
 

 

Hoe geur context aan een kunstwerk geeft 

20 jaar werken met geur | Peter de Cupere 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 

Dinsdag 4 oktober 2016  

Peter de Cupere is een gepassioneerd kunstenaar. Als pionier in het werken met geuren in 

relatie tot de beeldende kunsten is hij de meest gekende internationale kunstenaar die met 

geuren werkt. Hij daagt de toeschouwer uit om via geuren na te denken over het sociaal gedrag 

van de mensheid en onze maatschappij; Waar staan wij vandaag? Hoe erg is het gesteld met 

klimaatsveranderingen? Via zijn werk poogt hij de toeschouwer meer geurbewust te maken.  

Naar aanleiding van zijn overzichtsboek 20 jaar werken met geur bespreekt Peter de Cupere 

zijn meest belangrijke werken. Aan de hand van talrijke voorbeelden geeft hij ons een inkijk in 

zijn manier van werken en legt hij uit hoe zijn werken geëvolueerd zijn. Je krijgt een andere kijk 

op hoe geur context kan geven aan een kunstwerk en hoe geur als waardig zintuig ingezet kan 

worden als concept van het werk. De lezing prikkelt zij die nog geen kennis hebben gemaakt 

met het werk van Peter De Cupere, zij die zijn werk kennen leren ongetwijfeld nog bij!  

 

Peter de Cupere is momenteel verbonden aan de PXL-MAD School of Arts 

in Hasselt waar hij werkt aan een doctoraatsonderzoek (when scent makes 

seeing, when seeing makes scent) over het gebruik van geuren in de kunst.  

Na de lezing kan zijn overzichtsboek, waarin je werken kan ruiken via 

scratch & sniff technologie, ingekeken en aangekocht worden.  

(foto: Frederick Buyckx)  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum 

Dinsdag 4 oktober 2016 om 19.30 uur  

Plaats 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 

Inschrijving  

Inschrijven kan via onze website (http://puc.kuleuven-kulak.be) vóór 27 september 

2016. U betaalt 15 euro voor de lezing en een afsluitend drankje op de rekening IBAN 

BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding 

“400/0013/76227 + naam deelnemer(s)”. 

 

http://puc.kuleuven-kulak.be/

