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Владо поддържа
сайт, блог
и собствена
общност във Viber
ИРИНА ГИГОВА

Освен с неподозирани досега
страни от все по-зрелия си
талант напоследък Владо
Карамазов радва многобройните си фенове и с активно присъствие в глобалната мрежа.
Актьорът е пионер в ползването
на най-новите технологии и за
няколко месеца се обзаведе със
свой сайт, с личен блог, а отскоро е и първият българин със
собствена общност във Viber.
На Запад цели щабове се занимават с поддържането на виртуалния имидж на звездите, но
тук е по-различно, а и Владо
предпочита да върши
всичко сам или с
минимална помощ от
приятели.
„Комуникацията с
хората е нещо много
особено и когато не си
ти, те го усещат и не са
доволни. За зрителите
ние, артистите, сме
някакъв модел за подражание, затова ми се
искаше да се отделя в
онлайн пространството
от други популярни
персони, които качват
единствено елементарни селфита. Реших да
пускам
смислено
съдържание, което
последователите ми
последовател
биха могли да прочетат,
п
да измислям проекти,
зад които
пр
да заставам с името си. И ми
място, в което да го
трябваше мяст
пиша за случките и
правя – да пиш
които ме вълнуличностите, к
известният актьор.
ват”, казва изв
Така се ражда сайтът му, от
който може да се научи всичко
за Карамазов оот извора: от теапремиери до пътуватралните прем
света – искрено и
нията му по св
изповедно.
новопридобита общСвоята ново
(Community) в платфорност (Commun
към която всеки
мата Viber, къ
може лесно да се
почитател мо
присъедини, като последва
Владо нарича
един линк, Вла

същинска
щ
награда
н
от съдбата

заради усил
усилията му през
последната годи
година да дава тон в
общуване. „Стана
модерното общ
спонтанно. Един от
съвсем спонт
приятели, с които караме
моите приятели
програмист на високо
мотори, е прогр
негови съдружници
ниво. С негов
компания, разработосноваха комп
ваща чатботове – роботи, които
се „привързват” към публични
чатове, в които влизат ужасно
много хора. Роботът (виртуална
реалност, която се самообучава)
контролира тези потоци и би
могъл да отговаря на голям
кръг въпроси, свързани с мен,
вместо хората да се ровят в
Интернет – например къде и в
какво играя съответната вечер,
как да се купят билети и т.н.”,
обяснява той. От друга страна,
чатботът селектира значима
част от по-интересните и завързани питания, на които актьорът да откликне лично. „Този
робот е нещо като помощник –
няма да ме замести, но ще улесни и мен, и феновете, които на
най-често задаваните въпроси
моментално ще получават отговор с sms”, уточнява
Карамазов.
Фирмата на Владовия приятел работи с Viber, за чийто
офис малцина знаят, че е позициониран в България. От екипа
искат среща с него, тъй като им

ЛИЦЕ

настъпва в
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Известният актьор снима
успелите хора на България

Ефектен кадър
от конни състезания
СНИМКА
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трябва човек с обширна аудитоа
рия
тестира” пр
рия, който да „тестира”
проекта
им за по-пряко общуване в мрежата чрез споменатите общности. „Аз, естествено, бях супер
щастлив, защото се уча на ужасно много полезни неща. Винаги
търся новото, то ме провокира и
ми създава усещане, че се
движа в правилна посока”,
изтъква асът на Народния театър. Има доста изследвания,
според които в следващите
години социалните мрежи ще
започнат да изчезват и ще се
наложи този тип по-директна
комуникация чрез съобщения,
твърди той. „В последните години се уверих, че колкото по-добре се отнасяш към публиката
си, тя ти го възвръща десеток-

ратно. И си казах, че ще инвестирам време в общуването с
нея, защото е важно за моята
професия”, отбелязва един от
най-красивите родни актьори,
осъществил преди дни дебютното си чат интервю в публичния
канал на приложението. В него
доста са го питали за експедициите му из няколко континента и той обещава, че в сайта му
ще има

специална територия
за неговите пътеписи

Малайзия вече се е класирала. „Имах идея да издам книга,
нещо като наръчник за всички
дестинации, които съм посетил,
но се отказах, защото кой ли не
С Юлиан Вергов в „NEOдачници”
СНИМКА РОСИНА ПЕНЧЕВА

издаде книга. Аз нито съм писател, нито имам претенции да
ставам – нямам това самочувствие. Не съм се взел толкова на сериозно. В сайта е много
по-неангажиращо”, казва той,
макар читателите му да са категорични, че има страхотно перо.
Владо е забелязал, че в кратките паузи от напрегнатото
актьорско ежедневие връщането към екзотичните спомени с
писане го отморява и му действа като психотерапия.
Ще дойде ред да разкаже и за
двете турнета във Франция,
които Карамазов наскоро
навъртя само за месец – в
н
Тулуза с постановката на Галин
Т
Стоев „Танцът Делхи” по пиесаС
тта на Иван Вирипаев и в Париж
с „Богът на касапницата” от
Ясмина Реза под режисурата
Я
на Антон Угринов. Всъщност
н
Владо е гастролират в родината
В
на Молиер още с „Казанова” на
н
Диана Добрева преди няколко
Д
ггодини – за месец на фестивала
в Авиньон, в столицата и в
други градове. „Там оценяват
д
високо нашия театър и го глев
дат като нещо извънземно,
д
ззащото техният е доста по-скучен,
ч без въображение, базиран
еединствено на текста”, коменттира актьорът. След представянето на „Танцът...” той получан
ва писмо от 18-годишна франв
цузойка, която му признава, че
ц
ттози спектакъл е променил
живота й, отговорил е на нейни
ж
сстрахове и терзания, дал й е
лек... „Ровила е в Интернет,
л
намерила ме е, влязла е в сайта
– значи съществуването му има
смисъл. Чудесно е млад човек

С Радена
Вълканова в
„Танцът Делхи”
СНИМКА ГЕРГАНА
ДАМЯНОВА

да осъзнае някакви важни
неща чрез театъра”, убеден е
Карамазов. По-рано пък
румънка, озовала се в
Народния, за да гледа „С любовта шега не бива”,
би
му изпраща
съобщение,
съобщ
щение, че по-красива театрална зала
никъде
никъ
ъде не е виждала и
в нея
я се е почувствала
като в църква. И искала да се връща пак и
пак...
пак..
Една от последните
Едн
страсти на универсалстрас
ния тталант е фотографията. „Като върна
фият
лентата назад, при
лент
пътуванията ми из
пъту
толкова много страни
толко
около нашата работа
и око
рекламните кампапо ре
на „Трите мечки”,
нии н
винаги съм снимал,
аз ви
по елементарен
но п
начин. Реших, че
начи
искам да нагазя в подълбоки води, като си
дълб
взема сериозна технивзем
ка и вдигна качеството
на нещата, които споделям в социалните
мрежи. Отсега нататък
там рядко ще качвам
снимки с телефон. А в
сайта ще пускам само
мои авторски фотографии и уолпейпъри. Така затварям кръга на всичко онова,
което искам да правя”, казва
Владо. И сега идва най-интересното. Понеже почитатели
р
често му доверяват, че интерч
вютата и ролите му ги провокив
рат и зареждат, амбициозният
р
Телец ще наблегне още повече
Т
в тази посока. „Осъзнах, че

младите у нас се
нуждаят от
мотивация

И ето какво измислих. Около
мен има много успели хора от
м
различни
области – лекари,
р
програмисти,
продуценти в
п
шоубизнеса,
които са останали
ш
да
д работят тук, в България.
Реших
да покажа тези талантР
ливи
хора в една поредица – ще
л
ги
г снимам и ще ги описвам със
случки
от личния ми контакт с
сл
тях
т така, както аз ги виждам”.
Няколко
от очерците вече са
Н
готови
и предстои излизането
г
им.
и Владо Карамазов се надява
да
д открие мощни медийни
партньори, за да придобие този
п
мотивационен проект необхом
димия мащаб и да стане попуд
лярен, да не го виждат само
л
неговите последователи.
н
Междувременно той увековечава
с камерата и изразителнич
те
т лица на колегите си по време
на
н репетиции или на организирани
под неговото командване
р
приятелски
фотосесии. Уловил
п
е наскоро чудесни кадри и от
конни
състезания, както и вълк
шебни
пейзажи от Родопите,
ш
където
е сниман тв сериалът
к
„Дяволското
гърло”. Епизодите
„Д
в момента се монтират и се
оочаква скоро да излязат на
екрана
на Нова, а Владо разе
крива,
че героят му там – разк
следващ
полицай от Смолян, е
сл
доста
сложен: не просто драмад
тичен,
а дори трагедиен образ.
т
„Събитията
около него са толко„С
ва апокалиптични, че ако не
бях на такива години, в които
започвам да си правя равносметка на живота, нямаше да
мога да го изиграя”, признава
актьорът. Следващото предизвикателство пред Владимир
Карамазов? Иска да продуцира
голямо телевизионно или филмово начинание. Наясно е, че
ще стане трудно, ще му отнеме
доста време, но е сигурен, че ще
пробва...

