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Преди десет години роденият в родопското градче Велинград Васил Горанов е

поредният художник с неизвестно име и неясно бъдеще, завършил живопис във Факулте
Професионалният му път се променя с един телефонен разговор, в който българи, живеещи в

Истанбул, му поръчват картина. Постепенно името на Горанов се прочува и към него започват д

Горанов си спомня и визитата на руски олигарх, който дошъл в София, за да бъде нарисуван. Ху

Турските му клиенти, предимно корабни магнати, също глезят и посрещат 33-годишния художни
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Горанов смята, че картините му се харесват заради реализма и специфичната атмосфера. "Изоб

Музиката, особено Jethro Tull, и пътуванията в Европа са основният му източник на вдъхновение

Горанов не се срамува от факта, че създава комерсиално изкуство. "То винаги е било такова и е

"Всичко е въпрос на шанс" - убеден е младият художник, който чудесно разбира, че историята м

Васил Горанов подрежда самостоятелни изложби всяка година в рамките на Салона на изкуства
сп"Bulgaria on air"
текст: Бисерка Маркова
фотография: Драгомир Ушев, архив

КЛАСИКАТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО, ИЗГЛЕЖДА, НИКОГА НЯМА ДА ОСТАРЕЕ - З
"Личните светове на всички хора са добри, независимо какви страсти върлуват в тях"
Трумон Капоти, Хладнокръвно

Тайната на успелите не е само, че са стъпили здраво на земята. А че паралелно с това имат бога

Такива неща си мисля, докато с Васил Горанов седим в уютно столично бистро и разглеждам кар
Васил Горанов започва да рисува по поръчка като студент, но е продавал и преди това.
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Завършил е живопис във факултета по изобразителни изкуства на Великотърновския универси

"Рисувам класика, без да съм класичен в истинския смисъл на думата. Вдъхновявал съм се от А
За първи път срещам художник, при това класик, който не се противопоставя на съвременните

"Представи си какво е била Мона Лиза за онова време - аргументира се Васил. - Тя е била и плаз

Това твърдение на Васил получава потвърждение и от негов клиент, фармацевта Огнян Узунов

"Нещата, които се опитват да приличат на други неща, често пъти приличат на нещата повече от
Тери Пратчет, Посестрими в занаята

Още на първата ни среща карам Васил Горанов да отвори няколко пъти .jpg файловете на две к

За да нарисува бала, Васил Горанов гледа няколко пъти Сибирският бръснар: "Въображението

"Ако искаш да оцелееш във Вселена с такива размери, не можеш да си позволиш лукса да имаш
Дъглас Адамс, Пътеводител на галактическия стопаджия

"Богатият човек е богат във всички измерения" - това е впечатлението на Васил Горанов от него
Всъщност звездният миг на Васил Горанов настъпва именно когато Тодор Василев и съпругата
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Българите от Истанбул го запознават с голяма част от днешните му клиенти. Един от тях е турск
Пермският олигарх, разбира се, нямал подобни притеснения.

"Доведоха го направо у нас, искаше да си поръча портрет. Запознах се с един съвсем обикновен
"Приятелство, основано на бизнес, е по-добро от бизнес, основан на приятелство"
Рокфелер

Докато с Васил си говорим, че постоянните му клиенти вече са и негови приятели - "и то такива,

Всичко тръгва от предприемчивия галерист Митко Димитров, който открива Васил, докато худо

Много от клиентите му поръчват портрети. Повечето от тях са членове на масонската ложа в Бъ

За портретите Васил Горанов работи с професионален фотограф, който снима клиента не прос

"Какво е щастието, освен една проста хармония между човека и начина, по който живее"
Албер Камю

Животът на Васил Горанов е низ от приятни случки и срещи с интересни хора. И за онова, което
Питам го какво обича да прави извън рисуването.

"Със сигурност ще обичам да правя много неща, ако имам време, но непрекъснато съм ужасно з
Докато рисува, Васил често слуша джаз или радио. "Това ми е прозорчето към света, защото по

Връзката с живота навън е неговата приятелка, офицер във военно министерство. "Странна ко

Независимо че сякаш не живее в този свят, Васил Горанов е най-големият реалист сред художн

Картините на Васил са такива, каквото е неговото светоусещане, а клиентите със сроден дух са
сп."Его"
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