
a kerätä tanssiryhmää yliopistoista ja kou-
luista. Se ei ollut helppoa tanssin huonon 
maineen vuoksi, vaikka sisarusten isä Has-
san Fahmy, joka oli yliopiston opettaja, tuki 
hanketta. Myös veljesten vanhemmat oli-
vat positiivisesti mukana. Farida Fahmylla 
ja Mahmoud Redalla oli yliopistollinen lop-
pututkinto ja he halusivat näyttää esimer-
kin kautta, ettei tanssissa sinänsä ole mitään 
vikaa. Piti vain saada kokoon ryhmä, joka 
esittäisi egyptiläistä tanssia kunnollisella ja 
kunniallisella tavalla. Kun ryhmä vihdoin 
saatiin koottua opiskelijoiden keskuudesta, 
he alkoivat Mahmoud Redan johdolla har-
joitella tanssillisia kuvaelmia egyptiläisistä 
henkilöistä. Tanssit harjoiteltiin ilman mu-
siikkia ja musiikki sävellettiin valmiisiin 
tansseihin. Ryhmän tanssijat vaatetettiin 
peittävästi. Pukusuunnittelijana toimi ryh-
män ensitanssija Farida Fahmy. Tansseista 
poistettiin äärimmäiset tanssiliikkeet, jotka 
olisivat vieneet ajatukset arveluttavaan yö-
kerhotanssiin. Reda Troupen ensimmäinen 
näytös oli 6.8.�959. 

Egyptiläiset kansantanssit inspiroi-
vat Redaa luomaan omaa taidetta. Reda 
kiersi ympäri Egyptiä kameran ja nauhu-
rin kanssa tallentaen eri paikkakuntien ja 
heimojen tansseja ja musiikkia. Hän ha-
lusi muokata kansantanssit näyttämöl-
lä esitettävään muotoon. Alkuperäisessä 
kansantanssissa saattoi olla yksi tai kaksi 
liikettä. Sellaisenaan sitä ei voinut viedä 
näyttämölle. Reda oivalsi tanssin yleis-
ilmeen ja kehitti siihen liikekielen näyt-
tämöä varten. Reda ei ole koskaan itse 
väittänyt, että hänen tanssinsa olisivat ai-
toa folklorea. Esimerkiksi fellahit eivät 
koskaan tanssineet niin kuin Reda laittoi 
ryhmänsä heitä esittämään. 

”Kun tanssi siirretään alkuperäises-
tä kontekstistaan, se muuttaa joka tapa-
uksessa muotoaan. Kukaan, joka tanssii 
ammattimaisesti, ei voi väittää esittävän-
sä alkuperäistä egyptiläistä tanssia,” sa-
noo farida fahmy. ”Reda loi myös hy-
vin abstrakteja muotoja itämaisesta tans-
sista, esim. mouled sokerinuket. Ne olivat 
hyvin hienostuneita liikekieleltään ja vä-
reiltään ja veivät ajatukset muwashahat-
tansseihin”, muistelee Fahmy. (Richard 
Woffenden and Fatiha Bouzidi: Folkloric 
footwork)

Vaikka Mahmoud Redan tanssit eivät 
olleet puhdasta kansantanssia, niin aske-
leet, laulut ja puvut olivat saaneet inspi-
raationsa kansanperinteestä. Kun Reda 
etsi egyptiläisiä tansseja, hän huomasi, 
että heidänkin tansseihinsa oli sekoittunut 
länsimaisia vaikutteita, myös eri alueiden 
perinteet sekoittuivat. 

Kuinka Reda siis saattoi olla varma, 
että hän oli uskollinen alkuperäiselle hen-
gelle, kun 90 % tanssista oli koreogra-
fin panosta. ”Kun ihmiset kansantanssien 
lähtöalueilta tulevat katsomaan esitystä 
teatteriin ja hyväksyvät tanssin, niin siinä 
se on”, kertoo Reda.

Mahmoud Reda, Farida Fahmy ja oh-
jaajana Ali Reda tekivät Reda Troupen 
kanssa elokuvia, jotka perustuivat ke-
ruumatkojen aineistoon. Agaza Nus Al 
Sana (Mid-year Holiday) vuonna �96� ja 
Gharam fil Karnak (Passion In Karnak) 
vuonna �963. 

Koska Reda Troupe on elokuvien li-
säksi esiintynyt paljon televisiossa ja kier-
tänyt näyttämöitä, niin kansantansseista 
työstetyt koreografiat palaavatkin uudel-
leen maalaiskylien kansanperinteeksi.

Teksti: Pirjo Aarnio 2004
Kuvat: Erkki Saarinen

Mahmoud 
Reda

Artikkeli on julkaistu aiemmin kahdessa osassa 

Mirhamin numeroissa 16 ja 17 (2004-2005)

Ali ja Mahmoud Redan vanhemmat roh-
kaisivat lapsiaan liikunnan pariin.

Mahmoud Reda, synt. �930, voitti kul-
tamitalin permantovoimistelussa arabi-
maiden mestaruuskilpailuissa Aleksandri-
assa vuonna �950. Vuoden �95� Olympia-
kisoissa Helsingissä Reda edusti Egyptiä 
voimistelussa. 

Reda kiinnostui tanssista jo nuore-
na miehenä nähdessään elokuvissa Fred 
Astairen ja Gene Kellyn tanssivan. Mah-
moud Redan veli Ali Reda oli länsimais-
ten tanssien kilpatanssija ja hän sai vel-
jensä Mahmoudinkin tanssin pariin. Mah-
moud meni balettikouluun. 50-luvun 
alkupuolella hän liittyi argentiinalaiseen 
tanssiryhmään ja kiersi tämän mukana 
maailmaa.

Tanssin maineen parantamisen 
ideasta toteutukseen

50-luvulla egyptiläisellä tanssilla oli hyvin 
huono maine. Tavallisesti naiset, joilla ei 
ollut koulutusta eikä muuta mahdollisuut-
ta toimeentuloon, ryhtyivät yökerhotans-
sijoiksi, joka oli helppo tapa tehdä rahaa. 
Yökerhotanssijat olivat kouluttamattomia, 
köyhistä oloista olevia tyttöjä. Islamilai-
sessa kulttuurissa julkisesti tanssiminen ei 
ollut hyväksyttyä.

Redalle tuli halu kohentaa egyptiläi-
sen tanssin mainetta, kun hän kysyi itsel-
tään 50-luvun puolivälissä, miksi tanssin 
argentiinalaisia tansseja enkä egyptiläisiä. 
Hän alkoi suunnitella egyptiläisen tanssi-
ryhmän perustamista. 

Ali Reda oli naimisissa Farida Fahmyn 
kanssa ja Mahmoud Reda oli naimisissa Fa-
ridan siskon Nadidan kanssa. He alkoivat 
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Ristiriitoja ja kunnianosoituksia

Reda Troupe oli alun perin Fahmy ja 
Reda -perheiden konserni ja siinä oli tuol-
loin �5 tanssijaa. Kun Reda Troupe kan-
sallistettiin vuonna �96�, siitä tuli valtion 
tanssiryhmä ja he alkoivat saada työstään 
palkkaa. Vaikka Reda Troupesta muo-
dostui Egyptin kansallinen symboli, he 
eivät alun perin olleet kiinnostuneita val-
tion avustuksista niihin liittyvän taiteelli-
sen kontrollin vuoksi. Taloudellisten vai-
keuksien seurauksena he lopulta antoivat 
periksi hallituksen toiveelle.

Hallitus pakotti Mahmoud Redan 
eläkkeelle Reda Troupen johdosta. Fari-
da Fahmy suree, kuinka Mahmoud Re-
daa kohdeltiin. ”Se (Reda Troupe) oli 
hänen lapsensa, hänen kaikkensa. Kuin-
ka ihmiselle, joka on luonut taidemuo-
don, vaikuttanut koko Egyptiin ja arabi-
maailmaan, voidaan sanoa, että on hä-
nen aikansa jäädä eläkkeelle. Sillä ei ole 
mitään tekemistä iän kanssa.”  (Richard 
Woffenden and Fatiha Bouzidi: Folkloric 
footwork)

Mahmoud Redan jälkeen Reda Trou-
pea ovat johtaneet eri henkilöt.

Mainittakoon, että Mahmoud Reda on 
valmistunut kauppatieteiden maisterik-
si vuonna �954 ja on toiminut Egyptin 
kulttuuriministeriön alivaltiosihteeri-
nä �98�–�990. Reda on palkittu taiteel-
lisesta toiminnastaan egyptiläisen tans-
sin parissa useilla eri palkinnoilla niin 
Egyptissä, muissa arabivaltioissa kuin 
myös länsimaissa. 

Maailmanvalloitus 

Reda Troupe on esiintynyt kaikilla mer-
kittävillä näyttämöillä ympäri maailmaa 
noin kuudessakymmenessä eri maassa 
ja on näin tehnyt maailman tietoiseksi 
Egyptin rikkaasta kansantanssiperinteestä 
sekä on omalta osaltaan muokannut käsi-
tyksiä aikaisemmin huonossa maineessa 

olleesta itämaisesta tanssista. Reda Trou-
pen esiintymisareenoita ovat olleet mm. 
New Yorkin Carnegie Hall,  Lontoon Al-
bert Hall, Berliinin Kongressitalo, Mos-
kovan Stanislavski- ja Gorky-teatterit 
sekä Pariisin Olympia-teatteri.

Vuonna �979 Reda matkusti ensim-
mäisen kerran Amerikkaan opettamaan. 
Nykyisin hän kiertää ympäri maailmaa 
opettamassa tekniikkaansa ja tanssejaan. 
Mahmoud Reda tekee kuitenkin edelleen 
työtä myös egyptiläisten tanssijoiden 
kanssa. Hänellä on mm. oma kansantans-
siryhmä, jossa on mukana samoja tanssi-
joita kuin valtion ryhmässä.  

Useat tunnetuista tanssijoista, ko-
reografeista ja opettajista on saanut Reda-
koulutuksen ja on esiintynyt Reda-Trou-
pessa, mm. Aida Nour, Raqia Hassan, 
Yousry Sharif.

Tanssityylejä ja terminologiaa

Kansantanssit (Raqasat Sabiyya) ovat 
kansantaidetta (Funun Sabiyya) ja ylei-
sesti hyväksyttyä. Ne haluttiin erottaa 
raqs sharqista, estraditanssista, jota ei 
katsota taiteeksi. Esim. ramadanin aika-
na kansantaiteita voi tanssia ja esittää, 
mutta ei raqs sharqia.

Redan tansseja ei saa tanssia pal-
jain jaloin. Köyhät tanssivat paljain ja-
loin. Erimittaisilla tanssijoilla käytetään 
erikorkuisia korkoja, jotta he näyttävät 
enemmän samanmittaisilta.

Naisilla ja miehillä on eri tanssityy-
li, siksi tytöt ja pojat ovatkin eri luokis-
sa. He saattavat esiintyä ryhmätansseissa 
yhdessä, mutta he eivät saa koskettaa toi-
siaan. Ryhmätansseissa naisilla on omat 
koreografiat ja miehillä omat.

Reda sanoo luoneensa yhden tans-
sityylin, andalusialaistanssin, luottaen 
omaan mielikuvitukseensa. Se on sekoi-
tus espanjalaista ja arabialaista tanssia 
sekä balettitekniikkaa. Andalusialais-
tanssin luominen alkoi, kun Mahmoud 
ja Ali Reda 80-luvulla kuulivat Fouad 

Abdel Mgiibin musiikkia, joka oli saa-
nut inspiraationsa 700–�400 -luvun ara-
bien Espanjan niemimaan valloituksen 
ajanjaksosta. Puvustuksen andalusia-
laistanssiin kuten niin moniin muihinkin 
Redan tansseihin on luonut Farida Fah-
my, Reda Troupen ensitanssija 80-luvul-
le saakka.

On myös Redan keksintö käyttää 
melayaa tanssissa. Vielä 60–70-luvul-
la melayaa näkyi Kairon katukuvassa, 
mutta ei nykyään. Se on ollut naisten 
perinteinen päällysvaate. Reda keksi si-
joittaa melayatanssit ja rimpsuhelmaha-
meet Aleksandriaan, jossa miesten asu-
na ovat pussihousut galabeian sijaan. 
Aleksandrialaistanssissa on mukana 
myös miehiä.

Yalla!:ssa vuonna �000 egyptiläi-
sen tanssin seminaarissa Reda otti kan-
taa tanssiterminologiaan. Baletissa rans-
kankieli on kansainvälinen. Itämaisessa 
tanssissa loogisesti pitäisi käyttää arabi-
ankieltä, mutta miten muutettaisiin ny-
kyisin käytössä olevat liikkeiden nimet 
arabiankielisiksi, hän mietti.

Redan tekstejä on julkaistu teokses-
sa ”Tanssin temppelissä”. Vuonna �000 
Reda kertoi, että hänellä oli tekeillä uusi 
kirja: ”Opetus ulkomailla”.

Tanssin kunniallisuus 
Koreografisten kykyjensä ansiosta 
Reda pystyi muuttamaan tanssiin koh-
distuneita ennakkoluuloja ja asentei-
ta ja tekemään tanssijan ammatista ar-
vostetun ja kunnioitetun. ”Onnistuin 
tehtävässäni välttämällä liioitellun 
eroottisia vatsan liikkeitä, joita kan-
santansseissa joka tapauksessa on vain 
�0 % ja keskittymällä muihin liikkei-
siin. Näyttämöllä täytyy käyttää tilaa 
ja erilaisia askeleita, jotta tanssiin tu-
lisi vaihtelua. Vatsatanssija voi tanssia 
samassa paikassa tuntikausia.”

Sanotaan myös, että Farida Fahmy 
on tehnyt tanssista kunniallista.

kansainvälisen tanssin päivän julistus 29.4.1999
Mahmoud Reda 

Tänä merkittävänä päivänä, Kansainvälisenä Tanssin päivänä, on vaikea löytää sopi-
via sanoja, jotka voisivat kuvata tätä hienoa taidemuotoa, tanssia. Ehkä paras tapa ku-

vata tunteitamme olisi - tanssia. 

Tällä julistuksella Egyptistä haluan tervehtiä kaikkia niitä, jotka ovat omistaneet elä-
mänsä ainutlaatuiselle tanssitaiteelle. On suuri kunnia olla yksi heistä. Toivon vilpittömästi, 
että uusi vuosituhat saa kukoistamaan kaikki taiteet - erityisesti tanssin.

Egyptiläinen päivälehti 
al ahram  5.6. 2004 

Egyptiläisen tanssin uranuurtajalle 
Mahmoud Redalle annettiin Egyptin 
valtion arvostettu tunnustuspalkinto 

”työstään kansantanssin liikekielen 
kehittäjänä ja sovittajana koreografi-
oiksi tavalla, jota kukaan muu ei ollut 
tehnyt häntä ennen”.
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Reda Troupen vanavedessä Egyptissä on 
syntynyt yli �0 samantapaista ryhmää.  
Gawmiyya, joka myös on valtion ryh-
mä, esittää kaukaasialaista ja balkanilais-
ta tyyliä. Heillä on neuvostoliittolaisia 
valmentajia. Redan tanssi on monimut-
kaisempaa, sen taustalla on baletti ja la-
tinalainen tanssi. Ismaleiassa järjestetään 
vuosittain kansantanssifestivaalit.

Baladi on kansanperinnettä. Estradi-
tanssin on rakennuttava hyvälle baladitek-
niikalle. Myös estradibaladin taustalta löy-
tyy siis Reda-tekniikka. Onhan toistakym-
mentä vuotta Reda Troupessa tanssinut 
Raqia Hassan estradibaladin merkittävin 
kehittäjä.

Tyyli

Kuten Redan henkilöhistoriasta selviää, hä-
nen tyylinsä taustalta löytyy ainakin per-
mantovoimistelua, balettia ja argentiinalai-
sia tansseja, joten Redan tyylissä kieltämät-
tä on länsimaisia vaikutteita, tosin hän itse 
ei sitä missään korosta. Farida Fahmy, jon-
ka kanssa Mahmoud Reda loi Reda Trou-
pen ja sen tyylin, on äitinsä puolelta brit-
ti, joten länsimaista vaikutetta tullee sitäkin 
kautta. Egyptiläinen musiikki ja tanssi ovat 
kuitenkin Reda-tyylin perusta. 

Sovittaessaan kansantansseja näyttä-
möversioiksi Reda loi myös opetusmene-

telmän. Se on edelleenkin ainoa itämaisen 
tanssin koulukunta, jossa on johdonmukai-
nen opetussysteemi.

Reda on tehnyt harjoitussarjoja, joi-
ta toistamalla tyyliin pääsee käsiksi. Hän 
on tehnyt sarjoja egyptiläisen tanssin ryt-
meihin sekä mm. noin �0 minuutin Ganal 
Hawa -harjoitussarjan. Ne eivät sinänsä ole 
tansseja, vaan tekniikka- ja rytmiharjoitte-
luun tarkoitettuja sarjoja. Kaikki liikesarjat 
ovat hyvin suunniteltuja ja musiikkiin sopi-
via, mm. kansantanssirytmeihin tehdyt sar-
jat sisältävät sitä liikekieltä, jota Reda käyt-
tää myös kansantanssikoreografioissaan. 
Redalle tyypillistä käsien käyttöä, askelei-
ta, yllättäviä käännöksiä ja keskivartalon 
käyttöä voi oppia toistamalla sarjoja ker-
ta toisensa jälkeen. Kun Reda opettaa näitä 
sarjoja kursseillaan ympäri maailman, niin 
opettajien kautta hänen tekniikkansa levi-
ää länsimaiseen itämaisen tanssin opetuk-
seen. Kun katselee Nettiä, hyvin, hyvin mo-
net itämaisen tanssin opettajat Australiasta, 
Argentiinasta, Amerikasta, Saksasta, Ruot-
sista ja aivan ympäri maailmaa mainitsevat 
Mahmoud Redan eräänä opettajanaan.

Sarjojen opettelu on hyvä pohja ope-
tella Redan koreografioita, kun tekniikalle 
tyypilliset jalkojen ja käsien käytöt ja kään-
nökset tulevat sarjoja harjoittelemalla tu-
tuiksi. Hänen koreografioissaan nämä sar-
jat toistuvat eri variaatioissa.
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