
Exterminator i My!  Teatr Dramatyczny  30.01.2018  

W styczniu mieliśmy przyjemność  obejrzeć  nowy spektakl Aldony Figury pt. „ Exterminator”, 

wystawiony na deskach sceny Teatru Dramatycznego „Na Woli”. 

 

 

Aktorzy ubrani na czarno, w koszulkach deathmetalowych zespołów przywitali widzów żartem i 

znakomicie wprowadzili w świat czterech, kochających muzykę facetów. Facetów, w których nadal 

tkwi chęć zabawy, zaistnienia w świecie muzycznym.  

Fabuła mało skomplikowana. Bohaterowie, mimo swoich codziennych obowiązków takich jak praca w 

bibliotece, tartaku, dzieci i rodzina decydują  się wykorzystać szansę, którą postanowił dać im los, 

konkretnie skąpy, kłamliwy i niesprawiedliwy wójt. 

Jaromir, Lizzy, Marceli i Makar to koledzy z małego miasteczka Kochanowa.  Snują swoją przygodę 

muzyczną , nieraz bardzo zabawną, innym razem budzącą współczucie. Pokazują jak trudno jest w 

dzisiejszych czasach nie zostać wykorzystanym, jak na każdym kroku czekają niesprawiedliwości, 

kłamstwa, pytają gdzie są granice wierności. Pokazują, jakie media i popularne portale potrafią być 

bezduszne i jak daleko mogą zajść tylko po to aby zgromadzić obok siebie grono odbiorców, 

odbiorców którzy nie patrzą na prawdę, tylko wierzą w to, co jest napisane w gazecie. I wreszcie jak 

daleko trzeba się posunąć, aby osiągnąć sukces, jakie granice godności trzeba przekroczyć żeby 

spełnić swoje marzenia z dzieciństwa, marzenia o zespole deathmetalowym, o płycie, koncertach i 

sławie.  

Utalentowani aktorzy -Marceli: Paweł Domagała,Makar: Kamil Siegmund,Lizzy: Sebastian 

Skoczeń i Jaro: Przemysław Kosiński  znakomicie grali na instrumentach oraz śpiewali, co 

sprawiało wrażenie pobytu na koncercie, nie w teatrze. Dodatkowo dużą rolę odegrała gra świateł, 



lasery, dymy, wszystko po to, aby widzowie poczuli się jak na prawdziwym występie 

deathmetalowego zespołu. 

Bardzo doceniałam również grę aktorską Pawła Domagały- oraz Przemysława Kosińskiego, który 

fenomenalnie odegrał i wczuł się w rolę Jaromira.  

Było tam wiele ciekawych aktorskich zabiegów, które znakomicie sprawdziły się, kiedy aktorzy mieli 

do dyspozycji tylko jedno tło, gdyż widz mógł sobie wyobrazić zupełnie nowe miejsce akcji. 

„Exterminator” to idealnie wyważony lekki, przyjemny satyryczny spektakl, który pozostawia na 

twarzy widza uśmiech. Na koniec został nagrodzony nawet owacjami na stojąco, co było znakiem, że 

wszystkim  bardzo się podobało. Widzowie doczekali się też bisu, w postaci piosenki „Kolorowe 

Jarmarki” w wykonaniu zespołu Exterminator. 

Szczególnie polecam ten spektakl wszystkim kochającym muzykę, doceniających grę na 

instrumentach, starszym i młodszym mającym ochotę na  lekki, na dobrym poziomie, spektakl.  

Gdybym miała szansę, to chętnie poszłabym na niego po raz drugi. 
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