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KAŻDA CYWILIZACJA PENETRLJĄCA W PRZESZŁOŚCI TERYTORIA OBECNEGO MAROKA 
pozostawi la z;iląik swei kultury, które m i ędzy innymi odcisnę ły swoje piętno w muzyce i w 1ańcu. 
Naiwyrazniejsze są tu wpływy ktJltury arabskie), której poetycką formę kultywuje się do dzi~ w wy
sokich part ach Atlasu. Towarzyszące 'ej spiewy chóralne p1·zypominają chrze~ci j a1iskie psalmy. 
Cechą rnamienną muzyki Berberó ; zamieszkujących góry Atlasu j est g1 ałtowne sk<tndowanie 
w1bogacone rytmicznym uderzeniami w bend1ry - duże płaskie bębny obciągnięte kozią skórą, 

1 tórych dż v1ęk1 początkowo łączy ły owa światy : Ż'f\'JYCh i umarlych. Przed nadej~c1em islamu 
muzyka berberska odnos:la się do przy rod do żródeł i świętych drzew, kam ieni ku l towych i kó t 
słonecznych , do odmian księżyca 1 ptodnośc . Po wprowadzeniu w Maroku islamu spiewy 1 rytmy 
nie zm1en ty się, lee w śp 1 ewr1ie recytowanych poematach bóstwo słoneczne zastąpiono imi eniem 
wszechmocnego Boga Allaha, sakralny charakter muzyki został utrzymany. f~ie braku1e tu również 
odnies ,en do zyc.a codziennego w calym 1ego bogactwie. 

Wsrócl górali Atlasu taniec jest przede 'Vszystkim radosną ~ormą wyrazan1a ko1\ca ka1dego etapu 
życia daneJ spolecznośc1. Taricern rozpoczyna się letnią porę roku i w1ericzy obl1te plony W izyty 
gości, narodziny, ślub, obrzezanie, oraz inne ważn~ V."fdarzenia w zyc1u dane1 społeczności plemiennej 
upa11 1ętn1ane są wł asn1e w formie taneczriej 

Julita Baś 

, Ob r zęclowosc Bt>rber6w A .1~u Wysok iego" , 

Dialog, W<1rszawa 2001. 
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Jest absoh·,entem Pans •1owej Szkoły ale O\WJ w Varsza\'ie 1 Akade!ll11 Muzyczne i!ll . Fr. Chopona 
N Warsza,•11e (peoagog1k.i baletu!. 

Karie rę wykonawczą rozpoczął 111 ro!<u iqa >:1 balecie Teatru Wielkiego v, WJ.-sza,-,1e 

W r ku i9q1 za oebiu J1 ą cłloreogra·ię „ Negocjacje" o rz ymJI I 1 ag„odę na I l gó nopolsk:m 
Konkursie Cl1oreoąrailcznym :1 LOdli. 'V 1rn samym roku polljął pracę w Dortrnunder Bal let w Nie -
czec i . W latach 1994 2001 jako sol ista K1bbu tz Contemporary Dance Company \ 'I lzrae u tailczył 
w cł1oreogra iach 111.1n . Matsa [ ka, Ohada Nana rina, J iri Kyliana, Daniela E rafo va i Rami Be era. 
Wspolpracowa ł rówr11ei zespo ł em Baatsheva Dance CompJny w ram(lc• . Ya1r Shap ra Dance 
Price i rozwijał swoie za111tereso" an oa cho reograf iczne . 

Po powr·ocie do Polski 1'1 roku 2003 zrealizował ola Polsk iego Tea ru Tanca spektakl „Naszy1rn'< 
gołębicy" a rok p67nieJ na speqalne za111owien1e B iennale de la Dilnse tie Lyon „Barocco " . Obie 
pozycJe Polsk · Tea tr Tarica preze1 towal na w iei 111ięd zynarod0\·1ych fes ł 1 '·:1a l ad1 rn . n. Bolzano 
DilnZa we Włoszech Recontres Clloregraphioues d Carthage \"Tunezji, lnternationilles Tilnzles ival 
KassPI "'' N 1e111czech Footl1gh Moscow w Rosj i . 

~, l atach 005-2 0 07 JJ.cek Przybyle ·1icz Przygot.iwał da Teatru W1elk ego· Opery Narodo~e1 

.,Kilka krotk icl1 sekwenCJ z video scenogr~ ' '-I atarzyny Kozyry. „ A pha Kryon ia E" oraz Ili 
S ymfon.~ „Pies'\ o nocy ·· "' \'-'i e z rze SzymanO\· sk iego. 
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Polski Teatr Tarica 
Dyrektor naczcln) 1 irtystyczn y 

Ewa Wycichowo~a 

lnsty\uqa Kultury 5amorz~d u 

Wo1ewodztwa lł/1elkopo ,k iego 

Spektakl f E' NUEMBIR iest wspólhnansc,·;any 1e srodko.·. 

~Olak 

M ·nisterstwa Kullur1 i Dz1ed11cl"'a Narodoe:eqo. 
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