
Slobodná akadémia goetheanistického umenia  

a anthroposofickej umeleckej terapie v Bratislavě  
 

Pozývame Vás na informačné stretnutie záujemcov o štúdium pod vedením Jany Koen.  

Ide o 4-ročné štúdium popri zamestnaní pre všetkých, ktorí sa chcú zahĺbiť do tajov 
goetheanistického umenia a umeleckej terapie. Je vhodné pre záujemcov s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním od 24 rokov, hlavne však z oblasti zdravotníctva, umenia, pedagogiky 
alebo sociálnych oborov ako orientácia nového smeru, pre záujemcov o rozšírenie, prehĺbenie 
doterajšej profesie alebo preorientovanie sa na novú oblasť. 

Program: 

Sobota 09:00 – 10:30 Prednáška: „Čo je goetheanistické umenie?“ 

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 12:30 Maľovanie uhlíkom „Svetlo a tma“ 

12:30 – 14:30 Obedná prestávka 

14:30 – 16:00 Pastel: „Nálady dňa v dennom kolobehu“ 

16:00 – 16:30 Prestávka 

16:30 – 18:00 Význam jednotlivých umení na bytostné články človeka (kreslenie, maľovanie, 
sochárstvo) 

 

Nedeľa 09:00 - 10:30 Prednáška: „Anthroposofická umelecká terapia“ (historický vývoj a jej použitie) 

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 12:30 Maľovanie – akvarel (sociálne cvičenia) 

12:30 – 14:30 Obedná prestávka 

14:30 – 16:00 Modelovanie (premena –metamorfóza) 

16:00 – 16:30 Prestávka 

16:30 – 18:00 Predstavenie curriculum nového štúdia 

Odpovede na otázky (zisťovanie záujmu o štúdium prostredníctvom dotazníka) 

 



 

Lektorka: Jana Koen, pochádza z Valašska, ale žije a pracuje už vyše 40 rokov vo Viedni, kde 
vyštudovala goetheanistic ké umenie a anthroposofickú umeleckú terapiu. Pracuje ako umelecká 
terapeutka v sociálno terapeutickom zariadení pre duševne a telesne hendikepovaných ľudí v 
Breitenfurte pri Viedni. Pôsobila ako lektorka waldorfského pedagogického seminára pre učiteľov v 
Brne, Olomouci a lektorka umeleckých kurzov na rôznych miestach v Čechách a na Slovensku. V roku 
1999 vybudovala a otvorila vo Viedni „Ateliér Lindenbaum“ ako miesto k umeleckej, 
umeleckopedagogickej a terapeutickej tvorivosti. Pravidelne organizuje vzdelávacie kurzy a je tiež 
lektorkou pre umeleckých terapeutov a lekárov v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Je predsedníčkou 
Združenia anthroposofických umeleckých terapeutov OEVAOK a Zastrešujúceho združenia rakúskych 
terapeutov DOEK. 

Dátum konania: 5. – 6. februára 2011 

Miesto konania: Bratislava, Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10 

Organizácia kurzu (prihlásenie sa): Milada a Ľubor Perháč, +421 905 986 245, 
lubor.perhac@gmail.com  

Cena: 35 EUR 

Ubytovanie: možnosť prenocovania vo waldorfskej škole s vlastným spacákom (k dispozícii žinenky)  

Prihlásenie sa do: 15. 1. 2011 


