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sezon 2003/2004 

(Key for Two) 
Przełożyło: Elżbieto Woźniak 



Jerzy Bończak 
Aktor, absolwent warszawskiej PWST. 

Zagrał około 300 ról w teatrze, 

telewizji i filmie, m.in. w Lalce (1917), 
Karierze Nikodema Dyzmy (1979), 
Misiu ( 1980 ), Filipie z Konopi ( 1981 ), 
Wielkim Szu ( 1982), Sztuce kochania 
(1988), Konsulu (1989), Rozmowach 
kontrolowanych ( 1991 ), Dziejach 
mistrza Twardowskiego (1995), 

......__..;.....____. ___ ____. Wirusie (1996), Domu (1997), 

Nic śmiesznego (1996), Ogniem i mieaem (1999), Tryumfie pana Kleksa 
(2001 ), Marlcusie (2001 ), Kameleonie (2001 ). 

Związany z Teatrem Komedio w Warszawie. Prywatnie - lubi grę w karty 
(także na pieniądze), wędkowanie, szybką jazdę samochodem. Od kilku lat 
reżyseruje komedie i forsy angielskie. Zrealizował Szaęśtiarza Raya Cooneya, 
ł6ika pełne cudzoziemców Dave'a Freemana, Biznes Johna Chapmana 
i Jaramy' ego Uoyda, Stosunki na szczycie Edwarda Taylora i Prywatną klinikę 
J. Chapmana i D. Freemana. 

O sobie mówi: ,,Jestem bardzo poważny no próbach. A już najbardziej 

poważnie traktuję pracę przy forsie. To widzowie mojq się śmiać, nie mt. 
No pytonie, co woli - reżyserować, ay grać, odpowiada: „To sq 

nieporównywalne rzeay. Reżyserując zoaynom sobie zdawać sprawę, jak 
wiele błędów popełniałem jako aktor; skupiałem się no sobie, ponosd mnie 
temperament. Rozumiem, to mogło przeszkadzać reżyserom. Reżyseria 

to fascynująca rzea, bierze się odpowiedzialność za całość przedstawienia, 
za cały zespół, także za światło, dźwięk". 

reżyserio 

ierzy bończak 
scenografio 
klaudia solarz 
kostiumy 
ewa borowik 
opracowanie muzyczne 
malgorzata malaszko-stasiewia 

producent wykonawczy 
anclrzef back 

inspicjent 
dolwosława trfbaa 

obsada: 
harriet -tatiana kołoclzieiska 
anno -marła artymiak/renata dancewicz (gościnnie) 

agnieszka warchulska (gościnnie) 
magda -beata sobicka-kupczyk 
mildred -wioletta sokal 
olek -tomasz karasiński 
gordon -woidech czamota 
ryszard -ianusz mlyński/ierzy bończak (gościnnie) 

htleaa bo.dyra -kierownik techniany 
flp k~a · akustyk 

mltaysław dnptak -elek1ryk 
knysztof blelewla · rekwizytar/mantażysta 

-"zet diaja -montażysta 
r.a..t pm - montażysta 

plotr W..wla -mantażysta w• bopGa . garderabiana 
......... . garderobiana 

_. kacmsoWsb • daaktiryzocja 
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Nastały takie czasy, że niepracującej 

dziewczynie trudno pozwolić sobie na luksusowe 

mieszkanie, jeśli będzie miała tylko jednego 

utrzymującego ją kochanka. Czy do Harriet można 

mieć jakieś pretensje? O co? Przecież ona nie ma 

zamiaru rozbijać żadnego małżeństwa. Poza tym 

Harriet już miała męża i bardzo dziękuje za 

następnego. I nie życzy sobie, żeby odwiedzających 

ją dwóch panów nazywać klientami. Fe, co za 

prostactwo! Ona jest kochanką, kobietą na 

utrzymaniu i gdyby nie recesja, wystarczyłby jej 

tylko jeden z nich. 

li Prywatna klinika" pokazuje, jak radzi sobie 

przedsiębiorcza kobietka, gdy jednego wieczoru do 

jej domu trafia dwóch kochanków, przyjaciółka, żony 

kochanków, a końca tego korowodu wciąż nie 

widać ... Słowem: krótki przewodnik, jak zapętlić 

sobie życie bardziej niż węzeł gordyjski, a w finale 

wyjść jednak na prostą. 

Sztukę napisali John Chapman i Dave Freeman. 

Ten pierwszy jest współautorem fars razem z Rayem 

Cooneyem (znanym z „Mayday"), ten drugi pisał 

scenariusze dla brytyjskiego komika Benny Hilla. 

li Prywatna klinika", jak na „rasową" komedię przystało, 

jest momentami może zbyt grubymi nićmi szyta, ale 

autorzy sztuki wyszli z założenia, że choć naiwność 

ludzka ma swoje granice, to naiwność zdradzanych żon 

i kochanków nie ma żadnych. Nieprawdopodobne? Tak -

lecz gdy komedie zaczną przypominać prawdziwe życie, 

przestaną nas śmieszyć. Zresztą, rogacze - obojętnie, 

jakiej płci -to rzeczywiście dość specyficzny rodzaj 

człowieka. 

Przyjdźcie Państwo do nas. Poznajcie Harriet 

oraz jej przyjaciół i znajomych, których chcąc lub nie 

chcąc gości w swoim pięknym domu. Poświęćcie trochę 

czasu na dobrą zabawę, bo naprawdę warto! Drzwi 

„Prywatnej kliniki" są otwarte dla wszystkich, którzy 

lubią się śmiać! 



Po lewej sypialnia. Po prawej salonik. Na 

utrzymanie tego luksusowego gniazdka łożą dwaj 

żonaci panowie: Gordon -specjalista od reklamy, 

miłośnik kur, i Alek -właściciel kilku kutrów rybackich. 

Obaj odwiedzają tę samą kobietę, oczywiście nie 

wiedząc o sobie nawzajem. Aby nie dopuścić do 

spotkania obu panów Harriet skrupulatnie ustala 

terminy ich wizyt. Całość prosperuje na zasadzie 

działającego na dwie zmiany przedsiębiorstwa. 

Sytuacja komplikuje się, kiedy Gordon 

pośliznąwszy się łamie nogę i musi pozostać na dłużej 

u kochanki. Tymczasem bez zapowiedzi zjawia się Alek. 

Do domku nieoczekiwanie trafiają również zdradzane 

małżonki. Aby ukryć przed wszystkimi prawdę, Harriet 

ucieka się do absurdalnych kłamstw, w których wspiera 

ją przyjaciółka Anna. Żeby wszystko dobrze się 

skończyło, dziewczyny muszą się nieźle napracować. 

Oglądając „Prywatną klinikę" widownia niemal 

co chwilę wybucha śmiechem, co jest przede wszystkim 

zasługą tekstu. Miłosny trójkąt to schemat bardzo 

wyeksploatowany, ale sprawnie napisany utwór jest 

naprawdę zabawny. Ma wszystkie najlepsze cechy 

gatunku: lekką treść bez wielkiego morału (nasuwa 

się chyba tylko taki, że aby dziś utrzymać dom na 

odpowiednim poziomie, trzeba mieć co najmniej 

dwóch kochanków), dużo zabawnych dialogów, 

wiele komicznych sytuacji. 

To, ie mężczyzna od czasu do czasu 

korzysta z taksówki, nie oznacza, ie musi się 

pozbyć swojego samochodu. 

Mężczyznę można porównać do czajnika 

elektrycznego jak raz się zepsuje, to należy go 

wyrzucić i kupić nowy. 

Mężczyźni są niewiarygodnie prości. Nie 

mają w sobie kobiecej finezji i subtelności. 




