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Absolvent Konzervatoře 
Brno a bakalářského stu-
dia Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně, 
Kamil El-Ahmadieh z Tře-
bíče, uspěl v konkurenci 
65 uchazečů z celého světa 
a byl spolu s dalšími čtyř-
mi vybrán a přijat k magis-
terskému studiu Sibelius 
Academy v Helsinkách ve 
Finsku, obor klavírní inter-
pretace. 
�  Antonín Zvěřina

Přece jen připomeňte, jak jste se 
ke studiu ve Finsku dostal?

Letos jsem se účastnil ročního 
výměnného pobytu v rámci pro-
jektu Erasmus. Musím přiznat, že 
mě sever Evropy vždy velice lákal. 
Když jsem se dozvěděl, že mohu 
vycestovat do zahraničí, vybral 
jsem si jednoznačně Finsko. Pomě-
ry v této zemi ve mně vzbudily oka-
mžitě nadšení. Jednalo se o roz-
sáhlou školu s velkými možnostmi 
komorní spolupráce. A mě komor-
ní hudba přitahuje a chtěl bych se jí 
v budoucnu co nejvíce zabývat. 

Co vás dalšího upoutalo?
Možnost studia předmětu, který se 

v České republice nevyučuje. Jedná 
se o psychickou přípravu na povo-
lání pianisty. Myslím si, že je to pro 
každého muzikanta velmi důležité. 
Pro naši profesi je rozhodující oka-
mžik vystupování na pódiu. Můžete 
cvičit do úmoru, ale pokud nezvlád-
nete v daný moment sám sebe, vlast-
ně to není k ničemu. 

Mně osobně tento předmět moc 
dal, učila mě hráčka na violoncello, 
která měla vystudovanou psycholo-
gii. Líbil se mně její přístup a výu-
ka mě opravdu o velký kus posunu-
la. Jsou tam přístupy, se kterými se u 
nás člověk nesetká. 

Jak jste se tam domlouval a 
domlouvat budete?

Finština je opravdu složitý jazyk, 
a potrvá několik let, než člověk ten-
to jazyk zvládne. Na škole je ovšem 
možnost studia v angličtině. Jinak 
ve Finsku jsou úředními jazyky fin-
ština a švédština, ale poskytují výu-
ku i v angličtině. Všichni zaměstnan-
ci školy tyto jazyky ovládají. A ještě 
musím říct, že za studium zahraniční 
studenti nic neplatí, proto jejich tam 
velké množství a velké množství se o 
studium uchází. 

Takže vás přijetí muselo velice 
potěšit. 

Přijímací zkoušky byly náročné, 
ale svoji roli určitě hrálo i štěstí, kte-
ré člověk vždy potřebuje. Opravdu 
není lehké v té konkurenci, která se 
na studium hlásí, obstát. 

Kdy jste se začal hře na klavír 
věnovat?

Zhruba ve čtyřech pěti letech. Prv-
ní výuku jsem absolvoval pod vede-
ním učitelky Renaty Kucharské, 

která na třebíčské základní umělec-
ké škole vyučuje dodnes. K hraní 
jsem se dostal náhodou, můj bra-
tr se u paní Kucharské učil na klavír 
hrát. Když doma cvičil, skladby jsem 
odposlouchával a pak je na klavír 
hrál. Rodiče si toho všimli, a proto 
kontaktovali už zmiňovanou učitel-
ku Kucharskou a s tou se domluvili 
na mé výuce.

Máte absolutní sluch, jak se 
mezi muzikanty říká?

To mám, ale pro klavíristy to až 
tak velká výhoda není. I když se to 
v některých situacích hodí. Velmi 
se hodí například houslistům, diri-
gentům. Absolutní sluch vlastně 
nemůžeme příliš využít.

Znamená to, že spoléháte na 
notový part?

Tak bych to neřekl, on ten abso-
lutní sluch třeba pomáhá při zapa-
matovávání si skladeb. Myslel jsem 
to tak, že nepotřebujeme nástroj 
dolaďovat jako ti houslisti, dirigent 
to využije při kontrole orchestru. 

Mám takovou příhodu, hrál jsem 
v komorním seskupení v jiném 
barokním ladění. Ale to jsem nevě-
děl, že vše bude podladěné. To jsem 
se hodně zapotil, když jsem sly-
šel něco jiného, než jsem měl hrát. 
Tam mně byl absolutní sluch spíš 
překážkou. 

Dokázal byste naladit klavír?
Základním způsobem ano, ale roz-

hodně se necítím být v této oblasti 
profesionál. 

Přece jen, plány do budoucna?
Tak to je těžká otázka, teď mě 

čekají studia ve Finsku, pak uvidím, 
kam mě život zanese. Studia trvají 

dva a půl roku a rád bych je dokon-
čil. Láká mě výuka mladých muzi-
kantů a určitě bych se nerad vzdával 
hraní. Věřím, že budu mít poslu-
chače, kteří si mě rádi poslechnou. 
Takže chci skloubit tyto dvě věci. 
Myslím si, že když učitel i vystupu-
je, může žákům předat něco navíc. 

Zmínil jste se, že bratr se učil 
hrát na klavír. Máte v rodině 
muzikanty?

Ze strany tatínka violoncellistu, 
který hrál. Nevím, jestli ještě hraje, 
v symfonickém orchestru v Dráž-
ďanech. Pokud jde o bratra, možná 
jsem ho svým přístupem od hraní 
odradil. Ale určitě má hudbu rád. 

Můžete nám prozradit původ 
exotického příjmení?

Tatínek pochází z Libanonu, přišel 
sem v devatenácti letech studovat 
lékařství. Seznámil se s mámou a 
už tady zůstal. Přišel sem před pět-
atřiceti lety. Ale já už jsem Čech se 
vším všudy. Do Libanonu jezdím, 
mám tam rodinu, ale jako doma se 
cítím tady. 

Jak vnímáte, že na dlouhou dobu 
opustíte kulturu, ve které jste 
vyrůstal, kamarády?

Se studiem ve Finsku jsem oprav-
du nepočítal a už jsem si zařizo-
val v Brně zázemí. Na jednu stranu 
mám ze studia radost, ale pojí se 
s tím i určité obavy. Člověk opouští 
vše, co zná, a neví, co ho čeká. Ale 
věřím, že získám velké životní zku-
šenosti. Že mě to posune nejen jako 
muzikanta, ale jako člověka. Budu 
řešit věci, se kterými jsem se dosud 
nesetkal. 

Už máte představu, kde budete 
bydlet?

Absolutní sluch může být překážkou, 
říká klavírista Kamil El-Ahmadieh

KAMIL EL-AHMADIEH se narodil v Třebíči. Na studia nyní míří do Finska.  Foto: archiv -kea-

Kamil El-Ahmadieh 
(* 1994, Třebíč) 

� Na klavír začal hrát v pěti letech. 
Vystudoval konzervatoř v Brně. V roce 
2016 nastoupil na Janáčkovu akademii 
múzických umění v Brně. 

� V roce 2016 získal dřevěnou medaili 
Kraje Vysočina.

Získal jsem skvělé místo na kole-
jích za cenu, za kterou bych nesehnal 
bydlení v Brně. Jinak je ve Finku 
poměrně draho a studium finančně 
náročné bude, i když vlastní škola je 
zdarma.

Co na vaši cestu říkají rodiče?
Moji rodiče i celá moje rodina je 

skvělá. Nikdy mě netlačili do něče-
ho, co jsem nechtěl. Vždy mě podpo-
rovali, když viděli, že mám nějaký cíl. 
Jsem jim za všechno velice vděčný. 

Finsko je kolébka zimních spor-
tů. Půjdete se na nějaký podívat?

Na hokej se půjdu podívat určitě. 
Už jsem to plánoval v rámci výměn-
ného pobytu, ale nevyšlo to. Budu 
tam dva a půl roku a snad to stihnu. 

Jak se vyrovnáte s tamním pod-
nebím?

Letos tam prý byla nejteplejší zima 
za poslední roky. V zimních měsí-
cích je tam ale po většinu dne tma. 
Slunko zapadá okolo třetí hodiny 
odpoledne a vychází kolem půl desá-
té ráno. Světla si tam člověk mnoho 
neužije. Bohužel, kvůli koronavirové 
krizi jsem musel z Finska odjet v půl-
ce března, takže léto jsem tam neza-
žil. Ale prý je tam až 22 hodin světlo. 
Nevím, který extrém bude mít na mě 
větší dopad. 


