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AUSTRALIA - Адванце Аустралиа Фаир*
Наша аустралијска прича 

После 36 сати путовања стигли смо на највеће острво и најмањи континет: 
Аустралију.

У ту аустралијску јесен допутовали смо из раног београдског пролећа. Зар 
је тамо ишта могло бити исто као овде? Макар то било лишће познатог 
европског дрвећа у пределима огромних еукалиптуса, џиновских фикуса 
и другог моћног аустралијског растиња које ваздух чини миришљавим и 
засићеним? 

Попут  softwood-а**, били смо имигранти на том пространом месту где је 
све тако снажно: и сунце, и ветар, и таласи, и облаци, и снови... Заједно 
са осталим новопристиглим становницима, тетурали смо се бескрајним 
улицама и редовима продавница у потрази за мирисима, укусима, 
сећањима. 

Чини се да саме речи нису довољне да испричају наш доживљај Аустралије. 
Можда није случајно што аустралијски староседеоци користе слике да 
пренесу своју историју. Тамо време протиче посебним ритмом, а оно што 
смо у том ритму забележили су фотографије приказане на овој изложби; 
резултат наших покушаја да кроз објектив фото апарата спознамо шта је 
то Аустралија.

На нашим фотографијама нема добро познатих аустралијских икона, 
такозване аустралијане, нема осунчаних бескрајних плажа, сурфовања 
на таласима, торбара, узбудљиве сиднејске луке, црвене земље, ни 
аустралијских староседелаца.

Ово је наша аустралијска прича - 1.100 дана у 50 фотографија.
                                                                                                                                

М.С. & А.Б.

* Када се текст аустралијске химне унесе у Google преводилац, добије се готово 
бесмислен превод са енглеског на српски језик, а име химне Advance Australia Fair 
преведено је као Адванце Аустралиа Фаир. 
** Softwood  (енг) – софтвуд, назив углавном за европско и северноамеричко дрвеће меке 
коре и стабла. 



AUSTRALIA - Адванце Аустралиа Фаир*
Our Australian story

After 36 hours of travelling, we reached the largest island and the world’s 
smallest continent: Australia.

We arrived right into the Australian fall out of an early Belgrade spring. Could 
anything at all be the same there as it was here? For was it only the leaves of 
a European tree species on the territory of huge gum trees, giant ficus trees 
and other powerful Australian plants that make the air scented and thick?

Like softwoods**, we were immigrants in this vast place where everything is 
intense: sun, wind, waves, clouds, dreams ... Together with other newly ar-
rived residents, we roamed endless streets and aisles of stores in search for 
smells, tastes, memories. 

It seems that words are not enough to describe our experience of Australia. 
Perhaps it is no coincidence that Australian Aborigines use images to tell 
their stories. In Australia, time has its very own rhythm and what we have 
recorded in that rhythm are photos shown in this exhibition; the result of our 
endeavours to use the photo lens to perceive what Australia is. 

Our images do not show popular Australian icons, the so-called Australiana, 
no sunny beaches, marsupials, no exciting Sydney Harbour, the red soil or 
Australian Aborigines.

This is our Australian story, 1.100 days in 50 photos.

M.S. & A.B.

* When the text of the Australian National Anthem is put into Google Translate, what comes 
out is an almost absurd text in Serbian, and the name of the anthem Advance Australia Fair 
is only rewritten in Serbian Cyrillic: Адванце Аустралиа Фаир. 
**A softwood – term used for mainly European and North American trees with soft bark and 
trunk.
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