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Η	  καλλιτεχνικη	  επιρροη	  του	  χορευτικου	  συγκροτηματος	  
του	  Μαχμουτ	  Ρεντα	  (Reda	  Troupe)	  

aπο	  την	  Φαριντα	  Φαχμι	  (Farida	  Fahmy),	  μεταφρασμενο	  απο	  την	  Ιωαννα	  
Κουνδουρου	  (unaneyia) 

 
 

Κειμενο	  #1	  απο	  8 
 

Μια	  εισαγωγή	  στα	  επερχόμενα	  κείμενα 
 
 

 
 

Στα	  οσα	  χρονια	  περασα	  διδασκοντας	  στο	  εξωτερικο,	  ανακαλυψα	  οτι	  αναμεσα	  σε	  
ολους	  τους	  αφοσιωμενους	  χορευτες	  και	  χοροδιδασκαλους	  υπαρχει	  μια	  ασαφεια	  και	  
καποια	  κενα	  	  ως	  προς	  αυτα	  που	  είχαν	  διδαχτει.	  	  Προφανως	  λαμβανανε	  λαθος	  
πληροφοριες,	  μεταβιβαζόμενες,	  για	  πολυ	  καιρο,	  απο	  δασκαλους	  φερμενους	  απο	  
την	  Αιγυπτο.	  Με	  την	  σειρα	  τους	  αλλοδαποί	  δασκαλοι,	  αμεμπτα	  μεταφερανε	  τις	  
πληροφοριες	  που	  κατηχαν	  στους	  μαθητες	  τους.	  Ολοι	  ενστερνιστηκαν	  και	  
εμπιστευτηκαν	  τις	  εσφαλμενες	  πληροφοριες	  που	  τους	  μεταφερονταν.	  Η	  διαιωνιση	  
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της	  παραπληροφορησης	  κραταει	  μεχρι	  και	  τις	  μερες	  μας.	  Καθ’ολη	  τη	  διαρκεια	  των	  
χρονων	  διδασκαλιας	  μου	  εχω	  δει	  πανεμορφες/ους	  χορευτριες/τες	  απο	  ολες	  τις	  
χωρες	  που	  ειχα	  την	  χαρα	  να	  επισκευτω.	  Πολλοι,	  κρινοντας	  απο	  τις	  συζητησεις	  που	  
καναμε,	  ηταν	  ευφυής,	  σπουδαγμενοι	  και	  αφοσιωμενοι.	  Αισθανοντουσαν	  την	  
ελλειψη	  σωστης	  πληροφορησης	  και	  ηταν	  διατεθειμενοι	  να	  κατανοησουν	  και	  να	  
μαθουν	  περισσοτερα	  για	  αυτα	  που	  ειχαν	  ηδη	  διδαχτει,	  παραπονουμενοι	  για	  τις	  
διαφορετικες	  απαντησεις	  που	  λαμβανανε	  σε	  ιδιες	  ερωτησεις.	  Σημερα,	  η	  
πλειοψηφεια	  των	  αποκαλουμενων	  Αιγυπτιων	  δασκαλων	  ερχομενοι	  απο	  καθε	  λογης	  
κατευθυνση,	  συλλεγοντας	  βηματα	  και	  κινησεις	  απο	  δω	  και	  απο	  εκει	  που	  περνώντας	  
τα	  χρονια	  εχουν	  καταντησει	  μεταλλαγμενα	  απομειναρια	  του	  χορευτικου	  
αλφαβηταριου	  του	  	  Ρεντα	  (Reda).	  
	  
Παρ’ολα	  αυτα,	  αμετρητοι	  ταλαντουχοι	  χορευτες	  απο	  ολες	  τις	  γωνιες	  του	  πλανητη	  
εχουν	  δειξει	  αφοσιωση	  και	  πεισμα	  ατενιζοντας	  τους	  δημιουργους	  του	  ειδους	  οι	  
οποιοι	  ηταν	  και	  το	  αρχικο	  τους	  κινητρο.	  Βαλθηκαν	  και	  παρουσιασαν	  χορευτικα	  του	  
ρεπερτοριου	  του	  συγκροτηματος	  Ρεντα	  (Reda	  troupe)	  χρησημοποιοντας	  ως	  σημειο	  
αναφορας	  βιντεο,	  τελευταια	  και	  μεσω	  youtube.	  Τι	  μεγαλη	  χαρα	  ειναι	  για	  μενα	  να	  
βλεπω	  μια	  ομορφη	  παρουσιαδη	  ενος	  	  αρτια	  εκτελεσμενου	  χορευτικουκαποιου	  
χορευτικου	  μας	  μετα	  παο	  τοσα	  χρονια.	  	  
	  
Οσο	  περναν	  τα	  χρονια,	  αντιλαμβανομαι	  οτι	  εχει	  ερθει	  επιτελους	  η	  ωρα	  να	  
ξεκαθαριστουν	  οι	  παρεξηγησεις	  που	  υποδεικνυουν	  πλεον	  τον	  κοσμο	  του	  χορου	  για	  
τοσο	  καιρο	  στην	  Αιγυπτο	  και	  στο	  εξωτερικο.	  	  	  Ελπιζω,	  οι	  χορευτες	  που	  θελουν	  
πραγματικα	  να	  ξερουν,	  και	  τωρα	  και	  στο	  μελλον,	  αφου	  θα	  εχω	  φυγει,	  να	  βρουν	  
τουλαχιστον	  καποια	  εντυπα	  τεκμηρια	  τα	  οποια	  να	  τους	  βοηθησουν	  να	  κατανοησουν	  
περισσοτερα	  και	  στα	  οποια	  να	  μπορουν	  να	  βασιστουν	  	  	  
	  

	  Τα	  επερχομενα	  κειμενα	  
	  
Η	  ακολουθη	  συλλογη	  7	  κειμενων	  θα	  επρεπε	  να	  διαβαστουν	  με	  την	  σειρα.	  Ο	  στοχος	  
ειναι	  να	  καλλυφθουν	  τα	  κενα,	  να	  απαντηθουν	  αρκετες	  αιωρουμενες	  αποριες	  και	  να	  
βγει	  καποιο	  νοημα	  στις	  διασπαρτες	  και	  αοριστες	  πληροφοριες	  που	  εχουν	  
προκαλεσει	  τοση	  συγχυση.	  Διαδοχικα	  η	  ξακαθαριση	  πληροφοριων	  θα	  βοηθησει	  
τους	  αναγνωστες	  να	  εχουν	  μια	  πιο	  ξεκαθαρη	  και	  ολοκληρωμενη	  εικονα.	  Καλως	  
εχοντων	  των	  πραγματων,	  τα	  κειμενα	  θα	  δωσουν	  μια,	  τουλαχιστον,	  συνοπτικη	  
απαντηση	  σε	  ερωτηματα	  του	  τυπου:	  Γιατι	  και	  πως	  το	  συγκροτημα	  Ρεντα	  (Reda	  
Troupe)	  καταφερε	  την	  αμμεση	  επιτυχια. 
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