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Поглед
към красиво езеро
близо до
Перник

Два кадъра от Азорските острови. Вдясно е от остров
Терсейра, а делфините са близо до остров Пико. Походът
за наблюдението им в Атлантическия океан е една от
туристическите атракции там.

Снимките

Карамазов снима Теодора
Духовникова в Рим, докато
двамата са там, за да представят “Дяволското гърло”.

на Владо
Карамазов
Продуцентът
Евтим Милошев държи
клапата на
“Откраднат
живот”.

На снимката
вляво е Христина Апостолова - жената
на Милошев и
главен сценарист на сериала.
СНИМКИ:
ВЛАДИМИР
КАРАМАЗОВ

Луиза Григорова-Макариев малко след като е играла “Идеалният
мъж” в Народния театър.

Конни
надпревари
на тазгодишния 3 март.

В

ладо Карамазов отдавна
показа артистичния си талант - изигра десетки роли
на театрална сцена, доказа се и в
телевизията, като се превърна в
една от големите звезди у нас.
От няколко години обаче развива друга своя страст - фотографията.
Карамазов е истински пътешественик, видял доста екзотични места по света, а навсякъде, където отива, не пропуска и
да прави снимки. Но като всеки
турист - съвсем любителски.
Преди две години отива в
района на Родопите за снимки-

Най-обича пред
обектива му
да има хора
те на новия сериал “Дяволското
гърло”, в който изпълнява
главната мъжка роля на разследващия полицай Филип Чанов. Заговаря се с режисьора
Павел Веснаков за фотографията и той го насърчава да
продължава да снима, като му
дава и някои практични съвети казва му дори каква апаратура

Карамазов е работил по различни постановки с режисьорката Диана Добрева. двамата
са приятели от години.

да си вземе.
Не след дълго Карамазов
прави своя интернет страница.
В нея, освен да публикува новостите около себе си, иска да пуска и свои пътеписи, придружени с негови авторски кадри. А
това е още един стимул да започне да се вглежда все по-професионално в снимките си - вече търси по-специализирана
апаратура, учи се да обработва
кадрите с компютърни програми. И не спира да фотографира своите близки и колеги, красиви гледки, на които попада.
Сам казва, че най-интересно

Кадър на една
от най-емблематичните забележителности във
Франция - Каркасон, приказния град замък.

му е да снима хора, защото в тях
има най-голямо предизвикателство. “Природата не ти мрънка,
но хората го правят. Харесва ми
да снимам жени, защото те постоянно мрънкат и все нещо не
си харесват, което си е предизвикателство. И всъщност благодарение на това, че мрънкаха, аз се научих на много неща...
Искам да науча толкова много
неща, а фотографията е като
бездна”, разказа преди време
Карамазов пред “24 часа”.
Ето някои от кадрите му, които той сам публикува в страницата си във фейсбук. (24 часа)

Карамазов снима колегите си Юлиан Вергов и Неда Спасова в сцена от “Откраднат живот”.

Слънцето се показва над
родопското село Стойките.

Танцьори радват туристите на остров Пико.

