
  

 
Relaxačný víkend  modelovania s Janou Koen 
17. - 18. marca 2018 

 
 

Svetlo a tieň vo svete foriem 
 
Vydajte sa s nami cestou, ktorá Vám pomôže otvoriť oči pre vnímanie 
tvarov v prírode a umení a  ich harmonického pôsobenia z pohľadu svetla 
a tieňa. 
 
Víkend je určený záujemcom od 15 rokov, ktorí si chcú oddýchnuť a obnoviť svoje telesné 
i duševné sily kreatívnou umeleckou prácou a získať tak nové poznatky a elán 
v predjarných marcových  dňoch (bez ohľadu na predchádzajúce umelecké skúsenosti). 
 
Cieľom kurzu je, aby účastníci začali vnímať reč, ktorou sa človeku prihovárajú formy, 
a spoznávať sily, ktoré tieto formy utvárajú. Tie isté elementy, ktoré utvárajú nové tvary 
a formy v prírode, používali pri svojej tvorbe umelci všetkých kultúrnych epoch v histórii 
ľudstva. Každý človek má možnosť nielen prebudiť vo svojej duši cit pre vnímanie 
nespočetného bohatstva foriem a tvarov v prírode i umení, ale aj vidieť za množstvom 
foriem  to, čo očami bežne nie je viditeľné.  Podnety, ktoré takto získa, môže rozvíjať ďalej, 
podľa svojich individuálnych možností a záujmu. 
 
 
Lektorka: Jana Koen 
 
Jana Koen je maliarka, sochárka, umelecká učiteľka a umelecká terapeutka. Pochádza 
z Valašska v Českej republike, žije a tvorí vo Viedni, kde vyštudovala goetheanistické 
umenie na základe waldorfskej pedagogiky a anthroposofickú umeleckú terapiu. Pracuje 
ako umelecká terapeutka v sociálno-terapeutickom zariadení pre hendikepovaných ľudí  v 
 Breitenfurte pri Viedni, a tiež umelecky, umelecko-pedagogicky a terapeuticky vo 
vlastnom ateliéri „Ateliér Lindenbaum“. Bola dlhoročnou predsedníčkou združenia 
Anthroposofických umeleckých terapeutov OEVAOK v Rakúsku.  Pôsobí pri vzdelávaní 
terapeutov a učiteľov v Rakúsku a v Čechách.  Je spoluzakladateľkou a  vedúcou 
vyučujúcou lektorkou  Akadémie Raphael na Slovensku, kde pôsobí od roku 2011 až do 
dnes. 
 
 
 
 
Termín: 17. – 18.3. 2018  od 9:00 do18:00 
 
Cena:  65,- EUR  vrátane materiálu a občerstvenia  
 
Miesto konania:  Slovenská antropozofická spoločnosť, Bratislava, Hattalova 12A, 4. 
posch. 
 
 
Organizačné pokyny nájdete v prihláške v prílohe  alebo sa obráťte na kontaktnú osobu:  
janabanikova@seznam.cz   Tel:  00421 903 164 031 
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