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Олег Драч – Мирослав Гринишин – початок нової гри…

Таких віртуозних сценічних ігор київська сцена не бачила давно. Відверті 
зізнання – душа нарозхрист, іронічні персонажі, невпинне блазнювання, га-
лантне фіґлярство, а ще баламучення, блазенство, кривляння, одним слово 
– комедійна граційно-трагічна театральна ртуть, що перетікає без зупинки 
від одної акторської постаті до наступної, від «блазня» до «короля», від роз-
губленої дами до несамовитих мугикаючих дзанні/мімів, що творять на кону 
казна що – а насправді цілий світ – від візуалізації внутрішніх станів головно-
го героя до фантазійних тварино-монстрів, фантомів свідомості, складених з 
двох рухливих тіл у чорному. Всі чоловіки – у темних капелюхах, єдина (при-
страсна й завжди весела) жінка в химерному червоному капелюшку-таблетці 
й одна велика блискуча й подряпана чорна  валіза на всіх – перев’язана грубою 
мотузкою, бо майже без ручки…

Вистава – зойк, вистава – крик, короткий, всього година (три частини 
– короткометражка), але пронизливий, бо відвертий і правдивий, хоч і по-
будований на гегах й жартах, трюках й фокусах. А як інакше можна сказати 
світові правду про нього й про себе, як зізнатися у власних  гріхах й відкрити 
особистий життєвий, такий вистражданий досвід? Як зіграти незігране й про-
жити непрожите? Режисер Мирослав Гринишин, виконавець головної ролі – 
актор Олег Драч – цілком магічно реалізують соціальні запити, дають виплеск 
стримуваним емоціям й наболілим думкам. Вони, сказати б, лікують глядача, 
даючи простір томлінням, так довго стримуваним обставинами життя, ство-
рюють потік, який лине у пересохле русло, оживлюючи втрачені надії. Цілком 
терапевтична дія вистави не визиває сумнівів. 

Вам давно робили боляче? А зізнавалися в коханні? А сміялися над вашим 
падінням обличчям в багнюку? А вчили робити перші кроки? Після важкої 
травми…

Про все це вистава «Ефект Мінетті» нового творчого об’єднання – режисера, 
креатора й філософа, відомого актора, автора унікальних творчих методик – Оле-
га Драча й випускника курсу Леся Танюка, знаного ще з часів київського періоду 
Андрія Жолдака й сучасної Театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв» – режисера 
й  продюсера, керівника проекту Мирослава Гринишина. А з ними – молодих й, 
вочевидь, обдарованих, поцілованих Богом Кирила Бабія, Сергія Труша й Влади 
Гаврилюк – недарма ж вони стажувалися в Cirque du Soleil. Майже рік...
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Фото В. Плавюка.
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Минув час і творчий тандем явив світу нову роботу – «Венеціанець» за 
творами У. Шекспіра з вплетеними у величний, відомий світові сюжет, як сво-
єрідний театральний інтерактив, акторськими текстовими імпровізаціями.

Фотографія RNS.ART© 

Допомогає в цьому «жива» музика, присутнього на виставі знаного укра-
їнського композитора Романа Суржі, який, використовуючи комп’ютерні 
технології, електрогітару, якою володіє, цілий арсенал звукообразів й ефек-
тів, створює специфічний і неповторний (в прямому сенсі, оскільки йдеться 
про НЕфонограму) звуковий ландшафт вистави…
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Актори, що їх зібрав Мирослав Гринишин в одному місці й в один і той 
же час, складають єдиний організм, в якому все працює в заданому ритмі 
й темпі – закохані сваряться й миряться, нужденні шукають й знаходять, 
спраглі припадають до джерела, а в фіналі всі разом, поза болями цього 
світу, «запалюють» тарантеллу.
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Олег Драч зізнався, що нарешті знайшов свого режисера. Й продюсера, 
зауважимо, що сьогодні не менш значущо, оскільки, як відомо, культурні 
індустрії всього світу потерпають від скорочення фінансування з бюдже-
тів. Отже на кону – креативна,  талановита, нова  бізнес модель, непогано 
складена й з заведеною пружиною на довгі творчі й ділові стосунки. Голо-
вне – діюча…

 Олена Коваленко


