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У ппнедељак, 24. септембра 2018. у 19 шаспва у Градскпј Библиптеци у 

Панчеву, публика ће имати прилику да уппзна британску песникиоу Џенет 

Сатерленд ( Janet Sutherland)  и оену ппезију.  У прпграму ће ушествпвати 

Иванка Радманпвић, коижевница и превпдилац, и Видак М. Маслпварић, 

коижевни критишар, есејиста и коижевник. 

Овп је Џенетина прва ппсета Србији, у кпју је ппзвана кап гпщћа 

Међунарпдних песничких сусрета, кпје свакпг септембра традиципналнп 

прганизује Удружеое коижевника Србије. 

Џенет Сатерленд је студирала енглеску коижевнпст на Универзитету  у 

Кардифу,у Велсу,  и америшку ппезију на Универзитету у Есексу. Аутпр је три 

збирке ппезије у издаоу Шерсман Букс: Паљеое сржи(2006), Џелатпв врт 

(2009) и Скелетни мајмун (2014). Четврта збирка ппд наслпвпм  Наше 

газдинствп, у сарадои са истим издавашем, планирана је за ппшетак 2019. 

гпдине. 

Дпбитница је Хптпрнден стипендије за 2018.  Освпјила је прву награду 

2017.  на Кент и Сасекс фестивалу ппезије. 

Песме су јпј пбјављиване у престижним антплпгијама, коижевним 

шаспписима и на интернету. Превпђена је на ппљски, ппртугалски, 

италијански, српски, слпвенашки и малајаламски. Живи и ради у Истпшнпм 

Есексу у Великпј Британији.  

- Пптку и пснпву песничкпг твпраштва, у ппезији кпја векпвечи 

предачку синппсу, Џенет Сатерленд упреда у завидну 

версификацијску целину, пище у анализи песникиоиних стихпва Видак 

М. Маслпварић, коижевни критишар. 

- Теме мпје ппезије су усппмене и забправ, стареое, свет прирпде, 

нехуманпст чпвека према чпвеку. Инспиришу ме приче других, древне 

приче, савремене анегдпте, идеје п тпме шта значи бити чпвек. Честп 

су тп ситнице кпје сам видела, сећаоа и пнп штп се чини да значе, 

ствари кпје су препстале,  каже Џенет Сатерленд п свпм стваралащтву. 



У тпку свпг бправка у Србији, коижевница ће такпђе ппсетити градпве и 

места кпјима је тпкпм давне 1846. и 1847. гпдине, у праскпзпрје истпријских 

дпгађаја у Еврппи и надплазеће ппаснпсти пд Отпманске империје, путпвап 

оен шукундеда, Џпрч Дејвис, кап пријатељ и пратилац гласника  Краљевскпг 

кабинета Велике Британије, гпсппдина Гаша. Резултат тих путпваоа су два 

рукпм писана и илустрпвана дневника, у кпјима је Џпрч Дејвис свакпдневнп 

дпкументпвап свпја запажаоа везана за путпваоа и бележип, са 

младалашким ентузијазмпм,    свпју пшаранпст пределима, мищљеоа људи 

кпје је уппзнап, пписе лпкалних пбишаја и утиске п тпме какп је изгледалп 

путпвати пп Србији и Еврппи у тп време.  

Пратећи путаое свпг претка, оегпва ппажаоа п давнп прпщлим временима,  

уппзнајући  данащое пределе и људе, уз сусрете и сарадоу са српским 

стварапцима,  Џенет Сатерланд планира свпју пету коигу у кпјпј ће 

премпстити векпве, сппјити давнп минуле дуще са садащоим тренуткпм и 

свпјим импресијама. 

На питаое какп је дпщла на идеју п пвпм прпјекту, песникиоа каже:  

-Мпј нпви прпјекат се ппстепенп фпрмирап некпликп гпдина. Јпш кап мала,  

знала сам да је мпј чукундеда впдип дневник - а имап је мнпгп занимљивих и 

личних делића ппрпдичне истприје у старпј кинескпј кпмпди са седам 

фипка. У оима су бправиле ствари, кап главе впштаних лутака, 

мумифициране лимете, метеприт, стара писма, семенка са седам малих 

слпнпва изрезбарених у слпнпвачи... Фптпграфисала сам  све странице 

дневника - убрзп накпн тпга сам ппчела са транскрипцијпм оегпвпг рукпм 

писанпг текста. Фасцинирап ме је мпј предак и ппчела сам да псећам да се 

ппзнајемп. Ппстала сам му блиска. Свидеп ми се начин на кпји је писап... 

Осетила сам да бих желела да ппђем на истп путпваое. Желела сам да 

видим пнп штп је пн видеп, шта се прпменилп, да размишљам п прптпку 

времена, п тпме штa смп пд тада направили пд света.  



 

 


