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

Άρθρο #8 απο 8

Η Μέθοδος Διδασκαλίας Του Μαχµούντ Ρέντα

Είναι γνωστό ότι πολλές χώρες του κόσµου έχουν τις δικές τους καθιερωµένες
παραδόσεις στο θεατρικό χορό. Στη Δύση και στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα,
υπήρξαν εδώ και δεκαετίες, διαφορετικά είδη θεατρικών παραδόσεων χορού. Για
παράδειγµα, όταν ένα συγκεκριµένο χορευτικό σύνολο ή ένα νέο σόου του Μπρόντγουεϊ
(Broadway) ανακοινώνει την ανάγκη για χορευτές, εκατοντάδες ήδη ταλαντούχων και
καλά εκπαιδευµένων χορευτών θα υποβάλουν αίτηση µε την ελπίδα να έχουν την
ευκαιρία να γίνουν µέρος αυτών των διάσηµων χορευτικών συνόλων ή χορευτικών
παραστάσεων. Μετά από πολλές ώρες εξαντλητικών ακροάσεων, µόνο λίγοι επιλέγονται
σε βάθος χρόνου.
Πόσο διαφορετική ήταν η εµπειρία µας. Η ιδέα της δηµιουργίας µιας οµάδας χορού για
το θέατρο ήταν µια εντελώς νέα ιδέα. Στην αρχή, τα πρώτα µας µέλη δεν ήταν
επαγγελµατίες χορευτές. Εντούτοις, είχαν κάποιο συντονισµό κινήσεων. Κάποιοι είχαν
ασκήσει διαφορετικά αθλήµατα και άλλοι είχαν προηγουµένως εµφανιστεί σε διάφορες
σκηνές ανακατωµένων χορών σε Aιγυπτιακές ταινίες. Τα περισσότερα από αυτά τα µέλη
ήταν µαθητές γυµνασίου, πανεπιστηµίου ή σχολής φυσικής αγωγής. Προέβαλαν στο
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Αιγυπτιακό κοινό τους την ζωντάνια της νεανικής ενέργειας και ένα χαρούµενο πνεύµα.
Αυτά µε τη σειρά τους ελήφθησαν µε ευπρόσδεκτη εκτίµηση.
Καθώς ο Θίασος Ρέντα (Reda Troupe) κέρδιζε δηµοτικότητα, ο αριθµός τόσο των νέων
ανδρών όσο και των γυναικών που προσχώρησαν σε αυτόν τον Θίασο αυξήθηκε. Το
ρεπερτόριο των χορών αναπτύχθηκε και αναδύθηκε ένα νέο και µοναδικό ιδίωµα χορού.
Οι χορογραφίες του Μαχµούντ Ρέντα (Mahmoud Reda) παρουσίαζαν ένα ύφος που
αγκάλιαζε πολλά είδη και συσσώρευε ένα λεξιλόγιο σχετικών κινήσεων.
Μέχρι το 1964, ο Μαχµούντ Ρέντα είχε αναπτύξει µια µοναδική µέθοδο διδασκαλίας. Το
πρόγραµµα που χρησιµοποιούσε βοηθούσε στην επιτάχυνση της διαδικασίας της
προετοιµασίας και την προώθησης των δεξιοτήτων χορού των χορευτών του στο
µοναδικό µας είδος. Αυτή η µέθοδος διδασκαλίας ήταν να βελτιώσει την επάρκεια των
επιδόσεων των µελών του και να προετοιµάσει σωµατικά τους νεοεισερχόµενους πριν
τους διδάξει χορούς από το ρεπερτόριο.
Οι τάξεις χωρίστηκαν σε αρχάριους και προχωρηµένους τόσο για τις γυναίκες όσο και
για τους άνδρες. Όλα τα µαθήµατα ακολούθησαν την ίδια διδακτική διαδικασία. Ωστόσο,
οι αρχάριοι διευκολύνθηκαν στη διαδικασία της κίνησης µε έναν απλούστερο και
λιγότερο εξελιγµένο συνδυασµό χορού. Τα υποψήφια µέλη έπρεπε να είναι σωµατικά
πειθαρχηµένα και προετοιµασµένα στα διαφορετικά είδη του του Θίασου Ρέντα (οι
Αιγύπτιες, χαριτωµένα, είναι επιρρεπείς σε ελεύθερη, ατοµικιστική και ανεξέλεγκτη
ικανότητα όταν χορεύουν). Η κατάρτιση στόχευε στη διαµόρφωση και τη στίλβωση των
χορευτών καθώς έµαθαν την Τεχνική του Ρέντα (Reda Technique). Αν κάποιος χορευτής
έδειχνε δυνατότητες, αυτός ή αυτή θα αναβαθµιζόταν στην προηγµένη κατηγορία.

Παράδειγµα µιας προχωρηµένης τάξης
Όλες οι κινήσεις και τα βήµατα χωρίστηκαν, κωδικοποιήθηκαν και όλες οι πιθανές
παραλλαγές εξήχθησαν και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ασκήσεις προθέρµανσης και
διαφόρων ειδών ρουτίνες. Ενώ οι ασκήσεις για άνδρες και γυναίκες διέφεραν πολύ στο
περιεχόµενο της κίνησης, ακολουθούσαν την ίδια µορφή και τα ίδια ρυθµικά µοτίβα. Τα
µαθήµατα συνοδεύονταν πάντα από τo τουµπερλέκι (tablah - drum). Οι ρυθµοί ήταν:
8/8 Ταουιλ (Tawil), 8/4 Μακσουµ (Maqsum), 8/4 Μασµουντι (Masmudi), 5/8 Χαµσα
‘αλα Θαµανιγια (Khamsa 'ala Thamaniyah), 6/8 Σιττα ‘αλα Θαµανιγια (Sittah ‘ala
Thamaniyah), 7/8 Σαµπ’α ‘αλα Θαµανιγια (Sab'ah 'ala Thamaniyah), 9/8 Τισ’ α
‘αλα Θαµανιγια (Tis'ah ala Thamaniyah), 10/8 Σαµα’λ Θακιλ (Sama'I Thaqil). Οι
ασκήσεις εκτελούνταν είτε σε έναν επαναλαµβανόµενο µονό ρυθµό είτε σε µια διαδοχή
περισσότερων από ένα ρυθµικών µοτίβων. Τα ρυθµός (τέµπο|tempo) που
χρησιµοποιούνταν είναι αργοί, µέτριοι και γρήγοροι.
Χαρακτηριστικά Κίνησης: Η στάση που επικρατεί και η τοποθέτηση των γυναικών
είναι η Ουδέτερη στητή - που είναι όρθια αλλά χαλαρή. Τα πιο αρθρωτά µέρη του
σώµατος είναι δεσµευµένα και διατηρηµένα. Η στάση που επικρατεί και τοποθέτηση των
ανδρών είναι όρθια και ελαφρώς άκαµπτη. Τα πιο αρθρωτά µέρη του σώµατος, πάλι,
είναι δεσµευµένα και διατηρηµένα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως χαριτωµένα αλλά µε
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την άκαµπτη στάση του σώµατος, επίσης αρσενικά. Όλες οι ασκήσεις διατήρησαν τα
στοιχεία που βρέθηκαν στο νέο µας χορευτικό ιδίωµα.

Προθέρµανση και Ρουτίνες Προπόνησης για Χορεύτριες
1) Κινήσεις Χεριών Για Τις Γυναίκες: Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις τυπικές κινήσεις
των χεριών στα διάφορα είδη του θεατρικού µας ύφους για τα κοντινά, µεσαία και
µακριά σηµεία που εντοπίστηκαν και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν στην
προθέρµανση, πρώτα σε στάσιµη θέση και στη συνέχεια στη σχέση τους µε διαφορετικές
κινήσεις στο σώµα προσδιορίστηκαν και εξελίχθηκαν σε ασκήσεις. Αναπτύχθηκαν
επίσης νέοι τρόποι κυµατισµού και ταλάντευσης των χεριών καθώς οι χορευτές
προόδευαν στον χώρο.
2) Κινήσεις Κορµού και Ισχίου: περιλαµβάνονται, πυελικές µετατοπίσεις, κλίσεις και
ταλαντώσεις, καθώς και κυµατισµοί στα οριζόντια και κάθετα επίπεδα. Όλες οι κινήσεις
τµηµατοποιήθηκαν και οι παραλλαγές προσδιορίστηκαν και στη συνέχεια
συµπεριλήφθηκαν σε ασκήσεις ανεξάρτητα ή διαδοχικά µε άλλες κινήσεις. Η διαφορά
µεταξύ των ταλαντώσεων και των ωθήσεων καθορίστηκαν και στη συνέχια σηµειώθηκαν
οι κατευθύνσεις που πήραν (οριζόντιες, κάθετες ή κυκλικές). Επίσης αυτό που
θεσπίστηκε, ήταν η κατανοµή του βάρους και πώς άλλαξε κατά την εκτέλεση διαφόρων
κινήσεων. Αυτή η µεθοδική προσέγγιση στο κούνηµα βοήθησε στον εξευγενισµό του
τρόπου εκτέλεσης του.

Παράδειγµα τυπικών κινήσεων που Βελτιώθηκαν και Αναπτύχθηκαν:
Πυελικές ταλαντώσεις που διαφοροποιήθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν

Αυτό που η Δύση αποκαλεί «κούνηµα γοφού» (hip shimmies) είναι ένα παράδειγµα
µοτίβων κίνησης που ταυτοποιήθηκαν και αποσπάστηκαν σε µέρη, και έπειτα το καθένα
αποµονώθηκε. Με αυτόν τον τρόπο, καθορίστηκε ο τρόπος µε τον οποίο εκτελείται κάθε
µέρος και τι πρωτοβουλία της κίνησής του.
Α) Υπήρχε το επαρχιακό στυλ που εκτελούνταν µε τα δύο γόνατα ελαφρώς λυγισµένα.
Σε αυτόν τον τρόπο του κουνήµατος η λεκάνη ξεκινά την κίνηση σε µια ταλάντωση από
πλευρά σε πλευρά µε ένα ελαφρύ κούνηµα, ενώ οι γλουτοί παραµένουν χαλαροί,
αντιδρώντας στη κίνηση της λεκάνης.
Β) Ένας άλλος τρόπος κουνήµατος (shimmy) που διδάχτηκε στην τάξη ήταν ότι η στάση
του σώµατος ήταν σε όρθια θέση µε χαλαρά γόνατα. Τα γόνατα είναι οι εκκινητές της
κίνησης. Κάθε γόνατο λυγίζει ελαφρώς προς τα εµπρός και στη συνέχεια επιστρέφει
στην κανονική στάση εναλλακτικά µε το άλλο γόνατο στον ίδιο ρυθµό, δηµιουργώντας
µια ελαφριά ταλάντωση εµπρός-πίσω. Η λεκάνη παραµένει ουδέτερη ως προς την κίνηση
των γονάτων. Το ρυθµός ξεκινούσε αργά, µεσαία και ύστερα γρήγορα.
Γ) Ένα άλλο παράδειγµα πυελικών ταλαντώσεων είναι ειδικά για τον Χαγκαλα
(Haggalah) (το όνοµα ενός επαγγελµατία χορευτή και το χορευτικό γεγονός, αλλά όχι το
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κούνηµα). Η ταλάντωση της λεκάνης βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο. Οι µετρήσεις
και οι µηχανισµοί της κίνησης χωρίστηκαν και δηµιουργήθηκε µια τεχνική διδασκαλίας.
Η εκµάθηση της κίνησης ήταν µέσω προπόνησης σε αργούς και µέτριους ρυθµούς.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις διαφορετικές ιδιότητες της αλλαγής βάρους
4) Η Εισαγωγή των Στροφών:
Τα µαθήµατα για αρχάριους ασχολούνταν µε τη διδασκαλία της σωστής τεχνικής και των
θεµελιωδών στοιχείων των εκτελεστικών τύπων στροφών, όπως, κοινούµενες στροφές,
άξονες περιστροφής, περιστροφές και στροβιλίσµατα κτλ. Στην προχωρηµένη τάξη, όλοι
οι τύποι στροφών συγχωνεύτηκαν µε διαφορετικές κινήσεις του σώµατος και οι δύο σε
στάσιµες θέσεις και κινούµενα βήµατα. Πολλές από τις στροφές διατήρησαν την
ποιότητα και το είδος του ιδιώµατος του χορού µας. Στη συνέχεια διαµορφώθηκαν και
ενσωµατώθηκαν στο συνεχώς αναπτυσσόµενο πρόγραµµα σπουδών.
5) Βήµατα Διέλευσης και Κίνησης:
Οι προχωρηµένες κατηγορίες περιελάµβαναν συνδυασµούς επαναλαµβανόµενων
κινήσεων που περιλαµβάνουν είτε διαδοχική είτε ταυτόχρονη κίνηση του σώµατος.
Αυτοί οι συνδυασµοί εκτελέστηκαν κατά τη διέλευση του χώρου σε εµπρός, πίσω ή
πλευρική πρόοδο. Εκτελέστηκαν σε µέτριο και γρήγορο ρυθµό (τέµπο|tempo). Σκοπός
τους ήταν να εισαγάγουν τους χορευτές στη δυναµική ορισµένων κινήσεων που
βρέθηκαν στα διάφορα είδη αυτού του ύφους. Η σειρά του περιεχοµένου κίνησης και η
εισαγωγή νέων παραλλαγών άλλαζαν πάντα στην τάξη. Αυτό συνέβαινε για να κρατήσει
τους χορευτές πάντα σε εγρήγορση και να επιταχύνει τις µαθησιακές τους ικανότητες.
6) Εισαγωγή του Ρελεβέ (Της Ανύψωσης – Releve)
Η χρήση του ρελεβέ εισήχθη σε πολλές κινήσεις. Για παράδειγµα, κινήσεις που µοιάζουν
µε χαµηλής προέκτασης αραβουργήµατα (arabesque), µεταβάλλονται κατά την εκτέλεση
κινήσεων κάθετου κεκλιµένου ισχίου. Αυτή η χρήση του ρελεβέ (releve) παρήγαγε µια
κατακόρυφη ποιότητα και µια νέα δυναµική σε πολλές κινήσεις.

Προθέρµανση και Προπονήσεις για (Άντρες) Χορευτές
Όλες οι διαδικασίες των κινήσεων διατήρησαν το ύφος του χορού Ρέντα.
1) Η προθέρµανση ξεκινούσε µε στάσιµες κινήσεις, όπως διάφορους βαθµούς στροφών
στο γόνατο και κάµψη και επέκταση των γόνατων και των αστραγάλων.
Συµπεριλήφθηκαν οι ανυψώσεις των γονάτων σε διάφορες γωνίες προς το σώµα, είτε
διαδοχικά είτε ταυτόχρονα, µε ευρείες κινήσεις στάσης όπως, µετατοπίσεις βάρους από
πλευρά σε πλευρά και εµπρός προς τα πίσω. Ο ρυθµός (τέµπο|tempo) που
χρησιµοποιήθηκε ήταν αργός και µεσαίος.
2) Περιλαµβάνονται στάδια κίνησης και διέλευσης, όπως συρόµενα βήµατα,
διασταυρώσεις, πρόοδος εµπρός και πίσω. Παραλείψεις, αναπηδήσεις και άλµατα;
άξονες περιστροφής, κινούµενες περιστροφές και οι εναέριες στροφές έληγαν µε
διαφορετικούς τύπους στάσεων γονατισµένοι και οκλαδόν.
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Αυτά τα µαθήµατα δεν περιορίζονταν στη διδασκαλία και την εκπαίδευση των χορευτών,
αλλά επίσης διαµόρφωσαν και δίδαξαν στους χορευτές τους κλάδους και τους κανόνες
της σκηνής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Θίασος Ρέντα είχε σχηµατίσει µια
γενιά επιµελών και ικανών χορευτών που ήταν υπεύθυνοι για τις δεξιότητές τους.

Τελική Σηµείωση: Η Θλίψη στην Καρδιά µου σχετικά µε την
επιδείνωση της κληρονοµιάς του Μαχµούντ Ρέντα
Με µια θλιβερή, εκνευρισµένη και απογοητευµένη διαπίστωση, πρέπει να επισηµάνω ότι
ο Μαχµούντ Ρέντα είχε οραµατιστεί ότι οι διάδοχοί του θα συνέχιζαν τη διδακτική του
παράδοση. Ωστόσο, από το 1990, ο Θίασος Ρέντα αφέθηκε ως επί το πλείστον στα χέρια
των µη απαιτητικών εποπτικών αρχών, υπονοµεύοντας τη δηµιουργικότητα, την
καλλιτεχνική πειθαρχία και την ακεραιότητα που ο Μαχµούντ είχε εργαστεί τόσο
σκληρά για να αναπτυχθεί. Δεν µπόρεσαν να φέρουν την ίδια ενέργεια και αφοσίωση
στον καλά σχεδιασµένο και καλοδοµηµένο χορευτικό συγκρότηµα του Μαχµούντ. Κατά
συνέπεια, στα χέρια αυτών των «εποπτών», η δυναµική µέθοδος κατάρτισης του
Μαχµούντ Ρέντα, µαζί µε άλλες πτυχές επιδεινώθηκαν µε την πάροδο των ετών.
Σήµερα, αισθάνοµαι προσωπικά ότι οι σύγχρονες χορογραφίες του θιάσου δεν έχουν
διατηρήσει τα υψηλά ιδανικά που προσπάθησε ο αρχικός θίασος. Οι χοροί που
περιλάµβαναν µεγάλο αριθµό καλά εκπαιδευµένων χορευτών, εκτελούνται τώρα από
έναν πολύ µικρό αριθµό µελών φαινοµενικά αναντίστοιχων επιπέδων. Η ορχήστρα, που
κάποτε αποτελούνταν από τους ογδόντα καλύτερους µουσικούς στην Αίγυπτο, είναι
τώρα µικρή και δεν εντυπωσιάζει. Τα κοστούµια έχουν χάσει την προσεκτική
χειροτεχνία και την ποιότητα που ήµασταν τόσο περήφανοι, ακόµη και τα χρώµατα και
τα σχέδια έχουν παραβιαστεί. Οι παραστάσεις φαίνεται να έχουν χάσει τη νεανική
φρεσκάδα τους και τη χαρά της ζωής που απολάµβανε ο θίασος µας σε κάθε παράσταση.
Αισθάνοµαι ότι το καλλιτεχνικό όραµα στο οποίο δώσαµε τη ζωή µας, έχει εξαφανιστεί
και είναι κρίµα - πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και δηµιουργικά, καθώς υπήρχε µια υπέροχη
ευκαιρία να αναπτυχθεί ο θίασος από τα ισχυρά καλλιτεχνικά του θεµέλια. Δόξα τω Θεώ
για τους αφοσιωµένους καλλιτέχνες στο εξωτερικό που προσπαθούν να διατηρήσουν την
ακεραιότητα του αρχικού συγκροτήµατος Ρέντα και να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται για
την πραγµατική ιστορία του συγκροτήµατος, τις µεθόδους διδασκαλίας και της θεατρικής
τέχνης του Μαχµούντ Ρέντα και στοχεύουν να αποδώσουν µε καλλιτεχνική ακεραιότητα
και σεβασµό, στην τιµή της κληρονοµιάς του.
***
*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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