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Стаття #5 з 8

Різниця між традиційним танцем і
театром

Існує  велика  різниця  між  традиційним  або  місцевим  танцем  та
театральним танцем трупи Махмуда Реди. В Короткому оксфордському
словнику  слово  “традиційний”  визначене  наступним  чином:  передача
інформації,  вірувань та звичаїв усно або на прикладі  від покоління до
покоління без письмових інструкцій. “Місцевий” означає: народжений або
виготовлений  у певній місцевості або регіоні.

За  15  років  викладання  за  кордоном  я  виявила,  що  існує  значне
непорозуміння щодо природи різноманітних типів танцю в Єгипті. Терміни
та  назви  використовуються  вільно  та  помилково.  Один  з  прикладів
неправильного вживання термінів був, коли я була на концерті декілька
років  тому  під  час  фестивалю.  Я  спостерігала  групу  танцівниць  зі
Східноєвропейської  країни.  Вони  були  вдягнені  в  щось  середнє  між
костюмами для танцю живота і саїді та танцювали з тростинами. Те, що
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вони презентували було очевидно слабкою спробою станцювати щось
схоже  на  імітацію  танцювальної  лексики  Реди  поєднану  з  тим,  що
виконавці  танцю  живота  виконували  в  той  час.  Коли  я  прочитала
брошуру, вони назвали свій виступ традиційний “танець Саїді”!

Танець  як  рекреаційна  діяльність  (місцевий  та
традиційний)

Більшість місцевих танців у  Єгипті  виконуються задля розваги та не є
ексклюзивними  для  певних  виконавців.  В  деяких  районах  місцеві
професійні танцівники та музики запрошуються до події, щоб виступати
разом з мешканцями. Танцювальні події не можна розділити на такі, де
глядачі можуть брати участь, або лише спостерігати. Обидва елементи
співіснують  в  цих  танцях.  Глядачі  можуть  просто  насолоджуватися
переглядом  танців  або  приєднатися  до  них,  коли  вони  відчувають
бажання це зробити. Іноді ці події можуть включати декілька людей, іноді
ці  ж  самі  події  можуть  нараховувати  більш  ніж  100  учасників.  Ці
танцювальні  традиції  найчастіше відбуваються  під  відкритим небом,  в
центрі або на околицях сіл та містечок. 

Імпровізація є важливою характеристикою всіх танців, які виконуються як
місцевими  жителями,  так  і  професійними  танцівниками.  Учасників
найчастіше  очолює  одна  людина  (інколи  більше),  хто  визначає
включення  чи  повтор  певної  послідовності  рухів.  Завдяки  цій
імпровізаційній характеристиці, не існує ні заданої постановки, ні наперед
визначеної  послідовності  комбінацій  рухів.  Ні  кількість  учасників  цих
танцювальних подій, ні  їх тривалість не заплановані заздалегідь. Деякі
події можуть тривати декілька годин, інші можуть затягнутися до пізньої
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ночі,  в  залежності  від  настрою  та  запалу  учасників.  Цей  елемент
імпровізації  дає  цим  танцювальним  традиціям  гнучкість.  Імпровізація
завжди знаходиться в межах конкретного стилю танцювальної традиції та
соціальних норм суспільства, в якому вона відбувається. 

Дуже  важливо  розуміти  різницю  між  танцювальною  подією,  яка
відбувається в природному оточенні, та тією, що презентована на сцені.
Як  тільки  танцювальна  подія  переноситься  на  сцену,  вона  повинна
дотримуватися  театральних  вимог.  Потрібно  пам’ятати,  що  глядач-
учасник  танцювальної  події  є  поблажливим.  Він  знає,  що  ті,  хто
танцюють,  є  звичайними  людьми,  які  роблять  це  для  власного
задоволення.  Театрали,  з  іншого  боку,  вимагають  досконалості  та
очікують артистичної креативності. 

Адаптації  Махмуда Реди ніколи не  задумувалися як точна репродукція
місцевих танців, які він спостерігав і задокументував. Він фокусувався на
різних  властивостях  рухів  та  виділяв  унікальні  характеристики  кожної
місцевої  танцювальної  події,  змінюючи  та  розвиваючи  її  потенціал,
зберігаючи при цьому сутність та характерні риси кожної події. Завдяки
своїй  культурній  чутливості,  Махмуд  Реда  усвідомлював  важливість
соціальних  норм  кожного  регіону,  що  він  відвідував.  Його  постановки
відповідали  місцевим  традиціям,  дотримуючись  оригінального  рівня
близькості  між  чоловіками  і  жінками  та  їх  взаємовідносин  в  кожній
місцевій танцювальній події. В деяких випадках включення танцівниць до
переважно чоловічих танців залишалося в межах суспільного етикету і
було прийняте широкою єгипетською публікою. Після виявлення динаміки
та  ритмічної  структури  кожної  послідовності  рухів,  він  усунув
надлишковість  та  розширив  інші  елементи.  Його  талант,  естетика  та
проникливість  породили  постановки,  які  зберегли  характерні  риси  та
цілісність оригінального танцю.

Я маю наголосити,  що  це  не  відомо,  чи  ці  танцювальні  події  все  ще
відбуваються в тих самих місцях. Ці польові дослідження проводилися 50
років  тому.  Поява  телебачення,  супутникового  зв’язку  та  соціальних
медіа,  а  також  сучасне  ставлення  до  танцю очевидно  змінили  спосіб
життя мешканців цих районів. 

***
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