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DŻUNGLA powstała z fascynacji Ameryką Południową, a zwłaszcza naturą Amazonii – jej bogactwem, ale i ciągłym zagrożeniem – oraz kulturą
izolowanych plemion, żyjących w zespoleniu
człowieka i przyrody. Ważny dla spektaklu, w kontekście jego odbiorców, czyli współczesnych
rodzin mieszkających w miastach, jest temat
neoplemienności – rozumianej jako potrzeba
powrotu do rytuałów, budowania rodzinnych
więzi, ale również poszukiwania nowych form
uczestnictwa we wspólnocie.
Kobiety pojawiające się na scenie łączą w sobie
siłę i delikatność, mają także wiele wspólnego
z szamankami. Są przewodniczkami po tym
świecie, ale jednocześnie poruszycielkami – to
one łączą się z naturą, zbliżają do niej, budują
relacje, więzi pomiędzy dziećmi i zwierzętami/
lalkami oraz żyjącą dżunglą.
Ideę spektaklu wyraża myśl amazońskiego szamana Davi Kopenawa Yanomami, który walczył
w obronie praw rdzennych ludów Amazonii:
„Wszystko ma w sobie życie – drzewo, skała,
woda”.
W spektaklu słyszymy również pieśń plemienia
Q’ero z Peru, tradycyjną kołysankę Inków, śpiewaną w jej oryginalnym brzmieniu w języku
Quechua:
Pachamama mucha naw api
Yuya rischis mama tai tai
Wasinchiista aylluchista
Munay santa kausay ninchi-spa.
Pachamama to Matka Ziemia, inkaska bogini Ziemi,
zapewniająca żyzność i płodność, opiekunka siewu
i żniw, łącząca w sobie cztery pierwiastki – Wodę,
Ziemię, Słońce i Księżyc.
Pieśń ta stała się punktem wyjścia do stworzenia
jej polskiej wersji, która pojawia się na końcu
spektaklu i, mam nadzieję, będzie towarzyszyć
naszym widzom po wyjściu z teatru.
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Pachamama – Matko Ziemio,
otul nas swoją zielenią.
Przytul mocno się do Mamy,
więź to mocna niczym liany.
Pachamama – dżunglo wielka,
tyle życia płynie tu.
Człowiek razem i natura,
nie przerwijmy tego snu.
Pachamama – Wielka Mamo,
karmisz wciąż każdego z nas.
Choć nie chcemy ciebie ranić,
oddalamy się co dnia.
Pachamama – siło życia
jesteś dla nas mamą – tatą.
Ty przytulasz nas do siebie.
Co dostajesz w zamian za to?

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Tukan, mrówkojad i leniwiec to zwierzęta, które dzieci spotykają podczas wyprawy w głąb naszej
DŻUNGLI. Wytnijcie wspólnie poszczególne części i ułóżcie z nich troje bohaterów według wzoru,
albo – jeszcze lepiej – puśćcie swobodnie wodze wyobraźni i razem z dziećmi stwórzcie
z tych elementów fantastyczne nieistniejące stwory. Dobrej zabawy!

