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Боро Рудић је македонски аутор. Школско образовање је 
добио у Скопљу, где је дипломирао на електро техничком 
факултету. Члан је Фото Клуба Елема из Скопља.
У свом вишедецениском раду, осим уметничке, радио је на 
пропагандној фотографији и на фото-дизајну.
Сарадник је свих већих рекламних агенција у Скопљу, и аутор 
фоторафија у више монографија и књига, као и директор 
фотографије за 30так музичких и рекламних спотова. 
За један од проеката, као део екипе, добитник је Златног 
лава у Кану, једне од најзначајнијих награда из области 
адвертајзинга у свету.

Издао је и две фотомонографије  “Appearing -Disappearing“
и “Exit”.

Излагао је самостално на преко 15 изложби: Истанбул, 
Нирнберг, Солун, Бурса, Крањ, Софија, Лесковац, Параћин, 
Скопље....
Живи и ради у Скопљу.

Проф. д-р Јасна Котеска

ТЕКСТ ИЗ УВОДНОГ ДЕЛА КЊИГЕ EXIT

...Територија Рудића је везана са векторима напуштања, 
зато се књига зове  Exit. Али то није напуштање територије. 
Напуштање је само улаз у нову  територију. Зато на његовим 
фотографијама има знаквова, емисије сигнала , пруга, 
путеваа, корака, улица, улаза, ограда, све су то сигнали 
намењени за трагаоце. Циљ ових сигнала је да буду aux 
aguets, надгледање, они су намењени за добро око, код 
Рудића камера негледа у паници. Рудић хвата наборе 
предела, линије стена, као откривање нове синтаксе 
простора. Фотографије из Exit-a, непортретирају културу, већ 
извесну спектралну димензију реалности, као жуто небо или 
жуто поље код Ван Гога или као трава код Мунка. Ово незначи 
да Рудић иде у другу уметност, у сликарство. Он остаје у 
фотографии, али истовремено је са једним кораком ван ње,
у сликарству је.....

АУТОР

Изложбу Exit сачињавају 40 фотографија направљеним
на ручно израђеним папирима специјално за ову изложбу. 
Фотографије су подељене у 4 групе под именима Entry,
Messages, Exit i Finish.
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