Konstnärsduon Alexandrov Klum
på Läckö Slott i sommar
I sommar flyttar konstnärsduon Alexandrov Klum in sin konst på Läckö Slott med utställningen
”Sökandet efter skogens själ - en resa in i vår svenska natur”. I utställningen får vi uppleva storskalig fotografi, meditativa promenader och installationer när naturen flyttar in på slottet. Verken är inspirerade av såväl nationalromantiskt måleri som ett sagoberättande i Bauersk anda,
och både tolkar och undersöker vår relation till den svenska naturen.

Konstnärsduon Alexandrov Klum består av paret Iris och Mattias Alexandrov Klum, som numera växlar mellan att vara är bosatta i Spanien och Stockholm, och har hela världen som arbetsfält. Sedan
2016 har flertalet av deras projekt fokuserat kring nutida utmaningar gällande klimat och miljö, samt
den komplexa relationen människan har till naturen. Alexandrov Klum arbetar med fotografi, film,
ljud och installationer, inte sällan i storskaliga upplevelseformat i övergången mellan kontemporär
konst och dokumentärt berättande. Duon har tagit fram ett antal offentliga verk och ingått samarbeten

med och på uppdrag av statliga institutioner, organisationer, frivilligorganisationer, kommuner, stiftelser och företag. Under 2021 producerade duon en fotografisk tolkning av deras koncept ”merging with
nature” samt omslaget och en feature om Greta Thunberg i första numret Vogue Scandinavia.

I utställningen förflyttar vi oss genom de historiska rummen på slottets fjärde våning. Här ställs nutida
idéer om vår relation till naturen på sin spets, där vi genom subtilt förvrängda perspektiv och förskjutna tidsuppfattningar rör oss i ett drömlikt tillstånd. Naturen tittar på så sätt tillbaka på oss och
tycks ibland nästan luta sig fram och leva bortom sin ram.
Barken på en majestätisk månghundraårig ek, ett bortglömt träsk, ett nattligt besök i ormbunkarnas
värld och en försilvrad bäck får agera huvudpersoner där tidigare kungar, präster, riddare och adels-

män, som representerat hög status, makt och framgång, tidigare prytt slottssalens väggar.
Vi får uppleva dag och natt i en besjälad, mystisk och mytisk miljö, där duon vill skapa en upplevelse
av naturen som en sakral plats, ett slags modernt sekulärt bönerum.

Konstnärsduons undersökande arbete ställer frågor; Vad bestämmer egentligen vår uppfattning och
känsla inför vår omvärld? Hur skapas värderingsskalan och hur upprätthåller vi en vördnad inför naturen? Är sökandet efter skogens själ och människans roll i naturen en verklighetsflykt och en längtan
bortom civilisationen? Kan en blick som värnar liv, magi och närvaro skapa en ny slags medvetenhet
inför vår levande värld? Redan blomsterkonungen Carl Von Linné ivrade för att vi skulle lära oss att
se och uppskatta allt liv och skrev: Omnia mirari etiam tritissima, Allt förtjänar uppmärksamhet –
även det alldagliga, något som duon Alexandrov Klum manifesterar i utställningen.
Konsten har genom årtusendet både tolkat det bortomvärldsliga och det profana, för att försöka beskriva en upphöjd plats, situation eller händelse där människa och natur samverkar eller slåss för sin
egen överlevnad. De olika greppen att skildra en slags närvaro bortom vår vardag finns beskrivna i alla
olika världsreligioner, filosofier och kulturer.
Alexandrov Klum vill med sin utställning ”Sökandet efter skogens själ - en resa in i vår svenska natur”
söka i de mystiska och mytiska skildringarna av skogen, för att på så sätt nå ett tillstånd av förstärkt
närvaro. Som ett verktyg för att skapa den empati, kärlek och just närvaro som krävs för att träda in i
ett nytt decennium, tar de greppet om en flytande skildring mellan det naturvetenskapliga, det spirituella och det upplevelsebaserade, för att skapa en möjlig nygammal läsning av skogens genius loci, eller skogens själ. Utställningen bjuder också på en kortfilm för besökare samt en guidad berättelse via
QR-kod om utställningen där Alexandrov Klum berättar om de utställda verken, om drivkrafter och
om varför just Läckö Slott och regionen inspirerar. En digital promenad/naturmeditation, som utgår
från naturum Vänerskärgården – Victoriahuset på Läckö, erbjuds besökaren - signerad konstnärsduon
Alexandrov Klum.

Om konstnärsduon Alexandrov Klum
Mattias Alexandrov Klum (f. 1968) är en svensk fotograf, filmare och författare vars arbeten sedan
1980-talet publicerats mångfalt i tidskrifter som New York Times, GEO, Der Spiegel och National
Geographic, där hans bilder prytt omslaget 13 gånger. Som filmare står han bakom en rad prisbelönta
filmer och Tv-produktioner och har hittills publicerat 15 böcker, bland annat två med Johan Rockström: Vår Tid på Jorden: Välfärd inom planetens hållbara gränser, med förord av president Bill
Clinton, och Big World Small Planet: Välfärd inom planetens gränser, samt The Perpetual Calendar
of Life i samarbete med Dr Jane Goodall. Hans värv har i över tre decennier präglats av viljan att beröra sin publik avseende hotade miljöer, arter och kulturer.

Iris Alexandrov Klum (f. 1981) är konstnär och arbetar med installationer, film och fotografi. Hennes
berättande väver samman såväl mytologi som modern vetenskap och filosofi. De konstverk som hon
skapar är ofta uttryckta i sammansatta världar där hon i främst fotografiska och filmiska installationer
inte sällan adderar doft, ljud och ljus. Iris Alexandrov Klum strävar efter att betraktaren ska befinna
sig i den värld som konstverket gestaltar. Hennes bilder och verk skildrar ofta ett ögonblick precis mitt
i en händelse som lämnar åskådaren i en viss sinnesstämning. Hennes metod är tvärvetenskaplig - hon
arbetar med vetenskap, filosofi, och populärkultur som bygger nya historier inom både verkliga och
fiktiva världar.

Läckö Slott
- ”Vi är mycket glada över att kunna välkomna konstnärsduon Alexandrov Klum till Läckö Slott i sommar”, säger Jan Malmgren som är vd för Stiftelsen Läckö Slott. ”Vi har ett brett utbud när vi slår upp
portarna för besökare till slottet i år, och är särskilt stolta över att konstnärsduon gör lite av sin gemensamma utställningsdebut på Läckö Slott. I utställningen Sökandet efter skogens själ tolkar de delar av
den svenska naturen och låter oss njuta av både det vi känner till och det vi bara kan ana”.
Mattias Alexandrov Klum hade en stor utställning på slottet i samband med att naturum Vänerskärgården – Victoriahuset invigdes 2013. Den blev en publikframgång, och Mattias berättar själv att han längtat tillbaka till Läckö och länge funderat över en ny utställning. Tillsammans med Iris har han besökt
Läckö och båda är förälskade i platsen, lugnet och kombinationen natur, kultur, historia och mat, samt
det fokus på hållbarhet i den breda bemärkelsen som verksamheten på Läckö har.
Läckö Slott ligger fantastiskt beläget på en klippformad udde som blickar ut mot Vänerns skärgård på
Kållandsö, strax utanför Lidköping. Slottet grundlades på 1200-talet och fick sin nuvarande utformning
– ett sagolikt barockslott – genom Magnus Gabriel De la Gardies kärlek till platsen under 1600-talets
andra hälft. I slottet är 1600-talet bevarat och ger oss en unik chans till inblick i den svenska stormaktstidens idéer om makt och prakt.

Sparbanksstiftelsen Lidköping
Sparbanksstiftelsen Lidköping är huvudsponsor för utställningen med konstnärsduon Alexandrov
Klum på Läckö Slott. ”Vi på Sparbanken Lidköping tycker det känns väldigt roligt och vi är stolta
över att vara delaktiga i att Läckö får hit så erkänt duktiga konstnärer. Tack vare våra kunder så kan vi
tillsammans vara med och bidra till lokala evenemang av hög klass vilket är bra för Läckö Slott och i
förlängningen för Lidköping.”

Om utställningen
Utställningen öppnar på Läckö Slott med invigning lördagen den 11 juni. Därefter hålls den öppen
ända fram till den 2 oktober. Ett besök på utställningen kan kombineras med rundturer på Läckö Slott
och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset. Mer information på vår hemsida – www.lackoslott.se.
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