„Gdyby można było zawrzeć pakt z diabłem,
który by spełniał każde życzenie ogrodnika,
ogrodnik zaprzedałby mu swą duszę; ale ten biedak
diabeł strasznie drogo by za tę duszę zapłacił.
Są tacy zapaleńcy, którzy pragną mieć w swym
ogródku wszystko.”
Karel Čapek
„Rok ogrodnika”

Rok ogrodnika
monodram multimedialny
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Postaci ze snu (mężczyzna i kobieta)

Scenariusz multimedialnego monodramu
bierze na warsztat szeroko rozumianą
problematykę eko-trendów, jako form
alternatywnych względem cywilizacji.
Tematem jest tutaj poszukiwanie utopijnego
raju, miejsca, w którym możliwy jest powrót
do istoty samego siebie, z dala od zgiełku,
który zagłusza myśli i tłumi emocje.

Inspiracją do realizacji multimedialnego
monodramu pt „Rok ogrodnika” jest książka
Karela Čapka pod tym samym tytułem.

Monodram koncypowany jest jako ujęty
w formę kolażu klip multimedialny, na który
składać się będą: taniec, plastyka, muzyka i tekst.
Bazujący na tekście Čapka scenariusz nie będzie
adaptacją w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Forma ta stanowić będzie swobodną kompilację
tekstów i obrazów będących zapisem

refleksji, stanów umysłu i emocji głównego
bohatera.

Dwanaście miesięcy cyklu wegetacyjnego roślin,
który opisuje w swojej książce Čapek, stanowi
pretekst do refleksji na temat współczesności.

Nadrzędnym kryterium stanie się tu nie tyle
struktura logiczna tekstu, co raczej partytura
napięć.

Centralną postacią multimedialnego monodramu jest
młody człowiek wywodzący się ze środowiska miejskiego,
zwany Adamem.
Adam to symptomatyczny przedstawiciel młodej generacji.
Poznajemy go w momencie zwrotnym w jego życiu.
Trwa pandemia. Adam zostaje pozbawiony relacji społecznych,
wokół których dotąd koncentrowało się jego życie.
Na jego oczach świat pogrąża się w chaosie: wojny, niewydolny
system ekonomiczny, gospodarka w kryzysie, rozwarstwienie
społeczne, problem uchodźców, zmieniający się klimat - to tylko

niektóre z zagadnień, które tworzą złożoną panoramę
współczesnego świata w tle (senne koszmary).
Adam postanawia ewakuować się z miasta. Ucieka do świata
przyrody. Zwraca się ku naturze, by w ciszy pielęgnować ogród.
Rośliny, którymi się zajmuje, uczą go nowej perspektywy spojrzenia
na rzeczywistość, dystansu do siebie i otoczenia. Świat roślin urasta
w jego umyśle do rangi świata idealnego, jest swoistym azylem,
subiektywną wyspą szczęśliwości. Roczny cykl wegetacji roślin staje
się buforem działań systematyzujących życie w jego najbardziej
elementarnych przejawach.

„Wbrew pozorom ogrodnik nie wyrasta z nasienia,
kłącza, bulwy, ani też z sadzonki, ale
z doświadczeń, środowiska, warunków naturalnych”.

„Dzisiaj, 30 marca, o godzinie dziesiątej przed południem
za moimi plecami rozwinął się pierwszy kwiatek forsycji.
Przez trzy dni pilnowałem jej największego pąka,
podobnego do drobnej, złotej łuski, aby ten historyczny
moment nie umknął mej uwagi; doszło do niego
w czasie, gdy wpatrywałem się w niebo, czy będzie padać”.

Deszcz, czyli witalność
„Błogosławiony deszczu, chłodząca rozkoszo wody!
Wykąp mą duszę i obmyj moje serce, połyskliwa, zimna roso.
Byłem zły z powodu gorąca, zły i leniwy, byłem leniwy i ciężki,
tępy, materialistyczny i sobkowski, wyschłem od suszy i dusiłem
w sobie ciężar niezadowolenia. […] Hucz, spadający welonie
wszystko zmywającej wody. Cieknij zmętniała wodo, strugami
ziemi; napój i spulchnij spragnioną materię, która nas więzi.
Tak jest nam dobrze.”

Główny element scenograficzny, wokół którego koncentrować się
będzie akcja to zaimprowizowana na pustej scenie roślinna „wyspa”,
wyrastająca z przestrzeni osobistej bohatera.
Będzie to rodzaj umownego pokoju, w którym panoszy się zieleń. (Spod
dywanu wyrastają kwiaty, rośliny zarastają łóżko, oplatają krzesło, etc.)
Roślinność jest organicznie związana z naszym bohaterem.

Owadzi taniec
„Ogrodnik powstał na drodze rozwoju kulturalnego; a nie na drodze rozwoju
naturalnego. Gdyby powstał z natury, wyglądałby inaczej, nogi miałby jak
chrabąszcz, aby nie musiał siedzieć w kucki, i posiadałby skrzydła, po pierwsze po
to, aby zyskać na urodzie, po drugie, aby mógł się wznosić nad swymi rabatkami.
Ale ponieważ ogrodnik jest zewnętrznie zbudowany równie niedoskonale jak
wszyscy ludzie, nie pozostaje mu nic innego jak […] balansować na czubku jednej
nogi, wznosić się jak baletnica, rozkroczyć się na cztery metry szerokości, stąpać
leciutko jak motyl lub pasikonik, aby zmieścić się na kwadratowym calu ziemi,
utrzymać równowagę wbrew wszelkim prawom fizyki, dotyczącym ciał pochylonych.”

„Każda roślinka rośnie pod nasionkiem w górę, podnosząc je na
głowie jak czapkę. Wyobraźcie sobie, że dziecko rośnie nosząc
przy tym na głowie swoją matkę. Jest to po prostu cud natury;
a tego atletycznego wyczynu dokonuje prawie każdy kiełek.
Podnosi nasionko coraz to śmielszym wyprostowywaniem ramienia,
aż pewnego dnia puszcza je albo odrzuca; i oto stoi nagi i kruchy
[…] a na górze ma dwa śmieszne listki…”

Świat zewnętrzny, z którego wywodzi się nasz bohater
zaistnieje w spektaklu w formie retrospektywnych
przebitek. Agresywny ton doniesień ze świata wkradać się
będzie w świadomość bohatera jak nocne koszmary.
Newsy i komentarze prezentowane przez oniryczne postaci
ze snu skontrastowane zostaną z uwewnętrznionym „ja”
bohatera. Cisza i samotność w bliskości natury zostanie
w ten sposób skontrastowana z przestrzenią
zewnętrznego zgiełku.

UWAGI
W treatmencie wykorzystane zostały fragmenty
tekstu „Rok ogrodnika” Karela Čapka.
Karel Čapek zmarł w roku 1938 – wszystko wskazuje na to,
że prawa autorskie do jego utworów są wolne.
Ostatnie polskie wydanie „Roku ogrodnika” K. Čapka mało
miejsce w roku 1986, autorką przekładu jest Halina Janaszek Ivaničkova. W razie problemów z pozyskaniem od tłumaczki
praw autorskich do przekładu, cytowane fragmenty zostaną

przetłumaczone przez Joannę Zdradę.
Inspiracje wizualne zawarte w treatmencie mają wyłącznie
charakter referencji i nie będą wykorzystane w docelowej
realizacji.
Projekt zakłada nawiązanie współpracy z Ogrodem
Botaniczno-Zoologicznym Egzotaium w Sosnowcu
(udostępnienie lokacji pod zdjęcia do niektórych scen, sadzonki
kwiatów do teatralnego ogrodu, etc).

