
Владимир КарамазоВ
Образование:	 висше,	актьорско	майсторство,

	 НАТФИЗ	в	класа	на	проф.	Н.	Сейкова;

Театрални роли в Народния театър:	 Ромео	в	“Ромео	и

	 Жулиета”,	Валентино	в	“Както	ви	е	угодно,

	 или	Дванайсета	нощ”,	Флоризел	в	“Зимна	приказка”

	 и	Рос	в	“Макбет”	от	У.	Шекспир,	Леандро	в	“Кралят	елен”

	 от	К.	Гоци,	Мейкъл	в	“Магбед”	от	Й.	Йонеско,	Иван	Сенебирски

	 в	“Албена”	от	Й.	Йовков,	Хоров	в	“Службогонци”

	 по	Ив.	Вазов	в	Народния	театър	“Иван	Вазов”;

Награди:	 номинация	за	“Аскеер”	за	изгряваща

	 звезда	през	2003	г.	за	ролята	му	в	“Албена”	на	Йовков.

аКо няКой ти Каже, че ще си Купи 

Mercedes или BMW, да знаеш, че 

тоВа е чоВеК без мнение.
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В един момент 
дори някои от 
участниците 

заплашиха, че 
ще се самоубият, 
ако не им дадем 

храна.

з а вд л ао н АВладо Карамазов:

равняват	го	с	Ален	Делон,	наричат	го	
секссимвол,	жените	го	нападат	с	букети	
(и	не	само)	за	неколкостотин	лева…	

“Секссимвол,	това	е	смешно”,	категоричен	е	Владо.	Не	
знам	дали	е	искрен,	или	е	добър	актьор,	но	е	готин	пич	
(не	ме	разбирайте	погрешно).	Моя	колежка	искаше	тя	
да	направи	интервюто,	но	в	половината	от	въпро-
сите	й	фигурираше	думата	“секс”.	Затова	реших	аз	
да	се	заема	със	задачата	да	интервюирам	може	би	
най-актуалното	име	в	момента.	Владимир	Карамазов	
нахлу	в	общественото	полезрение	с	пиратската	визия	
на	Джони	Деп	от	екрана	на	bTV	в	ролята	му	на	водещ	
на	“Сървайвър:	Експедиция	Робинзон”.	Интервюирам	
е	погрешна	дума,	защото	с	Владо	си	говорим	сякаш	
се	познаваме	от	детството.	И	понеже	от	театър	
не	разбирам,	правя	справка	с	google.com,	където	прочи-
там	констатацията,	че	Владо	може	да	прави	чудеса	
на	сцената,	без	да	доскучае	на	зрителите	нито	за	ми-
нута.	Бурно	отрича,	че	е	лицето	на	т.	нар.	нова	вълна	
в	театъра,	като	ми	изброява	поне	15	имена	на	негови	
колеги	от	Народния,	начело	с	Деян	Донков,	Юлиян	
Вергов…	“Сървайвър”	обаче	го	изстреля	в	народното	
полезрение.

Как се стигна до избора ти за водещ на “Сървай-
вър”?

Не	мислех,	че	bTV	ще	прави	втори	Survivor,	но	изнена-
дващо	за	мен	ми	се	обадиха	с	покана	за	кастинг.	Честно	
казано,	винаги	съм	искал	да	участвам	в	подобно	преда-
ване,	но	не	като	водещ,	а	като	участник.	В	началото	не	
мислех,	че	това	е	сериозно,	но	се	оказа,	че	бъркам.

Имате ли конфликт с Евтим Милошев?
Е,	не,	истина	ли	е	това?	Къде	си	го	прочел?	(източ-

никът ми се нарича www.google.com)	Не	мога	да	разбера	
защо	и	как	се	случват	тези	неща	в	България,	защо	вина-

ги	се	търси	под	вола	теле.	Не	само	че	нямаме	конфликт,	
но	с	Евтим	станахме	страшно	близки	по	време	на	пре-
стоя	ни	на	острова.	Винаги	съм	се	пазил	от	телевизи-
ята,	защото	смятах,	че	телевизионерите	са	друг	тип	
хора.	Когато	Евтим	ми	каза,	че	са	избрали	мен,	доста	
време	мислех	дали	да	се	отпусна	с	тези	хора,	дали	ще	
се	получат	добри	взаимоотношения.	В	крайна	сметка	
Евтим	се	оказа	много	готин	човек,	ако	не	беше	той,	
нямаше	да	мога	да	се	справя	с	поставените	ми	задачи.	
Той	ми	повярва,	подкрепяше	всяко	мое	решение	-	вярно	
или	не.	Бих	се	навил	да	повторя	нещо	подобно	само	ако	
съм	в	екип	с	него.	Сега	продължаваме	да	се	срещаме	
всеки	ден,	така	че	няма	абсолютно	никаква	истина	в	
това,	че	сме	в	конфликт,	напротив.

В едно интервю казваш, че телевизията прави ев-
тина популярност и не искаш да те свързват с нея. 
Сега също потвърждаваш част от тази си позиция, 
защо тогава се яви на кастинга?

Защо	ми	трябваше	да	го	казвам	това.	Сега	ходи	
обяснявай…	Същото	като	да	убедиш	някого,	че	нямаш	
сестра…	знаеш	за	какво	говоря.	Продължавам	да	съм	на	
същото	мнение	за	телевизията,	но	с	участието	ми	в	
“Сървайвър”	наистина	не	съм	търсил	евтина	популяр-
ност.	Истината	е,	че	винаги	съм	искал	да	участвам	
в	това	риалити.	Записвал	съм	си	серии	на	чужди	
предавания	на	VHS,	така	че	сметни	преди	колко	години	
е	било	това.	Още	ги	пазя.	Оказа	се,	че	съдбата	реши	
да	не	съм	участник,	а	водещ,	за	което	много	се	радвам.	
Наистина	не	очаквах	да	се	вдигне	толкова	голям	шум.	
Знаех,	че	ще	е	твърде	комерсиално.	Отказвал	съм	
много	ангажименти,	свързани	с	телевизията,	но	заради	
“Сървайвър”…

Всичко ли беше сценарий?
Не,	напротив,	малка	част	беше	сценарий.	По	принцип	

за	всеки	един	ден	имаше	конкретен	сценарий,	но	започ-

неха	ли	снимките,	се	случваха	коренно	различни	неща	
от	предварително	предвидените.	Така	че	се	налагаше	
да	импровизираме	и	да	действаме	според	конкретния	
случай	и	това	е	една	от	причините	да	смятам,	че	се	
получи	много	добре.

Как се промени животът ти след старта на това 
reality show?

Станах	по-известен	може	би,	въпреки	че	това	не	ми	
се	нрави	много.	Харесвах	известността	си,	но	само	в	
театралните	среди,	а	сега	е	по-различно.	Ето	този	бу-
кет	(показва	ми	огромен	букет	с	червени	рози),	сигурно	
струва	над	100	лв.	Този	букет	ми	го	подари	една	жена,	
която	ме	преследва	по	постановки,	а	това	ме	притес-
нява.	Не	знам	защо	жените	са	способни	на	такова	нещо,	
един	мъж	никога	не	би	направил	подобно	нещо.

В кой момент ситуацията на острова излезе 
извън контрол?

В	момента,	в	който	участниците	останаха	без	
храна	12	дни.	Наистина	беше	страшно	и	трябваше	във	
всеки	момент	да	следим	за	физическото	им	състояние.	
Наистина	беше	екстремно.	В	един	момент	дори	някои	
започнаха	да	заплашват,	че	ще	се	самоубият,	мани-
пулираха	репортерите	само	и	само	да	им	дадат	нещо	
за	ядене,	но	на	12-ия	ден	лекарите	решиха,	че	това	е	
лимитът	на	човешките	възможности,	и	започнахме	да	
ги	подхранваме	преди	игрите.

Какво остана зад кадър?
Остана	случката,	в	която	участниците	нападнаха	

лагера	ни	и	откраднаха	храната.	И	то	не	защото	не	
искахме	да	я	включим,	а	защото	това	се	случи,	докато	
операторите	спяха	и	просто	не	беше	заснето.	След	
това	всички	спяха	с	камери	в	ръка,	но	подобно	нещо	не	
се	повтори.	

Колко струва “Експедиция Робинзон”?
Не	знам,	това	е	конфиденциална	информация,	която	

BMW и Mercedes 
са за хората без мнение
Владо е луд на тема Alfa Romeo, атаките на нежния пол леко го притесняват, след 
като стана суперпопулярен с участието си в “Сървайвър”, а театърът си остава 
неговата любов въпреки лесно постижимата слава, гарантирана от телевизията
2 Пламен Георгиев ¤ Личен архив, Тони Тончев  georgiev@motorshow.bg
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з а вд л ао н А Владо Карамазов:

не	достига	до	мен.
Добре,	предположи	тогава.
Милиони.	Не	знам,	да	речем	10	милиона.
Ще се справи ли “Сървайвър” с конкуренцията на 

“Пълна промяна” и “Островът на изкушенията”?
До	момента	думата	рейтинг	е	била	доста	далеч	от	

мен,	да	кажа,	че	не	ме	е	интересувала.	Но	сега	естес-
твено	това	е	важно.	Доколкото	знам,	“Сървайвър”	бие	
“Пълна	промяна”	с	голяма	разлика,	а	“Островът	на	изку-
шенията”	не	мога	да	коментирам,	защото,	първо,	не	е	
започнал	и	второ,	въобще	не	съм	запознат	с	формата	
на	това	предаване.

Бие с много, но по коя пипълметрия? Двете теле-
визии си имат отделни…

Да,	прав	си.	Сведенията	ми	са,	че	и	по	едната,	и	
по	другата	“Сървайвър”	бие	“Пълна	промяна”,	като	по	
другата	разликата	е	доста	по-малка.	Това,	което	знам	
със	сигурност,	е,	че	направен	ли	е	добре,	нито	един	друг	
формат	не	може	да	се	мери	със	“Сървайвър”.

Добре тогава - добре ли беше направен вторият 
сезон?

Смятам,	че	беше	направен	много	добре,	защото	се	
поучихме	от	грешките	на	първия	сезон.	Естествено,	
може	да	има	някои	пропуски,	защото	американците	
правят	тези	52	дни	в	16	епизода,	а	ние	в	52.	Това	го	
налага	малкият	пазар	у	нас	и	невъзможността	с	по-
малко	серии	да	се	върнат	вложените	средства.	Така	се	
рискува	някои	епизоди	да	са	разводнени.	Опитахме	се	
да	избегнем	подобно	нещо	и	до	момента	съм	доволен	
от	резултата.	Все	още	се	монтира	предаването	и	

се	надявам,	че	режисьорите	няма	да	са	притиснати	
от	времето	и	ще	се	избягнат	някои	компромиси.	Но	
останат	ли	нещата	на	това	ниво	в	момента	-	вторият	
сезон	ще	е	много	успешен.

Защо още нямаш изяви в киното? Не те ли влекат 
доста по-големите хонорари?

Ако	говорим	за	българско	кино,	то	там	хонорарите	
не	са	кой	знае	какви.	Иначе	в	западните	продукции,	кои-
то	се	снимат	у	нас,	може	да	се	вземе	някоя	второсте-
пенна	роля	или	да	участваш	в	някоя	масовка,	а	това	не	
ме	интересува.	Харесвам	киното	и	ако	се	снимам,	няма	
да	е	заради	по-високия	хонорар.

Как се почувства, като ти признаха, че си станал 
част от еротичните сънища на една жена?

И	това	го	казах	в	едно	друго	интервю	и	сега	съжа-
лявам.	Не	знам,	странно.	При	една	от	срещите	ми	с	
участниците	всички	мълчаха	и	се	подсмихваха.	Попитах	
ги	какво	е	станало,	а	жените	се	разсмяха	и	ми	казаха,	
че	всички	са	ме	сънували.	Не	знам	защо.	Предполагам,	
че	това,	че	бях	по-спретнат,	добре	облечен,	а	при	тях	
хигиената	беше	позанемарена	заради	условията,	е	
отприщило	някакви	асоциации.

Ти ли си новият секссимвол?
Подобна	констатация	в	България	ми	звучи,	меко	ка-

зано,	смешна.	Преди	така	наричаха	Деян	Донков	и	с	него	
си	викахме	“символе”.	Може	би,	ако	си	някой	като	Брад	
Пит	например,	жена	ти	се	казва	Анджелина	Джоли,	
живееш	в	имение	за	милиони	и	не	се	снимаш	за	по-малко	
от	$15	млн.,	предполагам,	че	може	да	бъдеш	наречен	
секссимвол,	но	това	у	нас	не	върви.

Караш Alfa Romeo, явно разбираш и от автомобил-
на красота…

Не,	не	мога	да	кажа,	че	съм	експерт	в	областта,	
но	наистина	се	влюбих	в	Alfa	GTV.	Допреди	година	за	
мен	автомобилите	бяха	като	дърветата	-	някаква	
природна	даденост,	на	която	не	обръщах	почти	никакво	
внимание.	Но	откакто	си	взех	Alfa-та,	направо	се	
влюбих	в	нея.	Юлиян	Вегров	има	голяма	“вина”	за	това,	
той	ме	свърза	с	един	човек,	който	внася	коли.	Един	ден	
ми	се	обади	и	ми	каза,	че	ми	е	купил	кола.	“Ама	чакай	
малко,	каква	кола,	не	искам	кола.”	“Аз	съм	я	купил,	ела	да	
я	вземеш.”	И	наистина,	като	я	видях,	се	влюбих.	Не	само	
това,	но	вече	си	купувам	списания,	търся	информация	
за	новите	модели	на	Alfa,	купих	си	страхотни	лети	
джанти	за	нея…	(започва разпалено да ми обяснява за 
Pininfarina и дизайн, но го прекъсвам, това го знам).

Секс в автомобила?
Не	(усмивка),	в	Alfa-та	не,	много	е	тясно.	В	джипката	

имаше	повече	място	:).
Ако допуснем, че имаш 1 млн. на разположение, 

какво би си купил?
Ще	си	купя	Maserati	Quattroporte	(показва ми го от 

списанието, което му занесох)	и	един	GranSport,	супер	
е.	Ако	някой	ти	каже,	че	ще	си	купи	Mercedes	или	BMW,	
да	знаеш,	че	това	е	човек	без	мнение.	И	това,	че	Alfa	
Romeo	се	чупели,	са	пълни	глупости.	За	една	година	не	
съм	имал	никакъв	проблем	с	моята	кола.

И за финал - коя е следващата роля на Владо 
Карамазов?

Репетирам	за	“Празникът	на	Бакхус”	на	Щницлер.	


