
Seminář malování podle Liane Collot d´ Herbois 
Zážitek z barvy jako pohyb mezi světlem a tmou 

Od květné soboty až do  zeleného čtvrtku 
 

s Janou Koen  
v sociláně terapeutických dílnách Breitenfurt 

 
Téma: cihlově červená barva 

 
Pro zájemce, kteří rádi prožijí předvelikonoční týden vnořením se do světa barev. Pro 
všechny, kteří nejenže mají zálibu v tomto umění a malování nevidí jen jako wellnes pro 
duši, ale mají také zájem o vznik barev na základě duchovních zákonitostí. Navíc si 
působením barvy a vlastní kreativní pílí můžete doplnit své duševní i tělesné rezervy a získat 
tak novou sílu do dalšího života. 
 
První dva dny budeme malovat uhlem (ne kreslit,ale roztírat uhel celou dlaní). Z tohoto 
černobílého cvičení poznáme vzájemné působení světla a tmy, které  nás vedou přes pohyb ke 
vzniku barvy. Tu začneme plošně, specielní metodou závojováním, nanášet v jemných 
vrstvách na napnutý aquarelový papír. Motiv který při tom vznikne jakoby jen náhodou, bude 
možno dále rozvinout. Tento proces je opravdovým balzámem pro duši. 
 
Prosím, přineste si ssebou: 6 malých skleniček na barvy, 2 sklenice ca. ¾ l na vodu a hadr 
na utření barvy a štětců. 2 dlouhé ploché štětce č. 24 – 26  z pravé hovězí oháňky nebo 
kuního vlasu, nebo specielní štětce “da Vinci“ (možno předem objednat k zakoupení u 
docentky),  
K dispozici jsou:

 

 aquarelové barvy, křídy a uhel, aquarelový a speciální kreslící papír na 
malování uhlem, desky a stojany. 

Lektorka:  
Jana Koen, malířka, sochařka, učitelka umění a umělecká terapeutka. Jana Koen je původem z Valašska, žije a 
tvoří ve Vídni, kde vystudovala goetheanské umění na základě waldorfské pedagogiky a anthroposofickou 
terapii. Pracuje jako umělecká terapeutka v sociálně terapeutické dílně pro hendikepované mladé lidi  
v Breitenfurtu u Vídně a umělecky a umělecko-pedagogicky ve vlastním „Ateliéru Lindenbaum“ ve Vídni.  
Mimo to je předsedkyní sdružení Anthroposofických uměleckých terapeutů OEVAOK a střešní organizace  
DOEKT v Rakousku.  Působí také jako docentka při vzdělávání terapeutů a učitelů v Rakousku,  Česku, 
Slovensku a Švýcarsku. 
 
Datum: od soboty 16. dubna do čtvrtku(včetně) 24. Dubna 2011 
Doba:  denně od  9:00 do17:00 hodin (1 hodina polední přestávka) 
   
Cena:  € 200,- kurzovné 
  €   90,- pronájem místností a strava (oběd a večeře a´ € 15,- na den a osobu)  
Ubytování: €   10,- za noc (vlastní povlečení nebo spacák) komfortní  1/1 nebo 1/2 pokoje 
Místo konání: Dorfgemeinschaft Breitenfurt, Hauptstrasse 99 nebo Georg Sigl-Strasse 9 
 
Závazné přihlášky zasílejte prosím do 01.  dubna 2011 
 na adresu:  Jana Koen, Pilzgasse 23/6/15,  

1210 Wien, Rakousko 
Mobil:   0043 699 1 954 60 30 
Email: jana.koen@atelier-lindenbaum.at 
 

mailto:jana.koen@atelier-lindenbaum.at�


Milí přátelé, 
 
Jedná se o kurz malování podle Liane Collot ď Herbois, která byla jedna z prvních 
anthroposofických uměleckých terapeutek úzce spolupracovala s Dr. Itou Wegman a Dr. 
Hilmou Walter v Klinice Alresheimu –CH a také s Karlem Koenigem  v prvním Camphildu 
ve Skotsku. Liane Collot ď Herbois prohloubila  Goethovu a Steinerovu nauku o barvách. 
 Dokázala velmi osobitým způsobem podchytit a rozvinout impulzy Rudolfa Steinera  
a vyvinula vlastní techniku malování aquarelovými barvami.  Dr. Ita Wegman ji žádala, aby 
malovala pro pacienty a aby její obrazy visely v nemocničních pokojích, poněvadž blahodárně 
 působí na všechny přítomné. Já se tímto způsobem malby zabývám již 14 let a neustále 
objevuji nové možnosti a variace. Tento kurz vznikl z podnětu několika zainteresovaných lidí, 
kteří mají  zájem  proniknout do tajů této jedinečné filosofie a techniky malování. 
Pokud byste i Vy měli zájem o tento způsob malování, jste srdečně vítáni. 
 
Jana Koen 
 


