


Szanowni Państwo! 

„Prywatna klinika" Johna Chapmana i Dave'a Freemana Jest farsą 

i Jako taka adresowana Jest do widzów inteligentnych, wrażliwych 
i obdarzonych poczuciem humoru. Fakt, że są Państwo gotowi 
obeJ rzeć nosze przedstawienie, dowodzi przynależności do teJ 
elitarneJ grupy, 
sztukę ang!elsklch autorów wybraliśmy nieprzypadkowo. 

Odpowiednicy JeJ bohaterów żyJą w każdym kllmacle, nawet tak 
poprawnie erotycznym J ok nasz. z dyskusJ 1 toczonych przez zespół podczas prób 
wynikało, że utożsamianie się z granym! postaciami nie sprawia problemu. 
„PrywatneJ kliniki" nie da się zakwalifikować Jako moralitetu, wierzę Jednak, że tak 
skomplikowane Judzkie konf!guracJe pobudzą Państwa wyobraźnię. Jako pomysłodawca 
spektaklu czuJę się tylko w obowiązku zapewnić Państwa, że wszystkie sytuacje 1 osoby 
występujące w sztuce są 11 te rac ką flkcJ ą nie wzorowaną na życiorysach naszych 
znaJomych, chociaż ... 
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Anglistka z wykształcenia . 

Od wielu lat mieszka 
w Londynie. NaJchętnlej 

przekłada farsy i komedie, 
nie unika dreszczowców 
1 sztuk o poważniejszej 

tematyce . Odkryła niezna
nych polskim widzom 
angielskich i amerykań

skich dramaturgów, m. !n. 
R. Cooneya <„Mayday", „Okno 
na parlament", „Wszystko 
w rodzinie", „Hotel West
minster"!, R. Hawdona 
(„Wieczór kawalerskl"l , 
R. Cooneya 1 J . Chapmana 
(„Nie teraz, kochanie"), 
B. Slade („Za rok o tej 
sameJ porze" I, P. Partnera 
(„Szalone nożyczkl" I , 

E. Chappella l„ZłodzleJ"I, 

A. Bennetta („Szaleństwo 

Jerzego I I I "I, R. Haymana 
<„Rola żony") , T. McNa
Jly'ego <„Maria Callas"l, 
D. MarguJ!esa l„Opowla
danla zebrane" I 1 K. Leach 
(„Tajemniczy Mr Love"I. 

Studiował w Royal Academy 
of Dramatlc Art. Po trzech 
latach pracy na scenie po
rzucił aktorstwo . Pierwszą 
Jego sztuką wystawioną 

w Londyn le była „Dry Rot", 
która odnotowała frek
wency J ny rekord (W ciągu 

trzech lat zagrano Ją 1475 
razy! I 
Ten ogromny sukces sprawił, 
że Chapman postanowił skon
centrować się na pisaniu 
sztuk teatralnych. 
Współpraca z Ray' em 
Cooney'em zaowocowała 

znakom! tym! komediami 
1 farsami (wśród nich m. in. 
„Nie teraz, 
„Łóżko pełne 

kochanie", 
cudzozlem-

ców"l, granym! z olbrzymim 
powodzeniem na wielu 
światowych scenach. Na 
początku 1960 roku John 
Chapman podpisał kontrakt 
z BBC. Jest autorem 
scenariuszy wielu popu
larnych serial i komedio
wych. -n'-
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Urodził się w 1922 r . 
w Londynie. Jego babka była 
Polką, która wyemigrowała 

do Ang!!! pod koniec XIX w. 
Podczas Il wojny światowej 
1 - z przerwami - również 

w późniejszych latach Free
man służył w Królewskiej 
Marynarce. 
w 1951 r. został wysłany do 
Korei. Po powrocie do kraJu 
rozpoczął pracę Jako 
dziennikarz oraz reporter 
(pisał reportaże z mleJsc 
przestępstw!. Wtedy wyspe
cJallzował się w pisaniu 
krótkich komedii dla tele
wlzJ i 1 radl a. 
w Jatach 50-tych napisał 

większość tekstów dla Benny 
Hi I la. Jest autorem ponad 
100 sztuk teatralnych 1 po
pu I ornych s 1 te omów. 



John Chapman Dave Freeman 

Key For Two 

reżYserta Jerzy Bończak 
" 'nooc,„, Kloudla Solarz 
kasttumy Ewa Borowik 
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Małgorzata Machowska 
Beata Zarembtanka 
Grzegorz Pawłowski 
Robert Choaur 
Mariusz Luszowskt 
Katarzyna Słomska 
Anna Demczuk 
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