
 

 
 

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE 
Foto galerija na Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4 

 
 

Vas vabi na ogled fotografske razstave 
 
 

Moja narava 
 

Enesa Pivača 
 
 

Fotografa 2. stopnje Fotografske zveze Slovenije 
 

člana 
 

Fotografskega društva Jesenice 
 

Razstava bo na ogled  

od 24.8.2022 do 20.9.2022 

 
 

 

 

 

 



 
 
Avtor o sebi 

 
 

Sem Enes Pivač rojen 7.1.1963 na Jesenicah. Obiskoval sem osnovno šolo 

Prežihov Voranc, kjer sem bil pri tehničnem pouku prvič seznanjen s fotografijo. Le 

tega je vodil gospod Tomo Surjan, ki me ni naučil le osnov fotografije, temveč tudi 

navdušil zanjo. Po osnovni šoli sem za nekaj časa opustil fotografijo. Za objektiv 

sem se vrnil po rojstvu hčera. Tehnika je v tem času napredovala, zato sem iz 

analogne prešel na digitalno. Leta 2019 sem se včlanil v Fotografsko društvo 

Jesenice, kjer se navdušujem predvsem nad slikanjem narave. Trenutno mi je 

največji izziv »foto lov« na ptice v letu. Meni najljubše lahko vidite danes, na moji 

prvi samostojni razstavi. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
O razstavi 
 
 
Avtor Enes Pivać se nam na tokratni razstavi predstavi z naravoslovno tematiko. 

Na razstavi prevladujejo predvsem ptice. Dodal je nekaj drugih odlični fotografij 

živali in rastlin.  Fotografije za razstavo so načrtno delo parih let. Enes je dodobra 

preučil lokacije, okolje in navade ptic pri tem mu je najbrž pomagal društveni 

prijatelj Marko. 

Motivi na razstavljenih fotografijah so kompozicijsko uravnoteženi. Barvni kontrasti 

sovpadajo z zgodbo fotografije in ji dajejo poseben čar. S pravilno tehniko 

fotografiranja izstopajo motivi, ozadja pa so večinoma zabrisana in nemoteča. 

Posebej pa me navdušuje, da Enes zna narediti dobro črno belo naravoslovne 

fotografijo, kar ni tako lahko, saj nas prevečkrat premamijo žive barve v naravi. 

Fotografije imajo odličen kontrast in zelo dobro osvetlitev. Avtorju se pozna, da je 

še iz časov, ko smo fotografirali na črno bele filme.  

Njegove fotografije niso samo statične razglednice, saj so večinoma dinamične. 

Vsaka izmed njih ima v sebi svojo zgodbo in je nekaj posebnega. S tokratno 

razstavo Enes nakazuje, da bo postal priznan naravoslovni fotograf. Zato le 

pogumno  naprej po začrtani poti. Iskrene čestitke avtorju ob prečudoviti razstavi. 

Sandi Novak, MF FZS, EFIAP 

 


