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Trudging through the woods on a chilly day in autumn, the warmth of summer still a tangible 
recent memory, searching for mushrooms. Shoes damp with rain or dewdrops crunch across 
gravel paths, crash through the long grass and sink tentatively and silently into the soft moss. The 
blueberry shrubs have lost their foliage, reduced to sharp green fronds emerging from a blanket 
of glossy black aspen leaves. Amid these fallen skeletal leaves that cover the ground, the funnel 
Chanterelles reluctantly reveal themselves, glowing with a soft residual warmth in contrast to the 
increasingly dull carpet of the forest floor. The last pink flowers of heather glow in the brittle 
sunlight. Fingers disappear into the moss so as to pluck the mushrooms close to the ground, 
each Chanterelle bringing with it a tiny sod of earth. Using fingernails or a pocketknife, the 
mushrooms are cursorily cleaned of pine needles, dirt, tiny snails and curled-up sleeping 
millipedes. Walking home, the bag of mushrooms swinging in the breeze, feet wet and slightly 
cold, fingers stained and specked with spores and dirt. An intense scent is apparent, one that 
comprises the changing of seasons and the complex composition and unassuming beauty of the 
woods. 
 
From the middle of summer until the end of autumn in Sweden, mushrooms are picked, fried, 
baked in pies, dried for storage, and photographed for boasting in social media. Mushroom 
picking is something of a shared cultural experience that derives from old traditions of gathering 
food for household use. In contemporary times, mushroom picking is no longer an essential 
domestic task, but is a complex cultural activity linked just as much to tradition as to modern 
trends. A healthy nature walk in the woods is seen as just as valuable an experience as collecting 
a basket of culinary delicacies.  
 
When all these cultural layers are stripped away however, what we come back to most often with 
the experience of picking and cooking mushrooms are the fleeting moments of sensory 
experience that remain with us as memories. The walking, the weather, the sounds and smells of 
the woods, the feel of the grass, moss and dirt on our fingers, the cleaning and cooking of the 
mushrooms and the conversations with the people we sit down to share a meal with. 
 
In her art, Ami Kohara aims to create or stage social environments in which people come together 
to participate in shared activities. Several of Ami Kohara’s projects have been based on food 
preparation. She believes that tasting new food, and the experience of cooking a meal in a new 
culture (and exposing oneself to the confusion of attempting to understand several different 
cultures simultaneously) might expand the limitations of individual perception. By tasting new food 
in a new food culture, ones criteria for judgment based on ones own cultural background might be 
called into question and thereby expanded. This idea is central to the context of the works Ami 
Kohara creates. Her aim is to prove to viewers of her works that their own emotional confusion, 
suspicion, happiness and expectations were triggered by the physical phenomena of the objects 
the artist presents. These emotions are born out of the viewers’ conscious or subconscious 
attempts to create their own versions of reality. 
 
Experience is not objective: the way we see and feel the world is reference to our personal 
conceptual schemes, which we ourselves are not necessarily conscious of. This might clash with 
the commonly held supposition that the physical world is something solid that we all can come to 
some kind of consensus on. There is a kind of gap between how the world “is” versus how we 
represent it to ourselves, how we make judgements about it and how we develop expectations 
about it. The urge to identify this gap between these two versions of reality is what motivates Ami 
Kohara in her art.  
 



There is of course an urge shared by many people to gain some kind of understanding or 
knowledge of this “purer” world, to go beyond personal experience and cultural frameworks and 
see things as they “really” are. This is of course an impossible task, and an alternative path taken 
by many is to attempt to convert fleeting subjective experiences into some form of concrete 
reality. This takes many forms, the most common of which are photography, writing, film; 
techniques of mediating reality to our selves and to others in order to preserve the subjective and 
make it “real”. The more difficult experiences to synthesize however are the ones that often have 
the most powerful effects on us in terms of evoking complex webs of intermingled ideas and 
memories. Flavours, aromas and scents offer sensory experiences that can awaken forgotten 
memories, change moods, and provoke entirely new trains of thought. Yet often, these 
phenomena are fleeting and personal experiences of them can differ very widely from one person 
to another. It is generally much easier to arrive at a consensus about visual phenomena than it is 
about the nature of a scent or a flavour. 
 
In her project for Atelier 123, Ami Kohara has created a sound installation presenting intermingled 
sounds from forest walks, mushroom picking, and the preparation of a meal with friends. She has 
also created a scent, a perfume based on her perception of the smells of autumn in Sweden. 
Using alcohol, Kohara has created aromatic essences of a variety of materials. Earth, moss, 
heather flowers, mushrooms, fallen leaves, pine trees, juniper, wood smoke, stones, apples and 
berries: all have been gathered in the woods in Hökarängen and used to make subtle infusions 
that are then mixed and diluted in order to replicate the scents of autumn. This autumn perfume is 
diffused throughout the exhibition space. Ami Kohara has named this perfume and the artwork 
itself 4200 Hökarängsskogen. This title references the industry standard coding of perfume 
names with a multi-digit number. In this case, the code 4200 refers to the circumference of an 
area of forest measured in meters.  
 
The scent consists of a variety of components mixed according to a ratio of the artist’s choosing. 
This ratio will vary from day to day as the component scents will be mixed specially on each day 
of the exhibition. On some days, the aroma of mushrooms may dominate the room. On other 
days, the smell of pine may be the most striking scent. This is not a big, charismatic perfume 
mixed by Chanel. This is an elusive, subtle aroma. The diffuser used to spread the perfume 
through the room puffs out wispy clouds of cool fog, reminiscent of autumn weather.  
 
Ami Kohara’s scent 4200 Hökarängsskogen represents a number of different ideas: the 
inescapability of subjectivity, the urge to replicate and preserve, and the will to share and to 
communicate personal emotional experience. There is a fragility that is inherent to this work, 
ideas of failure and success become intermingled and dissolve. There is a wonderful futility at the 
heart of the project; the idea of replicating and presenting a scent in an enclosed space that can 
easily be experienced simply by going for a walk outdoors. There is also the possibility that the 
artist’s conception of autumn may differ enormously from that of the viewer. When we take these 
thoughts into account, we become acutely aware of the exhibition room. The focus of the work 
then is not to transport us in our imaginations to some wooded glade where we can relive a 
moment of pastoral peace, but to make us aware of the present moment and the variety of 
intentions and possibilities in the space. The scents that Ami Kohara presents in 4200 
Hökarängsskogen go some way to dominating the exhibition space, but cannot wholly blot out the 
industrial past of this former mechanical workshop. The top notes of pine and leaf mulch mingle 
with the background tones of engine oil and cement dust. The combination of smells and sounds 
presented by the installation places us in a position where memories and thoughts of many 
different places and times might be evoked simultaneously, and thereby make us of conscious of 
the associations we make to different sensations. 
 
Finbar Krook Rosato, curator.  
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Strövandes genom skogen en kylig höstdag då sommarvärmen är fortfarande ett någorlunda 
färskt minne, letande efter svamp. Skorna, fuktiga av regn eller daggdroppar, kraschar över 
grusgångar, sveper genom det långa gräset och sjunker trevande och tysta ner i den mjuka 
mossan. Blåbärsriset har förlorat sina blad och är reducerad till skarpa gröna spetsar som sticker 
upp ur ett täcke av blanka svarta asplöv. Mitt bland dessa fallna lövskelett som täcker marken, 
avslöjar trattkantarellerna sig själva (om något motvilligt), glödande med en mjuk kvarvarande 
värme som kontrasterar mot de tilltagande dova färgerna i skogen. De sista rosa ljungblommorna 
är belysta av det spröda solljuset. Fingrar försvinner ner i mossan för att kunna plocka svampen 
så nära marken som möjligt. Varje kantarell tar med sig en liten jordtäcka när den dras upp ur 
mossan. Genom att använda naglarna eller en fickkniv rengörs svampen från barr, smuts, små 
sniglar och hopkurade sovande tusenfotingar. På väg hem, påsen med svamp svängandes i 
vinden, fötterna våta och något kalla, fingrarna färgade och fläckade med sporer och smuts. En 
intensiv doft är uppenbart, en doft som omfattar årstidernas växlingar och skogens komplexa 
komposition och anspråkslösa skönhet. 
 
Svamp plockas i Sverige från mitten av sommaren fram till slutet av hösten. Svampen steks, 
bakas i pajer, torkas och läggs på burk, och fotograferas för skryt i sociala medier. 
Svampplockning är något av en gemensam kulturell aktivitet som härrör från gamla traditioner av 
att samla mat för hushållsbruk. I modern tid är svampplockning inte längre en viktig 
hushållssyssla, men har blivit en komplex kulturell aktivitet med lika starka kopplingar till 
traditioner som till moderna trender. En frisk naturpromenad i skogen ses som en lika värdefull 
upplevelse som att samla på sig en korg med kulinariska läckerheter. 
 
När alla dessa kulturella skikt skalas bort är det de flyktiga sensoriska upplevelserna som finns 
kvar med oss som minnen av svampplockningen. Promenaderna, vädret, ljuden och dofterna i 
skogen, känslan av gräs, mossa och smuts på fingrarna, rensningen och tillagningen av 
svampen, och samtalen med människorna vi delar en måltid med. 
 
I sin konst strävar Ami Kohara att skapa eller iscensätta sociala sammanhang där människor 
samlas för att delta i gemensamma aktiviteter. Flera av Ami Koharas projekt har baserats på 
matlagning. Hon anser att provsmakning av ny mat, och upplevelsen av att tillaga en måltid i en 
ny kultur (och därmed utsätta sig för förvirringen som kan uppstå i försöket att förstå olika kulturer 
samtidigt) kan expandera den enskilde individens perception. Att prova ny mat i en ny matkultur 
kan leda till att kriterierna för bedömning som bygger på det egna kulturella bakgrunden 
ifrågasättas och därmed vidgas. Detta är den centrala idén för de sammanhang som Ami 
Koharas konstverk ger upphov till. Hennes mål är att bevisa för betraktarna eller deltagarna i 
hennes verk att deras känslomässiga förvirring, misstankar, lycka och förväntningar utlöses av de 
fysiska fenomen och föremål som konstnären presenterar. Dessa känslor föds ur betraktarnas 
medvetna eller omedvetna försök att skapa sina egna versioner av verkligheten. 
 
Erfarenheter kan inte vara objektiva: hur vi ser och upplever världen är kopplat till våra personliga 
begreppsliga system som vi själva inte nödvändigtvis är medvetna om. Detta kan kollidera med 
den gängse uppfattningen att den fysiska världen är någonting konkret som vi alla kan komma 
fram till någon form av konsensus om. Det finns ett slags glapp mellan hur världen "är" och hur vi 
representerar den för oss själva, hur vi bedömer den och utvecklar förväntningar om den. 
Drivkraften att identifiera glappet mellan dessa två versioner av verkligheten är det som motiverar 
Ami Kohara i sin konst. 
 
 



Det finns ett behov som delas av många människor att skaffa sig någon sorts förståelse eller 
kunskap om denna "renare" verklighet, att ta ett steg bortom personliga erfarenheter och 
kulturella ramar och se saker som de "verkligen" är. Detta är naturligtvis en omöjlig uppgift, och 
en alternativ väg som många försöker ta då är att omvandla flyktiga subjektiva upplevelser till 
någonting som liknar en konkret verklighet. Detta tar sig många uttryck, bland de vanligaste av 
vilka är fotografi, skrivande, film, mm: tekniker för att förmedla verkligheten till oss själva och till 
andra i syfte att bevara det subjektiva och göra det till någonting "verkligt". De upplevelser som är 
svårast att syntetisera är de som ofta har de starkaste effekter på oss då de kan framkalla 
komplexa nätverk av sammanflätade idéer och minnen. Smaker, dofter och aromer ger 
sensoriska upplevelser som kan väcka glömda minnen, förändra sinnesstämningar, och 
provocera fram helt nya tankegångar. Men dessa fenomen är ofta flyktiga och våra personliga 
erfarenheter av dem kan skilja sig mycket från en person till en annan. Det är generellt mycket 
lättare att komma fram till en konsensus om visuella fenomen än om dofter eller smakers 
innebörd. 
 
I sitt projekt för Atelier 123 har Ami Kohara skapat en ljudinstallation där hon presenterar 
insamlade ljud från skogspromenader, svampplockning samt förberedelserna av en måltid med 
vänner. Hon har även skapat en doft, en parfym baserad på hennes uppfattning om doften av 
hösten i Sverige. Genom att använda alkohol har Kohara skapat aromatiska essenser utifrån en 
mängd olika material. Jord, mossa, ljungblommor, svamp, nedfallna löv, tallbarr och kåda, 
enbärsris, rök, stenar, äpplen och bär: allt har samlats i skogen i Hökarängen och används för att 
skapa subtila infusioner som sedan blandas och späds ut för att replikera doften av hösten. 
Denna höstparfym sprids i hela utställningsrummet. Ami Kohara har gett denna parfym och själva 
konstverket titeln 4200 Hökarängsskogen. Denna titel refererar till en industristandard kodning av 
parfymnamn med ett flersiffrigt nummer. I detta fall hänvisar koden 4200 till omkretsen av ett 
skogsområde i Hökarängen mätt i meter. 
 
Doften består av en mängd olika komponenter som blandas ihop enligt en av konstnären 
bestämd sammansättning. Parfymens komposition kommer att variera från dag till dag eftersom 
de utvalda doftkomponenterna kommer att blandas till varje dag under utställningsperioden. Vissa 
dagar kommer doften av svamp att dominera rummet. På andra dagar kommer lukten av tallbarr 
och kåda vara den mest slående doften. Detta är inte en stor karismatisk parfym blandad av 
Chanel. Detta är en svårfångad, subtil arom. Luftfuktaren som används för att sprida parfymen 
genom rummet puffar ut vaga moln av nedkyld dimma som påminner om höstväder. 
 
Ami Koharas doft 4200 Hökarängsskogen representerar ett antal olika idéer: subjektivitetens 
ofrånkomlighet, drivkraften att replikera och bevara, och viljan att dela med sig och kommunicera 
personliga känslomässiga upplevelser. Det finns en inneboende skörhet i detta konstverk, där 
idéer om misslyckande och framgång samsas och löses upp. Det finns en underbar futilitet i 
projektet; idén att replikera och presentera en doft i ett slutet utrymme som lätt kan upplevas 
genom att helt enkelt gå en promenad utomhus. Det finns också en inte alls osannolik möjlighet 
att konstnärens uppfattning av höstens väsen kan skilja sig enormt från betraktarens. När vi 
begrundar dessa idéer, blir vi väldigt medvetna om själva utställningsrummet. Fokus i verket är 
då inte att transportera oss i vår fantasi till någon trädbevuxen glänta där vi kan återuppleva en 
stund av pastoral fred, men att göra oss medvetna om nuet och de olika intentioner och 
möjligheter i rummet. Doften som Ami Kohara presenterar i 4200 Hökarängsskogen dominerar i 
viss mån utställningsrummet, men kan inte helt utplåna det industriella förflutna i denna gamla 
mekaniska verkstad. Toppnoterna av tall och förmultna löv blandas med bakgrundstoner av 
motorolja och betongdamm. Kombinationen av dofter och ljud i installationen försätter oss i en 
position där minnen och tankar från många olika platser och tider kan framkallas samtidigt och 
därmed göra oss medvetna om de associationer som vi skapar till våra sensoriska upplevelser. 
 
Finbar Krook Rosato, curator. 
 


