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Fragrance as art, or as part of a work of art has in many cases been ignored by art theorists,

despite the fact that a fragrance can contribute with an emotional atmosphere and meaning.

Fragrance creations can be like stories, but this can easily be dismissed, due to the fact that

fragrance is known to be somewhat invisible. As a result of different theories, it can be

explained that scent is very much a question of a form of semiotics and communication,

individually or in a multimodal context. There are also philosophers who believe that the

scent has been treated unfairly as an art form. The empirical part of this study consists of three

visited exhibitions in Sweden, where fragrance elements have been included. In recent times,

more museums have dared to include fragrance as a medium in exhibition contexts, which

may be an indicator that fragrance art will take up more space in our future. This essay

describes how fragrance can work in exhibitions, and describes some methods and tools for

this analysis. The results show that fragrance elements add something in their context, which

in turn provides arguments for further analysis in our time.
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1. INLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Ett av våra sinnen, doftsinnet, kan behöva övertygande bevis och argument för en

tvärvetenskaplig återhämtning inom konstens discipliner. Hur det går till, kan bland annat

vara nya forskningsprojekt, i takt med att utställningar med doft har ökat på senare år.

Denna uppsats förmedlar en kognitionsinriktad analys. Utgångsläget i de undersökningar som

gjorts har varit tre utställningar som besökts, där doftande material ingår i multisensoriska och

multimodala sammanhang. Resultaten jämförs i en slutdiskussion.

Upplägget för min undersökning är indelat i tre delar. I den första inledande delen beskrivs

historia och bakgrund kring hur människan har levt med dofter och uttryck genom tiderna.

Genom de teoretiska utgångspunkterna beskrivs även hur synen har varit på huruvida doft kan

vara en konst eller inte. Vidare återges några utvalda filosofers och forskares teorier med

diskussioner som relaterar till doft som uttryck i konstobjekt. I den andra delen beskrivs tre

utställningar i Sverige som besökts inom ett år, och där doften ingår som en del i en helhet av

ett multisensoriskt uttryck. Den tredje delen består av en jämförelse och analys av mina

resultat.

1.2 BAKGRUND TILL VAL AV ÄMNE

Bakgrunden och intresset till ämnet är hur människan har använt sig av doft och utvecklat

formen på olika vis, både som en del eller helhet av ett uttryck som kan bidra till en osynlig

kommunikation. Hur människor har använt eller skapat med dofter är viktigt att förstå i

relation till vår samtid, för att ta med sig kunskaperna till framtiden. Det gäller inte minst

inom konstens olika discipliner, när doften exponeras som konstobjekt.
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Ett privat intresse av doft började för många år sedan i samband med besök på flertalet

arkeologiska museer i Italien. Några utställningar visade utgrävningar från Etruskisk

civilisation och bland många objekt fanns även rökelsekar för olika brännbara, väldoftande

ämnen. En del av artefakterna bestod även av parfymflaskor i form av små keramikflaskor

eller unguentarium, en del mycket vackert utformade. Det blev ett viktigt tidsdokument, på1

hur doften redan då hade utvecklats till något som vi känner igen även i vår moderna vardag.

Det gav en förståelse att doft i olika former är också något som är betydelsefullt för vårt sätt

att leva. Valet av detta ämne har vuxit fram under en period av tvärvetenskapliga studier där

flera discipliner nuddar vid doft som konstform. Doft innefattar ett brett fält, men doften har

sällan accepterats som en konstform, trots att vårt doftsinne är det känsligaste. Det har

bidragit till att ämnet är intressant ur flera perspektiv, och om varför inte doften får vara med

mer frekvent som en del i konstverk?

Fältet som undersöks i denna uppsats innefattar doft i utställningssammanhang, både som

helhet och som enskilda verk. Enligt observationer har utställningar med där dofter har ingått,

gett en indikation på att utvecklas och bli fler på senare tid, vilket har gjort ämnet relevant.

Doft i utställningar är inget nytt, men kan vara nog så problematiskt att ta in i museer eller det

slutna rummet, då det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Om detta beskriver Viveka

Kjellmer, fil.dr i konstvetenskap, i artikeln om Kultur, vetenskap & samhälle (2015). Hon

nämner också att museer är uppbyggda främst för en visuell upplevelse, och att flyktiga

doftverk lätt kan bli något som stör. Eftersom doft i samband med konst fortfarande är

ovanligt, så kräver varje utställning en viss förberedelse och inramning.2

I kombination med studier har en utställning utomlands bidragit till att skriva om doft ur ett

tvärvetenskapligt perspektiv. Utställningen “La botanica di Leonardo - a vision of science

bridging art and nature” besöktes hösten 2019 i Florens, och som visade upp en del av

Leonardo da Vinci (1452-1519) och hans arbete och forskning som botaniker och

naturforskare. Det som var intressant var att visa Leonardos metod att utvinna essens, vilka

2 Kjellmer, Viveka, alba.nu - om kultur, vetenskap & samhälle (2015)

1 Museo Archeologico Nazionale di Firenze
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/198/firenze-maf-museo-archeologico-nazionale
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växter han använde sig av, och att han själv skapade doftverk i form av parfymer.

Utställningen fogade samman olika faktorer vad ett doftverk skulle kunna bestå av. Leonardo

beskriver i en text att det kan vara svårare att förstå naturens verk än en bok av en poet. Och

att experimentera med till exempel doft i konst, känns som en tvärvetenskaplig genre i

Leonardos beskrivning om att hans vetenskap inte kan förstås utan hans konst, samtidigt som

hans konst inte kan förstås utan vetenskap. Denna attityd och förklaring bildade ett slags3

fragment till denna undersökning som uppsatsen handlar om.

Efter att ha besökt flera utställningar med doft väcktes intresset att utforska olika uttryck inom

området, eftersom doft i konst och i utställningar förekommer fortfarande ganska sällan.

Ämnet verkar alltjämt vara en form av forskningsprojekt, och samtidigt ett experimenterande

när doftande element får ingå i en utställning. Dels krävs hänsynstagande för doftkänsliga

personer, och en noggrann avvägning av doftande material. Här kommer curatorns roll in som

också är en väsentlig del i min undersökning. Teorier och litteratur har bidragit med verktyg

att analysera denna undersökning av tre utställningar som besökts under ett år, och som också

genererat i mitt val av ämne.

Här går det även att dra en parallell till trädgårdskonst där botanik kan vara av vetenskaplig

grund, och där doftsensationer kan vara en del av planeringen i en trädgårdsarkitektur, som ett

sätt att få betraktaren att dröja sig kvar, och kanske interagera - precis som en curator önskar

att besökaren skall göra vid en konstutställning. Mellan 1600-1700-talen, i Europa, så ansågs

designade trädgårdar vara likt ett konstverk av högt värde. Trädgårdarna symboliserade makt

och rikedom i komplexa och geometriska ytor men gav även uttryck för kulturella funktioner,

estetik och känslighet. En kontrast var japanska trädgårdar med sitt naturliga uttryck med4

slingrande gångar och vattendrag, och som istället symboliserade relationen till naturen - men

arrangerat med stor precision.5

5 Freeland, s. 67

4 Freeland, Cynthia Konstteori - en introduktion (2003) s. 54-55

3 La Botanica di Leonardo - A vision of science bridging art and nature, utställning sep-dec 2019,
Florens, Italien. leonardodavincibotany.com
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1.3 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

1.3.1 SYFTE

Uppsatsens syfte är att undersöka hur doft kan fungera som medium och uttryck i

utställningar, enligt en kvalitativ metod. Syftet är att även undersöka själva valet av det

doftande materialet. Genom en studie av litteratur inom ämnet från curators och forskare, är

målet att ringa in metoder och verktyg för analys av doft i utställningssammanhang, och på så

vis även förstå doftens plats i utställningsrummet. Denna uppsatsen belyser två utställningar

där doften har varit en del av en helhet i ett multisensoriskt uttryck, samt ett enskilt verk i en

utställning där doften varit en del. Målet har varit att undersöka och dokumentera i samband

med ett ökat utbud av utställningar i Sverige där doften ingår. Det kan även ge skäl för att

denna uppsats visar på en förändring inom kulturen, som samtidigt visar en relevant att hitta

nya korsvägar inom multisensoriska utställningar där doften är inkluderad. I avsnitten om

teori ges en tydligare analys och metod som följer frågeställningarna.

Doft är något som är osynligt, svårfångat och kan vara svårt att beskriva, förklarar Viveka

Kjellmer, som forskar på ämnet sedan flera år, och som pekar på något som är av vikt att just

dokumentera utställningar med doftande material och sätta ord på doftupplevelser.6

1.3.2 FRÅGESTÄLLNINGAR

Uppsatsen behandlar två huvudfrågor i denna undersökning:

⬤Hur fungerar doft som medium i utställningssammanhanget?

⬤ Vilka metoder har curators och arrangörer använt i sitt arbete med doft som uttryck?

Förväntningarna kan vara stora inför en utställning med doft, och resultatet kan upplevas på

många olika sätt. Det kan tyckas vara en svår uppgift att gripa sig an för arrangören, och

samtidigt ett nytt sätt för besökare och recensent att summera. En utställning med doft kan

6 Kjellmer, Viveka  alba.nu - om kultur, vetenskap & samhälle (2015)
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även innebära att den inte är tillgänglig för alla. Svaren på samtliga frågor kommer direkt i

anslutning efter resultatredovisning och undersökning.

1.3.3 AVGRÄNSNINGAR

Avgränsningen i denna undersökning är en inriktning och beskrivning av tre besökta

utställningar som förekommit i Sverige under ett år, med fokus på att beskriva doften som

medium och uttryck. Att använda mig av en kvalitativ metod av empiriskt material från

besökta utställningar känns både nödvändig och relevant för att kunna beskriva, analysera och

komma fram till en slutdiskussion. Urvalet av källor har varit dels en form av eget intresse av

att just besöka utställningar med doftande material, då de inte förekommer allt för ofta.

Noteringen om en ökning av utställningar som inkluderar doftelement bidrog till valet av

uppsats. Valet till uppsatsämne kändes även relevant ihop med de delkurser och kurslitteratur

som legat till grund för tre års tvärvetenskapliga studier. Tillvägagångssättet att undersöka

utställningarna med empiriskt material i kombination med relevant litteratur har känts som en

tydlig väg att gå, men även nödvändig och viktig då litteraturen kan sättas i samband med

verkligt upplevda intryck av utvalda  utställningar.

1.4 HISTORISK BAKGRUND

Dofter tycks ha varit betydelsefullt för människan i alla tider. Från början eldades bark, träslag

och hartser för att senare gå över i olika örtblandningar och förädling för olika ändamål.

Intresset för olika material som bidrog till doft och parfym var till exempel mycket utbrett det

antika Egypten, vilket har förmedlats till oss med semiotik i hieroglyfiska texter i

fornlämningar. Avbildningar av både hur man utvinner essens ut växter och recept finns

bevarat, vilket visar på att essenserna i olika användningsområden hade en stor mening, både

som läkande kraft och som väldoftande oljor. Historien visar att metoderna att framställa doft

och parfym är en fråga om mångvetenskap. Essenser från växtriket såväl som rökelse har

sedan använts för att ge uttryck och gestaltning.7

7 Littman, Robert J; Silverstein, Jay; Goldsmith, Dora; Coughlin, Sean; Mashaly, Hamedy, Eau de Cleopatra (2021)
s. 216-217
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1.4.1 GESTALTNING

En form av gestaltande är transmedialt berättande, som ett slags berättande som går tillbaka

till antiken och gamla grekiska dramer, och som visades genom överlappande medier. Genom

den mångfald som växte fram under 400-talet f. Kr i Aten, och i samband med nya

motsättningar som uppstod, kunde tragedi- och komediförfattarna hitta nytt underlag till sin

dramatik. Vad en del dramatiker gjorde var att visa samhällsförändringarna i en mer komplex

värld, som skapade nya mönster för tanken. Transmedialt berättande förknippas idag ofta8

med filmer med mycket teknik och olika effekter, men formen att berätta något med

överlappande media kan även vara avskalat utan modern teknik. Gemensamt är att resultatet

av denna form av berättande ger ett mångfacetterat uttryck som kan vara både dynamiskt och

levande. Denna form är också något som återkommer i uppsatsen, då den undersöker olika

konstnärliga uttrycksformer som tillsammans kan bilda en helhet.

Gestaltning med doft kan kräva förståelse av de är många delar som spelar in i framtagandet

av en specifik doft eller parfym. En sak är att använda sig av helt naturliga, doftande material,

vilket kan vara nog så effektfullt. I framtagandet av en kommersiell parfym så kan det ofta

handla om en form av samskapande, men i slutändan hör det till vanligheten att det är en

person som utåt sett står bakom själva kreationen. Metoderna att ta fram de olika materialen

är också viktiga att förstå, och att det handlar om flera kunskapsområden både inom botanik

och kemi. Grundmaterialen är ytterst intressanta, och gör att ämnena tillsammans skapar en

enormt bred palett för att kreera doftskapelser, med en stor variation av olika kombinationer

av essenser.

I dag är det inte så många som känner till att hela byar var engagerade i att odla vissa

blommor under flera decennier, för att sedan exporteras till Grasse i Frankrike. Grasse kallas9

ibland för Europas huvudstad för parfymtillverkning, men som ibland felaktigt påstås vara

ursprungstaden för parfymtillverkning. Precis som under antiken, går läkemedelskonsten hand

i hand med kosmetiska produkter och olika vätskor som ska ge oss väldoft. Ett exempel är

9 Storia di una famiglia, https://www.pruneti.it/it/la-storia.html

8 Ambjörnsson, Ronny, Människors undran (1998) s.165-167
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myrra som har använts för sin väldoft i tusentals år, men myrra är också kraftigt antibakteriellt

och har således även använts för sårvård och infektioner. Idag finns myndigheten10

Läkemedelsverket i Sverige, som har en tillsyn av kosmetiska produkter där även doft och

parfym ingår.11

1.5 TIDIGARE FORSKNING

I Sverige finns det än så länge relativt lite forskningsmaterial som beskriver konstverk och

utställningar där doften ingår som en tydlig del. Vid Göteborgs universitet finns en del

forskning på ämnet, och som även har ingått i utbildningen av kandidatprogrammet Medier,

estetik och kulturellt entreprenörskap. I delkursen Vetenskaplig gestaltning gavs föreläsningar

på ämnet av lektor och forskare Viveka Kjellmer, som också har bidragit med litteratur och

artiklar inom ämnet.

Vid en digital föreläsning vid Uffizigalleriet, konstmuseum i Florens, kom jag i kontakt med

föreläsaren Francesca Bacci, docent, tvärvetenskaplig curator och forskare specialiserad på

multisensoriska intryck från olika sinnen. Föreläsningen handlade om att “känna” museet, och

att ett multisensoriskt intryck är nyckeln till att tolka konstverket. Bacci har även gett ut en12

bok, Art & The senses (2013) tillsammans med forskaren David Melcher som undersöker

samspelet mellan perception, uppmärksamhet, minne och handling inom en kognitiv

neurovetenskaplig ram.

En betydande och viktig internationell forskning kommer från Denis Dutton (1944-2010),

amerikansk filosof av konst, webbentreprenör och mediaaktivist. I samband med denna

uppsats har Duttons bok The Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution (2009) varit

betydelsefull eftersom att han förklarar hur doft kan vara en slags konstform, och är en

överlevare från mänsklighetens begynnelse. I nämnda bok nämner Dutton även två

konstfilosofer, Larry Shiner och Yulia Kriskovets, som anser att doft som konstform har blivit

orättvist behandlad av konstteoretiker. Shiner och Kriskovets är övertygade att doftkonst är i

12 Föreläsning Gallerie degli Uffizi 27 oktober 2021, www.uffizi.it

11 https://www.lakemedelsverket.se/sv

10 Littman, Silverstein, Goldsmith, Coughlin, Mashaly, Eau de Cleopatra (2021)
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en begynnande fas, och att denna konstform skulle kunna utveckla en solvent plats för sig

själv i konstens framtid. Shiner och Kriskovets menar att doftkonst har varit drabbad av en

långvarig filosofisk fördom, som en förnekelse för lämplighet för estetisk reflektion, som går

ända tillbaka till Platon och Aristoteles.13

1.5.1. FÄLT SOM ARBETET RÖR

De fält som arbetet rör är i huvudsak teorier och metoder som går att knyta ihop med

multisensoriska intryck där doften får ingå som en del och och helhet i en utställning. Fältet

berör hur doften ingår i konstverk, men att själva doften också kan vara ett enskilt doftverk.

Uppsatsen nämner även hur doftelement kan kombineras med flera olika konstarter vilket

bidrar till uttrycksfullhet. I uppsatsen nämns också att doftelement kan vara svåra att hantera i

konst och utställningar, och några förslag att kringgå dessa problem.

1.5.2. ANDRA FÄLT SOM ARBETET RÖR

Några teorier om framtiden och olika sätt att hantera doft på museer och utställningar nämns.

Det är även av stor vikt att omvärldsbevaka och fortsätta dokumentera i samband med den

snabbt växande teknologin.

1.6 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

De teorier som varit centrala och som använts mest i de undersökningar som gjorts, är

uttrycksteorin och kognitiva teorier. De utställningar som besökts har delvis fått sin innebörd

genom sitt sammanhang och kontext. Uttrycksteorin har fungerat som ett verktyg som

förmedlar uttycksfullheten från artefakter vidare till känslor och sinnen. Filosofen John

Dewey’s syn på konst har bidragit till hur det går att förklara doft i utställningssammanhang

med en kognitiv teori, då han använde sig av en pragmatisk uppfattning i analyser av konst.14

De teorier som använts har på flera sätt även bidragit till att forma frågeställningar och

formulerat mitt syfte, likväl som att komma fram till diskussion för perspektiv och begrepp.

14 Freeland, s. 153

13 Dutton, Denis, The Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution (2009) s. 207
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1.6.1 DE TEORIER SOM ANVÄNDS

I uppsatsen används både uttrycksteorin och en kognitiv teori. Att förmedla känslor, tankar

och idéer är viktiga med tolkningar, eftersom det hjälper till att förklara något som händer och

sker. Konst kan få sin innebörd utifrån ett sammanhang, och Dewey menade att det är

synonymt med ett kommunikativt sammanhang. Detta är av betydande vikt i uttrycksteorin,

då den står för att konst kommunicerar något, och att det går också att förstå genom själva

namnet på teorin. Leo Tolstoj (1828-1910), författare, framhöll till exempel uttrycksteorin15

och ansåg att konstnärers övergripande arbete bestod av att förmedla sinnestillstånd till sin

målgrupp och publik.16

I samband med kognitiv teori så tillämpar Dewey en pragmatisk kunskapsuppfattning i

samband med konstanalys i sin bok Art as experience (1934). Han la tonvikten på konstens

roll vad beträffar människors fallenhet att förnimma, behandla och på annat vis förfara med

verkligheten. Han menade att konst har en mening och funktion i våra liv och som berikar.

Dewey är omtalad och känd för den filosofiska inriktning som benämns som pragmatism, och

som har varit ett viktigt bidrag inom filosofin. Pragmatism kan beskrivas som en filosofi och

sanningsteori, och pragmatiker före Dewey som Charles Sanders Peirce (1839-1914) och

William James (1842-1910). Dewey höll fast vid att konst kan vara en källa till kunskap lika

jämförbart som en källa till vetenskap. Han beskrev bland annat att konsten förmedlar en

kunskap, om hur vi ska förstå världen.17

Teorierna används ofta i samband med transmedialt berättande. Begreppet ingår i flera

vetenskapsgrenar och mångvetenskap, och kännetecknar på så vis tvärvetenskap. Det har varit

nödvändigt att analysera det valda ämnet med en bredd men samtidigt smalna av i ett

begränsat antal exempel. Teorierna har bidragit till att ringa in en analys och diskussion inom

utställningssammanhang, områden som är behov av förklaringsmodeller.

17 Freeland, s.153-154

16 Freeland, s.144

15 Freeland, s.140
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1.6.2. VIKTIGA BEGREPP

En rad olika begrepp förekommer återkommande i uppsatsen och är också nyckelorden i

denna undersökning, det vill säga: Doft, Transmedialt berättande, Multisensoriskt, Narrativ,

Konvergenskultur, Tvärvetenskap.

Att förstå betydelsen i detta sammanhang, kan bidra till att lättare kunna sätta ord på liknande

utställningar i framtiden, vilket inte alltid är självklart då många projekt med doft fortfarande

ingår i forskning, och begrepp och ord kan ibland tyckas vara begränsade. Dessa definitioner

har satt en inramning för denna undersökning, men det har även bidragit till ett fokus, då valet

av ämne har varit nödvändigt att avgränsa.

Transmedialt berättande

Begreppet transmedialt berättande är en mångfacetterad form av uttryck, som kan vara både

dynamiskt och levande. Det kan innebära att narrativet skapar en otrolig kraft och inte minst

respons från åskådaren. Den eller de som skapar med transmedialt berättande kan nå nya mål

med en mix av olika media, men det är av vikt att känna till de olika teorierna i denna form av

berättande för att kunna delta i en diskussion för relevanta argument inom sitt skapande.18

Transmedialt berättande förekommer ofta i film. Några exempel är Star Wars, Sagan om

ringen och The Matrix. Själva formen av berättande har man använt sig av sedan antiken, och

som ständigt utvecklas. Då transmedialt berättande inte nödvändigtvis behöver innebära

filmkonst, så har just den formen varit till hjälp för att beskriva de utställningar som

undersökts i denna uppsats.

Konvergenskultur

Ett annat begrepp som jag använder mig av är konvergenskultur, då uttryck med doft har

använts sedan antiken. Vissa kunskaper och tekniker i samband med framställning av dofter

har minskat i samband med modern teknik och industrialism. I takt med digitalisering,

samhällsförändringar och miljöpåverkan kan det vara av värde att bevara doftminnen och

18 Jenkins, Henry, Transmedia Storytelling and Entertainment: An annotated syllabus (2010) s. 943-958
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samtidigt låta modern teknik vara en möjlighet att bevara doftspår från till exempel olika

platser för framtiden. Vissa dofter kan vara på väg att försvinna som urskog, doften från att

åka i ett hölass eller mynt i en burk. Med modern teknik kan vi bevara och berätta om den i

framtiden på ett trovärdigt sätt. Om inte vi gör det, så kommer minnet av den speciella

platsen, eller det speciella föremålet sakta att försvinna. Litteraturen finns alltid till hands för

att beskriva förnimmelser och dofter, men idag har vi teknik där vi kan programmera formler

och koder för framtida generationer, och på så vis dela med oss av konstnärliga såväl som

vetenskapliga metoder för framtiden. Ett exempel är ett konstverk av antropologen Anna

Tsing, ”The Mushroom at the End of the world” (2015) där även doften av höst ingick. Verket

handlar om klimathot och problemen kring detta ämne. Hon lyfter också vikten av

samskapande verk, som en del att omforma den konstnärliga diskursen.19

Henry Jenkins, medievetare och professor i kommunikation, journalistik och filmkonst,

skriver om i konvergenskultur sin bok Convergence Culture (2006). Henry Jenkins beskriver

ett exempel i sin inledning om en konvergenskultur, där gamla och nya medier möts, och om

kraften i det som uppstår från medieproducentens sida. Detta är ett perspektiv som känns20

relevant att också göra en jämförelse med doftkonst i samband med nya medier.

Att nämnas bör att doft har förekommit även inom filmvärlden sedan begynnelsen av rörlig

bild och offentlig biograf. Funderingarna har funnits med länge om hur dofter kan påverka

tittaren. Doft i kombination med film har ändå varit i begränsad form och med många år

emellan varje försök. Det intressanta har varit metoderna att addera doften har varit avsevärt

olika, och resultatet har inte alltid fallit väl ut. De olika metoderna beskriver Charles Spence,

professor och lärare inom experimentell psykologi, och forskar om integration av information

genom olika sinnen.21

21 Spence, Charles, Scent and the Cinema (2020) s. 4

20 Jenkins, Henry, Convergence Culture (2006) s. 1-24

19 Urriccio, W, Cizek, K, Collective Wisdome (2019) kap.1: We are here
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Skapande och förståelse

Boken Language of Art (1968) skrevs av Harvardprofessorn och filosofen Nelson Goodman,

och denna bok utvecklade John Deweys grundidé när det gäller konst och som han istället

framhöll som en variant av språk. Han menade att de olika konstartsformerna har olika sätt att

kommunicera, och att varje konstart öppnar upp till förståelse av en värld. Goodman menade

att konst kunde ha samma bedömningsgrunder som gjorde vetenskapliga teorier

framgångsrika. Goodman hade ett pragmatiskt synsätt till både vetenskapliga teorier och

konstverk, samt relationen till våra behov, och menade att det kunde hjälpa oss både i

skapande och förståelse av våra världar. När ett verk griper tag och nuddar vid22

mänsklighetens existens och levnadsberättelser, gör det att narrativet verkligen bidrar till att

förstå vår värld, vilket känns som en väsentlig del av vad just ett narrativ kan vara.23

Narrativ

I boken Complex Narratives  (2008) frågar sig Jan Simon om historia är vetenskap. Medan

naturvetenskapen återupptäckt det väsentliga sambandet med historia har narratologer

försökt att finna orsakssambanden, mönster och modeller som ska visa vägen i deras

skapande och förståelse. Kausalitet har ibland orsakat missförstånd inom narratologin menar

Simons och förklarar också att huvudfunktionen för narrativ logik beror på minskningen av

komplexitet, och vill påminna både tittare, filmforskare och teoretiker att det finns en hel

del olika möjligheter samt sannolikheter mellan det oförutsedda och realitet - i

förhållande till deterministisk kausalitet och tumultartad slumpmässighet. Detta kan göra

oss påminda av att våra språk måste vara mer sammansatt, för att förstå hur filmer i vår

samtid manövrerar allt mer komplicerade sociala och kulturella miljöer, så detta är av

vikt för framtidens möjligheter, menar han. Simons resonemang är intressant eftersom det24

skulle kunna passa in även i multisensoriska utställningar där man skulle kunna finna

liknande samband och mönster för förståelsen i allt mer komplexa narrativ.

24 Simons, Jan, Complex narratives (2008) s. 123

23 Freeland, s.154-155

22 Freeland, Konstteori (2003) s.158-159
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Perspektiv

Ett annat perspektiv är vad som genererar i den oförutsägbara kraften hos konsumenterna eller

besökarna, när de interagerar med överlappande media. Överlappande media är också

synonymt med transmedialt berättande. Med konvergens menar Jenkins flödet av innehåll

från flera medieplattformar, och att den sociala interaktionen, och vad som förekommer i

enskilda konsumenters tankar vid interagerande är ytterligare en påverkande faktor. Jenkins

beskriver också hur han hans mål är att hjälpa vanliga människor att förstå hur konvergens

påverkar media, till exempel hur de som arbetar med reklam kan nå nya marknader eller hur

kreativa konstnärer kan upptäcka nya sätt att berätta historier. Dessa mål kan innebära nya

korsvägar inom kulturen och bidra till samskapande. Jenkins beskriver att det är inte bara ett

tekniskt skifte som vi har gått in i utan något mycket större. Konvergens förändrar

förhållandet mellan befintlig teknik, marknader, industri, publik med mera, och betonar att

förändringen är och förblir en process - inte en slutpunkt. Korsvägarna mellan gamla och nya

medier kräver ett deltagande inom kulturen, och resultatet kommer att definiera framtidens

offentliga kultur, anser Jenkins.25

Scenografisk platsorientering

Teoretiskt behandlar uppsatsen även scenografisk platsorientering, vilket också är en del av en

utställning. Miljöer kan även symbolisera platsen med semiotik, likt en berättelse mer än ord

om att det finns en själ och en essens. En konstupplevelse kan innebära en spekulation om

konstnärens avsikt. Samtidigt är det konstnärens tankar som har med avsikt att intuitivt att

kommunicera något, vilket tangerar uttrycksteorin. Om detta förklarar Jean-Luc Jucker,

antropolog och expert i interdisciplinär forskning och “mixed methods”. Jucker förordar en

tvärkulturell spridning, och föredrar en kognitiv modell som bidrar till förståelse, men som

även kan innebära känslomässiga bearbetningar och tankeprocesser. Han beskriver detta i

boken Ambiguous Artefacts: Towards a Cognitive Anthropology of Art (2012).

25 Jenkins, Convergence Culture (2006) s. 1-24
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1.7 MATERIAL OCH METOD

Material och metod har till stor del varit litteraturstudier. Litteraturen som använts är dels från

delkurser ur kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap då den

litteraturen har just en tvärvetenskapligt omfång när det gäller att beskriva både det estetiska

och kommunikativa. En annan del har varit litteratur från kuratorer med erfarenhet av

multisensoriska utställningar och verk där doftkonceptet ingår. Metoden av att ringa in

relevant material har även varit empiriskt material i form av besökta utställningar inom ett år,

där doften har varit en del av ett avgörande uttryck. Metoden har gett ett material som

beskriver en variation på utställningar där doft ingår, men som också visar på en potential för

utveckling inom doft i konst och utställningssammanhang. En del problematiseringar ger även

en bidragande faktor för förändringar i den fortsatta forskningen inom området som berör

multisensoriska verk.

1.7.1 METODVALSDISKUSSION

Metodvalen har i första hand varit ett urval av relevant studielitteratur, som senare har mynnat

ut i en strategi som tydliggör min analys. Tillvägagångssättet har varit att använda

sökfunktionerna till litteratur inom Göteborgs universitet och universitetsbiblioteket. Även

föreläsningar har bidragit till ytterligare litteratur på området av multisensoriska verk där

doften är en avgörande del i uttrycket. Via flöden på sociala medier fann jag information om

tre utställningar som med bredd och variation passade in som en del av min analys. I min

analys kommer en mer utvecklad förklaring av mina metodval.

Metodologiskt ligger uppsatsen till en viss del i en form av fenomenologisk erfarenhet i

förhållande till varseblivning och objekt, där jag försöker förklara en idé men även olika

väsen. Utställningarna som nämns och de dofter som ingår bildar även en struktur i relation

till plats och föreställningar om plats.
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1.7.2. MATERIALET I DETTA ARBETE/KÄLLOR OCH MATERIAL

Litteraturen som används i min analys är dels delar av kurslitteratur, men även litteratur av

forskare och curators som arbetar inom eller nära det område som jag undersöker i mitt

arbete. Av de utställningar som besökts så finns en observation i form av fotografier tagna

med iPone eller iPad, och som även är en del i mitt empiriska material. Observationerna ägde

rum vid tre olika tillfällen och vid tre olika datum inom ett år.

Fokus har varit att beskriva doften som en del i utställningarna men även som en helhet, utan

att redogöra för hela utställningens omfång. Avgränsningen ligger i att jämföra de tre olika

utställningarna med dess olika metodval för att framställa doften som ett kommunikativt

medium och meningsbärare i sin multisensoriska form.

1.7.3. MASSMEDIALT MATERIAL

Förutom redan nämnda empiriska material, så har även texter och artiklar om utställningarna

använts. Material från arrangörers hemsidor och artiklar från dagstidningar har varit

nödvändig fakta för undersökning och analys.

1.8 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN

I samband med skrivandet av denna uppsats har Vetenskapsrådets rapport (2002), om

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, tagits del av.

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2002-01-08-forskningsetiska-principer-ino

m-humanistisk-samhallsvetenskaplig-forskning.html

Vid en granskning av de forskningsetiska principerna i rapporten har bedömningen resulterat i

att det inte finns några aktuella krav för denna uppsats, då materialet består av tidigare

publicerat och offentligt material. Samtliga bilder ingår i empiriskt material.
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2. RESULTATREDOVISNING OCH UNDERSÖKNING

2.1 UNDERSÖKNINGEN

Arbetsmetod

Kvalitativa data har varit grunden i arbetsmetoden för uppsatsen. Det består av empiriska

material i form av tre besök på olika utställningar i Sverige inom ett år. Det insamlade

materialet består av anteckningar samt fotografier tagna med iPhone eller iPad. En kvalitativ

metod har även använts för att samla in publikationer och material från media och

dagstidningar, för att sedan tolkas och sättas i samband och analys. Arbetsmetoden har också

innefattat ett urval av litteratur samt övriga källor.

Analysmetod

Den fysiska platsen i de utställningar som besökts och de sensoriska upplevelserna står i fokus

i analysen. En del av dofterna kommer också att ingå i analysen, med tyngd på de dofter som

är skapade specifikt för sin utställning. Utgångspunkterna för analysmetoden är att använda

mig av de teorier och begrepp som nämns i inledningen, med fokus på uttrycksteorin och

kognitiva teorier.

Diskursanalys

I stället för en diskursanalys blir metoden att hänvisa till texter och artiklar som förekommit i

press och media i samband med utställningarna. Språket är det viktiga att fånga upp i

sammanhanget, för att studera olika begrepp och förstå hur diskursen är konstruerad.
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ANALYS

Utställning 1. Smells like art!

Den första utställningen som ingår i undersökningen hade sin visningsperiod mellan den 18

juni och den 17 september 2021 på Säfstaholms slott i Vingåker. Utställningens namn var

Smells like art! - doften av ett konstverk. De som har arrangerat utställningen i Vingåker var

Ulrika di Martini Brakel, producent och kultursamordnare i Vingåkers kommun i samarbete

med Alice Lewy, curator. Utställningen bestod av en visning av konst med en verklig

förankring i svensk historia från Vingåkersbygdens textilindustri. En gång fanns Sveriges

största privata konstsamling vid Säfstaholms slott, men idag hänger endast några av verken

kvar från den ursprungliga samlingen. Utställningen består av målningar som visar26

1800-talets bondeliv i Vingåker samt en bit historia om parfymer från några av världens mest

berömda parfymhus. Varje konstverk fick ytterligare en dimension i form av ett eget doftverk

och parfym som hade valts ut för att beskriva miljö, material eller en person i konstverket. I

utställningens olika teman har man utgått från att förstärka Vingåkersbygdens historia under

1800-talet, genom att addera fler uttryck till den befintliga samlingen av målningar.

Besökaren följde ett spår inuti slottet på Säfstaholms andra våning, men det var ingen speciell

turordning på de speciella verken. Rummens tak var höga och med en rymd som gjorde att

luften var lätt och ventilerande, vilket var en fördel så att inte doftmaterialen tog för mycket

plats i rummen. Doftverken som bestod av välkända parfymerna var och en applicerade en

askar eller skrin som besökaren öppnade i anslutning till varje konstverk och målning i

utställningen. Vid varje målning fanns en text med beskrivning, och varje parfym hade i sin

tur en så kallad doftberättelse. Doftens berättelse kunde associera till egenskaper, material,

fantasi, ytor och temperatur. Parfymens namn presenterades i samband med de parfymhus

som står bakom kreationen. Slutligen beskrevs parfymens doftnoter, det vill säga de doftande

materialen som ingår i parfymblandningens uppbyggnad. Mellan de olika verken fanns

ytterligare textmaterial som berättade mer ingående om olika delar ur parfymhistoria

26 https://safstaholm.se/start/om-slottet/safstaholmssamlingen/
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Bild från utställningen Smells like art! - doften av ett konstverk på Säfstaholms slott i Vingåker. På väggen syns
målningen De fyra årstiderna, allegori, av Fredric Westin (1782-1862). En besökare känner på tillhörande
doftnoter av vanilj, grädde, salt, karamell, amyris, oregat, kanel, glassbutik. Doftnoterna är en metafor till det
gudomliga där det jordiska och himmelska möts, och den hänförande sanningen nås, beskriver doftberättelsen.
Privat bild.

generellt. Att ta del av varje konstverk blev ett moment, att interagera samt att betrakta

konstverket tillsammans med curatorns val av doft. Det gjorde att det även okomplicerat att

betrakta konstverket för sig, och sedan doften separat, om man så önskade det. De två

narrativen som flätades samman bidrog till ett intresse vid för varje konstverk, då verken

hamnade i ett nytt fokus. Utställningen påminner besökaren att kommersiella parfymer kan

vara vårt vanligaste sätt att bekanta oss med mer komplexa dofter i vårt dagliga liv.

Utställningen visar också att en kommersiell parfym är också en estetisk produkt som är

noggrant framtagen i en process som består av flera delar, där både skapelse av doft, design av

flaska, etikett och förpackning ingår. Besökaren får även en inblick hur våra moderna

parfymer levt vidare och fått ett slags värde. Flera av de parfymer som ingår utställningen har

blivit smått legendariska, mycket på grund av en påkostad reklam.27

27 Kjellmer, Viveka, Doft i bild. Om bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld. Göteborgs universitet (2009)

21



Resultat - Smells like art!

Frågeställning 1: Hur fungerar doft som medium i utställningssammanhanget?

Arrangörerna valde att lyfta konstverken med dofter och berättelser. Detta innebar en

kombination tavlornas berättelse ihop med en doftberättelse. Ett tredje spår handlade om

bland annat parfymhistoria, parfymers beståndsdelar och vårt användande av parfym. Detta

bidrog till parallellism då besökaren följde flera spår av berättelser. Det kan också liknas med

transmedialt berättande då de olika medierna överlappar varann. Det bidrog även till att

besökarna dröjde sig kvar vid varje verk och interagerade. Den historiska miljön på

Säfstaholms slott bidrog också till att besökaren gärna dröjde sig kvar vid varje verk och

konstellation. För de besökare som inte ville öppna askarna och känna doften vid

konstverken, så gick det att ta del av utställningen enligt sedvanligt sätt, och ändå få med sig

bakgrundsfakta och förståelse för varje doftverk genom att läsa om dem. De olika narrativen

som flätades samman bidrog till ett intresse vid varje konstverk, då verken hamnade i ett nytt

fokus. Utställningen är intressant på det vis att det den kan ge en ökad medvetenhet och

förståelse för hur man skulle kunna beskriva ett konstverk med doft som ytterligare ett

medium och kommunikation. Ett doftverk som hör ihop med en eller fler konstarter kanske

till och med kan skärpa forskares analytiska och teoretiska skicklighet. Smells like art! känns

som en utställning med exempel som manar till att söka nya områden såväl som att hitta nya

korsvägar i utställningssammanhang.

Frågeställning 2: Vilka metoder har curators och arrangörer använt i sitt arbete med

doft som uttryck?

Inför Smells like art! aviserade arrangörerna tydligt i sin marknadsföring, på hemsida och

sociala medier att doft var en del av utställningens koncept, vilket även namnet uttrycker.28

Själva doftmaterialet i utställningen kom från parfymer av välkända parfymhus. Parfymerna

var applicerade inuti askar intill varje målning i utställningen. Taktila material i asken gjorde

28

https://www.vingaker.se/wp-content/uploads/2021/06/Pressinformation_210614_Safstaholms-slott-nyoppnar-med-doft-av-ko
nst.pdf
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att doften bevarades på ett lagomt och subtilt sätt för besökaren, och locket till askarna

stängdes efter att varje besökare tagit del av doften. Dofterna var inget som störde atmosfären

i utställningsrummen, vilket tycks ha varit ambitionen från arrangören. Rummen där

utställningen visades var luftiga och välventilerade, vilket passade bra i kombination med

dofterna som verkade väl avvägt. Själva idén att kombinera redan befintliga parfymer med

koonstverk är på sätt och vis gynnsam, då det finns en uppsjö av olika parfymer som skapats

genom tiderna, där det går att finna material som ingår i andra verk och uttryck. Utställningen

känns aningen som experiment att vilja och våga ta sig an doft i ett utställningssammanhang,

och den mästerliga nivån går förlorad i kombination med gestaltandet av varje konstverk sker

i kombination med välkända parfymskapelser. Att ge varje konstverk i utställningen sin egen

komponerade doft hade höjt den konstnärliga nivån avsevärt, vilket förmodligen också har

varit ambitionen också då curatorn även är doftkreatör.

Utställning 2. En doft av Homo Aquatis

Den andra utställningen som ingår i denna undersökning är Aquanauts: Expeditionen. Det är

en utställning som ursprungligen visades på Avesta Art under somrarna 2020 och 2021. Från

den 16 december fram till mars 2022 så intog utställningen Kulturhuset Stadsteatern i

Stockholm i en omarbetad form i lokaler på 700 kvadratmeter. Utställningen är en fiktiv

berättelse som handlar om två vetenskapskvinnor och om deras upptäckt av de iögonfallande

och mystiska varelserna Homo Aquatis. Utställningen är ett multisensoriskt verk för alla

sinnen, skapad av flera olika kreatörer tillsammans med den konstnärlige ledaren Pompe

Hedengren. Väl inne i utställningen så kliver man bokstavligen in i en annan värld, i en

ganska mörklagd lokal med mörka väggar. Ljuset spelar en stor roll i gestaltandet av de

fantasifulla varelserna, men även för helheten och tillhörande bilder och föremål.

Utställningen består av två våningar i etage, men utställningen början är på våning 1. I ena

änden av det långsmala nedre rummet visas även en svartvit film, likt en dokumentär, som

berättar historien om de två forskarna och deras upptäckter kring Siljans strand. Filmen går

non stop och vars berättarröst finns med i utställningen hela tiden, vilken inte är störande,

utan istället fascinerande. Besökarna är fullt upptagna med att undersöka den värld de har
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hamnat i och man vill gå varsamt fram i den mörklagda miljön. I en central del hänger bilder i

ett digitalt format, med ett vackert ljus som lyser upp i mörkret. Bilderna hänger från taket

och bildar ett mönster av rader likt en fotoutställning om varelserna “Aquanauterna” i olika

suggestiva miljöer. Runt om i lokalen förekommer olika ljud, som bidrar till stämningar. Ljud

av vatten i olika former är även genomgående i utställningen som bidrar till en fuktig känsla.

Att rummet är mörkt bidrar till att publiken verkligen dras med i mystiken och undersöker

dröjer sig kvar vid de olika verken.

I motsatta sidan av det nedre rummet står de olika uppseendeväckande, mystiska, könlösa

varelserna i olika placeringar, samt en i sittande position där filmen visas. Varelserna är

belysta med ett ljus som gör hela ytan känns suggestiv. Kropparna är beklädda med olika

material, men varje varelse har sin kropp är beklädd med ett speciellt material som till

exempel musselskal, grenar eller bark. Varelserna är verklighetstrogna och deras olika

material på kropparna bidrar till att verkligen gå fram och känna de olika materialen, så

känseln som sinne är mycket viktig i denna utställning samt i kombination med övriga sinnen.

På den andra våningen så är det avlånga rummet inrett likt de två vetenskapskvinnornas hem

och arbetsplats, vilket ger ytterligare ett uttryck i utställningen. Inredningen bidrar till att man

vill veta mer, bland högar av böcker, gamla fossiler och en mängd andra föremål. Det

intressanta med den andra våningen är möjligheten att kunna se den nedre våningen uppifrån,

och på så vis kunna studera den sociala interaktionen.

Utställningen Aquanauts:Expeditionen handlar om två vetenskapskvinnors hemliga

expedition, men även om deras passion, nyfikenhet och sexualitet, förklarar Pompe

Hedengren, konstnärlig ledare. Året är 1897 och en del av narrativet går via den film som29

visas i ena änden av den mörklagda lokalen, och som visar mer i detalj förloppet av deras

hemliga expedition. Berättarrösten är en av kvinnornas, och den bidrar till deras innersta

känslor och trots att det är en fiktiv berättelse, så man får en förståelse för deras tankar och

upplevelser, som om historien var verklig. Dels för tidsepoken, för hur vanligt var det att två

kvinnor inom vetenskapen gav sig iväg på en expedition? Berättelsen är ovanlig,

29 Kjellén, Matilda DN, artikel 16 december 2021
https://www.dn.se/kultur/kulturhuset-fylls-med-normbrytande-nattvarelser/
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hemlighetsfull och full av mystik. Den finstämda berättarrösten ihop med en film som går i

sepiafärger och raspigt bildmaterial, gör att narrativet blir synonymt för sin tid. Orden berättar

känslosamt om något häpnadsväckande, som också blir likt en port och vägledning in i

resterande delar av utställningen.

Bild från utställningen Aquanauts:Expeditionen, på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. I förgrunden syns
varelsen Conchea Hyacinthum, skulptur skapad av Pompe Hedengren. Doftegenskaperna av Conchea
Hyacinthum beskrivs som en animalisk kraft av två världar, från djupa skogar såväl som hav, där en jordig
doftkombination av castoreum och mysk möter noter av hav i form av grå ambra. Privat bild.

Utställningen presenteras som om den vore helt sann, och det kan vissa bli provocerade av

menar Pompe Hedengren. Allt är uppbyggt på fakta, fantasi och fiktion som genererar i en

stark helhet, och menar att vi behöver visioner och drömbilder. Dock vill han framföra att

sättet de har valt att göra utställningen på, visar på att det är relativt enkelt att skapa en falsk

berättelse, och att man måste se upp med det. Han drar en parallell till Trump som också30

skapade historier om tider bakåt i tiden med sitt “Make America great again”. Hedengren

menar att man måste akta sig för vad som är sant och inte, vilka narrativ som tas men även

30 Strannegård, Lars DN, artikel 1 januari 2022
https://www.dn.se/kultur/lars-strannegard-vetenskapen-ar-granne-med-fiktionen/

25



vilken avsikt man har. Intentionen med Aquanauts: Expeditionen handlar bland annat om

kärlek, frigörelse och normativa könsroller.31

Doften i utställningen

Det blir en spännande ingång i dubbel bemärkelse att dofter ingår i utställningen, och att de är

framtagna speciellt för Aquanauterna som en del av deras väsen. Väl inne i utställningens

olika områden och två våningar, känns knappt någonting av de speciellt framtagna dofterna.

Varelserna visades som replikor i sin naturliga storlek och utmärkande drag av täckta lager av

olika material från natur och skal från blötdjur och mollusker. En viss förväntan och önskan

kan ha infunnit sig hos publiken, om att de taktila varelserna skulle också bära sin doft.

Kanske har arrangören valt att utelämna doften på varelsernas kroppar för att istället ta hänsyn

till eventuellt doftkänsliga besökare, vilket förmodligen har varit ett medvetet val. Dofterna

fanns istället tillsammans längs en vägg en bit ifrån varelserna, och samtidigt nära utgången.

En bild och text beskriver varje varelse med utseende, hudbeklädnad, observationer, habitat,

föda och doftegenskaper. Doftens egenskaper beskrivs med varelsens karaktär ihop med

mystik med kopplingar till naturen samt med de ingredienser som doften faktiskt består av.

Nedanför varje beskrivning finns en pelare med ett skrin högst upp med ett lock dekorerat likt

en bit av varje varelses kroppsstruktur och organiska material. Längst ner i texten uppmanas

besökaren att lyfta på locket och dofta på respektive varelse. Dofterna är mycket subtila och

känns inte syntetiska. I varje skrin finns taktila material som harmoniserar med varelsernas

karatärsdrag, vilket förstärker doftens trovärdighet ytterligare. Locken till skrinen stängs efter

att besökaren har doftat klart. Doftkombinationerna blir intressanta och blir ytterligare ett led i

att undersöka varelserna i detalj. Eftersom dofterna knyter an till natur, skog, vattendrag och

andra akvatiska inslag så känns de verklighetstrogna och framkallar både känslor och fantasi.

Dofterna är unika i sitt slag och är framtagna specifikt för utställningen av Karolina Stockhaus

som är doftkreatör. Besökare som hittar sin favoritvarelse eller favoritdoft kan köpa med sig

doften hem, vilket bidrar till ett mervärde men kanske även ett värde som går att mäta, då

detta är en utställning som besökare både minns och återberättar - tack vare dofterna som en

förlängande kraft.

31 Kjellén, DN, artikel 16 december 2021
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Tankarna går också till konstmuseet Louvren i Paris, där flera välkända parfymkreatörer har

skapat helt nya och unika doftverk som adderats till några utvalda konstverk, bland annat den

världsberömda marmorskulpturen Venus från Milo . De parfymerna går också att köpa.32

Resultat - Aquanauts: Expeditionen

Frågeställning 1: Hur fungerar doft som medium i utställningssammanhanget?

De olika sammansättningarna i denna utställning blir tydliga i förhållande till kausalitet.

Konstruktioner som relationer, tid, plats, ljud, ljus, doft, bilder, material, miljöer, varelser med

mera, bildar ihop med narrativet ett uttryck som är inbäddat i mystik. Utställningen innehåller

även en film och som är en viktig del av utställningen. Detta gör att det ligger inte helt

främmande att hela utställningen faktiskt skulle kunna filmatiseras, kanske till och med där

doften får ingå? Doft i film har i praktiken gjorts förr. Något som blivit mer och mer tydligt33

inom till exempel filmberättande generellt, är att det har utvecklats mer komplexa narrativ,

som innebär att det har blivit mer invecklade storys som breder ut sig över olika kategorier

och spår. Några terminologier som kan förklara mind-game är “forking-path” och multipla

narrativ (Bordwell; Edward Branigan 2002) eller psykologiska pusselfilmer (Elliot Panek

2006). Vad som kan vara karaktäristiskt för ett mind game-narrativ är att man inte riktigt vet34

om handlingen är på riktigt eller om det är en dröm. I filmer med genre mind-game så

förekommer även ofta en form av produktiva patologier, som kan beskrivas att

huvudpersonerna ofta är karaktärer som är avviker från normen, med en rad olika drag och

variationer. En jämförelse till utställningen Aquanauts: Expeditionen är till exempel mind35

game-filmer som är producerade enligt ett transmedialt berättande. De är mycket populära och

de både engagerar och fascinerar samt att åskådaren dras lätt med in i handlingen. Det känns

som utställningen tangerar detta narrativ, då publiken blir genast nyfikna och får ett intresse

av att tolka och förstå, enligt hermeneutik.36

36 Elsaesser, s. 35.

35 Elsaesser, s. 30.

34 Elsaesser, Thomas, The Mind-Game Film, 2021 s. 19.

33 Spence, s. 2

32 https://jingculturecommerce.com/louvre-channels-iconic-works-with-perfume-collaboration/
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En viktig del är tidsaspekten och att avslutet i utställningens berättelse inte blev tydligt. Detta

visas även i den tillhörande filmen i utställningen, som avslutas med: Vad ska det bli av oss?

Detta är en del som öppnar upp för fantasin ytterligare och som är en del som också ingår i

det transmediala berättandet. Det går till exempel att föreställa sig om man jämför med

narrativ ur filmer som också är uppbyggda enligt ett transmedialt berättande och där slutet

lämnas öppet för en fortsättning. Narrativet blev extra intressant eftersom det är en fiktiv

utställning som bidrar till samma känsla och fantasi som i en film - och där även doften

bidrog med ett stort avtryck. Utställningen genererade i en slags försiktighet och förundran i

undersökandet av den värld som öppnat upp sig. Även om berättelsen i utställningen är fiktiv

så gav den samtidigt ett budskap att följa sin passion och nyfikenhet, för livet och för

framtiden.

Frågeställning 2: Vilka metoder har curators och arrangörer använt i sitt arbete med

doft som uttryck?

Inledningsvis så visades de dofter som tillhörde utställningen vid kassa och betalning, vilket

gör att besökare som har missat i själva marknadsföringen att doftelement ingår, redan här kan

ta ställning om de vill se utställningen eller ej. Möjlighet fanns att prova dofterna i entrén,

som också gav en känsla av vilken styrka doftkompositionerna hade. En doftkänslig person

kunde därför få en uppfattning direkt i anslutning till utställningen.

De iögonfallande varelserna doftade inget i själva utställningen, men som hade kunnat ge den

ultimata gestaltningen av och som skulle kunnat bli näst intill levande, hade varit om kroppen

och den taktila beklädnaden doftade något just i ögonblicket. Eftersom varelserna beskrevs

som replikor så var det också meningen att de inte skulle dofta, och därmed ett strategiskt val

av arrangören. Fantasin fick ändå en en kraft från de specialkomponerade dofterna som fanns

i anslutning, en doft för varje varelse som var subtila och harmoniserade med naturens egna

dofter. Doftkreatören har också lyckats fånga in fantasin i kombination med vår svenska

vegetation på ett mycket tilltalande sätt.. Hela kollektionen av olika doftkompositioner känns
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genomarbetad. På rad, metodiskt placerat nära utgången men ändå i närheten av de olika

delarna i utställningen, så kunde besökarna ta del av dofterna. De var applicerade i skrin som

var beklädda med liknande struktur och material som varelserna. Inuti fanns ett taktilt

material som också harmoniserade med varelserna och naturen, och som fixerade doften på ett

finstämt sätt. Ovanför varje doft fanns en beskrivning av de olika material som doften var

uppbyggd av. Utställningslokalens stora rymd bidrog till att dofterna inte kändes över huvud

taget på utställningen. Hittade man däremot sin favoritvarelse i Aquanauts:Expeditionen så

fanns möjligheten att köpa med sig tillhörande doft som en del och minne av utställningen.

Utställning 3. Med nya ögon - Mellankrigstiden genom linsen

I en utställning i Göteborgs Konsthall mellan 11 december 2021 - 27 mars 2022, så beskrivs

och undersöks ett enskilt verk som inkluderar doft. Utställningen heter Med nya ögon -

Mellankrigstiden genom linsen. Curator och konstnärlig ledare för denna utställning har varit

Liv Stoltz och Stina Edblom. Flera konstnärer medverkar med sina verk, där de har bearbetat

historiskt arkivmaterial från tiden mellan första och andra världskriget. Besökaren bjuds in till

reflektion över en beskrivning av delar av vår historia, och hur vi ser på materialet idag.

Utställningen belyser flera kulturhistoriska sammanhang under en orolig tid med politiska

strömningar och stor kulturell rörelse. Via måleri, foto, film, installation och performance har

konstnärerna skapat och ringat in områden mellan dåtid och samtid, och besökaren bjuds in

att fundera på historiebeskrivningar och hur vi tolkar, använder oss av historiskt material.

Verket som har undersökts i utställningen Med nya ögon, heter The weight of Images av

konstnären Lina Selander. Verket är placerat i ett av rummen som är allra längs in i lokalerna,

i relation till ingången, och i samma rum visas även tre andra verk. Kanske är intentionen att

verket inte har doften med som ett bidragande uttryck, men eftersom rummet var fyllt med en

subtil doft av äpplen och som också ingår i verket, så känns det ändå relevant att inkludera

doften då verket blir än mer multisensoriskt. Verket består av ett avlångt bord som har en

videoinstallation monterad på undersidan av träbordet, som sedan projiceras i en spegel som

ligger på golvet under bordet. Ovanpå bordet finns en järnring och inuti den ligger röda

äpplen. När besökaren går fram till bordet så syns bilderna från videointallationen i spegeln
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på golvet, och projiceringen blir på sned, likt att få en glimt av något. Men de bilder som visas

blir också en påminnelse. Bilderna visas tyst, varvat mestadels i svartvitt men med några

foton i färg. Filmklipp varvas med stillbilder som visas på varierat vis i en loop. Från snedden

ser besökaren bland annat flygfilmer av staden Nürnberg, arkivbilder från en vulkan med

rinnande lava, fåglar, människor, skor, naturbilder, vakttorn, fotografier ur album som tillhört

medlemmar i nazistorganisationer. Det förekommer även bilder av Medusa, från den grekiska

mytologin. Ihop med dessa bilder förekommer även några få versioner tagna inifrån ett

koncentrationsläger, som visar döda kroppar som bränns och nakna kvinnor på väg till en

gaskammare.

Bild från utställningen Med nya ögon - Mellankrigstiden genom linsen, på Göteborgs Konsthall och konstverket

The weight of Images av Lina Selander. Privat bild.

Bildernas komposition ger ett avtryck om något som är obegripligt svårt att ta in, som att

folkmord kan ske samtidigt parallellt med bekymmersfria stunder i samma historiska

situation, till exempel som att ta ett foto med sin nya kamera och sätta in det i sitt fotoalbum.37

37 https://konsten.net/med-nya-ogon-pa-goteborgs-konsthall/
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Doften i verket

Väldoftande äpplen ligger på bordet i Selanders verk. Det blir likt en invit att ta del av frukten

men framför allt våga se allt, trots att det kan vara svårt. I den förklarande texten till verket

beskrivs äpplena som kunskapens frukt, och att genom att äta äpplena blir det en uppmaning

att fortsätta se det grymma. Symboliken med Medusa som figurerar i bildspelet blir ytterligare

en uppmaning till besökaren att trotsa Medusas kraft och att undgå att bli förstenad, förklarar

texten. Doften i rummet blir tillsammans med verket mycket gripande och effektfullt, och

bidrar till att förstå vikten av kunskap för att förstå vår värld och samhällsförändringar.

Äpplenas ihållande, lätta doft, tar upp hela rummet vilket gör att upplevelsen av verket blir

omslutande, och inte enbart visuellt. Här blir också en påminnelse om att använda doftande,

taktila och naturliga material som kan vara nog så effektfullt i utställningssammanhang,

samtidigt som de som arrangerar kringgår problematiken för doftkänsliga personer. Verket

känns mer än viktigt för vår samtid, och även om doften inte var tänkt att vara med som en del

i de multisensoriska effekterna, så satte den en prägel i verket som berörde.

Resultat - Med nya ögon - Mellankrigstiden genom linsen

Frågeställning 1: Hur fungerar doft som medium i utställningssammanhanget?

Doften förstärker verkets fokus, semiotik och bildernas samverkan, vilket ger en tydlig bild av

transmedialt berättande. Det som är intressant här är att denna form av berättande är i en mer

avskalad och centrerad form, men ändå mycket kraftfullt.

Frågeställning 2: Vilka metoder har curators och arrangörer använt i sitt arbete med

doft som uttryck?

Lina Selanders verk var placerat i rummet allra längs in i Göteborgs konsthall under

utställningen Med nya ögon. Placeringen förstärkte doftupplevelsen av verket, och gav en ton

och inramning för hela rummet. Att kliva in i detta rum gav en immersiv känsla, just för att

doften verkligen var omslutande, direkt, subtil och sann. Trots det avskalade, naturliga

materialet i form av äpplen så gav det en oerhörd kraft till verket som bidrog till känslor.

31



3. SLUTDISKUSSION

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur doft har fungerat som medium och

uttryck i de tre utställningar som besökts inom ett år. Studien har tagit avstamp i en kognitiv

teori samt i uttrycksteorin, som bidragit med verktyg i denna analys. I denna uppsats har tre

utställningar besökts, där syftet har varit att notera och beskriva de doftande elementen som

ingått i det multisensoriska uttrycket. Undersökningen har visat att arbeta med doft i en

utställning kan bidra till en utveckling av många nya uttryck. Ur en samskapande form finns

även möjligheter att nå en uttrycksfull balans med andra konstarter i rummet. I doftskapelsers

kommersiella värld har metoder och material länge varit både mytomspunna och hemliga, på

senare tid börjar denna konstart bli alltmer tillgänglig. En del är att använda sig av naturliga

material som doftar, och det kan vara nog så effektfullt. Men att våga gå steget vidare att

skapa i essenser från olika material är svårare och ganska outforskat i sig, och i

kultursammanhang kan det även bli en hög kostnad.

I denna uppsats har två frågor ställts för att fånga upp det som önskats leda till en ny

diskussion om doft som konstform och uttryck. Frågorna har varit: Hur fungerar doft som

medium i utställningssammanhanget? och Vilka metoder har curators och arrangörer använt i

sitt arbete med doft som uttryck? Analysen som gjorts i denna uppsats visar på variation i de

olika utställningarna, där doften fick ta sin egna plats och kunde beskrivas både som en del i

sammanhanget som helhet eller enskilt. Som en del i de överlappande medierna bidrog doften

med en multisensorisk perception till utställningarna.

I samband med både den kognitiva konstteorin och uttrycksteorin så förklaras att konst kan

kommunicera, skapa stämningar, tankar och känslor. Tolkningar är därför viktiga, då de

hjälper oss att förstå. Konsten får till en del sin betydelse och mening i sin kontext. Dewey

menar att det är just detta som är det kommunikativa sambandet inom en kultur. Med38

doftens immersiva effekter är det en möjlighet att det skulle generera i en mer nyanserad

berättande form, och besvarar den första frågan tillsammans med de teorier som använts.

38 Freeland, s.140
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Av de metoder som de tre utställningarnas curatorer och konstnärlig ledare har använt i sitt

arbete, så visar de tre helt olika sätt att använda sig av doftande material. Men det visar också

på hur viktigt det är med historien i de överlappande olika medierna, och att det finns med en

tanke av varje del i helhetsuttrycket. Hur de olika verken har placerats i utställningen har även

varit intressant att observera i samband med doften, och hur man får en effekt samtidigt som

ett hänsynstagande är inkluderat för doftkänsliga personer. Dessa metoder besvarar den andra

huvudfrågan i denna undersökning.

Ett resultat i undersökningen visar också att doft i utställningar kan varieras på flera sätt och

att det finns potential att utveckla ännu fler metoder. Tillgången av olika doftmaterial och nya

idéer som kommer att adderas i framtida utställningar, kommer förmodligen att bidra till nya

terminologier för att beskriva konst. Doften kan dessutom ingå i de flesta konstartsformer och

discipliner, och blir på så vis konstartsövergripande. Det förklarar att doft i kombination med

andra medier på så vis kan vara förenligt med tvärvetenskap och kan ge argument för vidare

forskning.

3.1 VIDARE FORSKNING

Att förklara metoderna i detalj för varje doftkomposition är sällsynt, men för framtidens

kulturprojekt kan det bli en nödvändighet, inte bara för att förklara ett doftverk som en

artefakt, utan att förmedla metoden likt ett vetenskapligt experiment för att bevara konsten

vidare mot vår framtid.

I en undersökning i Göteborgs-Posten den 5 april 2022 så rapporterades delar av en studie

som visar att det finns en universell luktperception som drivs av molekylers struktur, och som

förklarar om vi ogillar eller gillar en doft. Nästa steg, förklarar Artin Arshamian, forskare vid

institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, är att undersöka varför det

är så, genom att föra samman kunskapen till vad som sker i hjärnan när vi känner en doft.39

39 https://www.gp.se/nyheter/sverige/alla-m%C3%A4nniskor-gillar-samma-typ-av-lukter-1.69362284
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4. KÄLLOR, MATERIAL OCH LITTERATURLISTA

4.1 OTRYCKTA KÄLLOR

Doftande museum vidgar intrycken | Alba Kjellmer, Viveka  alba.nu - om kultur, vetenskap &

samhälle, 2015 (Länk hämtad 2022-05-12)

Gallerie degli Uffizi Föreläsning av Bacci, Francesca den 27 oktober 2021

(Länk hämtad 2022-05-12)

https://konsten.net/med-nya-ogon-pa-goteborgs-konsthall/ Recension av Olofsson, Mikael den

3 januari 2022 (Länk hämtad 2022-05-12)

www.leonardodavincibotany.com La Botanica di Leonardo - A vision of science bridging art

and nature, utställning sep-dec 2019, Florens, Italien (Länk hämtad 2022-05-12)

Läkemedelsverket (Länk hämtad 2022-05-12)

Firenze - MAF Museo Archeologico Nazionale - Polo Museale della Toscana Museo

Archeologico Nazionale di Firenze (Länk hämtad 2022-05-12)

storia di una famiglia (Länk hämtad 2022-05-12)

Säfstaholmssamlingen - Säfstaholm (Länk hämtad 2022-05-12)

Säfstaholms slott nyöppnar med doft av konst (Länk hämtad 2022-05-12)

https://jingculturecommerce.com/louvre-channels-iconic-works-with-perfume-collaboration/

Whiddington, Richard  jingculturecommerce.com - Louvre Channels Iconic Works With

Perfume Collaboration , den 3 juli 2019 (Länk hämtad 2022-05-12)

4.2 TRYCKTA KÄLLOR
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