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Maak uw eigen mythe 
 
 
 
 
 
 

Workshop 
tekenen schrijven schilderen 

voor allen die het labyrinth van hun 
creatieve talenten binnen durven te gaan 

 
 
Wie kent de figuur van de Minotaurus niet ?  
Een monster, dat op vreemde wijze uit onszelf is 
voortgekomen, en dat ons opvreet, en tegelijk 
het teken van onze macht is. We sluiten het op in 
een gebouw dat we zelf gebouwd hebben, maar 
waar we niet meer uit weg kunnen... we moeten 
de strijd met het beest wel aan... 
 
Dergelijke dingen willen wij met u onderzoeken. 
Uitgaande van een verhaal dat u aandraagt of dat 
wij u aanbieden gaan we - tekenend, schrijvend en 
schilderend  - op zoek naar de actuele 
betekenissen daarvan voor u op dit moment.  Wij 
presenteren het verhaal op verschillende manieren 
en u maakt naar aanleiding daarvan individuele 
werkstukken en die zetten we daarna in elkaar tot 
één gezamenlijk werkstuk. Dan hebben we samen 
de mythe herverteld en gemaakt tot ons verhaal, 
het verhaal van deze middag.  
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Wij gaan met u op zoek naar actuele interpretaties 
van de oude mythologie, onze oerverhalen. 
Verhalen die wij allen met ons meedragen en die 
een gemeenschappelijke vorm kunnen zijn voor 
onze ervaringen, zonder dat het meteen keiharde 
waarheden of geloofsartikelen moeten zijn. 
 
Pasiphaë móest 
en zou die witte 
stier hebben. Ze 
wist dat er een 
monster van zou 
komen, maar toch 
moest het 
gebeuren.  Dus 
liet ze Daidalos 
een houten koe 
maken waar ze 
zich in wurmde en 
toen kon de 
onmogelijke liefde 
zijn loop 
hebben....  
 
Het minder mooie in het menselijke leven wordt 
in de mythologie niet veroordeeld, niet 
weggedacht en niet bestreden. De verhalen zijn 
niet moralistisch. Alle driften mogen er zijn. Onze 
schaduw bestáát, ze eist óók haar deel van het 
leven. Ze krijgt in mythologie een vorm, een 
fascinerende vorm, en daarmee wordt ze - 
hopelijk, misschien, een beetje - hanteerbaar, te 
begrijpen. Begrijpen op een niet direct 
verstandelijke manier. Begrijpen in de letterlijke 
zin van het woord - te grijpen, te vatten, bevatten. 
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