Снимка: Павел Червенков
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Владимир Карамазов
Какво прави миналата нощ?
Миналата нощ спах. Обикновено това правя през нощта. Всъщност до към 02:00 часа
подготвях разни работи за следващото есенно турне на „Три Беарс Ентъртеймънт“,
после се изкъпах и заспах като заклан.
А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?
Играх представление и после се прибрах вкъщи, играх на Playstation 4. Исках да си
довърша една игра, но не успях.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?
Ще играя представление, после ще се прибера и ще се опитам да си довърша
започнатата игра на Playstation 4 от миналата Нощ на театрите.
Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.
Лятното турне на „Три Беарс Ентъртеймънт“. Играхме 21 представления в рамките на
месец, като 18 от тях бяха едно след друго.
След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?
Първите 30 минути на всяка една сутрин са винаги трудни за мен, независимо дали
нощта е била маратонска или най-обикновена.
Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този
прозорец?
Шекспир е бездна, сложна бездна. Каквото и да направиш, винаги има още много.
По друг начин гледам на Шекспир - гледам професионално, не емоционално. Той
просто е голямо актьорско предизвикателство.
Шекспир има ли цвят?
О, да - жълт. Винаги, като спомена името му, си представям старите жълти томчета,
които съм събирал години наред (защото са редки и уникална колекционерска
придобивка).
Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?
„Тук трябваше да бъде до сега, ни вест от мъж, ни сянка от слуга, а часът е вече два,
Лучиана“. Набита ми е тази реплика до живот в главата, от пиесата „Комедия от
грешки“.
Четвъртата Нощ на театрите ще е на 19 ноември 2016. Повече за
инициативата може да видите ТУК>>>
Тагове: нощ на театрите шекспир
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