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Благой Анев се занимава с графичен дизайн 
от близо десет години и работи в сферата 
на рекламата от 2006 година. Наследил око-
то на фотограф от своя баща, той актив-
но се занимава с художествена и рекламна 
фотография. Това обаче, което не спира да 
го вълнува през всички години на професио-
нална реализация е световното измерение на 
българската култура и нуждата от нейното 

популяризиране.

Непознато за широката публика, творчест-
вото на младия специалист е пропито от 
духа на традициите и запечатано със сред-
ствата на съвременното изкуство. Ето защо 
за нас е интересно да разберем повече за него-
вата работа и страст към културното на-
следство на България. 

НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България



 http://nauka.bg 7

Попитахме го какво го привлича в 
българските традиции и култура.
- Многообразието, това че във всеки район, 
във всяко градче или селце на страната мо-
жеш да намериш нещо уникално и неповто-
римо. 

Кои български традиции сте уловил 
до момента? Срещат ли се подобни и 
извън пределите на страната? 
-  В началото на тази година бях на меж-
дународния кукерски фестивал „Сурва” в 
Перник и там направих серия от снимки на 
участниците. Част от тях публикувах в един 
международен форум за изкуства, породиха 
дискусия и се оказа, че кукерски костюми се 
срещат и в Германия, Испания, Гърция, Ру-
мъния...

Могат ли рекламата и изкуството да 
вървят ръка за ръка? 
- Могат, разбира се. Умелото използване на 
похватите на изкуството води до максимал-
но добри постижения в рекламния бизнес.

Какво трябва да се направи, за да 
се популяризират паметниците на 
България? 
-  Смятам, че аз не съм пионер в това, което 
съм решил да правя и не искам да бъда. За-
дачата, която съм си поставил е да съхраня 
тази „малка” част от българското културно 
наследство в един интерактивен архив за 
следващите поколения и за хората, извън 
пределите на страната, които се интересуват 
от богатството на човешката история. 
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Какво по-специално бихте искали да 
постигнете в тази насока ? 
- Имам идея да събера културно-историче-
ските паметници на България в един общ 
архив, до който могат да стигнат всички лю-
бознателни хора, които се интересуват от 
историята на нашите земи. В момента съм в 
процес на сформиране на екип, с който да 
постигнем тази нелека задача. Като част от 
реализацията на този мой проект ще изпъ-
кне сътрудничеството ми с БГ Наука, като 
поетапно ще представяме на читателите па-
метници и исторически данни за тях. Друг 
човек, който застава зад тази идея е баща 
ми Борис Анев, фотограф-художник, който 
дълги години работи върху това да покаже 
образа на българина и българското с израз-
ните средства на фотографията и осъщест-
вява това с редица фотоизложби на тази те-
матика.

Списание „Българска Наука“ и 
Благой Анев започва проект за 
заснимане на български паметници 
от цялата страна. 
Очаквайте от септември!

Творчество:
http://www.behance.net/bulgair
За контакт:
blagoi.anev@gmail.com
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