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Maria Larsson 

” Jag heter Maria Larsson och är keramiker. Mitt i skogen, en mil utanför Ljungby har 

jag sedan -89 min verkstad.  
Jag arbetar med det praktiska och relativt säkra stengodset, det vackra vita och 
genomskinliga porslinet och den äventyrliga rakun. 
 Leran, tekniken och lusten avgör resultatet. Det blir en blandning av bruksföremål 
och unika ting.  
Jag funderar och tänker mycket kring det jag skapar och vill gärna förmedla mina 
tankar och känslor. 
Att jobba med lera är en lustfylld lek och ett hårt arbete.  
En kärlek och ett mysterium.  
Man vet aldrig riktigt vad som utvecklar sig. ” 

 

Maria medverkar sitt andra år i Skulpturparken med 2 installationer nummer 

22 och 23 

 

“My name is Maria Larsson and I am a potter. In the middle of the forest, a mile 

outside Ljungby, I have since -89 my workshop. I work with the practical and 

relatively safe stoneware, the beautiful white and transparent porcelain and the 

adventurous rakun. The clay, the technology and the desire determine the result. It 

becomes a mixture of utensils and unique things. I think and think a lot about what I 

create and would like to convey my thoughts and feelings. Working with clay is a fun 

game and hard work. A love and a mystery. You never really know what is 

developing. "  

Maria is participating in her second year in the Sculpture Park with 2 installations 

number 22 and 23 

22 Vi och Dom 

Material: keramik och armeringsjärn  
 
Jag vill provocera genom utmana besökaren att tänka om, gå runt och ställa sig på 
andra sidan än det man bara ser vid en första anblick, vända på perspektivet. 
Kanske kan det ge en tankeställare om att vi kan välja hur vi tänker. Att det är våra 
föreställningar som skapar rasism och främlingsfientlighet?  
 
Ca 20 figurer på armeringspinnar som placerats i en grupp i ögonhöjd, som man kan 
gå runt och se från båda håll , så att man kan se de som står främst  från framsidan 
och de som står längst bak från baksidan, vilket håll man än står från.  
 
Figurerna visar på ena sidan olika personligheter (vi) och på andra sidan är de 
rutiga/prickiga/randiga opersonliga (dom). 
 



Filosofen Peter Gärdenfors menar att de farligaste orden i alla språk är "vi" och 
"dom". "Dessa ord delar in oss i en innanförgrupp och en utanförgrupp". Faran med 
orden är de moraliska attityder som följer med uppdelningen. "Vi" är viktiga och ska 
behandlas väl, "dom" har vi inget ansvar för.  
 

Materials: ceramics and reinforcing iron 

I want to provoke by challenging the visitor to think about, walk around and 

stand on the other side than what you only see at first glance, turn the 

perspective. Maybe it can give an idea that we can choose how we think. That it 

is our ideas that create racism and xenophobia? 

 

About 20 figures on reinforcing pins placed in a group at eye level, which you 

can walk around and see from both directions, so that you can see those who 

stand in front from the front and those who stand in the back from the back, 

whichever way you stand from . 

 

The figures on one side show different personalities (we) and on the other they 

are checkered / dotted / striped impersonal (they). 

 

The philosopher Peter Gärdenfors argues that the most dangerous words in all 

languages are "we" and "they". "These words divide us into an inside group and 

an outside group." The danger with the words is the moral attitudes that come 

with the division. "We" are important and should be treated well, "they" we have 

no responsibility for. 
 

 

 

 

23 PÄRLBANDET 

Material:keramik 
Maria har fortsatt "bygga på" pärlbandet som hon hade med förra året och det mäter 
nu mer än 30 meter. Det belyser en ung afgansk pojkes möte med Sverige I år har 
hon dock sträckt ut pärlbandet mellan träden för att man ska se hur långt det 
verkligen är. Ett antal nya stengodskulor som representerar dagar har också 
tillkommit sedan förra året  
Maria skriver ” Jag tänker att det kan vara provocerande att se hur lång tid en ung 
människa behöver vänta på ett besked om sin framtid. Att verkligen förstå hur många 
dagar det är! Dagar att gå och vänta, och inte i trygghet kunna planera, att inte veta 
om det är lönt att börja bygga sitt liv här” 
 
Texten nedan finns också uppsatt vid installationen 



 
Hösten 2015 kom han ensam till Sverige den långa vägen från sitt hemland. Han 
hade vandrat över bergen, han hade suttit längst ut på kanten på gummibåten över 
Medelhavet,han hade sprungit genom gränskontrollerna i Europa. 
 
Hösten 2017 flyttade han in till oss, in i vårt hus, in i vår familj, in i våra hjärtan. 
 
Hösten 2018 fick han äntligen ett tillfälligt uppehållstillstånd. 1084 dagar efter att han 
lämnat in sin asylansökan. 
Det har varit många dagar att vänta mellan hopp och förtvivlan! 
 
Vanliga skoldagar och dagar när han inte klarade att gå upp ur sängen. 
Glada dagar tillsammans med vänner och dagar fulla av sorg och saknad. 
Hoppfulla dagar när framtiden tycktes ljus och mörka dagar när vi trodde att han 
måste lämna oss och resa vidare. 
 
Varje pärla är en av alla dessa dagar. 
Små, fula pärlor och jämna fina pärlor med mönster. 
Ljusa vita pärlor och pärlor svarta som natten. 
 
Så många dagar att vänta för en ung människa som vill börja leva sitt liv! 
Sedan hösten 2018 har ytterligare dagar kommit och gått och han väntar fortfarande 
på ett permanent beslut som ger honom frihet! 
 
Fram till 31/5 2020 är det nu 1655 pärlor uppträdda på snöret. 
Men han väntar inte ensam. 
Alla dessa dagar innebär nya vänner och fler som bryr sig om. 
Vi är 31 personer som har hjälpts åt att rulla alla dessa pärlor. 
 

Materials: pottery 

 

Maria has continued to "build on" the pearl band she had with last year and it 

now measures more than 30 meters. It illuminates a young Afghan boy's 

meeting with Sweden This year, however, she stretched out the pearl band 

between the trees to see how far it really is. A number of new stoneware balls 

representing days have also been added since last year 

Maria writes “I think it can be provocative to see how long a young man has to 

wait for a message about his future. To really understand how many days it is! 

Days to go and wait, and not be able to safely plan, not knowing whether it is 

worthwhile to start building one's life here ” 

 

The text below is also installed during installation 

 

In the fall of 2015 he came to Sweden alone the long way from his home 

country. He had walked across the mountains, he had been sitting on the edge of 



the rubber boat across the Mediterranean, he had run through the border controls 

in Europe. 

 

In the fall of 2017, he moved in to us, into our house, into our family, into our 

hearts. 

 

In the fall of 2018, he finally got a temporary residence permit. 1084 days after 

he filed his asylum application. 

There have been many days waiting between hope and despair! 

 

Ordinary school days and days when he couldn't get out of bed. 

Happy days with friends and days full of sadness and missing. 

Hopeful days when the future seemed bright and dark days when we thought he 

had to leave us and move on. 

 

Every gem is one of all these days. 

Small, ugly pearls and even fine pearls with patterns. 

Bright white pearls and pearls black as night. 

 

So many days to wait for a young man who wants to start living his life! 

Since the fall of 2018, more days have come and gone and he is still waiting for 

a permanent decision that gives him freedom! 

 

Up to 31/5 2020, there are now 1655 beads on the string. 

But he does not wait alone. 

All these days mean new friends and more who care. 

We are 31 people who have helped to roll all these beads. 
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