
 

 

Pressinformation 15 oktober, 2018 
 
Natsukashii – Doftminnen, Regionmuseet Kristianstad c/o Wanås Konst  
 
Doft omger oss, påverkar oss och väcker minnen. Med utgångspunkt i ett pågående 
japanskt forskningsprojekt samlar utställningen konstverk som både luktar och 
påminner om lukt. Under ett 9 dagar kort nedslag gästar Regionmuseet Kristianstad 
Wanås Konst med en c/o utställning som kombinerar forskning och konst: Natsukashii – 
Doftminnen. Natsukashii är ett japanskt begrepp som beskriver känslan av ett minne 
som återuppväcks. I utställningen i konsthallen är fokus på doften, och hur egna och 
gemensamma minnen kan väckas med hjälp av luktsinnet. Nyhugget virke, salt och 
ostronskal, poesi och videoprojektioner, franska ostar och flätade skosnören är några av 
de material och tekniker som får oss att uppleva konsten med flera sinnen. Utställningen 
är en del av ett japanskt forskningsprogram som syftar till att förbättra livskvaliteten 
för äldre. Under höstlovet vecka 44 har Wanås Konst utökade öppettider och ett 
omfattande program med aktiviteter för alla åldrar. Mer information kommer under 
oktober, se även hemsidan. 
 
Natsukashii – Doftminnen 
Utställningsperiod: 27 oktober – 4 november, 2018.  
Invigning med performance: lördag 27 oktober kl. 11.  
Performance 27 och 28 oktober kl. 12. Vågar vi blunda/Dare we close our eyes. 
Dans & koreografi: Carmen Olsson, scenografi: Åsa Herrgård,	musik: Harald 
Svensson. 
Välkomna till pressträff i konsthallen torsdag 25 oktober kl. 11 i närvaro av 
konstnärerna. Anmälan till Sofia Bertilsson, press@wanaskonst.se. Kaffe och fika. 
 

Natsukashii – Doftminnen / Memory of Scent. Regionmuseet Kristianstad c/o Wanås Konst. Foto Emura Koichi 



 

 

 
Om utställningen 
Under nio dagar som sammanfaller med det danska och svenska höstlovet, har de 
medverkande konstnärerna fokus på lukt. Lukt och minne är djupt sammankopplade och 
kulturellt påverkade. I utställningen Natsukashii – Doftminnen på Wanås Konst har svenska, 
brittiska, franska och japanska konstnärer på olika sätt använt luktkonst. De har skapat 
konstverk som inbjuder till utforskning av nostalgiska (Natsukashii) reaktioner på lukt, som 
gör det möjligt för oss att återuppleva minnen av tidigare händelser. Natsukashii är ett 
japanskt begrepp som beskriver känslan av hur minnet av något uppväcks, just som den 
klassiska madeleinekakan i Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt, uppblött i 
lindblomste, får platser, personer och händelser ur barndomen att träda fram för 
huvudpersonen och bildar så stommen i verket. 
 
I utställningen Natsukashii – Doftminnen är det doften som står i centrum både i konstverk 
och i en performance som äger rum 27 och 28 oktober. Utställningen fyller konsthallen på 
Wanås Konst med en mängd olika dofter som försöker väcka gamla minnen och glömda 
känslor genom våra sinnen, med fokus på lukt. Konstnärerna arbetar med olika material och 
tekniker, höstlöv, ostronskal, videoprojektioner och franska ostar, i en utställning som ber oss 
upptäcka konsten, och minnen inom oss, med andra sinnen. 
 
När Regionmuseet Kristianstad berättade att forskningsprojektet fortsatte i samarbete med 
äldreboende i Knislinge blev Wanås Konst en logisk plats för utställningen, förklarar 
Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst. Utställningen är en del av ett japanskt 
forskningsprogram som syftar till att förbättra livskvaliteten för äldre som bor på äldreboende. 
Utställningen i Sverige vidareutvecklar denna forskning och inkluderar en 
publikundersökning och forskning som genomförs i samarbete med lokala äldreboenden. 
 
Projektet inleddes i Japan 2016 och resulterade i utställningar i Kyoto och Paris 2017. Det 
stöds av JSPS KAKENHI Grant, The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation och 
Konstnärsnämnden. Samarbetspartner är även ostmakaren La ferme du pont des loups. 
 
Medverkande konstnärer: Nathan Cohen (UK), Åsa Herrgård (SE), Yoko Iwasaki (JP), 
Hiroshi Koyama (SE), Reiko Kubota (UK), Yasuaki Matsumoto (JP), Carmen Olsson (SE), 
Boris Raux (FR), Akemi Takata (SE), Takumi Tsukahara (JP) 
 
Natsukashii – Doftminnen, Regionmuseet Kristianstad c/o Wanås Konst 
Vernissage med performance: 27 oktober, 2018, kl. 11 
Kl. 11 introducerande presentation av utställningsansvarig Dr. Yoko Iwasaki följt av 
performance kl. 12 – 12.30  
Vågar vi blunda/Dare we close our eyes 
Dans & koreografi: Carmen Olsson  
Scenografi: Åsa Herrgård  
Musik: Harald Svensson  
 
 
 



 

 

 
 
Utställningsperiod: 27 oktober – 4 november 2018 
Performance 28 oktober kl. 12: Vågar vi blunda/Dare we close our eyes 
Dans & koreografi: Carmen Olsson, scenografi: Åsa Herrgård,	musik: Harald 
Svensson. 
Utställningsansvarig: Dr. Yoko Iwasaki, affilierad professor, Kyoto Saga University of Fine 
Arts & Design 
 
……………………………………………………….. 
Pågående utställningar 2018 
Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina Löfström 
Specialprojekt: Poul Gernes 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november 2018 
Curators: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell 
 
Återblick – Marianne Lindberg De Geer 
Utställningsperiod: 29 september – 21 december, 2018 
Curator: Malin Gustavsson 
……………………………………………………….. 
 
För mer information vänligen kontakta: Sofia Bertilsson, presskontakt 
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se 
Pressrum: http://news.cision.com/se/wanas-konst  
Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge 
http://www.wanaskonst.se/sv-se/ 
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns bilder för nedladdning) 
……………………………………………………….. 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 10 – 17.  
Konsthallen öppen 1 okt – 4 nov, tis – sön, kl. 11–16, 5 nov – 21 dec, ons – sön, kl. 11–16.  
Specialöppet under Höstlovet vecka 44 med program med aktiviteter för alla åldrar. 
På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel För öppettider Wanås Restaurant Hotel 
vänligen se hemsida www.wanasrh.se  
……………………………………………………….. 
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar 
synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas 
omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal 
och workshops för en bred publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande 
med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 
70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan 
Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-
Sofi Sidén mfl. Skulpturparken har årligen ca 75 000 besök och 8000 barn och unga deltar i pedagogiska 
aktiviteter som visningar och workshops. 
 
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister 
grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth 
Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter samt av statligt, regionalt och 
kommunalt stöd samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network 
(ELAN). 
 
 
 



 

 

 
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en 
konsthall samt ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Våren 2017 öppnade Wanås Restaurant 
Hotel. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. Wanås är en 
Long Run Destination – internationellt ledande inom hållbar besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård. 
……………………………………………………….. 
Regionmuseet Kristianstad har något för alla smaker. I deras största utställningslokaler, som ligger vid Stora 
torg mitt i centrala Kristianstad, finns deras basutställningar som berättar om Skånes olika, förunderliga sidor: 
staden, landskapet, och inte minst: filmen. Här visas också ständigt nya utställningar – parallellt med att de 
skickar ut egenproducerade utställningar på turné – och här finns det populära Café Miró som serverar 
närproducerad och ekologisk mat i vackra lokaler. I samma byggnad ligger Kristianstads konsthall som visar 
samtidskonst och ger chans till reflexion och återhämtning. Ett kort stycke bort finns Filmmuseet, som huserar i 
Sveriges äldsta långfilmsateljé! Här kan du lära dig om pionjärtiden inom svensk film, eller besöka de populära 
filmvisningarna som arrangeras. Till Regionmuseet Kristianstad hör också Åhus museum, Järnvägsmuseet och 
tre härliga utemuseer. 
 
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation  スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団           

 
 
      

              


