
Овде почива надреализмот

„Мојата постапка во фотографирањето ме води од субјективна репортажа на јавните места до откривање на еден графизам, 
знак или симбол во природната средина“

Guy Foulon

Ma démarche en photographie va du reportage subjectif dans les lieux publics à la découverte d`un graphisme, signe ou symbole en 
milieu naturel”

ПРОТРЕТ НА УМЕТНИКОТ

Ги Фулон - вечен трагач по симболи, знаци...

На 19 август светот го одбележува 168-от роденден на фотографијата.
На тој ден во 1839 година Луј Араго ги известил уважените членови на Француската академија на науките, а во исто време и сето човештво дека е роден еден нов 

медиум - фотографијата.
Самиот збор фотографија претставува француска кованица од грчките фотос и графеин  што буквално би значело цртање со помош  на светлината, а за такво 
цртање , одн. сликање со помош  на светлината ни е потребна камера опскура, темна камара или поедноставно кутија одвнатре темна, со еден малечок отвор 

низ кој би влегувала светлината, за која знаел дури и Аристотел и ја опишал во своите дела  уште во четвртиот век  пред нашата ера, но требало да минат 
многу години, десетлетија, векови и милениуми , а тој мал уред наречен камера опскура  да стане главен дел на еден фотоапарат, со што  фотографијата  стана 

достапна секому од нас и пред чии објективи сè си има своја вредност .
Фотографијата – чудесен, иако во сржта документарен феномен, влезе и во семејството на уметностите како артефакт / sui generis /, за да би , во рамките на 

тежбите и стремежите  на различни авторски интересирања,  станала инструмент на различни типови и модели на  уметничката пракса. 
Фотографијата со која се сретнуваме на секој агол, во секој миг-дали преку весник, книга, албум, рекламно пано..., наизглед едноставна, макотрпно се раѓала, а 

исто така и стасувала, зреела... `И придонела на науката, го  открила невидливото, ги приближила далечните народи , овозможила поглед на скриени катчина од 
човештвото... 

Макотрпен бил патот и на  Ги Фулон на полето на фотографијата. 
Иако потекнува од земјата кадешто фотографијата за првпат го здогледала светот, неговите први чекори на ова поле биле во време-невреме, поточно во 

годините на Втората Светска Војна и окупацијата на неговата земја, кога тешко било да се најде и нешто за јадење 
а камоли , ако смеам слободно да се изразам, за младешко луксузирање, одн. занимавање со фотографија. 

Сосема самоук како фотограф, макар што имал извесни познавања од техника и лабораториска хемија,тој го започнува својот пионерски поход на 14 годишна 
возраст изработувајќи со сопствени раце фотолабораторија, одн. работилница , пред да има можност дури и да поседува фотоапарат. Толку силна била неговата 

желба  во далечната 1941 година, кога напросто бил омагијан од волшебноста на фотографијата. Како минувале годините страста се разгорувала... зреел, 
станувал сè посмел на тоа поле и веќе десетина години подоцна своите дела  за првпат ги изложува на групна поставка во Луцерн, Швајцарија. 

Во 1953 веќе е учесник на престижниот Меѓународен париски салон, па следуваат националните салони поместени во Париската народна Библиотека 1953, 1955, 
1956, 1957...и сè така се нижат години, изложби , па еве стасавме и до 2007 година,  со оваа денешнава  самостојна изложба во нашиот Охрид , секогаш  воден од 
неговото животно кредо- `Мојата постапка во фотографијата оди од субјективната репортажа на јавните места, до откривање на еден графизам , знак или симбол 

во природната средина`.
Љубопитноста кон откривање  нови видици го доведува дури и во нашите краишта. 

Не со воз, не со автобус ами на веспа тргнува од родната Франција кон Балканот, еден за него сосема поразличен свет во сега веќе далечната 1954 година. За 
жал веспата не се покажала верен сопатник во таа пригода, но вториот обид идната година бил поуспешен. Тогаш и разбрал за убавините на Охрид па се решил 
во тaa далечна 1955 да го посети ова мало место, за кое се чул дека претставува неоткриен трезор преполн природни убавини, културни и историски реткости и 
гостоприемливи домаќини. Значи, пак со својата веспа ја минува Франција, Швајцарија, Австрија...сè до Белград, кога решил патот за Охрид да го продолжи со 

авион.
Првата средба со градот, поточно `ртот над Канео, на кој е подигната прекрасната црква посветена на Свети Јован Богослов оставил најсилен впечаток. Но, не 
само тоа, ами тука ја запознава и својата идна животна сопатничка професорката во охридската гимназија  Јорданка Христова, со која повеќе од половина век 

покрај Париз за свој втор дом го имаат избрано токму Охрид. Својата безгранична љубов кон овој питом крај ја има пренесено и врз своите деца, па и на своите 
внуци.

 Да и се вратиме на фотографијата. 
Ги Фулон не е првиот намерник од странство кој дошол и доаѓа да го овекувечува Охрид и неговите жители .

Имало, има и ќе има бројни познати и непознати и фотографи и туристи кои ќе го бараат она различното, несекојдневното, па дури и бизарното според нивните 
сфаќања, да го пренесат на фотографија , па потоа да им го прикажуваат таму некаде на своите, што сè не виделе и не сретнале на своите патешествија по 
светот.  Не! Во фотографиите на Ги Фулон се забележува една слоевитост која го опфаќа сė она што го содржи  поимот  Охрид, и Македонија секако, како  во 
физичка смисла на зборот, така и како почва на која се менувале голем број цивилизации, култури и уметности. Во неговите фотографии присутна е висока 

професионалност, етичност, но и природна фотографска интелегенција со која фотографиите се претвораат во своевидна визуелна атракција .
Ги Фулон има изострено око и чувство за естетско доживување на нештата што нас нè опкружуваат катадневно, но ние заради нашата секојденвна итаница не им 
обрнуваме внимание . На неговите слики ќе приметите исушен чатал од некое дрво над Канео, цркви, зданија архитектурни, старци в парк размуабетени онака од 

простум, слики од верски обичаи, разни пазарџии, занаетчии...луѓе покрај кои поминувате , но на кои не сте им обрнале внимание. 
Ете такви се неговите фотографии . Миг од животот кој молскавично минал покрај нас , виден со неговото око и овековечен со неговиот апарат за да нè сепнат 

и потсетат колку брзо минува времето, а со него и испуштените прекрасни нешта. Ги Фулон, живеејќи паралелно во две различни културни средини, решил 
своите впечатоци оттука да ги спореди со тие од неговиот роден крај. Изложбава претставува ретка можност која укажува на фактот колку и да сме оддалечени 

едни од други сепак сме блиски - и таму и тука живеат луѓе сродни, дрвја слични, цвеќиња исти, паметници и зданија можеби различни, но сепак бесценето 
вредни... Маестро Фулон го красат и многу одлики- пред сè скромност, скоро до незабележителност, но од друга страна пак, него го одликува и професионален 
перфекционизам. Тој е во вистинската смисла на зборот L’ Auteur, што би рекле горделиво французите, т.е. комплетен автор. Сите експонати, од идеја па сė до 

раеализација, па дури и до опремување, ги прави самиот автор во своето ателје, како и секогаш што ги правел било за бројни групни или самостојни изложби. Тој 
е еден од оние `последните Мохиканци` којшто целиот процес на создавање фотографија сака да мине низ неговите сопствени раце, сметајќи дека авторството 

не е обично `чкрапање` со фотоапаратот, туку и развивањето на негативот, одбирањето фотохартија и копирањето, развивањето на сликата, сушењето ... 
што подразбира обликување на секој квадратен сантиметар на позитивот, па дури и сечењето паспарту во соодветен тон со фотографијата, се разбира пак со 

сопствените раце. Тој дури комплетно го осмисли и каталогот што го држите во рацете- од изборот на фотографиите, нивниот распоред, распоредот на текстот, 
нијансирањето на позадината со `оловна` боја... Комплетен l’auteur!

 Во неговиот плодороден повеќедецениски живот изработил стотини, па и илјадници фотографии, од кои голем број биле изложени на изложби во 
неговата земја и низ светот. Соработувал на голем број фото-монографии а негови фотографии среќаваме и на кориците од разни книги, кои не ја третираат само 

фотографијата. Разбирливо е дека вака вложениот труд 
му донел и бројни награди и признанија од кои  ќе ја споменеме онаа престижната на парискиот `Есенски салон ` во 2005.

 Ги Фулон им е познат на љубителите на фотографската уметност во Македонија по двете изложби организирани преку Францускиот културен 
центар во Скопје: во 1999 год. 

на тема Македонија-Франција, поместена во уметничката галерија Даут-Пашин амам, и втората  на тема `Хумористични фотографии` која од април 2001 па до 
февруари 2002 во организација на Народната и Универзитетска библиотека од Скопје беше прикажана во повеќе градови низ Македонија, се разбира и во Охрид, 

но за жал не предизвика поголем интерес заради познатите случувања од тој период!
 За третото претставување пред македонската публика Ги Фулон го одбра Охрид

и предложи од своето богато творештво шееесетина фотографии на тема Охрид - Париз.
Избраните фотографии покрај високиот уметнички дострел, длабоко допираат во душата кај секој од нас, будејќи за миг спомени за едни времиња минати, 

поскромни, но секако и многу поспокојни и побезгрижни...

Владо Жура , публицист
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