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Diferenta dintre dansul indigen si teatru

Există o mare diferenţță între dansul tradiţțional sau indigen și
dansul teatrului The Reda Troupe. În dicţționarul Shorter Oxford,
Tradiţțional este descris în felul următor: predarea informaţțiilor, a
convingerilor și obiceiurilor prin cuvânt sau prin exemplul de la
generaţție la alta fără instrucţțiuni scrise. Indigenul este descris ca
fiind: Născut sau produs natural într-o ţțară sau regiune.
Timp de 15 ani, de predare în străinătate, am constatat că există multe
neînţțelegeri cu privire la natura diferitelor tipuri de dans din Egipt.
Termenii și numele au fost folosite în mod eronat. Un exemplu de
folosire eronată a termenilor a fost când am fost la un recital cu câţțiva
ani în urmă la un festival. Am asistat la un grup de dansatori dintr-o tara
din Europa de Est. Ei purtau costume de dans oriental și dansau cu
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bastoane. Ei au prezentat ceea ce era evident o încercare slabă de a
dansa ceea ce părea a fi o încercare a vocabularului mișcării Reda
impreuna cu miscarile care erau la moda in vremea respectivă. Când
am citit broșura, ei s-au referit la performanţța lor ca la un dans
traditional Saidi.

Dansul ca activitate de agrement (indigen și tradițional)
Majoritatea dansurilor indigene din Egipt sunt recreative și nu exclusiv
anumitor artiști. În unele zone dansatorii și instrumentiștii profesioniști
locali sunt aduși la eveniment pentru a se întâlni cu locuitorii.
Evenimentele de dans nu pot fi clasificate ca divertisment participativ
sau pur. Atât elementele participative cât și cele de divertisment
coexistă în aceste dansuri. Oaspeţții se pot bucura de vizionarea
dansului sau de a se alătura ori de câte ori se simt înclinaţți să facă acest
lucru. Uneori, aceste evenimente pot include puţțini oameni, iar alteori,
aceleași evenimente pot include mai mult de 100 de participanţți.
Aceste tradiţții de dans, se desfășoară cel mai adesea în aer liber, în
centrul sau in zone limitrofe.

Improvizaţția este o caracteristică importantă care se regăsește în toate
dansurile efectuate fie de localnici, fie de dansatori profesioniști.
Dansatorii sunt cel mai adesea condusi de o singură persoană, de cele
mai multe ori acesta este acel care decide includerea sau repetarea
unei secvenţțe de mișcare. Din cauza acestei caracteristici
improvizatoare, nu există o coregrafie stabilită și nici o secvenţță
predeterminată de combinaţții de mișcări. Aceste evenimente de dans
nu sunt preordonate nici în număr de participanţți, nici în timp. Unele
evenimente pot dura câteva ore, iar altele pot dura până târziu în
noapte, în funcţție de starea de spirit și de entuziasmul participanţților.
Acest element de improvizaţție a dat acestor tradiţții de dans rezistenţță.
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Improvizarea este întotdeauna în limitele stilului particular al tradiţției
dansului și al codurilor sociale ale societăţții în care are loc.
Este foarte important să înţțelegeţți diferenţța dintre un eveniment de
dans ce are loc în spatiul său original și cel prezentat pe scenă. Odată
ce un eveniment de dans este transportat într-o scenă, trebuie să
respecte dictele teatrale. Trebuie să ţținem cont de faptul că un
participant-spectator la un eveniment de dans este tolerant. Știe că
acele dansuri sunt oameni obișnuiţți care dansează pentru plăcerea lor.
Participanţții la teatru, pe de altă parte, cer perfecţțiune și se așteaptă la
creativitate artistica.
Adaptările lui Mahmoud Reda nu au fost niciodată menite a fi replici
literale ale dansurilor indigene pe care le-a asistat și le-a documentat.
S-a concentrat asupra diferitelor calităţți ale mișcării și a subliniat
caracteristicile unice ale fiecărui eveniment de dans indigen,
modificând și dezvoltând potenţțialul său, păstrând în același timp
esenţța și caracteristica fiecărui eveniment. Din cauza sensibilităţților
culturale ale lui Mahmoud Reda, el a înţțeles importanţța socială
codurile fiecărei regiuni pe care a vizitat-o. Coregrafiile sale s-au
conformat tradiţției locale, menţținând gradul iniţțial de proximitate între
bărbaţți și femei și relaţția dintre ele în fiecare eveniment de dans
indigen.În unele ocazii, introducerea dansatoarelor la dansurile
dominate de bărbaţți a rămas în decorul social și a fost acceptată de
publicul egiptean în general. După ce a identificat dinamica și
structura ritmică a fiecărui model de mișcare, el a eliminat concedierile
și sa extins asupra altora. Talentul, estetica și înţțelepciunea sa au adus
coregrafii care au menţținut trăsăturile caracteristice și integritatea
dansului original.
Trebuie să subliniez că nu se știe dacă aceste evenimente de dans au
loc încă în locaţțiile originale. Aceste cercetări de teren au avut loc
acum cincizeci de ani. Apariţția televiziunii, a satelitului și a mass-mediei
sociale, precum și atitudinea faţță de dans au schimbat obiceiurile si
viaţța locuitorilor acestor zone.
taking place in their original locations. These field researches took
place fifty years ago. The advent of TV, Satellite, and social media, as
well as, the resent attitudes towards dance has obviously changed the
way of life of the inhabitants of these areas.
***
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