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Tentoonstelling GEURZICHT | Sense of Nature 
Kunst met natuurlijke geuren door Claudia de Vos  
 
Van 4 april tot en met 30 juni 2022 
In Conferentie Centrum Drakenburg, Baarn 
 
Natuurlijke geuren hebben een helende kracht en roepen beelden en herinneringen op die Claudia de Vos in 
haar kunstobjecten en installaties tot uitdrukking brengt. Deze geuren, afkomstig van bloemen, planten en 
bomen zijn daarnaast ook daadwerkelijk te ruiken in de kunstwerken zelf. De tentoonstelling omvat geurende 
keramische beelden, schilderijen en zelfs wandtapijten. Met Geurzicht opent Claudia een venster naar de 
wereld van natuurlijke geuren. 
 
Claudia: 
“Tijdens de boswandelingen die ik dagelijks maak verwonder ik me steeds opnieuw over de bezielde schoonheid 
van vorm, structuren, kleuren en de altijd aanwezige geuren in de natuur die deze verwondering verankeren in 
mijn geheugen. Gevoed door deze ervaring ontstaan er in mijn atelier nieuwe werken waarin ik mijn relatie met 
natuur en mens weergeef.”  
 
Claudia de Vos aka Geurambassadeur, is beeldend kunstenaar en geurpsycholoog en maakt objecten en 
installaties met natuurlijke geuren. Met haar kunst onderzoekt zij de psychologische effecten van geuren. Geur 
in historische of culturele context, als individuele of universele geurbeleving. De impressie hiervan is leidend is 
voor de keuze van het materiaal. Zo gebruikte zij eerder vaak keramiek in combinatie met hout, (blad)goud en 
tekenwerk, nu hebben zachtere materialen zoals wol en fluweel in combinatie met fotografie haar focus. Elk 
werk heeft een unieke, natuurlijke geur en een eigen geursysteem. Haar boek ’Geurpsychologie voor iedereen’ 
verscheen in 2020 bij uitgeverij Akasha.  

Website: geurambassadeur.nl 
 
Tentoonstellingslocatie: 
Conferentie Centrum Drakenburg, Baarn 
Dr. Albert Schweitzerweg 1 
3744 MG Baarn 
 
Openingstijden tentoonstelling: maandag t/m vrijdag 9.30- 17.00 van 4 april tot en met 30 juni 2022 
Persoonlijke rondleiding mogelijk op aanvraag.  
Mail: info@geurambassadeur 
 
Route OV; per bus vanaf station Hilversum 
Buslijn 109 (reistijd ca. 10 min). U stapt uit bij halte A27/ Heidebloem Laren NH. Daarna wandelt u rechtdoor, in 
de rijrichting van de bus. In de bocht gaat u rechtsaf en volgt u de borden richting Conferentiecentrum 
Drakenburg (wandeling ca. 5 min). 
 
Noot voor de redactie 
Voor vragen, meer informatie en/of hoge resolutie beeldmateriaal van de tentoongestelde werken kunt u 
contact opnemen met: 
Claudia de Vos: 06 51884013 of info@geurambassadeur 
 
 




