
Denken als Dali

‘De wereld is te mechanisch geworden, zij heeft meer fantasie nodig!’

In de schilderijen en objecten van Dali staat de constante speurtocht naar het wonderlijke 
centraal. De surrealist Salvador Dali en zijn tijdgenoten hechtten groot belang aan de vrijheid 
van denken en de vrijheid van verbeelding. Zij lieten hun fantasie de vrije loop en ook humor 
voegde een belangrijke extra dimensie toe.

In het surrealisme werden algemeen herkenbare zaken vaak realistisch uitgebeeld, maar door 
de onlogische combinaties van materiaal en context ontstond een nieuwe voorstelling of 
betekenis. 

Door de kracht van de verbeelding werden de traditionele tegenstellingen tussen de 
werkelijkheid en de droom, het rationele en het irrationele, doorbroken. Vervolgens kon een 
nieuwe werkelijkheid worden gecreëerd.

In deze workshop gaat het om het oefenen van je creatieve vaardigheden, zoals het anders 
waarnemen, vrij associëren en het verbeelden. Deze workshop is geïnspireerd op een aantal 
experimenten en uitgangspunten van het surrealisme.

Laat uw fantasie de vrije loop! Wat roepen ‘vreemde dingen’ op? Deze workshop is een 
oefening om uw creatieve vermogens op een bijzondere manier te activeren. Leer zelf andere 
verbindingen maken om tot nieuwe inzichten te komen.

***

Prijsindicatie: € 695,- exclusief btw en exclusief kosten voor reizen, materiaal en locatie.
Deze prijs is gebaseerd op 10 deelnemers. Duur van de workshop is 2 uur.

***

Inge Bečka is oprichter van Creativiteit in Context. Zij woont en werkt in de KunstWerkRuimte, 
een inspirerende Ruimte waar Kunst een prominente rol speelt en waar geWerkt wordt aan een 
ander inzicht, een creatieve oplossing of een beter resultaat. Zij houdt zich bezig met de 
ontwikkeling en de creativiteit van mensen en (in) organisaties. Zij is trainer, facilitator, 
creatief denker, (co-) createur, en keramisch kunstenaar.
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