
  

Antologí a para la 
mariposa 
Medzinárodná literárna konferencia  

Antológia motýľov (Antología para la mariposa) bola slávnostne uvedená do života na medzinárodnom 

festivale poézie v kolumbijskej Bogote. Je to antológia poézie latinsko-amerických a slovanských autoriek 

a autorov. Editormi tohto medzinárodného knižného projektu sú: slovensko-bulharská poetka Dimana 

Ivanová a kolumbijský básnik Robert Max Steenkist. 
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Účastníci konferencie 

Dimana Ivanová – bulharsko slovenská poetka 

Robert Max Steenkist – kolumbijský básnik 

Esteban Charpentier – argentínsky básnik 

Robert Max Steenkist 



Robert Max Steenkist (1982) absolvoval literatúru na Univerzite de 

los Andes.. Je autorom knihy s krátkou prózou „Caja de piedras“ 

(Editorial el Astillero, 2001), básnických zbierok „Las excusas del 

desterrado“ (Común Presencia, 2006) a „After the sea“ (Colegio José 

Max León, 2016) a grafickej novely „Fietsicleta“ (Latin Lover, 

2016). Zúčastnil sa niekoľko básnických festivalov v Latinskej 

Amerike a Európe. Okrem literatúry sa venuje aj umeleckému 

prekladu a fotografií. Preložil literárne diela z holandštiny, nemčiny 

a angličtiny do španielčiny. V roku 2011 spustil projekt Ojo al 

Senado. Spolupracuje s operou v Kolumbii a s Múzeom moderného 

umenia v Bogote. Momentálne pracuje v Colegio José Max León v Bogote.  

Esteban Charpentier (1958) je básnik, právnik a predseda Fondácie 

P.I.B.E.S. www.fundacionpibes.org. Napísal knihy: „Taller de 

memorias“, „La otra luna“, „El jinete Alejo Charpentier“, „Marinero 

Bengalí“, „Reversible: Edición Bilingue“, „No seré marido pero 

tengo un remís“, „La poesía es un alma cansada  de futuro“. 

Momentálne pracuje v rozhlase www.airinfo.com a moderuje 

program DENSERIO pre literatúru a kultúru. Je organizátorom 

veľtrhu Contraferia Book.   

 

Dimana Ivanová (1979). Vyštudovala slovanské filológie  

na Sofijskej univerzite, ako vedľajší odbor francúzsku filológiu. 

Vyšla jej kniha básni Pokana za bašta (Pozvanie pre otca, vyd. Ergo, 

2012). Básne jej preložili do angličtiny, francúzštiny, 

češtiny, španielčiny, slovenčiny, ruštiny, rumunčiny, macedónčiny  

a arabčiny. Má uverejnené básne v literárnych periodikách 

v Bulharsku (Literaturen vestnik, Stranica, More a i.) a v cudzine  

(v americkom časopise Tower journal, v španielskych Purple words 

a Hambre, v rumunsko-kanadskom Destine literare a i.). Preklady 

jej uverejnili v Literárnom časopise, Panoráme, Homo Bohemicus 

a v Antológii mladých českých autorov. České centrum v Sofii jej dva razy udelilo cenu Grigora 

Lenkova. Preložila niekoľko kníh z češtiny a slovenčiny. Od roku 2008 pravidelne spolupracuje 

s portálom www.iliteratura.cz. Je autorkou literárne-vedeckých článkov a je editorkou (spolu 

s básnikom Robertom Maxom z Kolumbie) antológie slovanských a latinsko-amerických autorov 

Antología para la mariposa (2016, Kolumbia). Je členka českej asociácie novinárov, českej Obce 

prekladateľov, Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literatúry a poetického hnutia Poetas del 

mundo. V októbri 2016 jej vyšla druhá básnická zbierka „Abeceda túžob“ vo vydavateľstve 

Scalino v Sofii. 

http://www.fundacionpibes.org/
http://www.airinfo.com/
http://www.iliteratura.cz/

