
 

 

MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍHO 
 

NÁZEV WORKSHOPU 

Konfrontovanie  umelca a arteterapeuta s existencionálnym  
ohrozenim  (vojenskými konfliktmi v Južnej Kórei a v Izraeli) 
a jeho zvládanie a integrovanie  pomocu umenia. 
 

TERMÍN A MÍSTO 
KONÁNÍ 

25. 2. 2014, 9:00 – 16:00 hod, CARITAS – Vyšší odborná škola 
sociální Olomouc, Křížkovského 6, první patro, fialová učebna 

POŘÁDAJÍCÍ KATEDRA 
Katedra psychologie FF UP v Olomouci 

 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková-Fabrici, akademická 
sochárka, Ph.D. 
 

 

Absolvovala štúdium monumentálneho sochárstva na VŠVU v 
Bratislave. Arteterapii sa venuje od roku 1984, od roku 1991 
pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave.  Ako hosť prednáša na Juhočeskej univerzite v 
Českých Budějoviciach a na Univerzite Karlovej v Prahe, kde 
v roku 2006 získala titul Ph.D. a v roku 2009 profesúru. 
Usporadúva arteterapeutické dielne a kurzy. O arteterapii 
prednášala na mnohých európskych, amerických i austrálskych 
univerzitách. Organizuje konferencie a semináre  o arteterapii. 
V roku 2000 založila a dodnes  vedie organizáciu Terra 
Therapeutica, a v roku 2010 Inštitút pre vzdelávanie 
v arteterapii, ktorý ponúka vzdelávacie semináre a kurzy pre  
budúcich arteterapeutov ako aj skupinovú i individuálnu 
arteterapiu pre všetky vekové i problémové skupiny populácie.  
Je prezidentkou Slovenskej arteterapeutickej asociácie  
a členkou medzinárodných organizácii (S.I.P.E,  Ecarte, 
Spoločnosť pre vedu a umenie ) ako aj členkou redakčnej rady 
českého časopisu Arteterapie.  
Je autorkou niekoľkých knižných titulov, napr. Základy 
arteterapie alebo Arteterapia – ú (zá) žitkové umenie?, Význam 
výtvarných materiálov a médií v arteterapii.  



 

 

Je vydatá za Jána Šicka, akademického sochára. 
Svoje sochárske práce vystavovala na početných individuálnych 
výstavách na Slovensku, v Čechách, v mnohých krajinách 
Európy, v USA, v Japonsku, v Južnej Kórei a v Austrálii.  
 
Kontakt na lektorku: 
Prof.PaedDr.Jaroslava Šicková-Fabrci, akad.soch, PhD  
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, 
jaroslavasickova@gamial.com 
www.sicko.sk/sculpture 
Inštitút vzdelávania v arteterapii, pri OZ TERRA THERAPUTICA  
www.terratheraputica.sk 
 

 
ANOTACE WORKSHOPU 

Worskhop ponúka skúsenosti prednášajúcej 
z niekoľkomesačných pobytov v Južnej Kórei a Izraeli v čase 
extrémnej eskalácie napätia na Kórejskom polostrove (marec, 
apríl 2013) a v Izraeli (júl, august 2013). 
Ide o zážitky autorky v dvoch paralelných profesiách: 
akademickej sochárky: na medzinárodnom sochárskom 
sympóziu v Južnej Kórey počas spomenutého napätého obdobia 
a arteterapeutky z Izraela  pracujúcej   s matkami vojakov, ktorí 
operujú v bojových jednotkách. 
Na workshope bude prezentovaná bohatá fotodokumentácia  
z archívu autorky ako i teoretické východiská , princípy a metódy 
Spirituálne-ekologickej existencialnej arteteterapie( Šicková, 
2002) .  
 

 

Registrace na http://tera.expresivniterapie.cz/ 
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