
ИРИНА ГИГОВА

Освен с неподозирани досега 
страни от все по-зрелия си 
талант напоследък Владо 
Карамазов радва многоброй-
ните си фенове и с активно при-
съствие 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 отско-
ро е и първият българин със 
собствена общност във Viber. 
На Запад цели щабове се зани-
мават с поддържането на вир-
туалния имидж на звездите, но 
тук е по-различно, а и Владо 
предпочита да върши 
всичко сам или с 
минимална помощ от 
приятели. 
„Комуника цията 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 под-
ражание, затова ми се 
искаше да се отделя в 
онлайн пространството 
от други популярни 
персони, които качват 
единствено елементар-
ни селфита. Реших да 
пускам смислено 
съдържание, което 
последователите ми 
биха могли да прочетат, 
да измислям проекти, зад които 
да заставам с името си. И ми 
трябваше място, в което да го 
правя – да пиша за случките и 
личностите, които ме вълну-
ват”, казва известният актьор. 
Така се ражда сайтът му, от 
който може да се научи всичко 
за Карамазов от извора: от теа-
тралните премиери до пътува-
нията му по света – искрено и 
изповедно. 
Своята новопридобита общ-

ност (Community) в платфор-
мата Viber, към която всеки 
почитател може лесно да се 
присъедини, като последва 
един линк, Владо нарича 

същинска награда
от съдбата 

заради усилията му през 
последната година да дава тон в 
модерното общуване. „Стана 
съвсем спонтанно. Един от 
моите приятели, с които караме 
мотори, е програмист на високо 
ниво. С негови съдружници 
основаха компания, разработ-
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 завър-
зани питания, на които актьор-
ът да откликне лично. „Този 
робот е нещо като помощник – 
няма да ме замести, но ще уле-
сни и мен, и феновете, които на 
най-често задаваните въпроси 
моментално ще получават отго-
вор с sms”, уточнява 
Карамазов. 
Фирмата на Владовия прия-

тел работи с Viber, за чийто 
офис малцина знаят, че е пози-
циониран в България. От екипа 
искат среща с него, тъй като им 

ЛИЦЕ16 СЪБОТА-НЕДЕЛЯ
31 МАРТ-1 АПРИЛ 2018

последовател
биха могли да п
да измислям пр
да заставам с 
трябваше мяст
правя – да пиш
личностите, к
ват”, казва изв
Така се ражда
който може да 
за Карамазов о
тралните прем
нията му по св
изповедно.
Своята ново

ност (Commun
мата Viber, къ
почитател мо
присъедини, 
един линк, Вла

същинска н
от съдбата
щ

заради усил
последната годи
модерното общ
съвсем спонт
моите приятели
мотори, е прогр
ниво. С негов
основаха комп

Путин

да осъзнае някакви важни 
неща чрез театъра”, убеден е 
Карамазов. По-рано пък 
румънка, озовала се в 
Народния, за да гледа „С любо-
вта шега не бива”, му изпраща 

съобщение, че по-кра-
сива театрална зала 
никъде не е виждала и 
в нея се е почувствала 
като в църква.  И иска-
ла да се връща пак и 
пак...
Една от последните 

страсти на универсал-
ния талант е фотогра-
фията. „Като върна 
лентата назад, при 
пътуванията ми из 
толкова много страни 
и около нашата работа 
по рекламните кампа-
нии на „Трите мечки”, 
аз винаги съм снимал, 
но по елементарен 
начин. Реших, че 
искам да нагазя в по-
дълбоки води, като си 
взема сериозна техни-
ка и вдигна качеството 
на нещата, които спо-
делям в социалните 
мрежи. Отсега нататък 
там рядко ще качвам 
снимки с телефон. А в 
сайта ще пускам само 
мои авторски фотогра-

фии и уолпейпъри. Така затва-
рям кръга на всичко онова, 
което искам да правя”, казва 
Владо. И сега идва най-инте-
ресното. Понеже почитатели 
често му доверяват, че интер-
вютата и ролите му ги провоки-
рат и зареждат, амбициозният 
Телец ще наблегне още повече 
в тази посока. „Осъзнах, че 

младите у нас се 
нуждаят от 
мотивация

И ето какво измислих. Около 
мен има много успели хора от 
различни области – лекари, 
програмисти, продуценти в 
шоубизнеса, които са останали 
да работят тук, в България. 
Реших да покажа тези талант-
ливи хора в една поредица – ще 
ги снимам и ще ги описвам със 
случки от личния ми контакт с 
тях така, както аз ги виждам”. 
Няколко от очерците вече са 
готови и предстои излизането 
им. Владо Карамазов се надява 
да открие мощни медийни 
партньори, за да придобие този 
мотивационен проект необхо-
димия мащаб и да стане попу-
лярен, да не го виждат само 
неговите последователи. 
Междувременно той увекове-

чава с камерата и изразителни-
те лица на колегите си по време 
на репетиции или на организи-
рани под неговото командване 
приятелски фотосесии. Уловил 
е наскоро чудесни кадри и от 
конни състезания, както и въл-
шебни пейзажи от Родопите, 
където е сниман тв сериалът 
„Дяволското гърло”. Епизодите 
в момента се монтират и се 
очаква скоро да излязат на 
екрана на Нова, а Владо раз-
крива, че героят му там – раз-
следващ полицай от Смолян, е 
доста сложен: не просто драма-
тичен, а дори трагедиен образ. 
„Събитията около него са толко-
ва апокалиптични, че ако не 
бях на такива години, в които 
започвам да си правя равно-
сметка на живота, нямаше да 
мога да го изиграя”, признава 
актьорът. Следващото предиз-
викателство пред Владимир 
Карамазов? Иска да продуцира 
голямо телевизионно или фил-
мово начинание. Наясно е, че 
ще стане трудно, ще му отнеме 
доста време, но е сигурен, че ще 
пробва...

трябва човек с обширна аудито-
рия, който да „тестира” проекта 
им за по-пряко общуване в мре-
жата чрез споменатите общно-
сти. „Аз, естествено, бях супер 
щастлив, защото се уча на ужас-
но много полезни неща. Винаги 
търся новото, то ме провокира и 
ми създава усещане, че се 
движа в правилна посока”, 
изтъква асът на Народния теа-
тър. 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 годи-
ни се уверих, че колкото по-до-
бре се отнасяш към публиката 
си, тя ти го възвръща десеток-
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издаде книга. Аз нито съм писа-
тел, нито имам претенции да 
ставам – нямам това само-
чувствие. Не съм се взел толко-
ва на сериозно. В сайта е много 
по-неангажиращо”, казва той, 
макар читателите му да са кате-
горични, че има страхотно перо. 
Владо е забелязал, че в кратки-
те паузи от напрегнатото 
актьорско ежедневие връщане-
то към екзотичните спомени с 
писане го отморява и му дейст-
ва като психотерапия. 
Ще дойде ред да разкаже и за 

двете турнета във Франция, 
които Карамазов наскоро 
навъртя само за месец – в 
Тулуза с постановката на Галин 
Стоев „Танцът Делхи” по пиеса-
та на Иван Вирипаев и в Париж 
с „Богът на касапницата” от 
Ясмина Реза под режисурата 
на Антон Угринов. Всъщност 
Владо е гастролират в родината 
на Молиер още с „Казанова” на 
Диана Добрева преди няколко 
години – за месец на фестивала 
в Авиньон, в столицата и в 
други градове. „Там оценяват 
високо нашия театър и го гле-
дат като нещо извънземно, 
защото техният е доста по-ску-
чен, без въображение, базиран 
единствено на текста”, комен-
тира актьорът. След представя-
нето на „Танцът...” той получа-
ва писмо от 18-годишна фран-
цузойка, която му признава, че 
този спектакъл е променил 
живота й, отговорил е на нейни 
страхове и терзания, дал й е 
лек... „Ровила е в Интернет, 
намерила ме е, влязла е в сайта 
– значи съществуването му има 
смисъл. Чудесно е млад човек 

Владо поддържа 
сайт, блог
и собствена 
общност във Viber
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ратно. И си казах, че ще инвес-
тирам време в общуването с 
нея, защото е важно за моята 
професия”, отбелязва един от 
най-красивите родни актьори, 
осъществил преди дни дебютно-
то си чат интервю в публичния 
канал на приложението. В него 
доста са го питали за експеди-
циите му из няколко континен-
та и той обещава, че в сайта му 
ще има 

специална територия 
за неговите пътеписи

Малайзия вече се е класира-
ла. „Имах идея да издам книга, 
нещо като наръчник за всички 
дестинации, които съм посетил, 
но се отказах, защото кой ли не 
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