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Borislav Milovanović 
 

vabita na ogled fotografske razstave 
 

 
 

Razstava bo odprta za ogled od 9. 4. do 5. 5. 2021, 
v času odprtja občinske knjižnice. 
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O RAZSTAVI 
 

Borislava poznam kot človeka, ki se rad čustveno poveže v odnosu z drugimi ljudmi. 

Zelo rad ima dobro družbo in pozitivne ljudi, ki se znajo pošaliti.  Tako, kot se rad 

druži z ljudmi, jih tudi rad ujame v svoj objektiv. 

Tokratna razstava nam prikaže fotografije iz dvakratnega potovanja po Kitajski.  

Največ fotografij je nastalo v mestu Hangzhonu, nekaj v Guangzhou, Lianshanu. Dva 

posnetka sta iz Macaa in Honkonga.  

Azija je značilna po svoji barvitosti. Bora se je osredotočil na fotografiranje ljudi na 

ulici. Večina posnetkov je bila narejena na tržnicah, nekaj pa tudi v bolj postranskih 

ulicah. Zelo lepo je ujel delovne potrete, ki nam prikažejo značilnosti dežele. Nekaj 

posnetkov je napravil kot paparazzo, pri večini pa je moral s portretiranci navezati 

stik. To ni tako lahko, saj starejši ljudje ne znajo tujih jezikov. Tu pride v poštev 

govorica telesa, da pridobiš dovoljenje portretiranca za fotografiranje. Iz svoje 

izkušnje vem, da včasih ni lahko. Kitajci se mi zdijo bolj vase zaprti in se redko 

nasmejijo. Zato me pri Borovih fotografij fascinira, da je večina portretirancev 

nasmejanih, kljub svojemu težkemu delu. Fotografije nimajo samo dokumentarne 

vrednost, ampak tudi umetniško. Barvno in kompozicijsko so uravnotežene. Najbolj 

sta mi zaradi svoje šaljivosti všeč portretiranec z malo prevelikimi zobmi in mali 

možic, ki nosi deblo tri krat daljše od njega.  

Boru iskrene čestitke za razstavo. Res škoda, da se zaradi korone ne more udeležiti 

odprtja razstave. 

Sandi Novak; MF FZS, EFIAP 

 

 

 

 
 

Borislav Milovanović 

 
Rojen leta 1963 v Boru v Srbiji. Po 
poklicu diplomirani inženir strojništva. 
Zaposlen je v DDOR Novi Sad kot 
ocenjevalec škode. S fotografijo se je 
začel ukvarjati leta 1977. Doslej je 
sodeloval na več kot 500 kolektivnih 
razstavah (300 pod okriljem FIAP) in 
prejel več kot 300 nagrad in pohval. 
Izvedel pet samostojnih razstav v Boru, 
Novem Sadu (razstavni center FIAP), 
Kragujevcu, Lechangu na Kitajskem in v 
Aknariju v Turčiji. 
 

Imetnik naslovov F1 FSS, EFIAP/D1, 
ESFIAP, EPSA in GPU CR3. 
Na seznam 10 najuspešnejših avtorjev 
Foto zveze Srbije se je uvrstil leta 2014, 
2015, 2016, 2019 in 2020. 
 

V Fotozvezi Srbije je bil 3 leta komisar 
za sodelovanje s tujino. 

 
V sodelovanju z Narodno knjižnico v Boru je v okviru Narodne knjižnice ustanovil 
razstavni center, kjer so doslej potekale številne kolektivne razstave fotoklubov 
Donava in Balkan, pa tudi samostojne razstave avtorjev: Branislav Brkić (Beograd) , 
Petar Sabol (Čakovec, Hrvaška), Boro Rudic (Skopje, Makedonija), Vanda in Klemen 
Klemenc (Jesenice, Slovenija), Dejan Angelovski, Gligor Maksimovski, Filip Ilievski 
(Kumanovo, Makedonija) 
 

V sodelovanju z Udruženjem građana Village iz Bora je pomagal pri organizaciji 
uspešnega mednarodnega Fotosafarija Dobra i loša zemlja. 
Z Udruženjem građana Bor 030 je uspešno organiziral Foto šolo z imenom Mladinski 
foto aktivizem. 
 

S Fotoklubom Donava je organiziral 32 razstav pod pokroviteljstvom FIAP in PSA. 
Ocenil je več kot 200 razstav v Srbiji, Sloveniji, na Kitajskem, Finskem, Norveškem, v 
Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem, v Bosni, Črni gori, Makedoniji in 
Bolgariji. 
 

Ustanovitelj in predsednik Donavskega mednarodnega fotografskega združenja 
(DIPA). 
 

   
 


