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Dzisiaj o godzinie 19.00 na Scenie Kameralnej w Sopocie odbędzie się premiera WILLKOMMEN
W ZOPPOTACH Adolfa Nowaczyńskiego w reżyserii Adama Orzechowskiego. Premierowy spektakl
zostanie zaprezentowany z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz w ramach IV edycji
Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Zapraszamy!
Sopot na chwilę przed wybuchem I wojny światowej. Snobistyczna salonowa elita przybyła tutaj
z trzech różnych zaborów, a nawet z Paryża, w plażowym gapipudle, modnej kawiarni z widokiem na
kąpielisko, nieustannie oddaje się flirtom i intrygom, plotkuje i obgaduje, w kawiarnianych dysputach
wykazuje się obeznaniem z aktualnymi trendami w modzie, sztuce a nawet filozofii, o polityce
oczywiście nie zapominając. Domorosły polityk z Galicji próbuje nawet zmienić losy wielkiej
światowej polityki... Do kurortu przybył bowiem Otto XXIX, książę Gelsenkirchen-Recklingshausen,
którego wstawiennictwo w ważnych salonach może przywrócić Polsce upragnioną wolność. Trzeba
tylko podsunąć marionetkowemu następcy tronu atrakcyjną zdobycz, "wszak wiadomo, że kobiety
zmieniają losy świata"....
WILLKOMMEN W ZOPPOTACH, opublikowane pod tytułem BYŁO TO NAD BAŁTYKIEM to zjadliwa
satyra na prowincjonalną i snobistyczną Polskę i Polaków, którzy z tęsknotą patrzą w stronę
mitycznego Zachodu. Adolf Nowaczyński stworzył przezabawny, karykaturalny obraz
przedwojennego społeczeństwa, w którym niestety możemy przeglądać się do dziś.
Premiera Teatru Wybrzeże będzie drugą - po niemal stu latach - sceniczną prezentacją tego tekstu.
BYŁO TO NAD BAŁTYKIEM zostało napisane i opublikowane w roku 1914 i wystawiona dwa lata
później w Teatrze Polskim w Kijowie.
Adam Orzechowski o spektaklu - „WILLKOMMEN W ZOPPOTACH to znakomita komedia pełna
przerysowanych, wyrazistych ale zabawnych postaci. Nowaczyński zderzając w przedwojennym

kurorcie Polaków z różnych zaborów, białostocko-amerykańskich Żydów i austro-niemieckich panów
daje nam niebywałą szansę, przyjrzenia się niczym w soczewce naszym nieprzemijającym (polskim
ale i europejskim) kompleksom, słabościom, megalomaniom i próżnościom. Udało się
Nowaczyńskiemu wykreować sopocką wieżę Babel, tygiel multikulturowy, który pozwala na chwilę
refleksji nad tworzącą się na naszych oczach wspólnotą europejską, nad nową Europą."
Adolf Nowaczyński
WILLKOMMEN W ZOPPOTACH
Reżyseria: Adam Orzechowski
Scenografia: Magdalena Gajewska
Opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk
Występują: Ewa Jendrzejewska (Olga Symchówna Wasserbauch z Grodna), Katarzyna Kaźmierczak
(Pani Karpińska), Maria Mielnikow-Krawczyk (Pani Rakuzka z Galicji), Wanda Neumann (Pani
Kiełbina z Ojran na Litwie), Marzena Nieczuja-Urbańska (Pani Linowska) , Małgorzata Oracz (Pani
Śledzińska). Piotr Biedroń (J. Książęca Mość Otto XXIX, panujący książę GelsenkirchenRecklingshausen, młodsza linia), Piotr Chys (Ziutek Kiełb Z Paryża), Mirosław Krawczyk (Radca
Habdank-Rakuzki), Piotr Łukawski (Lolo Karpiński), Robert Ninkiewicz (Stieńka Abramowicz
Papkind z Białegostoku), Andrzej Nowiński (Prezes Karasiński z Poznania), Zbigniew Olszewski (Graf
Von Hutten-Paradowsky, kapitan a' la suis), Maciej Szemiel (Wilhelm Golonke, kelner), Jarosław
Tyrański (Von Witzewitz, Adiutant Księcia).
Premiera: 1 lipca 2011 na Scenie Kameralnej w Sopocie
Kolejne spektakle: 2, 3, 6, 7 lipca
Czas: 2 godziny 15 minut (jedna przerwa)
Adolf Nowaczyński (1876-1944) - pisarz, dramaturg, satyryk, publicysta i działacz społeczny. Autor
ośmiu dramatów i szesnastu jednoaktówek. Pisał „kroniki historyczne" i sztuki dotyczące
współczesności. Do najbardziej znanych należą WIELKI FRYDERYK, WOJNA WOJNIE, CAR
SAMOZWANIEC, WIOSNA NARODÓW W CICHYM ZAKĄTKU i CYGANERIA WARSZAWSKA
przywrócona powojennej scenie dzięki odkrywczej inscenizacji Stanisława Hebanowskiego na
deskach Teatru Wybrzeże w 1975 roku.
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