
  

 
Akadémia RAPHAEL Vás pozýva na 

relaxačný víkend  maľovania pastelovými kriedami s Janou Koen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kryštalická krása zimy 
v dňoch 03. a 04. februára 2018 

 

v ktorom budete mať možnosť zažiť farebné nálady zimnej krajiny a ľadové kráľovstvo zimných foriem  

 
Aj zima má farebné kúzlo, vie vyčarovať úžasnú škálu farieb.  Na oblohe sa objavujú farby jemných  pastelových tónov (od svetlo fialovej cez blankytne 
modrú až po zlatisto oranžovú), ako aj sýte farby až po hustú tmavo indigovú. V kontraste k farbám na oblohe, dolu na zemi biela snehová prikrývka 
všetko zahaľuje  do žiarivého bieleho plášťa, ktorý sa v slnečných lúčoch trblieta ako posiaty dúhovými diamantami. Túto farebnú krásu zimy budeme 
maľovať pastelovými kriedami na biely alebo farebný papier technikou tzv. „rozsievania hviezdneho prachu“.  Farebný motív ktorý na papieri vznikne  
budeme ďalej rozvíjať,  jeho premenou vzniknú nové motívy a jemné farebné kombinácie. Celý proces je skutočným balzamom pre dušu. 

 

 

Víkend je určený záujemcom, ktorí radi maľujú pastelovými kriedami, alebo si chcú oddýchnuť a obnoviť telesné 
i duševné sily kreatívnou umeleckou prácou a získať tak nové sily a elán do mrazivých februárových dní (bez ohľadu na 
umelecké skúsenosti). 

 

Lektorka Jana Koen je maliarka, sochárka, umelecká učiteľka a umelecká terapeutka. Pochádza z Českej republiky, 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: 3.a 4.2.2018 od 9:00 do18:00 ( s 2 hodinovou obednou prestávkou) 

Miesto:   Slovenská antropozofická spoločnosť, Bratislava, Hattalova 12A, 4. posch. 

Cena:  65,- EUR (vrátane materiálu a prenájmu  miestnosti, bez stravy)  

 

Záväzné prihlášky zasielajte do 27. januára 2018  mailom na adresu: jana.koen@atelier-lindenbnaum.at, 

prípadne telefonicky na čísle 0043/699 195 460 30. 

 

Účastníkom budú k  dispozícii: pastelové kriedy, čierny, biely a farebný papier ako aj  podložky na maľovanie  

Účastníci si prinesú: zásteru, bavlnené handričky na utieranie prstov, drôtené sitko na čaj, lak na vlasy (spray) na 
zafixovanie hotových obrázkov, ako aj obal na dopravu hotového diela domov.  

 

Stravovanie je možné  v okolitých reštauráciách, drobné občerstvenie bude zabezpečené. Záujemcom, ktorí potrebujú ubytovanie 
odporúčame informovať sa na www.lacneubytovanie.net alebo  www.ubytovanievmeste.sk/ubytovanie/ubytovna-bratislava 
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