména ty orchestrální. A já jsem
poslouchal a při tom jsem si říkal ‚Jak bych se mohl stát součástí něčeho takového? Jak se do toho světa dostat?‘
Dostalo se mi vzdělání. Dostalo se mi hudby. Ptal jsem se rodičů, prosil jsem je, aby mě nechali chodit do hereckých
hodin a na hlasovou výchovu. Aby mě do toho světa dostali. Potřeboval jsem to a oni to pro mě udělali. Dali mi tu
příležitost, ale mnoho dětí v této zemi tuhle šanci nedostane. Byl jsem jeden z těch, kteří měli to štěstí. Je to skvělá
věc. A mám pocit, že to těm ostatním dlužím.
A právě snaha tuto možnost dětem poskytnout se skrývá za jeho nadací Find Your Light. „Umělecká výchova na
školách je drastickým způsobem redukována,” říká Josh. „Je na ni pohlíženo jako na luxus, nikoliv jako na nezbytnost.
Dívají se na ni jako něco, co je spíše zábavou než čímkoliv jiným, ale právě v tom se mýlí. Není to jen o dětech, jako
jsem byl svého času já, které se nikdy nestanou profesionálními hudebníky. Je to taky o dětech, které obecně
potřebují nějaký ventil. Já ho potřeboval. Opravdu jsem ho potřeboval. Byl jsem nesmělý. Taky trochu asociální. Moc
se mi nedařilo a potřeboval jsem hudbu, aby mi pomohla najít to, okolo čeho se bude točit můj svět. Pokaždé, když
vidím děti v raném věku, právě v tom věku, kdy u mě vzniklo to napojení na hudbu, provozovat nějakou formu
umělecké činnosti, ať už jde o divadlo, tanec, hudbu nebo výtvarné umění, tak vidím, jak jiné jsou výrazy jejich
tvářích, a vidím, že uvnitř dozrávají jako lidské bytosti.
Josh právě začal tvrdě pracovat na novém albu přesně tak, jak to odpovídá jeho pověsti perfekcionisty. „Další album,
které hodlám udělat, je pro mě práce snů,” říká. „Je to album, o kterém jsem si - když jsem jako sedmnáctiletý

podepsal profesionální smlouvu - říkal, že se nemůžu dočkat, až budu mít dostatek zkušeností a budu schopen ho
nahrát. Udělám album, na kterém budou všechny mé oblíbené písně z jeviště i filmového plátna a budou udělané
v naprosto klasickém stylu - s celým orchestrem, kdy se naplno ponoříte do jejich interpretace. Prostě najdu ty
nejlepší písně, ty nejlepší melodie, využiju svůj hlas a prostě budu zpívat jak o život.”
Stejně jako u předchozích alb se to však nestane přes noc. „Práce na nahrávkách, jaké dělám já, je poměrně
komplikovaná,” říká. „Tyto nahrávky velmi často obsahují hodně velkolepých, dojemných pasáží. Hodně mých
skladeb má plný symfonický rozsah. Nejsou to věci, kdy si prostě „zajamujete” ve studiu a necháte vylisovat cédéčka.
Je v tom hodně plánování a hodně hledání. S hlasem, který mám, je důležité pracovat metodou pokus omyl. Najdete
věc, která se vám líbí, a pohrajete si s ní. Některá stojí za houby, tak ji vyhodíte a zkusíte jinou.
Vzhledem k tomu, že má povinnosti spojené s moderováním soutěže Rising Star na kanálu ABC, pracuje na novém
albu a ještě má před sebou turné, vypadá to, že je zavalený prací. Ale hudba mu vždycky dodá energii. „Jak hraní, tak
poslech hudby byl pro mě vždycky totálním únikem a způsobem, jak si dobít baterky,” říká. „Je to pravděpodobně
jediná věc v mém životě, bez které bych nemohl žít. Hudba pro mě moc znamená. A zároveň pro mě moc důležité to,
že moje hudba tolik znamená pro mé fanoušky.
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