Η Καλλιτεχνική Επιρροή Του Θίασου Ρέντα
Το άρθρο γράφτηκε από την Φαρίντα Φάχµη
Μεταφρασµένο απο την Παναγιώτα Μπακή-Μοχιεντίν

Άρθρο #5 απο 8

Διαφορά Μεταξύ Του Αυτόχθονα Χορού Και Του
Θεάτρου

Υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ Παραδοσιακού η Αυτόχθονα Χορού και του θεατρικου
χορού του Θίασου Ρέντα. Στο Λεξικό της Οξφόρδης (The Shorter Oxford Dictionary), το
Παραδοσιακό περιγράφεται ως εξής: Η µετάδοση πληροφοριών, πεποιθήσεων, και
εθίµων από στόµα σε στόµα η µε παράδειγµα από τη µια γενιά στην άλλη χωρίς γραπτή
διδασκαλία. Ο Αυτόχθονας περιγράφεται ως: Γεννιέται η παράγεται φυσιολογικά σε µια
γη η περιοχή.
Στα 15 χρόνια της διδασκαλίας στο εξωτερικό, διαπίστωσα ότι υπάρχει µεγάλη
παρανόηση σχετικά µε τη φύση των διαφόρων τύπων χορού στην Αίγυπτο. Όροι και
ονόµατα έχουν χρησιµοποιηθεί χαλαρά και λανθασµένα. Ένα παράδειγµα της κακής
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χρήσης των όρων ήταν όταν ήµουν σε ένα ρεσιτάλ πριν από µερικά χρόνια σε ένα
φεστιβάλ. Ήµουν µάρτυρας µιας οµάδας γυναικών χορευτών από µια Ανατολική
Ευρωπαϊκή χώρα. Φορούσαν Σα’ιντι (Sa`ydy) κοστούµια του χορού της κοιλιάς και
χόρευαν µε ράβδους. Παρουσίασαν αυτό που προφανώς ήταν µια αδύναµη προσπάθεια
να χορέψουν αυτό που φαινόταν να ήταν µια µαιµού του λεξιλογίου του κινήµατος του
Ρέντα, συγχωνευµένο µε αυτό που οι χορευτές της κοιλιάς εκτελούσαν εκείνη την εποχή.
Όταν διάβασα το φυλλάδιο, αναφέρθηκαν στην παράσταση τους ως ένα παραδοσιακό
χορό του Σαίντι! ("Saidi dance!")

Χορός Ως Ψυχαγωγική Δραστηριότητα (Αυτόχθονας κ Παραδοσιακός)
Η πλειοψηφία των αυτοχθόνων χορών στην Αίγυπτο είναι ψυχαγωγική και όχι
αποκλειστική για ορισµένους καλλιτέχνες. Σε ορισµένες περιοχές τοπικοί επαγγελµατίες
χορευτές και οργανοπαίχτες, έρχονται στην εκδήλωση για να πάρουν µέρος µε τους
κατοίκους. Οι εκδηλώσεις χορού δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως συµµετοχική η
καθαρή ψυχαγωγία. Τόσο τα συµµετοχικά όσο και τα ψυχαγωγικά στοιχεία συνυπάρχουν
σε αυτούς τους χορούς. Οι επιθεωρητές µπορούν απλώς να παρακολουθήσουν το χορό η
να συµµετάσχουν όποτε αισθάνονται ότι τολµούν να το κάνουν. Μερικές φορές, αυτά τα
γεγονότα µπορεί να περιλαµβάνουν λίγα άτοµα και άλλες φορές, αυτά τα ίδια γεγονότα
µπορούν να περιλαµβάνουν περισσότερους από 100 συµµετέχοντες. Αυτές οι παραδόσεις
χορού, συνήθως λαµβάνουν χώρα στο ύπαιθρο, στο κέντρο η στις περιφερειακές
περιοχές των χωριών και των πόλεων.

Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που συναντά κανείς σε
όλους τους χορούς, είτε εκτελούνται από τοπικούς κατοίκους, είτε από
επαγγελματίες χορευτές. Συνήθως οι χορευτές καθοδηγούνται συχνά από ένα
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άτομο, κάποιες φορές περισσότερους, που καθορίζουν την ένταξη η την επανάληψη
μιας αλληλουχίας κινήσεων. Λόγω αυτού του αυτοσχεδιαστικού χαρακτηριστικού,
δεν υπάρχει καθιερωμένη χορογραφία ούτε υπάρχει μια προκαθορισμένη σειρά
συνδυασμών κίνησης. Αυτά τα χορευτικά γεγονότα δεν είναι προκαθορισμένα ούτε
σε αριθμό συμμετεχόντων ούτε σε χρονικό διάστημα. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί
να διαρκέσουν λίγες ώρες και άλλες μπορεί να διαρκέσουν αργά μέσα στην νύχτα,
ανάλογα με τη διάθεση και τη θέρμη των συμμετεχόντων. Αυτό το στοιχείο
αυτοσχεδιασμού έχει δώσει σε αυτές τις παραδόσεις του χορού ανθεκτικότητα. Ο
αυτοσχεδιασμός είναι πάντα μέσα στα όρια του ιδιαίτερου ύφους της παράδοσης
του χορού και των κοινωνικών κωδικών της κοινωνίας στην οποία λαμβάνει χώρα.
Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε τη διαφορά ανάµεσα σε ένα χορευτικό γεγονός
που λαµβάνει χώρα στο πρωτότυπο του περιβάλλον και αυτό που παρουσιάζεται στη
σκηνή. Μόλις ένα χορευτικό γεγονός µεταφέρεται σε µια σκηνή, πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις θεατρικές επιταγές. Κάποιος πρέπει να θυµάται ότι ένας θεατήςσυµµετέχων σε ένα χορευτικό γεγονός είναι ανεκτικός. Ξέρει ότι εκείνοι που χορεύουν
είναι απλοί άνθρωποι που χορεύουν για τη δική τους ευχαρίστηση. Οι θεατρικοί θεατές,
από την άλλη πλευρά, απαιτούν τελειότητα και αναµένουν καλλιτεχνική
δηµιουργικότητα.
Οι προσαρµογές του Μαχµούντ Ρέντα δεν είχαν ποτέ σκοπό του να είναι κυριολεκτικά
αντίγραφα των αυτόχθονων χορών που είδε και τεκµηρίωσε. Έιχε επικεντρωθεί στις
διαφορετικές ιδιότητες της κίνησης και τόνισε τα µοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
τοπικού χορευτικού γεγονότος, την τροποποίηση και την ανάπτυξη, τις δυνατότητές του,
διατηρώντας παράλληλα την ουσία και το χαρακτηριστικό κάθε εκδήλωσης. Λόγω των
πολιτισµικών ευαισθησιών του, ο Μαχµούντ Ρέντα κατανόησε τη σπουδαίοτητα των
κοινωνικών κωδικών κάθε περιοχής που επισκέφθηκε. Οι χορογραφίες του ήταν
σύµφωνες µε την τοπική παράδοση διατηρώντας τον αρχικό βαθµό εγγύτητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών και τη σχέση τους µεταξύ τους σε κάθε εκδήλωση χορού. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, η εισαγωγή των γυναικών χορευτριών σε ανδροκρατούµενους
χορούς παρέµεινε εντός της κοινωνικής αρχοντιάς και έγινε αποδεκτός από το ευρύ κοινό
της Αιγύπτου. Αφού αναγνώρισε τη δυναµική και τη ρυθµική δοµή κάθε µοτίβου
κινήσεων, περιώρισε τις απολύσεις και επεκτάθηκε σε άλλους. Το ταλέντο, η αισθητική
και η διορατικότητα του προώθησαν χορογραφίες που διατηρούσαν τα χαρακτηριστικά
και την ακεραιότητα του αρχικού χορού.
Χρειάζεται εδώ να τονίσω ότι δεν είναι γνωστό αν αυτές οι εκδηλώσεις χορού
εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται στις αρχικές τοποθεσίες τους. Αυτές οι έρευνες
πεδίου διεξήχθησαν πριν από πενήντα χρόνια. Η εµφάνιση των τηλεοπτικών,
δορυφορικών και κοινωνικών µέσων µαζικής δικτύωσης, καθώς επίσης η πρόσφατη
στάση απέναντι του χορού έχει προφανώς αλλάξει τον τρόπο ζωής των κατοίκων αυτών
των περιοχών.
***
*Η Ελληνική µετάφραση είναι γραµµένη απο την Παναγιώτα Μπακή-Μοχιεντίν, µε
προσωπική άδεια απο την αξιοσέβαστη Κυρία Φαρίντα Φάχµη. Επίσης, αναγνώριση
και ευγνωµοσύνη στην δασκάλα/συντάκτρια Κυρία Ευαγγελία Συµεωνίδου-Μπακή*
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