
 

  

Theodora Kotsi-Felici houdt zich vooral bezig met installaties die speciaal geconstrueerd zijn voor een 

bepaalde plek (site-specific in het kunstjargon). Zij werkt het liefst in publieke ruimtes. Door het doen 

van ingrepen in die ruimtes in samenwerking met publiek komt het werk tot stand. Voor de kunstenaar 

is daarbij uitgangspunt het verleden van de plek, waarbij zij op zoek gaat naar spannende momenten in 

die geschiedenis. Ze focust op structurele veranderingen, die van invloed zijn geweest of nog zijn op de 

bewoners van die plek. Ze verzamelt materialen zoals bloemen, planten en andere zaken en 

transformeert deze in beeldend materiaal en parfums. Parfums, omdat geuren sterk inwerken op ons 

geheugen. In die geurherinneringen zit de geschiedenis van de plek opgesloten. Haar parfums zijn dus 

niet wat een parfum gewoonlijk is, een lekker spannend geurtje om je aantrekkelijk te maken, maar de 

essentie van Theodora Kotsi-Felici’s parfum is geur als bewaarplaats van verleden en heden van een 

bepaalde plek.  

Speciaal voor het Cultuurtraject ontwikkelde Theodora Kotsi-Felici de workshop ‘Verhalen in een 

parfumflesje’, waarbij kinderen hun eigen geurherinnering gaan creëren en mee naar huis kunnen 

nemen.  Theodora neemt de kinderen mee op een aromatische reis en zal samen met hen een parfum 

van kruiden en specerijen maken. De leerlingen ervaren hoe geur gedachten oproept en hoe ze planten 

kunnen transformeren tot een eigen parfum. Ze ontwerpen ieder een eigen verpakking met als resultaat 

een persoonlijk parfum die als bewaarplaats dient voor de herinnering van de les. 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om net als in een laboratorium zelf een geurtje te maken. Ze gaan o.a. 

aan de slag met pipetjes om te experimenteren met het samenstellen van de geur naar hun voorkeur. 

Voor het ontwerpen van de eigen verpakking gaan ze aan de slag met verschillende materialen (penselen, 

tijdschriften, potloden, stiften en stickers) en kunnen ze knippen, plakken en kleuren. 

Theodora Kotsi-Felici,  kijk op:  http://www.theodorakotsifelici.com/ 
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