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ЗА ДИНАМИЧНОТО БИТИЕ НА ЧОВЕКА 
 
Спектакълът “Сектор № 7” на голямата сцена в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, 
още преди да бъде гледан, провокира с няколко неща. Първо, щом става дума 
за клас на доц. Ясен  Вълчанов, не можем да очакваме литературност и 
многословие, нещо повече - представлението предвидимо ни оставя насаме с 
образите и със звуците, без никакво  посредничество на думи. Почти насаме със 
себе си е зрителят, дори с дългогодишен приятел да гледа и да коментира след 
това. Второ предизвикателство е названието, в което е сакралната християнска 
цифра, а секторът може да бъде определено място, седем предполага и други 
възможни сектори от едно нататък, загатва за точно определен периметър или 
сфера от нещо по-голямо, играе с микро и макро, с реалност и утопия... После 
зрителят разбира, че седем персонажи се появяват, за да ни представят 
абстрактните си сЕдмици, запълнили защо не седем, а не ортодоксалните 
четири сезони -  в родната географска широчина/дължина, но и в житейски 
смисъл. Да се пише за балет или за движенчески театър, или за пантомима, е 
като да се обличат в думи музиката, образите, жестовете – неща извън сферата 
на словесността. Обаче добронамереният критик е улеснен, защото в такива 
спектакли винаги има динамика, винаги преминаването по сцената е и 
трансценденция от видимото към това, което е зад и над него, което го 
задвижва, но го и задържа статично или дори затворено понякога – в сектора, в 
панелна квадратност или в сфера някаква... Телата – и мъжки, и женски, и 
индивидуално всяко – разказват без думи за живостта с нейните дръзновения и 
травми, за свободата и ограничаването, за забързвания и стихвания в статика, 
напредвания с технологични улеснения, или увисвания с главата надолу – 
метафора, отвеждаща назад към дочовешкото, но и напред към антиутопично 
политнали фантазии, повлияни като че ли от най-новото кино. 
Психедиличната музика (жалко че не научаваме от програмата кой е 
композиторът) е част от такъв спектакъл, сама по себе си може да тревожи, да 
изненадва или дори да приспива с монотонност, ако зрителят е забравил да 
приеме освежаващо кафе преди представлението. Най-малко ентусиазираните 
актьори – жалко, че в програмата не са изброени и техните седем имена – 
можем да виним за това или за каквото и да било, случващо се в оставеното на 
себе си съзнание на възприемателя, което може да се окаже и достатъчно 
капризно. Студентите показват, че са овладяли азбуката на движението, но и 
нещо повече от нея. Но като цяло би ни се искало „нещото повече” да е една 
идея по-малко абстрактно, да е определено с поне няколки словесни репери. 
Това би улеснило навлизането в точно тази постановка, защото – знае се – 



зрителите са всякакви, не само добронамерени. Впрочем – комплименти за 
Елена Господинова и за Ангелина Гаврилова, студентите в спектакъла изявяват 
себе си, но и разбиранията на постановчиците за съществените неща от 
битието на движенческия актьор. А не е трудно да се предвиди, че 
недвиженчески актьори все по-малко ще са интересни в театъра на бъдещето. 
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