
Jste v !esku poprvé? 
Jsem a popravd! nevím, co mám o"ekávat. P#e-
hled své práce tu zakon"ím svou novou operou 
Death and The Powers, ale "eské publikum ne-
znám. Vycházím v$ak z toho, %e role hudby je 
obrovská, a& u% jste kdekoli. Hudba m'%e zm!nit 
lidsk( %ivot a také by se m!la dostat ke ka%dému 
– co% je demokratické a obtí%né zárove). Abych 
to skloubil, pou%ívám technologie, tedy ten 
nejotev#en!j$í zp'sob. Zaujaly m!, proto%e se 
mi zdály b(t neutrální a schopné p#izp'sobit 
se ka%dé situaci. Technologie mohou roz$í#it 
obzory vynikajícího muzikanta, stejn! jako 
vytvo# it most mezi hudbou a lidmi, kte# í ji 
milují, ale nedoká%ou ji zahrát, anebo mezi 
hudbou a d!tmi "i posti%en(mi. Pro ty to m'%e 
b(t zázra"n( zp'sob úlevy.

Pracujete s posti"en#mi, jak hudba 
v tomto sm$ru funguje?
Hudba je komplexní v!c, je to n!co víc ne% zába-
va, zapojujeme p#i ní celé t!lo. N!které studie na-
zna"ují, %e p#i hudb! zapojujeme v!t$í "ást mozku 
ne% p#i kterékoli jiné aktivit!. Ka%dé spole"enství 
lidí m!lo hudbu od pradávna, nikdo ale p#esn! 
neví, pro" hudba vznikla. Je v$ak jisté, %e je to 
v(borné cvi"ení pro mozek, mo%ná k synchro-

nizaci, aby dob#e fungoval. Hudba je p#íb!hem 
emocí, které se n!kdy rychle m!ní a je na nich 
z#ejmé, jak moc je "lov!k vnímav(, ani% by práv! 
m!l co do "in!ní s lidmi. Na druhé stran! pro%í-
vání pocit' z hudby nás m'%e s lidmi spojovat. 
Zkrátka – muzika nás velmi ovliv)uje. A zkoumání 
lidského mozku se velmi rychle rozvíjí. Ka%d(m 
rokem jsou k dispozici nové nástroje.

Provádíte takové v#zkumy na své 
domovské univerzit$ v Bostonu?
Zab(váme se tím. Spolupracujeme s léka#skou 
fakultou na Harvardu na n!kolika v(zkumech 
t(kajících se vlivu hudby na mozek a zdraví lidí. 
Nap#íklad u% víme, %e existuje silné propojení 
mezi hudbou a pam!tí. Vezm!te si Alzheimerovu 
nemoc: hudba je ve v!t$in! p#ípad' tou poslední 
v!cí, na kterou nemocn( reaguje. I kdy% takov( 
"lov!k nepoznává svou rodinu, p#átele ani sám 
sebe, je stále schopen rozpoznat melodii.

Jak vypadá reakce takového %lov$ka? 
Doká"ete ji zm$&it?
Reakci p#ímo vidíme – nap#íklad tohle (ztuhne 
a vykulí o!i) anebo rovnou zp!v, n!kdy nemocní 
vstanou (prudce vstane od stolu) a na chvíli 
„ob%ivnou“. Je to neuv!#itelné. A kdy% zazpí-

vají, "ást jejich osobnosti se vrátí zp!t. Nyní 
se zkoumají dv! oblasti: jednak pokus ur"it, 
na kterou melodii ten kter( "lov!k reaguje. 
A pokud se to poda#í, jak dlouho lze zá%itek 
z hudby udr%et. Zatím samoz#ejm! nedoká%eme 
Alzheimerovu chorobu vylé"it, ale je t#eba mo%-
né pokusit se obnovit osobnost nemocného. 
Navíc jsme vyvinuli hudební hry, které doká%ou 
velmi brzy diagnostikovat po"átky Alzheimero-
vy nemoci, kdy je jí je$t! mo%né zpomalit léky. 
Ná$ v(zkum má $ir$í záb!r – zab(vá se r'zn(mi 
emo"ními a mentálními poruchami. Zatím jsme 
v$ak teprve na za"átku a víme toho málo. 

M'STO JAKO UM'LECK( V(TVOR
V jednom z rozhovor) &íkáte, "e ka"d# 
má moc tvo&it hudbu. Jak to?
V na$í kultu#e se d!lá obrovsk( rozdíl mezi 
talentovan(mi lidmi a ostatními. S nástupem 
internetu se takov( rozdíl m'%e set#ít. Dochá-
zí tu ke dv!ma r'zn(m jev'm. Je pravda, %e 
padlo mnoho bariér a lidé mají daleko v!t$í 
mo%nosti. Na druhé stran! jsme nena$li oprav-
du dobrou cestu, jak pomoci lidem, aby d!lali 
dobré v!ci. Vytvo#it kulturu, kde si lidé mohou 
nejen vym!)ovat zajímavé ideje, ale jít dál, 
hloub!ji a tla" it na zm!ny. Nikdo je$t! nic 
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takového nevytvo#il. Divn(m aspektem inter-
netu také je, %e velmi slavní se stávají je$t! 
slavn!j$ími. Lady Gaga je tak prost! v$ude, 
áááá a u% je to tu zase (chytne se za hlavu). 
P# ístup ke v$em m'%e b(t o$idn(, pokud se 
p#ekro"í ur"itá hranice.

P&i hledání takové hranice se nevy-
hneme stinn#m stránkám internetu. 
V sou%asné dob$ se internet nap&íklad 
velmi personalizuje. Google %i Facebook 
stále více p&izp)sobují obsah ka"dému 
podle toho, co nej%ast$ji na internetu 
sleduje. V jednom z rozhovor) hovo&íte 
o tom, jak by také hudba mohla b#t 
*ita na míru na*í nálad$. Nebojíte se 
zneu"ití takového vynálezu?
Jsem si v!dom rizik, ale stále jsem optimista. 
Kdy% se procházím po Praze, z toho, co vidím, 
je z#ejmé, jak moc tu lidé museli %ít pohroma-
d!. Neexistuje absolutn!j$í vyjád#ení kultury 
ne% m!sto. Je to, jak se praví v novém filmu 
Woodyho Allena, nejkrásn!j$í um!leck( v(tvor. 
Je to také odraz va$eho unikátního já, va$eho 
p#íb!hu a v$ech v!cí, na které tu narazíte, lidí, 
se kter(mi se seznámíte. To, o "em mluvíte, je 
prav(m opakem. (V lobby zazní hudba, hotelov" 
host zahraje na piano.) Ale no tak… Aha, to 
hraje host. Nenávidím hudbu, n!kdy m! tak 
roz"iluje a rozptyluje. (smích)
Ve Spojen(ch státech nap#íklad tém!# nikde ne-
existují hudební obchody, kde narazíte na n!co, 
co jste ne"ekali. Je to jako s internetem, kter( 
vám ukazuje jen v!ci podobné t!m, které se vám 
líbí. Pravdou je, %e v!t$ina internetov(ch firem 
sleduje jen komer"ní cíle. Je to smutné. A pokud 
se jedná o v!domosti, stává se to dokonce d!-
siv(m, proto%e sv!t, kter( máme poznávat, se 
naopak stává na$ím odrazem. P#esto ale v!#ím, 
%e existují dal$í, lep$í modely.

Poj+me tedy k t$m va*im. Mohl byste 
%esk#m %tená&)m p&iblí"it sv)j vynález 
„hypernástroje“?
P'vodn! jsem dlouho p#em($lel o tom, jak roz-
$í# it mo%nosti ji% existujících nástroj'. Pak 
v druhé p'lce $edesát(ch let vy$lo album Klub 
osam#l"ch srdcí ser$anta Pep%e od Beatles a já 
si #ekl: tohle se mi opravdu líbí – jednoduché 
písni"ky a zárove) mnohovrstevnaté zvuky, 
poskládané tak, jak to nikdo p#edtím neud!-
lal. Hypernástroj m!l hrát a zárove) ovládat 
v$echno jako studiová technika. Na$e nástroje 
doká%ou m!# it nejen to, co se hraje a jak se 
to hraje. Dovedou také zjistit, jak( máme 
p#i hraní pocit. Pokud má hra na violoncello 
sílí, znamená to nap# íklad, %e se silou m!ní 
zvuk nástroje na hlas nebo na n!co úpln! ji-
ného. A kdy% se zvlá$tním zp'sobem dotknu 
smy"ce, violoncello se zm!ní v cel( orchestr. 
Dal$ím nástrojem, kter( jsme vyvinuli, byla 
%idle napojená na software. M!#ila elektric-
ké nap!tí v t!le a hudba vznikala pohyby. Na 

takov( nástroj m'%e hrát ka%d( – i posti%ená 
osoba, která h(be sv(m t!lem jen velmi málo 
"i nekoordinovan!. Program doká%e usm!rnit 
nepravidelnost. Hypernástroj je pro ka%dého. 
A& u% pro hudebního virtuóza, zp!váka, dít! 
anebo invalidu. Rozumí jim a pom'%e vyu%ít 
hudbu tím nejlep$ím zp'sobem. Takhle jsem 
o tom p#em($lel.

!asto zmi,ujete, "e va*i rodi%e ovlivnili 
va*i práci – matka je u%itelkou hry na 
piano a otec po%íta%ov# expert. Zdá 
se, "e tahle pozoruhodná konstelace 
inspirovala va*e vynálezy… 
Vy toho ale o mn! víte! (smích) Moji rodi"e byli 
a jsou hodn! odli$ní, ale mají v(jime"n( vztah, 
kter( na mne m!l velk( vliv. St#edobodem mojí 
práce se stala syntéza, spojování v!cí. Je to 
obsa%eno ve v$em, "ím se zab(vám. P#ed Klu-
bem osam#l"ch srdcí ser$anta Pep%e jsem hrál na 
violoncello hlavn! vá%nou hudbu, ale také se 
zajímal o d!ní kolem sebe, o politiku a to, jak(m 
zp'sobem se lidé rozhodují. Poté jsem se zam!-
#il na hudbu a technologie, experimentoval se 
sv(m nástrojem, sna%il se ho dostat do nov(ch 
dimenzí a dlouho to $lo celkem ztuha.

Opravdu?
Nep#edpokládal jsem, %e budu vynalézat hu-
dební nástroje. O tom jsem na hudební $kole 
opravdu nep#em($lel.

ZAT-ÁST SV'TEM
Doslechli jsme se také, "e jste nedávno 
vytvo&il n$co spolu s politick#m myslite-

lem a aktivistou Noamem Chomskym. 
(rozhovor s ním vy*el v Novém Prostoru 
%. 371 – pozn. red.)
Letos na ja#e jsme spolu p# ipravili p#edsta-
vení. Hodlal jsem p#itom pou%ít Chomského 
my$lenky, necht!l jsem v$ak vzít jen jeho slova 
a napsat „na n!“ hudbu. P#ed p#edstavením 
jsme se n!kolikrát se$li a hovo#ili o propojení 
lingvistiky s politikou a jeho zájmu o hudbu. 
Vypráv!l mi, jak p# i v(pravách po Evrop! se 
%enou na po"átku padesát(ch let náhodou na 
jihu Francie v Pyrenejích narazili na festival, 
kde $pan!lsk( violoncellista Pablo Casals hrál 
Bachovy suity, mluvil o fa$ismu a o tom, pro" 
se nikdy nevrátí do +pan!lska. Chomského 
siln( zá%itek m! inspiroval k napsání kusu, 
jeho% základem byla práv! ta Bachova suita. 
Na pódiu byly dvoje housle, Chomsky, viola 
a violoncello.

Co tam Chomsky d$lal?
Sed!l tam a #íkal v!ci, které nikdy p#edtím ne-
zazn!ly. Bylo to spontánní, nic jsme nenacvi"o-
vali. Jen jsem ob"as dal kvartetu p#es sluchátka 
signál, jak hrát, podle toho, zda se Chomsky 
rozhovo# il anebo ne. Bylo to pozoruhodné. 
Nyní bych rád pracoval na n!"em del$ím o jeho 
%ivot! s pou%itím archivních videí.

Zmínil jste zájem o politiku, má va*e 
hudba politické poselství?
Hlavním poselstvím mé práce je my$lenka, %e 
d'le%ité %ivotní zá%itky by m!ly b(t dostupné 
pro ka%dého. Je t#eba podporovat p#íle%itosti 
k co nejrozmanit!j$ímu %ivotu v$ech lidí kolem 
nás a vytvá#et takové prost#edí. Rozhodn! to 
ale neznamená p#iná$et jen povrchní v!ci pro 
$irokou ve#ejnost.

Dostupnost pro ka"dého, tedy jakási 
forma sociální spravedlnosti?
Sociální spravedlnost, ur"it!, a také násobení 
mo%ností kreativity a vyu%ití potenciálu lidí. 
N!co, co lidé vyzkou$ejí a pak za"nou p#em($let 
o zm!nách, které mohou ve svém %ivot! ud!lat. 
Co% podle mne mo%né ur"it! je. Jdete do diva-
dla, a to, co vidíte na pódiu, vám zm!ní %ivot. 
O tom je na$e práce.

Jak se díváte na sou%asné politické tren-
dy, které sociální spravedlnost omezují?
Víte, kdy% jsem hovo#il s Noamem Chomskym, 
vyjád#il se, %e nikdy neza%il n!co tak d!sivého, 
jako to, co se d!je nyní. 0íkal, %e je to podobné 
V(marské republice. Lidé na pravici, kte#í mají 
moc, se stávají cyniky, vypadají jako klauni, 
ale nejsou. Jsou velmi chyt# í a manipulují 
médii. Uvidíme, zda si mladí lidé uv!domí, 
%e se d!jí $patné v!ci, vystoupí proti tomu 
a zkusí s tím n!co ud!lat. Hudba by nás m!la 
p#ipravit na %ivot, abychom byli schopni za-
t#ást sv!tem. Proto tu máme um!ní, abychom 
nebyli otup!lí. 
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Tod Machover (1953) – americk( 
skladatel a hudební inovátor. Narodil se v New 
Yorku a vystudoval hru na violoncello. Od roku 
1985 pracuje v Mediální laborato#i Massachu-
settského technologického institutu (MIT). Ve 
své práci propojuje hudbu s nejmodern!j$ími 
technologiemi. Vynálezce tzv. hypernástroje, 
spolupracoval s mnoha ansámbly, je autorem 
n!kolika oper (nap#íklad Brain Opera a Death 
and The Powers) a dr%itelem #ady presti%ních 
ocen!ní. V "ervnu v Praze vystoupil v rámci 
festivalu Quadriennale.


