Klarisa JOVANOVIČ (Ptuj, 1954) je poetka, hudobníčka a prekladateľka. Vyštudovala francúzštinu
a porovnávaciu literárnu vedu, prekladá z gréčtiny, francúzštiny, taliančiny i jazykov niekdajšej
Juhoslávie. Z prekladov spomeňme antológie gréckej a tureckej literatúry 20. storočia, antológiu
gréckej poviedky, román Ministerstvo bolesti Dubravky Ugrešić a početné diela gréckych
i macedónskych autorov a autoriek. Ako hudobníčka je aktívna od 90. rokov, vystupuje (spieva)
za sprievodu gitary alebo s hudobnou kapelou Della Segodba. Venuje sa najmä zhudobňovaniu
poézie a úprave ľudových piesní, slovinských aj inonárodných, predovšetkým južnoslovanských.
Autorsky debutovala r. 2007 poémou Zgiban prek Mure (Cez Muru poskladaný), nasledovali zbierka
Banket a kniha haiku Kimono, na otip (Kimono, hmatom), ktorá, podľa autorky doslovu, obsahuje
patinu starodávneho. Haiku sa tu približuje stredomorskej mentalite a zbavuje svojich tradičných
spôn, v jeho strede, paradoxne, stojí oslava osobnosti človeka. V r. 2018 vyšla komponovaná
cyklická báseň Izgnana (Vyhnaná), poetka sa v nej sústredila najmä na otázky (straty) identity.
Jerneja JEZERNIK (Celje, 1970) je prekladateľka, redaktorka a spisovateľka. Vyštudovala slovinský
jazyk a literatúru v Ľubľane a je autorkou dvoch biografických kníh o cestovateľke, ktorá
precestovala celý svet, slovinskej spisovateľke píšucej v nemčine: Alma M. Karlin – svetoobčianka
a Nie som iba polovičný človek – Alma M. Karlin a muži jej života. Založila edíciu „S Almou do sveta“,
pre ktorú prekladá Karlinovej diela z nemčiny do slovinčiny a sama ich aj vydáva vo svojom
vydavateľstve. V Národnej a univerzitnej knižnici v Ľubľane a v Berlínskej štátnej knižnici skúma
Karlinovej literárnu pozostalosť a jej tvorbu promuje doma i v zahraničí. Ako redaktorka
a prekladateľka sa venuje najmä nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúre. V Klagenfurte
pracuje vo vydavateľstve Wieser a spolupracuje najmä s Rádiom Agora (ktoré vysiela v nemčine
aj slovinčine pre slovinskú menšinu v Rakúsku), pripomeňme aspoň jej relácie „Literárne rozhľady“
a „100 frauen. slowenische literatur / 100 žien. slovinská literatúra“. Je v užšom vedení
Ženského výboru Slovinského centra PEN Mira.
Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR (Bratislava, 1960) je slovenská a slovinská autorka, prekladateľka
a literárna vedkyňa, ktorá pôsobí aj ako vydavateľka, editorka, redaktorka a organizátorka kultúrnych
podujatí. Vyštudovala filozofiu a estetiku (1984, PhDr.) a literárnu vedu (1995, PhD.), v r. 2010
sa habilitovala na docentku literatúry na UNG v Slovinsku. Je spoluzakladateľka medzinárodného
projektu „Review within Review“ (2002), Filozofického sympózia M. Ocepka (2007)
a Ženského odboru Slovinského centra PEN Mira (2013), na Slovensku založila občianske združenie
a časopis Fraktál, či projekt „Fraktály SK/SI“ (2017). Píše v slovenčine aj slovinčine, doteraz
publikovala 26 kníh, monografií a expertíz a 25 knižných prekladov. Naposledy jej v slovinčine vyšli
básnické zbierky Rauma Blues a Obešanje na zvon (2018 a 2014), v slovenčine Echoechoecho
a Tichožitia (2013 a 2011); ďalej knihy esejí a kritík Iniciacie ali književnost onkraj vidnega
a Agonija smisla (2018, 2015 – nominácia na Cenu M. Rožanca), kniha interview Existenciály I
(2014) atď. Z a do slovinčiny prekladá filozofiu a literatúru (naposledy: B. Korun, P. Repar, M. Vidmar,
S. Kosovel / Š. Strážay a i.). Je čerstvá laureátka Literárnej ceny Mira za rok 2018, nominovaná
bola aj na Pretnarovu cenu (2017), na Slovensku a je nositeľkou Ceny OSS a Prémie A. Matušku.
V r. 2014 ju European Institute for Gender Studies – EIGE v rovnomennom projekte zaradil medzi
„Women Inspiring Europe“. Pracuje v slobodnom povolaní, žije medzi Ľubľanou a Bratislavou,
v ostatných rokoch prebýva aj vo Fínsku.
Prostredníctvom krátkej prezentácie tiež uvedieme:
Alma Maximiliana KARLIN (Celje, 1889 – Celje, 1950) je jedna z najväčších svetových cestovateliek,
v rokoch 1919 – 1927 sama precestovala celý svet a napísala o tom dva cestopisy Samotno potovanje
(Osamelé putovanie, 1929) a Urok Južnega morja (Uhranutie Južného mora, 1930), ktoré si získali
uznanie po celej Európe. Bola polyglótka ovládajúca najmenej osem jazykov, amatérska etnologička,
teozofka a spisovateľka s bohatým opusom. K jej najdôležitejším dielam patrí autobiografia Sama
(v nemčine Ein Mensch wird), teozofický román Isolanthis, zbierka noviel Draci a duchovia (Drachen
und Geister) a niekoľko diel pre mládež. V archívoch sa ešte nachádza veľa jej prác v rukopisoch,
ktoré pre svoje zameranie proti nacionálnemu socializmu a potom aj komunizmu nesmeli byť v čase
svojho vzniku publikované. V Juhoslávii ju na celé desaťročia postihol osud zamlčanej autorky.
Prvá slovinská autobiografia o živote a diele Almy Karlin z pera Jerneje Jezernik vyšla až v r. 2009,
už v samostatnom Slovinsku. Práca spolu s prekladmi Karlinovej diel prispela k zaradeniu autorky
do slovinského literárneho kánonu.

