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Säfstaholms slott nyöppnar med doft av konst
Piprök, tung vadmal och några stänk av konjak. Ja, hur doftar egentligen en gammal
greve? 18 juni välkomnas besökare till en omsorgsfull nyöppning av Säfstaholms slott
- Vingåkersbygdens vardagsrum mitt i centrum med utställningen Smells like art samt
aktiviteter och upplevelser för alla sinnen.
– Det ska bli så roligt att kunna öppna upp igen, säger Ulrika di Martini Brakel,
Vingåkers kommuns kultursamordnare. Vi hoppas att kunna erbjuda våra besökare
en spännande och minnesrik upplevelse i sommar.
Utställningen Smells like art´s curator Alice Levy och Ulrika di Martini Brakel har skapat
en utställning där flera sinnen involveras, inte bara det visuella. Ett antal av slottets
konstverk har valts ut och matchats med olika dofter baserat på detaljer ur motivet,
djupare teman och symbolik, biografiska fakta eller större historiska sammanhang.
– Som doft- och parfymnörd spinner huvudet hela tiden av idéer om hur doft kan
kombineras med andra uttrycksformer. Med den nysatsning man gör på Säfstaholms
slott som mötesplats för konst och kultur, kändes det som en spännande möjlighet.
Det visade sig dra iväg i en massa olika riktningar och jag har mest fått hänga med på
resan, berättar Alice.
Bland utställningens doftteman finns ung kärlek, sörmländsk kulturflora, alkemi,
industrialismen, tidlös elegans och sökandet efter det gudomliga. I utställningen vävs
mycket av Vingåkers och slottets egen historia in, till exempel kring textilindustrins
framväxt och ”den blinde excellensen” Gustaf Trolle-Bonde. Utställningen bjuder också
på spännande kunskap ur doftvärlden och parfymhistorien.
FORTS.

På slottet finns även skapande verkstäder där det kommer att erbjudas interaktiva
upplevelser för flera sinnen, som passar både vuxna och barn. Museishopen anammar
också dofttemat. Där presenteras bland annat en rumsdoft som är inspirerad av
Säfstaholms slott samt speciellt för utställningen framtagna bonbon-praliner, inspirerade
av dofterna och målningarna i utställningen.
Även i slottsrestaurangen plockar man upp utställningstemat där det serveras en
specialkomponerad upplevelsetallrik som bjuder på lokala delikatesser och tar ett
smakligt grepp om samspelet mellan smak och doft. I upplevelsen ingår en näsklämma,
öronproppar och ögonbindel, för hur smakar maten när man inte ser eller hör?
Sommaren vid Säfstaholms slott kommer även bjuda på ett antal musikevenemang
som också kommer kunna streamas. Bland annat gästas slottsparken i juli av Mårten
Falk – gitarr, och Ulf Tilly – sopransaxofon, som framför verk av bland annat Astor
Piazzolla, Gabriel Fauré, Erik Satie och Maurice Ravel. I augusti kommer den finska
brödraduon Luomoduo erbjuda en musikalisk upplevelse utöver det vanliga och under
samma månad går Trädgårdslive med Robert Wells och Anders Lundin av stapeln. Mer
information kommer på safstaholm.se
Säfstaholms slott fortsätter även öppethållandet under hösten, bland annat bjuds det
på utställning med lokalt förankrade Birgitta Lovén samt Vingåkersbygdens konstförening.
– Äntligen får vi öppna upp vårt vackra slott, som vi har längtat. Det ska bli kul och
spännande med årets alldeles unika utställning, sammanfattar Caisa Sävheden-Larsson,
kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Program 18 juni Säfstaholms slott
09.30 		
10.00
		
12.00 		
13.30 		
15.00 		

Pressvisning
Visning för kultur- och fritidsnämnden tillsammans med kultur- och 		
fritids personal
Öppen visning med introduktion till utställningen, max 8 personer
Öppen visning med introduktion till utställningen, max 8 personer
Öppen visning med introduktion till utställningen, max 8 personer

Mellan visningarna släpps max 50 personer in som fritt kan strosa runt.
Vi bjuder på bubbel och jordgubbar dagen till ära.
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