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OM TID
Tiden är en ständigt närvarande faktor i såväl den konstnärliga arbetsprocessen som i livet självt. 
Att skulptera i traditionella material som marmor och granit står i stark kontrast till vår digitala tideräkning. 
Materialet är uråldrigt, granit bildades för ca en miljard år sedan. Tanken svindlar.
Materialet är bestående och samtidigt levande – det uppmanar till ett visst ansvar.
Kanske har både människans själ och stenen evigt liv.

TID - RUM
Tid skapar rumslighet.
Olika rum har olika tid.
Rummet har tre dimensioner; längd, bredd och höjd.
Tiden är dess fjärde dimension.
Jag uppfattar tidens gång som cyklisk. 
Tidvattnets rörelser följer månens cykliska rörelser.
Vår tideräkning utgår från planeten Jordens rörelser, runt vår sol, i vår galax.

TID – LIV
Tidens gång innebär en pågående, ständigt föränderlig, kreativ process.
Det är något jag vill förmedla i verken Cyklisk bana och Turning the Wheel.
I verket Cyklisk bana finns släta polerade partier varvat med skrovliga volymer av rå sten.
Verket berättar om hur vi med tiden blir alltmer förfinade. Genom sociala relationer slipar vi med tiden bort 
våra skrovliga, kantiga sidor och blir mer medkännande och tillmötesgående.

TID - TÅLAMOD
Vattnet urholkar stenen.

InGen KAn uTTRyCKA DeT bäTTRe än LAO-Tzu I bOKen OM TAO:

uR AnDRA bOKen, VeRs LXXVIII

 I hela världen finns intet, som är
 mjukare än vatten,
 men gäller det att kämpa emot 
 det, som är hårt och fast,
 finns inget som överträffar det i styrka.
 Inget kan ta dess plats.
 Det svaga övervinner det starka.
 Det mjuka övervinner det hårda.
 Det finns ingen i världen som ej
 vet detta,
 men ingen förmår leva därefter. 
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VILA VID käLLAn Vänersborg brinkåsens psykiatriska vårdanläggning 2011 Larvikit och marmor

COnTeMpLATIOn AT The wATeR spRIng City of Vanersborg brinkåsen Psychiatric hospital 2011 Larvikit and marble



VILA VID KäLLAn  ARbeTsPROCessen  |  COnTeMPLATIOn AT The WATeR sPRInG WORKInG PROCess
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VILA VID käLLAn (del) Vänersborg brinkåsens psykiatriska vårdanläggning 2011 Larvikit och marmor

COnTeMpLATIOn AT The wATeR spRIng (part) City of Vanersborg brinkåsen Psychiatric hospital 2011 Larvikit and marble
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LOTUsbLAD serpentin och diabas 60 x 50 x 40 cm 2008  |  LOTUsLeAVe serpentin and diabas 60 x 50 x40 cm 2008 näCkROsOR alabaster och larvikit 65 x 60 x 25 cm 2009  |  wATeR-LILIes alabaster and larvikit  65 x 60 x 25 cm 2009
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TVILLIngsjäL I alabaster larvikit 65 x 60 x 40 cm 2009  |  sOULMATe I alabaster larvikit 65 x 60 x 40 cm 2009

TVILLIngsjäL II alabaster larvikit 65 x 60 x 40 cm 2009

sOULMATe II alabaster larvikit 65 x 60 x 40 cm 2009
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FReDsDUVA alabaster serpentin 30 x 25 x 18 cm 2013 |  DOVe OF peACe alabaster serpentin 30 x 25 x 18 cm 2013

bODhIsATTVA  marmor | marble 160 x 50 x 50 cm 2011
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pÅ Väg marmor 130 x 40 x 30 cm 2012  |  TRAVeLLIng marble 130 x 40 x 30 cm 2012



Den sMALA Vägen marmor och granit 160 x 90 x 60 cm 2004  |  The nARROw ROAD marble and granite 160 x 90 x 60 cm 2004

Zhen shAn Ren marmor 215 x 110 x 90 cm 2011  |  TRUTh COMpAssIOn TOLeRAnCe marble 215 x 110 x 90 cm 2011
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ÖgATs LjUs granit 300 x 250 x 150 cm 2012 Falkenbergs kommun Vessigebro rekreationsområde

LIghT OF The eye granite 300 x 250 x 150 cm 2012 City of Falkenberg Vessigebro recreational area

pORTAL MeD pUCkAR skutbergets friluftsområde Karlstads kommun – skulpturgrupp av granit diabas och gnejs höjd 210 cm 2012

pORTAL wITh pUCks skutbergets recreational area City of Karlstad – sculpture group of granite diabase and gneiss height 210 cm 2012
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MOT hORIsOnTens LjUs granit 320 x 270 x 100 cm 

Internationellt skulpturprojekt stenKunsthvaler – 

ytre hvaler nasjonalpark norge 2008

TOwARDs The LIghT OF The hORIZOn 

granite 320 x 270 x 100 cm 

Internationell sculpture project stenKunsthvaler – 

ytre hvaler national park norway 2008
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CykLIsk bAnA V marmor, 42 x 60 x 30 cm, 2007  |  CIRCULAR ORbIT V marble, 42 x 60 x 30 cm, 2007.

FReDsDUVOR alabaster serpentin 30 x 25 x 18 cm 2013  |  DOVes OF peACe alabaster serpentin 30 x 25 x 18 cm 2013

TAOs bOnIng I OCh II marmor 45 x 25 x 25 cm resp 60 x 30 x 20 cm 2004

pAVILIOn OF DAO I & II marble 45 x 25 x 25 cm 60 x 30 x 20 cm 2004
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spRÅk statuario 110 x 30 x 25 cm 2006  |  LAngUAge statuario 110 x 30 x 25 cm 2006

spIRALsnäCkA diabas marmor 65 x 60 x 55 cm 2007  |  spIRAL sheLL diabase marble 65 x 60 x 55 cm 2007

26 27



FRån sePARATuTsTäLLnInGen  |  FROM The sOLO eXhIbITIOn MOMenTs OF InsIGhT VäRMLAnDs MuseuM KARLsTAD 2006
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bUDDhA marmor och granit  |  marble and granite 160 x 110 x 110 cm 2005

bUDDhA brons guld och marmor  |  bronze, gold and marble h: 50 cm 2007
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CykLIsk bAnA I marmor, 42 x 60 x 30 cm | CyCLIC ORbIT I marble 42 x 60 x 30 cm

VIngAR marmor 120 x 20 x 4 cm 60 x 15 x 4 cm  |  wIngs marble 120 x 20 x 4 cm 60 x 15 x 4 cm

gRÅ VInge larvikit 90 x 20 x 4 cm  |  gRey wIng larvikit 90 x 20 x 4 cm

sePARATuTsTäLLnInG  |  sOLO eXhIbITIOn GALLeRI KOnsTePIDeMIn GöTebORG 2003
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LAnDskAp MeD CypResseR marmor 60 x 30 x 7 cm 2013  |  LAnDsCApe wITh CypResses marble 60 x 30 x 7 cm 2013 

LAnDskAp VID hAVeT marmor 60 x 30 x 7 cm 2013  |   LAnDsCApe by The seA marble 60 x 30 x 7 cm 2013  
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TURnIng The wheeL granit 300 x 250 x 150 cm

UTsTäLLnIng I äLVRUMMeT Trollhättans kommun 2009 – 2011 |  exhibition at the Riverside area City of Trollhättan sweden 2009–2011

CykLIsk bAnA IV larvikit 300 x 200 x 150 cm bollebygds järnvägsstation 2008

CyCLIC ORbIT IV larvikit 300 x 200 x 150 cm bollebygds Railwaystation 2008
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Vi iakttar, men vi ser det inte.
Det kallas Det oförnimbara.
Vi lyssnar men vi hör det inte.
Det kallas Det ohörbara.
Vi försöker gripa, men vi fångar det inte.
Det kallas Det ogripbara.
Denna trefald drar sej undan våra frågor
och glider samman och blir ett.
På dess yta råder inte ljus,
i dess djup råder inte mörker.
beständigt, oupphörligt
kan det inte bestämmas .
Det glider tillbaka in i sin intighet.
Därför kallas det formlöshetens form,
bildlöshetens bild;
därför kallas det Det undflyende.
Du möter det och ser inte dess anlete,
du följer det och ser inte dess rygg.
Den som kan fasthålla Tao ur det framfarna
till ledning för nuets värv,
han känner all börjans begynnelse,
Taos oändliga räcka.

UR bOken OM TAO, AV LAO-TZU
FÖRsTA bOken VeRs XIV

sOng OF The wInD larvikit 180 x 180 x 150 cm 

bOsTADsOMRåDeT KOLnInGsbeRGeT sTenunGsunDsheM 2009

 hAbITAT AReA KOLnInGsbeRGeT sTenunGsunDsheM 2009
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sePARATuTsTäLLnInG eKshäRADs KOMMunhusPARK VäRMLAnD 2007–2008  

sOLO eXhIbITIOn CITy PARK OF eKshäRAD VäRMLAnD 2007–2008

gÅ bORTOM marmor 175 x 95 x 30 cm  |  gO beyOnD marble 175 x 95 x 30 cm

ÖgOnbLICk AV InsIkT serpentin och marmor 70 x 50 x 40 cm  |  MOMenTs OF InsIghT serpentin and marble 70 x 50 x 40 cm
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häR I kOsMOs

Med ett kraftfullt uttryck och enkelt formspråk vill jag förmedla en känsla av vår

delaktighet i kosmos.

Varje människa är en del av universums makrokosmos och mikrokosmos.

Våra tankar, ord och handlingar alstrar gemensamt energier som skapar vår väg

in i framtiden. Vi människor bor alla på samma lilla planet.

TheRe In The COsMOs basalt 120 x 80 x 55 cm 2005

DäR UTe I kOsMOs II larvikit och diabas 55 x 40 x 43 cm 2006 Karlstads Kommun Råtorpsskolan

TheRe In COsMOs II larvikit and diabase 55 x 40 x 43 cm 2006 City of Karlstad school of Råtorp  
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ILLUsIOnARy gATes basalt 120 x 150 x 45 cm

gALAXy lavastone (igninbrita) and basalt 260 x 150 x 45 cm

nORDIsK – sPAnsKT syMPOsIuM OCh sKuLPTuRuTsTäLLnInG  |  nORDIC – sPAnIsh syMPOsIuM AnD sCuLPTuRe eXhIbITIOn 

FACuLTAD De beLLAs ARTes AnD GALLeRy LA ReCOVA sAnTA CRuz sPAIn 2006
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TAOs bOnIng Orsasandsten 160 x 160 x 90 cm 2004 Orsa Kommun  |  pAVILIOn OF DAO sandstone 160 x 160 x 90 cm 2004 City of Orsa

ÖgOnbLICk AV InsIkT serpentin och marmor 70 x 50 x 40 cm  |  MOMenTs OF InsIghT serpentin and marble 70 x 50 x 40 cmÖgOnbLICk AV InsIkT serpentin och marmor 70 x 50 x 40 cm  |  MOMenTs OF InsIghT serpentin and marble 70 x 50 x 40 cmÖgOnbLICk AV InsIkT serpentin och marmor 70 x 50 x 40 cm  |  MOMenTs OF InsIghT serpentin and marble 70 x 50 x 40 cm
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sOM OVAn sÅ neDAn örebro Kommun diabas 105 x 90 x 25 cm 2001  |  As AbOVe sO beLOw City of örebro diabase 105 x 90 x 25 cm 2001 sOLTeCken statuario 50 x 54 x 18 cm 2002 Tillhör privat samling Moskva  |  sIgn OF The sUn statuario 50 x 54 x 18 cm 2002 Private collection Moscow
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sOM OVAn sÅ neDAn II diabas krita 40 x 35 x 15 cm Contemporary Art Center M´ARs permanenta samling Moskva 2004

 AbOVe sO beLOw II diabase chalk 40 x 30 x 15 cm Permanent collection of Contemporary Art Center M´ARs Moscow 2004



ROsen marmor  50 x 50 x 50 cm Tillhör Forshaga kommun  |  The ROse marble  50 x 50 x 50 cm City of Forshaga

bLÅ VInD larvikit 55 x 40 x 25 cm Tillhör Värmlands Museum Karlstad 

bLUe wInD larvikit 55 x 40 x 25 cm Collection of Värmlands Museum Karlstad
gÅ bORTOM marmor 175 x 95 x 30 cm  |  gO beyOnD marble 175 x 95 x 30 cm

GALLeRI KOnsTePIDeMIn GöTebORG 2003

50 51



Fo
to

 G
ör

an
 G

us
ta

vs
so

n

RöDA sTen GöTebORG uTsTäLLnInGen ”VäsTsVensKA sKuLPTöReR” 1999  

 MADOnnA I 170 cm tillhör hsb skärholmen stockholm 

                                         MADOnnA II 85 cm 

 MADOnnA III 130 cm tillhör Karlstads kommun placerad vid universitetet 

RöDA sTen GOThenbuRG eXhIbITIOn ”sCuLPTORs In The WesT OR sWeDen” 1999

MADOnnA I Owner habitat company hsb skärholmen stockholm

       MADOnnA II 85 cm

                MADOnnA III  Owner City of Karlstad placed at the university
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sePARATuTsTäLLnInGen De FeM eLeMenTen 1996  |  sOLO eXhIbITIOn The FIVe eLeMenTs 1996

OVAn | AbOVe  GALLeRI OIJens GöTebORG 

TILL höGeR | RIGhT  sTensALen GeRLesbORG
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Ann CARLssOn kORneeV 
UTFORskARe AV skULpTURens Väsen

Att forma i sten, trä eller lera för att fasthålla minnet av en älskad människa eller djur och föreviga 

dem i deras fysiska form har urgamla traditioner. Att uppleva magi, rörelse och uttryck i en sten eller 

landskapsformation har alltid fascinerat människan.  

bohuslän är en inspirerande plats för en skulptör, som arbetar i sten, med tanke på att landskapet 

av inlandsisen har skulpterats i granit och gnejs i formationer, som kan göra vilken skulptör som 

helst avundsjuk. här talar verkligen stenen! I dessa omgivningar bosatte sig för 15 år sedan skulp-

tören Ann Carlsson Korneev tillsammans med sin man skulptören Viktor Korneev vid den nedlagda 

jordbruksfastigheten Rosenberg på stora Wrem utanför Fjällbacka, som idag är utgångspunkten för 

deras olika uppdrag i sverige och övriga världen. 

Det var inte bara landskapet som lockade. Det fanns också praktiska fördelar. Längst in i bottna- 

fjorden finns Konstnärernas kollektivverkstad, KKV. Dess fullt utrustade stenskulpturverkstad med 

ett stenhuggeri gav Ann nya möjligheter att bearbeta större skulpturprojekt som offentliga uppdrag i 

motsats till hennes tidigare ateljé i stockholm. 

en kall vårdag 2012 vid stenbrottet i ävja visar Ann på ett utsågat block som hon bearbetar för 

en utsmyckning, portal med puckar, till skutbergets friluftsområde i Karlstad. stenbrottet är en 

betydelsefull del av Anns konstnärliga vardag. hon hejar glatt på några av stenarbetarna. Det handlar 

om flera års vänskap, som med tiden har bidragit till att man tillsammans får fram önskat resultat. 

Ann berättar att stenarbetarnas positiva inställning är en förutsättning för konstnärernas arbete, då 

de ställer upp med både kunnande, redskap och viss bearbetning.  

nästa steg är att få stenblocket flyttat ner till kollektivverkstaden. Det är där den slutgiltiga 

bearbetningen utförs av konstnären själv. även om man får maskinell hjälp är det flera moment 

som utförs för hand med olika trycklufts- och elverktyg och traditionellt med mejsel och hammare. 

stenhuggeri är som bekant tungt, dammigt och bullrigt och kräver sitt utrymme. ett offentligt verk 

kan ta över ett år att färdigställa. Det är verkligen ett tålmodigt arbete, säger Ann.

hon försöker att arbeta så mycket som möjligt så länge som vädret tillåter. Ann tillstår att momentet 

med stenhuggeri tar på krafterna och sliter på armar och rygg. ändå verkar det som detta tålmodiga 

arbete passar hennes personlighet väl. hon framstår som eftertänksam, jordnära och metodisk. Ann 

har själv sagt att sten passar hennes temperament bäst och att hon har lättare att uttrycka sig i sten 

än i andra material. hon tilltalas av den långa processen, allt från stenens egen tillblivelse till den 

färdiga skulpturen. Det stillsamma är en motvikt till dagens snabba tempo. 

även om omgivningen i bottnadalen är rik på granit, använder sig Ann av andra stenarter som 

inte finns i hennes direkta närhet. Det är marmor, larvikit, diabas, alabaster, serpentin, lavasten och 

basalt. själv framhåller hon marmorn som favoritstenen eftersom den har ett inre ljus och är lätt att 

bearbeta.
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Materialet är starten på denna långa process som leder fram till konstverket. stenens visuella 

egenskaper som färg, struktur och textur spelar stor roll för verkets utseende. Materialet under-

stryker skillnaden. Man kan likna det vid måleri då stenens yta har ett komplicerat och oregelbundet 

mönster med olika färger och texturer som griper in i varandra och ger olika nyanser som t ex rödgrå 

och gråsvart. Då ett snitt läggs genom stenen uppvisar ytan dess mönster eller ljusspel. Den kan 

beskrivas som glasig, tät, kornig, ådrig, flammig, eller blommig. ytans lyster kan gå förlorad vid t ex 

grovslipning eller blästring men återfås när den behandlas och poleras. 

Ann väljer noga ut det stenblock hon skall arbeta med, eftersom det har en avgörande bety-

delse för det kommande konstverkets utseende. hon visar på varifrån i stenbrottet hennes utvalda 

block kommer. Det handlar inte enbart om att kunna bearbeta stenen utan också att kunna se vad 

stenblocket har att erbjuda. Det är en mödosam process att gå från idé till färdig skulptur, att klyva 

sten till olika tekniker, att forma och slutbehandla. blocket innebär både inspiration och hinder. Varje 

skulptur är ett resultat av en konstnärs beslut om en rad rent fysiska och tekniska förhållanden. Det 

går att likna vid konstruktionen av ett hus, där det finns många möjliga lösningar på varje tekniskt 

problem, men trots allt ett begränsat antal, avhängigt av det material man bygger av. Att förena 

detta med rummet och det konstnärliga uttrycket är något av skulpturens väsen. Det sensuella och 

sublima ligger i valet av stenen och dess form, struktur och färg. Anns skulpturer handlar framförallt 

om kontraster och ytbehandling. hon får formen, rytmen, rörelsen och massan att samarbeta. Det 

polerade möter det råa, det runda, det raka, det mjuka, det hårda, det tunga möter det lätta. Det 

bearbetade möter det obearbetade. Det stiliserade det organiska.

uttrycket i Anns konst är samtida men det finns också flera beröringspunkter med 1900-talets 

modernistiska mästare. Det är något tidlöst över hennes uttryck, vilket antagligen beror på att skulp-

turkonstens problemställningar går igen i generation efter generation. De utmaningar som Ann har 

att anta delar hon med tidigare bildhuggare. Renässanskonstnären Michelangelo, en av hennes hus-

gudar, ansåg att skulptera var att se en kropp i marmorn och hugga tills den var befriad. ett verk 

av Ann som illustrerar denna känsla är song of the wind från 2008, i larvikit. Den stående kuben 

”växer” fram ur det ”obearbetade” blocket, likaså den lilla tillhörande rektangeln. här uppstår ett 

spännande möte mellan olika kroppar, påminnande om Correggios målning från 1500-talet, där 

Jupiter omfamnar Io.

De offentliga arbetena upptar största delen Anns konstnärskap. Verket portal med puckar 2012 

i granit och gnejs består av en större ”obearbetad” monolit med naturlig yta. De bearbetade och 

polerade puckarnas form motsvarar det cirkelrunda hålet i den stående formationen. Det är som Ann 

har tryckt ut den rundade formen ur stenblocket med en kakform. Puckarnas lena yta inbjuder till att 

beröras. Det är också meningen att när de är på plats kan besökarna sitta på dem. 

Verket som ovan, så nedan från 2003 har formen av ett öga där pupillen består av en polerad 

kula av svart diabas omgiven av en huggen krans. Diabaskulan separerar de svängda blocken och 

skapar ett mellanrum. Detta utrymme ger verket dess spänning och får betraktaren att fixera mot 

dess mittpunkt. skulpturen Mot horisontens ljus i granit från 2009 har också formen av ett öga 

men utan pupill, istället ett tomrum skapat av två halvrunda block som möter varandra men vars 

passform har förskjutits något.  

Det irriterar vårt öga men markerar samtidigt en horisontlinje. här har också spåren efter borrsöm-

marna blivit inkorporerade i uttrycket. samma formspråk finns i ett nyligen framställt verk för den 

nya upplevelseparken Gurkbänken i Vessigebro i Falkenbergs kommun. Granitskulpturen Ögats ljus, 

skall vara något vackert att titta på och samtidigt kunna användas som lekplats, sittplats eller mötes-

plats. Då blir skulpturen en del av landskapet och det gemensamma rummet, säger Ann. hennes 

nedslag i naturen är som moderna fornlämningar. De verkar vilja berätta något för oss. Anns tidigare 

arkitekturstudier kommer väl till pass när det gäller konstruktion, format och placering av verken. 

Att vi äger ett nära förhållande till skulpturen framför andra konstarter beror på att vi upplever 

att den vänder sig direkt till oss och möter oss i rummet på våra egna villkor. Den synliggör vår egen 

placering i rummet och vårt dagliga möte med andra tredimensionella objekt. skulptur är rumslig 

och kräver plats och tar plats liksom andra föremål som omger oss, det gäller oss själva också.

I skulpturen Cyklisk bana IV av larvikit har Ann huggit ut en rund cirkel förutom tre mindre partier 

som även om de är bearbetade bär något av stenens naturliga tillstånd. här framträder stenen som 

ett nästan svävande ting. hon har lyckats bemästra tyngdlagen. Det är en form som återkommer i 

Anns skulpturer som t ex i Turning the wheel i granit. sockeln eller basen är också en viktig del i 

Anns verk. De kan både vara bearbetade eller bestå av ett stycke natursten.

ett annat exempel är Vila vid källan från 2011, utsmyckning till brinkåsen, rättspsykiatriska 

anläggningen utanför Vänersborg. Vila vid källan är en skulpturgrupp i tre delar, varav huvudpjäsen 

består av en amfora med vattenflöde som symboliserar det aldrig sinande, livgivande vattenflödet, 

placerad i en vattenspegel. Det mjuka sensuellt böljande rinnande vattnet i polerad blågrå larvikit är 

en form som fungerar estetiskt utan vatten. Intill finns en fristående skulpterad damm i larvikit med 

vita, nästa självlysande näckrosor, i ekebergsmarmor som här symboliserar insikt. Det är ett form-

språk som vi känner igen från den tidigare skulpturen Tvillingsjäl II. även här har Ann velat skapa 

en mötesplats som skall ge ett välkomnande och harmoniskt uttryck. 

*

Det som styr Anns val av motiv är intresset för att söka vägen till människans inre via meditation 

och kontemplation. hon har vid ett tidigare tillfälle berättat att hon hämtar kraft och inspiration från 

meditationen, ett förhållningssätt, som hon fann i Taoismen under en studieresa till Kina 1994, där 

hon var för att studera den kinesiska trädgårdskonsten. hon fascinerades av dessa trädgårdars 

uppbyggnad i sten och återgivning av ett landskap i miniatyr. 

en direkt koppling till den österländska filosofin återspeglas i Anns buddhafigurer och bodhisattvor. 

Det är skulpturer som ligger henne nära men sällan visas i hennes utställningar. Det handlar inte 

om kitsch, inte heller om att placera sig själv i buddhas eller bodisattvans kropp eller ansikte t ex 

som hos konstnären Fredrik Wretman, utan snarare om en önskan att förmedla en känsla av isolerad 

kontemplation och storslagen stillhet.  

buddha återkommer i andra verk som sanning Medkänsla Tolerans i marmor från 2011. Verket 

består av en stod med en öppning med en sittande buddhafigur och på den sågade släta utsidan 

inhuggna kinesiska kalligrafiska tecken för orden sanning, medkänsla och tolerans. Det vilar något 
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av forntida monument över skulpturen. samma arkaiska lugn vilar över figuren i verket Tvillingsjäl I. 

Den vita alabasterfiguren, sittande på en slät vågformad platta av blågrå larvikit, verkar genomskinlig!

I skulpturen Tvillingsjäl II, har figuren fått sällskap av en näckros i vit alabaster symboliserande 

insikt. bodhisattva - godess of Mercy i marmor på en sockel med lotusdekor, har en sluten och 

samlad form som utstrålar inre kraft. Det handlar kanske om upplysning, figurens ikonografiska 

innebörd. ett relativt nyligen avslutat verk som också bär nära släktskap med de kinesiska buddha- 

figurerna är på väg i marmor. Det är en vilande eller sovande avslappnad figur med huvudet på en 

kudde och fötterna fritt från marken. Verket äger ett fint mjukt runt linjespel i kroppens konturer 

och ådringen i stenen verkar i symbios med dess form. Figurens omkrets och dess kontur är det 

uttrycksbärande.

öppningar är något som återkommer i flera av Anns alster. bland annat i stunder av insikt i 

serpentin. här möter vi en portal med en avsmalnande ingång i en miniatyrklippa som påminner 

om objekt i en kinesisk trädgård. skulpturen skulle kunna höra samman med en myt eller legend. 

Ann använder öppningen, linsen, ögat eller slutaren för att få oss att rikta blicken mot något evigt i 

rummet eller landskapet. 

För att avsluta beskrivningen av raden av verk som representerar Taoismens visdom bör även 

verket Den smala vägen i marmor och granit nämnas. Den består av en trappa i en svängd form. 

Det finns något öppet poetiskt i formen. Man skulle kunna tolka verket enligt Taoismen som en 

uppmaning att finna den rätta vägen och våga släppa taget om vår skyddade och inrotade tillvaro.

när man närmar sig Ann Carlsson Korneevs konstnärliga uttryck handlar det om en blandning 

mellan filosofi, natur och kosmos och att överföra materialets kosmiska existens till en aktuell synlig 

existens. hon transformerar den hårda stenen till något poetiskt och eftertänksamt i sökandet efter 

skulpturens väsen.

   
RIChARD sAnGWILL

　
RIChARD sAngwILL
är för närvarande chef för konstenheten vid Västra Götalands-

regionen. Tidigare chef för Rackstadmuseet, Intendent för 
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sangwill har skrivit en rad artiklar i kataloger och i fack- och 

dagspress. Jury för ett antal salonger i sverige. hållit en rad 

föreläsningar över ämnet konst. Projektledare för ett antal 

utställningsprojekt såväl inom som utanför landets gränser. 

Invald i svenska kritikerförbundet och invald i Internationella 

konstkritikerförbundet AICA, Invald i IKT (International Asso- 

ciation of curators of Contemporary Art) Ledamot av styrelsen    
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Den sMALA VäGen / The nARROW ROAD näCKROs / WATeR-LILy PORTAL MeD PuCKAR / PORTAL WITh PuCKs

bODhIsATTVA buDDhA TVILLInGsJäL  / sOuLMATe 

CyKLIsK bAnA IV / CyCLIC ORbIT IV TRuTh COMPAssIOn TOLeRAnCe TuRnInG The WheeL
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Ann CARLssOn kORneeV 
eXpLORes The essenCe OF sCULpTURe

Creating carved images in stone, wood or clay to preserve and immortalise the memory of a loved 

person or animal is an age-old practice. human beings have always been fascinated by the idea 

of magic, movement and expression contained inside a stone or a landscape.

bohuslän is an inspiring place for a stone sculptor. Its landscape was shaped by the inland 

ice during the ice age, resulting in granite and gneiss formations that any sculptor would envy. 

The stone here really seems to speak. 15 years ago, the sculptor Ann Carlsson Korneev and her 

husband, sculptor Viktor Korneev, settled here at Rosenberg, a disused farm in stora Wrem near 

Fjällbacka. Today it serves as a base during their many projects in sweden and abroad. 

Apart from the beautiful landscape, there are also practical advantages of living in the area. 

The Artists’ Collective Workshop (KKV) is situated beside nearby bottnafjorden, and has a fully 

equipped stone sculpture and stonemasonry workshop. This allows Ann greater opportunities than 

her former studio in stockholm for taking on large sculpture projects such as public commissions. 

On a cold spring day in 2012 at the quarry in ävja, Ann shows me a block of sawn stone that 

she is preparing for a sculpture called portal with pucks, to be installed at the skutberget recre-

ation area in Karlstad. The quarry plays an important role in Ann’s daily artistic work. she cheer-

fully greets a group of stone workers. They have built up a friendly and fruitful collaboration over 

several years. Ann says it is crucial for the sculptors to have a good relationship with the quarry 

workers, who contribute invaluable expertise and tools and also prepare the stone to some extent.

The next step is transporting the stone to the Collective Workshop, where it continues being 

prepared by the sculptor. This is done partly by machine and partly by hand, using pneumatic 

and electric tools as well as traditional hammer and chisel techniques. stonemasonry is a heavy, 

dusty, noisy job requiring plenty of space. A public work can take over a year to complete. It really 

requires patience, says Ann.

she does as much work as possible while the weather permits. she admits that stone carving 

is physically demanding and puts strain on the arms and back. but the slow, deliberate work      

seems to suit her reflective, methodical and down-to-earth personality. Ann says that stone is 

ideally suited to her temperament and mode of expression. she is fascinated by the lengthiness of 

the process from the formation of the actual stone to the finished sculpture. It has a stillness and 

calm that counterbalances the fast pace of modern life. 

Although the geological landscape in bottnadalen is rich in granite, Ann uses other stone types 

that are not from the immediate vicinity: marble, larvikite, diabase, alabaster, serpentinite, lava 

stone and basalt. Marble is her favourite because of its inner light and workability.

The material is the starting point of the long process that ends with the finished sculpture. The 

stone’s visual properties such as colour, structure and texture are crucial to the finished artwork’s 

appearance. The material accentuates the contrasts in these properties. It can be compared to  
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painting: the stone’s surface has a complex, irregular pattern with various colours and textures that 

interweave to create different nuances such as reddish grey and greyish black. When an incision 

is made in the stone, the cut surface reveals its patterns and light effects. It can be described as 

glassy, dense, grainy, veined, fiery or floral. Certain processes such as rough grinding or blasting 

may take away the surface sheen, but polishing and other surface treatment brings it out again. 

Ann carefully selects her raw stone blocks carefully, since they will determine the sculpture’s 

appearance. she indicates whereabouts in the quarry her chosen blocks come from. her choice is 

based partly on the stone’s workability, and partly on the possibilities it offers. The journey from the 

idea to the finished sculpture is a painstaking process: cutting the stone for different techniques, 

shaping, carving and surface finishing. The stone block represents both a source of inspiration and 

a creative obstacle. every sculpture is the sum of the artist’s decisions on a wide range of physical 

and technical aspects. This can be compared to constructing a building: every technical problem 

has many possible solutions, but the choices are restricted by the materials used. The sculptor 

needs to balance these technical aspects with the artistic expression and the space where the 

work will be exhibited. This is part of the essence of sculpture. The sensual and sublime originate 

from the choice of the stone and its shape, structure and colour. Contrast and surface finish are 

primary features of Ann’s sculptures. she creates a symbiosis between shape, rhythm, movement 

and mass. Polished meets raw, rounded meets straight, soft meets hard, heavy meets light, finished 

meets rough, stylised meets natural.

Ann’s expressive style is modern, but is also inspired by 20th century modernist masters. 

There is something timeless about her expression, probably deriving from the fact that the issues 

inherent in sculpture art are passed down from generation to generation. Ann shares the same 

challenges as the stone sculptors of the past. The Renaissance artist Michelangelo, one of her 

idols, said that the sculptor sees a figure inside a block of marble and carves until he sets it free. 

This concept is illustrated in Ann’s sculpture song of the wind (larvikite, 2008). The standing 

cube “grows” out of the “uncarved” block, as does the little rectangle beside it. This creates an 

exciting meeting between different bodies, reminiscent of Correggio’s 16th century painting of 

Jupiter embracing Io.

The majority of Ann’s works are public commissions. portal with pucks (granite and gneiss, 

2012), consists of a large “unworked” monolith with a natural surface finish. The shape of the 

finished and polished pucks match the circular hole in the standing structure. The rounded pucks 

appear to have been pressed out of the stone block with a cookie cutter. The smooth surface of the 

pucks asks to be touched. After they are installed, it will be possible for visitors to sit on the pucks. 

As above so below (2003) is shaped like an eye in which the pupil is a polished sphere of 

black diabase encircled by a carved ring. The diabase sphere separates the two curved blocks, 

creating a gap that gives the work its tension and draws the viewer’s gaze to its centre point. 

Towards the light of the horizon (granite, 2009) is also shaped like an eye, but instead of a 

pupil there is an empty space created by two semi-circular blocks that touch but are horizontally 

slightly displaced. This teases the viewer’s eye while at the same time creating a horizon line. The 

grooves of the drill holes form part of the overall visual effect. The same type of shape is used in 

the granite sculpture The light of the eye, a new work for the new Gurkbänken adventure park 

in Vessigebro in Falkenberg Municipality. Ann wanted to create a work that was aesthetically 

pleasing but could also be used for playing on, sitting on and socialising around. This makes the 

sculpture part of the landscape and the communal space, she explains. her works installed in 

natural settings are reminiscent of prehistoric remains. They seem to want to tell us something. 

Ann’s architectural background comes in useful when she decides the design, shape, dimensions 

and position of her works.

We tend to have a more intimate relationship with sculpture than with any other art form. This 

is because it communicates directly with us in our own physical space and on our own terms. It 

highlights our position in the room and our relationship with the three-dimensional objects in our 

everyday life. sculpture demands room and takes up space, like ourselves and the objects that 

surround us.

In the larvikite sculpture Cyclic orbit IV, Ann has created a round ring interrupted by three 

small sections that are more coarsely finished, preserving something of the stone’s natural state. 

here the stone appears almost to be floating, defying the law of gravity. The same shape occurs 

in other of Ann’s sculptures, such as Turning the wheel (granite). The sculptures’ bases or stands 

also play an important role. Their surface may be either finished or natural.

Another example is Contemplation at the water spring (2011), installed at the brinkåsen 

forensic psychiatric facility outside Vänersborg. The work comprises a group of sculptures in three 

parts, of which the main piece is an amphora with a water cascade symbolising the infinite spring 

of life, set in a reflective pool of water. The soft, sensually billowing water cascade is made of polished 

blue-grey larvikite. Its shape works aesthetically even without the water. beside this piece is a 

separate pond sculpted out of larvikite with white, almost luminous water lilies in ekeberg marble, 

symbolising understanding. Their shape reminds us of an earlier sculpture, soulmate II. In this 

work too, Ann aims to create a welcoming and harmonious gathering point.

Ann’s choice of subject matter is determined by her urge to find a pathway into the viewer’s 

psyche through meditation and contemplation. she has previously said that she finds strength 

and inspiration from meditation, an approach that she discovered through Taoism while visiting 

China in 1994 to study Chinese garden design. she was fascinated by the gardens’ stone design 

resembling a miniature landscape. 

Ann’s buddha and bodhisattva figures directly reflect this link to eastern philosophy. These 

sculptures are of strong personal significance to her, but are seldom included in her exhibitions. 

They have nothing to do with kitsch, and do not portray the artist in a buddha’s or bodisattva’s 

body like the art of, for example, Fredrik Wretman. Rather, they aim to convey a feeling of isolated 

contemplation and majestic peace.

The buddha figure recurs in other works such as the sculpture Truth Compassion Tolerance 

(marble, 2011), which has an opening with a seated buddha figure inside it. The Chinese calligraphy 

symbols for truth, empathy and tolerance are carved on the smooth, sawn outer surface.               
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 The sculpture has the air of an ancient monument. In soulmate I, the same archaic calm emanates 

from the white alabaster figure seated on a smooth, wave-shaped base in blue-grey larvikite. The 

figure appears almost transparent.

In soulmate II, the figure is accompanied by a white alabaster water lily symbolising insight. 

In bodhisattva – goddess of Mercy (marble), the figure stands on a base carved with lotuses, 

and its closed, compact shape suggests inner strength. Perhaps the figure’s iconographic symbo-

lism is about enlightenment. A relatively new work closely related to the Chinese buddha figures is 

Travelling, a marble sculpture of a reclining figure, resting or sleeping with its head on a cushion 

and its feet suspended above the ground. The figure’s pleasant, rounded contours and the veins on 

the stone appear to interact in symbiosis. The figure’s expressive power lies in its circumference 

and contours.

Openings feature in many of Ann’s works. One example is Moments of insight (serpentinite). 

The sculpture depicts a portal with a tapered entrance leading into a miniature rock that might 

have come out of a Chinese garden. The sculpture could be linked to a myth or legend. Ann uses 

the opening – a lens, eye or shutter – to draw our gaze towards a point of infinity in the space or 

landscape.

To conclude the description of Ann’s works inspired by Taoist wisdom, The narrow road (marble 

and granite) consists of a curved staircase with something poetic in its shape. The work could be 

interpreted in the Taoist spirit as an appeal to seek the path of truth and dare to transcend our 

protective, habitual existence.

Ann Carlsson Korneev’s artistic expression combines philosophy, nature and cosmic vision and 

aims to translate the cosmic state of the material into actual, visual existence. In her search for 

the essence of sculpture, she transforms hard stone into something poetic and contemplative.

  
RIChARD sAnGWILL
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CykLIsk bAnA IV larvikit 300 x 200 x 150 cm Pilane sculpture internationell skulpturutställning Tjörn bohuslän 2007 CyCLIC ORbIT IV larvikit 300 x 200 x 150 cm Pilane sculpture international sculpture exhibition Tjörn sweden 2007



Ann CARLssOn kORneeV 
född 1961 

stora Wrem, Rosenberg, 457 43 Fjällbacka
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carlsson.korneev@telia.com

www.ack.skulptorforbundet.se

UTbILDnIng

1988–89  Konstfackskolan, stockholm

1986–88  Gerlesborgsskolan, stockholm

1983–86  högskolan för design och konsthantverk,Göteborg 

1982–83  Lunds Tekniska högskola, arkitektur 

sepARATUTsTäLLnIngAR (I uRVAL)

2011–12  Villa bro, trädgård och galleri, Lysekil

2008  Wermlands museum, Karlstad. Thor Fagerkvist stipendiat.

2007–08  Kommunhusparken, ekshärad, Värmland

2006  Wermlands Museum, ”Moments of insight”, Karlstad

2004  stensalen, Gerlesborg

2003  Galleri Konstepidemin, Göteborg

2001  Galleri Gripen, Karlstad

2000  Gerlesborgsskolan, Gerlesborg

1998  Galleri KC, Göteborg

1996  Galleri Oijens, ”De fem elementen”, Göteborg

1996  stensalen, Gerlesborg, ”De fem elementen”

1994  bohusgalleriet, uddevalla
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2012, 10  The Foundation for the Museum of new Art, Pärnu, estland  

2012  engelsbergs skulpturpark, 20-års Jubileumsutställning.

2011–13  nolhaga och Gräfsnäs slottsparker, Alingsås

2011  bohusläns museum, uddevalla. skulptur längs bäveån

2011  KKV-bohusläns 30-års jubileum, Gerlesborg   

2008–11  Trollhättans kommun, älvrummet

2008–10  Marsvinsholm slottspark, ystad

2008–09  Kulturhuset Fregatten, stenungsund

2008  Kongens have, Köpenhamn, Danmark

2008  Open Art, International outdoor exhibition, örebro

2008  Lysekils skulpturbiennal, stadsparken

2007–08  Pilane sculpture, internationell skulpturutställning, Tjörn, bohuslän

2007–09  Kopper bostadsområde, stenungsunds kommun

2007  Museiparken, Wermlands Museum, Karlstad

2007  Galleri Tonart, Göteborg

2006  Galleri La Recova, santa Cruz, spanien 

2006  Galleri Caja Canarias, La Laguna, spanien

2006  Art Month Ameland, nes, holland

2006  skien Kommune / Galleri Falkum, skien, norge

2005  stockholm Art Fair

2005  Kristinehamns Konstmuseum

2004  Contemporary Art Center M´ARs, Moskva, Ryssland

2004  echo Research Institute, Markham, Ontario, Canada

2004  Röhsska Muséet, Göteborg 

2004  Aker brygge, Oslo, norge
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2003  Rackstadsmuseet i Arvika,  

2003 Rådhuset i Fredrikstad, norge

2001  Frölunda Kulturhus

2001 Kiruna stadshus     

2000  skulptörförbundet på Galleri bergman, stockholm

1999, 97  Röda sten Göteborg,“Västsvenska skulptörer“

1998–99  söderlingska parken, Göteborg

1998  house of sculptors, Moskva, Ryssland

1998  Museum of Pereslavl, Ryssland

1996  skräckleparken i Vänersborg 

1996  botaniska trädgården i Göteborg 

1994  Galleri Kock, stenungsund 

OFFenTLIgA ARbeTen  (I uRVAL)

2014  strängnäs kommun, Mariefred, Idrottsplatsen hammaren,   
 skulptur gruppen “spela bollen !”, granit.
2013  Kungsbacka kommun, bostadsområdet Kolla parkstad,           
 skulpturen ”snäckan”, marmor och larvikit.
2012  Karlstads kommun, skutbergets friluftsområde, skulpturgruppen  
 ”Portal med puckar”, granit.
2012  Falkenbergs kommun, Vessigebro rekreationsområde,            
 skulpturen ”ögats ljus”, granit.
2010–11  Vänersborg, V:a Götalandsregionen : ”Vila vid källan”,              
 skulpturgrupp med vattenspegel i parken på brinkåsens         
 psykiatriska vårdanläggning, larvikit och marmor.
2009  stenungsund, bostadsområdet Kolningsberget, skulpturgrupp  
 ”song of the wind”, larvikit.
2008  bollebygds kommun, järnvägsstationen, ”Cyklisk bana”,         
 skulptur med växter och sittplats.
2008  Internationellt skulpturprojekt stenKunsthvaler,                      
 ”Mot horisontens ljus”, ytre hvaler nasjonalpark, norge.
2008  Forshaga kommun, Lärcentrum, ”Rosen”, marmor och granit.
2007  Karlstads kommun, Råtorpsskolan, skulpturen                        
 ”Där ute i kosmos”, larvikit och diabas.
2006  örebro kommun, Rynninge naturreservat,                                     
 naturens hus, skulpturen ”som ovan så nedan”, diabas.

2004  skärholmens centrum, stockholm, skulpturen ”Madonna”,             
 svart diabas, torg med stensättning och sittplatser. 
2000  örebro kommun, Lilla å-promenaden, skulpturgrupp,                  
 “Mellan två vatten“, blå-grå marmor och larvikit. 
2000  Tanums kommun, strandpromenaden, heestrand, hällristning,  
 “Karta över solsystemet år 2000“.
2000  Karlstad kommun, rondell framför universitetet, skulpturen              
 “Madonna“, svart diabas, blodlönnar.
1998  uddevalla sjukhus, psykiatriska klininken, skulpturgrupp,               
 “Klarhet och kärlek“, marmor, kalksten.
1997  Kärra Centrum, Göteborg, Lilla Torget, skulptur,                             
 “Rocka på havets botten“, blå-grå larvikit. 
1996  Länsstyrelsens hörsal, Göteborg, skulptur, “Pyramidtrappa“,            
 järn och kalksten. 
1994  Göteborgs universitet, Geovetarcentrum, skulptur,                            
 “body, soul and spirit“.
1992  n:a Långö, strömstad kommun, skulptur i trädgård,                       
 “Lotusblomma“, larvikit.
1989  huddinge sjukhus, infektionskliniken, väggutsmyckning,                     

 av 5 olika metaller.

RepResenTeRAD
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 The Art of Truth Compassion Tolerance
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2006  Cité International des Arts, Paris, ateljévistelse 2 månader
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1991  sveriges bildkonstnärsfond, arbetsstipendium
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1982–83  Architecture, university of Technology in Lund
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2008–09  Culturehouse Fregatten, stenungsund, sweden 

2008  The Kings garden, Copenhagen, Denmark

2008  Open Art, International outdoor exhibition, örebro, sweden 

2008  The City park of Lysekil, sweden 

2007–08  Pilane International sculpture exhibition, Tjörn, sweden

2007–09  City of stenungsund, Kopper habitat area, sweden

2007  Wermlands Museum, park exhibition, Karlstad, sweden

2007  Galleri Tonart, Göteborg

2006  Gallery La Recova, santa Cruz, spain

2006  Gallery Caja Canarias, La Laguna, spain

2006  Art Month Ameland, nes, holland

2006  Gallery Falkum, City of skien, norway

2005  stockholm Art Fair, sweden

1996  County council in Gothenburg, sculpture, ”stairs of pyramids”,   
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1994  university of Gothenburg, Institution of geology,                      
 ”body, soul and spirit”, marble.   
1992  n:a Långö, strömstad,  sculptur garden, ”Lotusflower”        
 blue-grey larvikit.

1989  huddinge hospital, infection clinic, wall ornament of metal.

RepResenTeD

The state Art Council of sweden, County council of V:a Götaland,  

Museum of Wermland in Karlstad, City of Gothenburg, City of Karlstad, 

City of örebro, City of Orsa, City of Kiruna, County council of stockholm, 
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2004  nordic stone sculpture symposium, Orsa, sweden
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2007   The swedish Arts Grants Committee Award      
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2004, 03  swedish institute, travelling award
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1992  Travelling scholarship of the university of Visby

1991   The swedish Arts Grants Committee Award   

MeMbeRshIps

united Artists of sweden ( KRO), united sculptors of sweden

2005  Museum of Kristinehamn, sweden

2004  Contemporary Art Center M`ARs, Moscow, Russia

2004  echo Research Institute, Ontario, Canada

2004  Röhsska Museum, Gothenburg, sweden 

2004  Aker brygge, Oslo, norway

2004, 00  Wermlands Museum, park exhibition, Karlstad, sweden

2003  Rackstad Museum in Arvika

2003 City hall of Fredrikstad, norway

2001  Frölunda Culture Center, sweden. 

2001 Kiruna City hall, sweden    

2000  sculptors union, Gallery bergman, stockholm, sweden

1999, 97  Röda sten Gothenburg,”sculptors in the west of sweden”

1998, 99  söderlingska Gardens, Gothenburg, sweden

1998  house of sculptors, Moscow, Russia

1998  Museum of Pereslavl, Russia

1996  The city park of Vänersborg, sweden

1996  botanical gardens of Gothenburg, sweden

1994  Galleri Kock, stenungsund, sweden 

pUbLIC wORks

2014  City of Mariefred, sport stadium IP hammaren,                        
 sculpture group “Play the ball !”, granite.
2013  City of Kungsbacka, habitat area, Kolla parkstad,                     
 sculpture ”shell”, marble and larvikit.
2012  City of Karlstad, skutbergets recreational area,                  
 sculpture group ”Portal with pucks”, granite.
2012  City of Falkenberg, Vessigebro recreational area,                     
 sculpture ”Light of the eye”, granite.
2010–11  City of Vanersborg, Psychiatric hospital park, sculpture group  
 with waterfall, ”Contemplation at the water spring”,                
 marble and larvikit.
2009  stenungsund,habitat area Kolningsberget, sculpture group   
 ”song of the wind”, larvikit.
2008  bollebygd railway station, ”Cyklisk bana”, larvikit.
2008  Project stenKunsthvaler, ”Towards the light of the horizon”,    
 ytre hvaler national park, norway.
2008  City of Forshaga, education center, ”The Rose”,                     
 marble and granite.
2007  City of Karlstad, Råtorpsskolan, sculpture ”There in cosmos”,  
 larvikit and diabas.
2006  City of örebro, The house of nature, sculpture                         
 ”As above so below - The all-seeing eye”, diabas.
2004  skärholmen, stockholm, habitat area, sculpture ”Madonna”,diabase. 
2000  City of örebro, at the River walk, sculpture,”between two   
 waters”, marble and larvikit.
2000  Municipality of Tanum, the seashore walk of heestrand,          
 rock carving, ”Map of the solar system of year 2000”.
2000  City of Karlstad, traffic roundabout at the university,                 
 sculpture ”Madonna”, diabase.  
1998  hospital of uddevalla, entrence psyciatric clinique, sculpture,  
 ”Wisdom and love”, marble and limestone.
1997  City of Gothenburg, Kärra square, sculpture “Ray at the bottom  
  of the sea”, larvikit. CU
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Katalogen har tryckts med bidrag av stiftelsen Längmanska kulturfonden. ett särskilt Tack till Richard sangwill.

Omslagsbild Vila vid källan (detalj) Vänersborg, brinkåsens psykiatriska vårdanläggning. Larvikit och marmor. 

Cower Contemplation at the water spring (detail) City of Vanersborg, brinkåsen Psychiatric hospital. Larvikit and marble.

GraFIsk Form | GrapHIc Lars Norrby  |  Foto där INte aNNat aNGes aNN carLssoN korrNeev  |  tryck | prINt rIsberGs medIa 2013

«Ann Carlsson Korneev’s artistic expression 

combines philosophy, nature and cosmic vision and aims 

to translate the cosmic state of the material into actual, visual existence. 

In her search for the essence of sculpture, 

she transforms hard stone into something poetic and contemplative.«

”när man närmar sig Ann Carlsson Korneevs konstnärliga uttryck 

handlar det om en blandning mellan filosofi, natur och kosmos 

och att överföra materialets kosmiska existens till en aktuell synlig existens. 

hon transformerar den hårda stenen till något poetiskt och eftertänksamt 

i sökandet efter skulpturens väsen.”

MeDITATIng bUDDhA basalt brons 67 x 36 x 44 cm 2005
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