


* 0 AUTORZE 

Edward Taylor urodził się w 1931 roku w Anglii . 
Po studiach w Cambridge, służył przez dwa lata 
w RAF-ie. Jego pierwsza sztuka, Between the Lines, 
grana w londyńs im teatrze Scala, przez miesiąc gro
madziła ogro n publicznoś ·. Po sukcesie przed
stawienia przyszła propozyc· p y w BBC, z którą 
Taylor współpracuje do dziś . N pisał dla BBC prawie 
dwa i pół tysiąca programów rad iowych. W jednym 
z nich występował czołowy brytyjski ko ik, współ
twórca słynnego Latającego Cyrku M nty Pythona, 
John Clees. 
Spośród teatra lnego dorobku autora n ajwiększym 

powodzeniem, oprócz thrillera Pomysł na morderstwo 
(Murder by Misadventure) , cieszyły się jego komedie: 
A Rise in the Market i Pardon Me, Prime Min er. * 0 SZTUCE 

Unia bez tajemnic to klasyczna komedia na pogra
niczu farsy, opowiadająca o codziennym ż ciu urzęd
ników pracujących w strukturach Unii Eur pejskiej . 
Sir Clive Partridge, wyzszy urzędn i k Komisji 
Wspólnego Rynku ma być wybrany na jej przewod
niazącego . Jest idealnym kancfydatem: zna tajniki 

y omacj i, wie jak poradzi-c s bie z protestami 
e ologów i rol n· ·w. Przyszi ariera Partridge ' a 
zapowiada si :antastycznie. W dniu wyboru na sta
nowisko w wytwornym paryskim apartamencie gro
madzą się przedstawiciele unijnego establishmentu . 
Sir Partridge nie spodziewa się jeszcze, że wydarzy się 
coś zupełnie nieoczekiwanego, a zarazem „najza
bawniejszego w jego życiu" . 

Fabuła jest pretekstem do pokazania w krzywym 
zwierciadle zwyczajnego życia urzędników unijnych, 
Taylor z przymrużeniem oka opisuje świat, w którym 
wysocy przedstawiciele unijnego aparatu urzędni

czego są wplątani w perypetie dnia codzienn'ego. Nie 
byłoby oczywiście dobrej farsy, gdyby wszystko poto
czyło się tak jak trzeba, gdyby nie było niespodzianek 
akcji, śmiesznych sytuacji, wreszcie ... pewnych kom
plikacji w stosunkach damsko-męskich ... 
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lffitr Polsl<i 
Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów 

DZIAŁ MARKETINGU I IMPRESARIATU 

tel. 71 / 316 07 78, 316 07 79. 

Kasy biletowe czynne od wtorku do soboty 
w godzinach : 11 .00-14.00 i 15.00-19.00. 

W niedziele i święta dyżury kasowe 
na 2 godziny przed spektaklem. 

KASA BILETOWA DUŻA SCENA 
ul. G. Zapolskiej 3, tel. 071 I 316 07 80 

KASA BILETOWA SCENA KAMERALNA 
ul. Świdnicka 28, tel. 071 / 316 07 52 

KASA BILETOWA SCENA NA ŚWIEBODZKIM 
pl. Orląt Lwowskich 20c, tel. 071 I 341 29 54 

(dyżur kasowy wyłącznie na 2 godz. przed spektaklem) 

UWAGA!!! Zarezerwowane bilety należy odebrać 
najpóźniej godzinę przed spektaklem. 

ORGANIZATOREM TEATRU POLSKIEGO JEST 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

SPEKTAKL PRZYGOTOWANY W KOPRO
DUKCJI Z TEATREM PONIEDZIAŁKOWYM 

(ARS MEDIA WROCŁAW) 
A R S 
M E D I A 
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