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Uitstel van oordeel is een
men oplossen. In die fase
probleem of doelstelling.
minder makkelijk dan het

van de basisregels in de divergerende fase van creatief probletracht je zo veel mogelijk nieuwe ideeën te vinden voor een
Hoewel uitstel van oordeel bovenaan het lijstje staat, is het
lijkt, zo bleek tijdens het derde Europese Creativiteitscongres.

e conferentie van de
Creativity European
Association (Crea)
vond plaats midden
april, in het pittoreske Sestri
Levante in Italië. Dit jaar waren er voor de 250 deelnemers
uit meer dan 20 landen 7
hoofdprogramma'sin vier talen georganiseerd.Daarnaast
stondennog 50 workshops en een aantal
specialeevenementen
op hetprogramma.
'The art of deferringjudgement' of de kunst
om je oordeel uit te stellen, is een nieuw
urogrammaonderdeel.
Uitstel van oordeelis
cruciaal tijdens de divergerendefase van
creatief problemen oplossen. In die fase
trachtje zoveelmogelijk keuzemogelijkheden te vinden voor een probleemof doelstelling.Als je daarbijgaatoordelen,stoptje
exploratievedenkenen krijgen nieuweideeen geenkansmeer.Uitstel van oordeelblijkt
minder makkelijk dan het lijkt. Eigenlijk
oordelenwe de hele tijd. Iets is goed of
slecht,haalbaarof niet haalbaar.Zelfs een
enthousiastereactie is een oordeel en heeft
invloed op het verzamelenvan keuzemogelijkheden. Als de sfeer gezet wordt, is het
wel mogelijk om tijdelijk negatieveoordelen achterwegete latenen ideeënwild te latenstromen.Wie regelmatiguitstel van oordeel oefent, zal spontaanmeer openstaan
voor anderegezichtspuntenen verrassende
invalshoeken.

Kan je je oordeel achterwege laten als je
met een groep onbekende deelnemers
van verschillende nationaliteiten binnen
een bepaalde tijd een opdracht -zoals
het schilderen van een boom in een welbepaalde stijl -moet vervullen?

len enbetrokkenheid.Maar filosoferen is niet evident in
eengrote groep met vier verschillende
moedertalen.
Achteraf gezien was het een
goedekeuze. Over eendergelijk thema lezen of pratenis
altijd mogelijk, in groep samen ervarenis dat veel minder. Elk van de deelnemers
draagt nu de belevenisop eenpersoonlijke
manier met zich mee.

Bewust worden
Het programma wordt opgebouwd in vier
fasen:van bewustzijnnaar loslaten,over visie en dromentot realisatie.Elke fase krijgt
vruchten, grond en lucht bijgevoegd (zie
een kleur als herkenningspunt.Bewustzijn
foto). In een laatste ronde keert iedereen wordt vormgegevendoorde vraag omjezelf
naar zijn oorspronkelijk schilderijterug om
voor te stellen met de naamdie je als kind
accentente leggen. Dit alles gebeurtbinnen kreeg, het oordeelvan de anderedus. Een
vijftig minuten.
van de namen die in verschillende talen
Als eersteervaring voor uitstel van oordeel terugkomt, is 'rattenkop' of 'kleine rat'.
mag het wel tellen: iets realiserenmet men- Daarna creërenwe een nieuwe naam voor
sen van verschillende naonszelf, vertrekkend van
tionaliteiten, die je heleCrea is als een
een korte persoonlijke
maal niet kent. Hoe wordt
brainstormrond 'art -deer gewerkt? Ieder afzon- abstract
kunstwerk.
fer -judgement'. Vervolderlijk in een hoekje?
d
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waar oordeel uitgesteld
Verschillende nationaliteiten
naar huiS.
dat we de schilderijen de
i"i.,:":;,," ,'pc ,~,cc'C""'"
werd, onderaaneen hulpJoe Miguez (US), Colette Chambon (Fr),
laatste avond veilen. De
middel om oordeel uit te
Lee Dunne (US) en Mateo CatuUo (It) zijn
ervarenleiders in CreativeProblem Solving opbrengst,ongeveer800 euro, is bestemd stellen, ons aangereiktdoor een 'gids' tijdens een korte geleidevisualisatieoefening.
(CPS), met wie ik nog nooit gewerkt heb. voor beurzenom deelte nemenaan eenvolDe vriendschapscirkel waarbij gevraagd
Met hen wil ik graagaande slag.Nog voor gendcongres.
wordt om met ieder afzonderlijk oogcontact
eeneerstekennismakingsrondekrijgen we
te maken,omdat misschienwel eenvan de
al eenforse opdracht.Panelen,verf, stiften Weinig praten, veel voelen
en kleurpotlodenliggen klaar. Vier groepen Ook de volgendedagendragende organisa- deelnemerseen vriend(in) voor het leven
wordt, is een mooie inleiding op de 'fly on
worden gevormd. De opdracht luidt: een toren bergenmateriaalaan -waaronder verboom schilderenà la Picasso,impressio- kleedkleren, voorwerpen die verrassende the wall'-opdracht.
nistisch, naïef of realistisch. In de eerste geluidenmaken,blinddoeken,voelvoorwer- We krijgen allemaal een masker. Telkens
te bieden. twee personengaan naastelkaar zitten praronde tekenenwe de wortels,de stam en de pen-om ons unieke belevenissen
takken,elke groep volgens de aangegeven Ervaring is het woord dat steedsterugkomt. ten, eenderde(te herkennenaande paraplu)
Ik had bij momentenliever meer gepraat, mag enkel luisterenen ontvangen.Er wordt
stijl. Daarnaschuivenwe door naar eenander schilderij. Zo worden er bladeren en bijvoorbeeld over het verbandtussenoorde- enkel op eenpositieve manier over de 'der14
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de' gepraat.Confronterend:voor sommigen
blijkt het niet eenvoudigom gedurendeeen
paar minutenalleenpositievedingente zeggen, anderenkunnende lof niet aan.
Zware kettingen loslaten
Al heel wat alerter en bewusterdan 's ochtendswordt hettijd om de zware ballastvan
het oordeelte laten vallen. Onder luid gezang (Working on the chain gang -No
more,no more,no more, no more) krijgen
we eenrondleiding door alle locatiesvan de
congresruimteom uiteindelijk de rode kettingen symbolisch te verbranden.Tijdens
het diner latenwe honderdentot vliegtuigjes
omgevormdeuitsprakenover oordelenvan
tafel tot tafel zweven.
De volgendeochtendword ik onmiddellijk
geconfronteerd met mijn eigen oordeel.
Twintig minuten voorbereidingstijd om in
groepjesvan vijf een voorstelling voor te
bereidenrond hetcentralethema.EenAmerikaansedame uit onze groep heeft meteen
een idee: we gaan bodypainten en ons
'naakt' aanhet publiektonen.De confrontatie met het publiek is het concept.Toegegeven,er zit wel wat in de redenering.Maar ik
vind het niet echt haalbaar.Ik ben me bewust van mijn oordeel en zeg niets... We
proberenhet idee binnende tijd te realiseren, tot blijkt dat eenvan ons niet naakt wil
én er die dag geenverf beschikbaaris. Door
de opgebouwdedynamiek komen we snel
tot andereplannen.Het wordt eenhilarische
sketchover de Grieksegod Apollo die tussendrie godinnenmoetkiezen.Anderepre-

sentatiesgaan over de sterkeinwendige criticus die elk van ons in zich draagtof over
hoe belangrijk het is om tijd te nemenen te
ademenvoor je spontaanen heftig op iets
reageert.Een variatie op de goederaad van
mijn ouders 'tel tot tien voor je je kwaad
maakt'.
Meningenen overtuigingenloslaten,anders
kijken naarje omgeving en hoe dat je kan
helpenom eenprobleemop te lossen,wordt
geïllustreerd met Private Eye. Dit is een
werkpakket oorspronkelijk ontwikkeld om
beterinzicht te krijgen in de natuur. Het be-

staat uit een aantal sterke vergrootglazen,
vergelijkbaarmet eenjuweliersloupeen materialen uit de natuur. Sterk vergroot heeft
de harde schaal van een zeesteriets heel
zachts,als de vacht van eenteddybeer.Via
associatiesop het verrassendedat onderde
loupezichtbaarwordt, trachtenwe antwoordente vinden op gesteldevragen.

Rustige wijsheid

Na een reflectieve oefening over leegmaken, loslaten, dood, hergeboorte,creativiteit, realisatie,visie en transformatie,gebaseerd op de metafoor van het labyrint,
gaathet de laatsteochtendom de realisatie:
de maskerskunnengeschil~erdworden.Elk
met zijn maskerzoekt eenpersoonlijkebeweging, een eigen geluid, een eigen dans.
Het wordt een feest. Zoals de eerste dag
staanwe opnieuwin de vriendschapscirkel.
Er is heel wat gebeurd. Bijzonder was de
kennismakingmet Jeanne,eentachtigjarige
begeleidster.Ze is nog st~eds
actief betrok'"
ken bij het verspreidenvan creatiefdenken.
Ze brachtwarmte en rustige wijsheid in de
groep. Ze is eenverfrissendrolmodel voor
denken in mogelijkhedenen een creatieve
levenswijze.Een schril contrastmet het feit
dat op zoveelplaatsenmensenuit het werkcircuit gestotenwordenwegenste oud.
Bij de evaluatievraag ik lachendof ik mijn
oordeelkan uitstellen. Eigenlijk is dat ook
wel nuttig. Pas nu, weer thuis, besef ik de
rijkdom aan ingezette middelen en hoe die
veelzijdigheidnaarde essentieleidt. Creais
als een abstractkunstwerk. De deelnemer
ziet, voelt en interpreteerten neemteeneigen verhaalmeenaarhuis.
.

Gedurende een paar minuten met twee alleen maar positieve dingen over een derde
vertellen: het blijkt een confronterende ervaring.
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