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Hilversum, december 2018
In de expositie Raw materials laat Claudia De Vos u kennismaken met haar kunstwerken en installaties waarbij
zij gebruik maakt van uiteenlopende materialen zoals keramiek, tekeningen, fotografie, stoffen en gevonden
voorwerpen. De kunstwerken hebben geur als verbindend element en wel in het bijzonder natuurlijke geuren
(raw materials). Met haar kunst onderzoekt Claudia De Vos de psychologische effecten van geuren. Geur in
historische of culturele context, als individuele of universele geurbeleving. Helend, verbeeldend, verhalend,
verbindend en prikkelend van aard zetten zij aan tot herinneren, denken en praten. De expositie ‘Raw materials’
geeft stroming in vastgelopen conversaties, denktrants en brengt verborgen herinneringen aan het licht.
Deze expositie is interactief: u kunt aan de kunstwerken ruiken. Er zijn audiofiles waarin de objecten worden
beschreven en toegelicht middels QR codes. Op de speciale ‘out of the box’ in het midden van de
tentoonstelling staan enkele kisten met tactiele materialen met geuren en kunt u uw eigen verhaal kwijt: wat zijn
úw herinneringen bij de geroken geuren?
Symposium
Op zondag 10 februari wordt een bijbehorend symposium ‘Healing Environments’ georganiseerd, waarin verder
wordt ingegaan op de helende effecten van zintuigelijke ervaringen. Op het symposium laten vier sprekers hun
licht hierover schijnen en is er een natuurbeleving. Een persbericht met alle details hierover volgt eind december.
Over de kunstenaar Claudia De Vos (Hilversum, '64) Geurkunstenaar en Geurpsycholoog
Na de modeacademie en een jaar moderne dans in Amsterdam, studeert zij in ’89 af aan de Academie voor
beeldende kunsten in Utrecht (HKU). In ‘06 voltooit zij de beroepsopleiding natuurgeneeskundige aromatherapie
(SBA, cum laude) en een studie Jungiaanse psychologie teneinde haar fascinatie voor de effecten van geur
verder te onderbouwen en in haar kunst toe te passen. Sindsdien vertegenwoordigt zij als Geurambassadeur met
haar kunst, media en voordrachten de wereld van geur. Claudia is tevens de helft van het team KunstZaken.
Onder deze naam organiseert zij kunstprojecten, waaronder het kunstproject ‘Heelmeesters’, edities 2018, 2016,
met diverse tentoonstellingen, symposia en een filmfestival.
Noot voor de redactie
De expositie vind plaats in de Atelierzaal van Kasteel Groeneveld Baarn, Groeneveld 2 in Baarn,
van 8 januari 2019 tot en met 24 maart 2019
Openingstijden kasteel: di t/m zo , van 11.00 tot 17.00 uur
Op het Blog geurambassadeur.blogspot.com kunt u de ontwikkelingen volgen van de tentoonstelling RAW
materials en het symposium Healing Environments.
Een overzicht van alle informatie over de tentoonstelling en de flyer vindt u HIER
Voor vragen over de tentoonstelling en het symposium neemt u a.u.b. contact op met
Claudia De Vos | info@connectingscents.com | +31(0)6 5188 4013 | www.connectingscents.com

