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Det er nå femte året på rad vi kan invitere til en 
internasjonal sommerutstilling. Årets utenlandske 
kunstner er en meget velrennomert fransk  
skulptur-keramiker: FRANCK ROUSSEAUX. 

Vi er stor takk skyldig - igjen - til ekteparet Torunn 
Valderhaug og Pierre Lemaître, som for to år 
siden hjalp oss med å finne fram til Fabienne  
Auzolle. Hennes kjoler og tekstiler utendørs satte 
et spesielt preg på sommerutstillingen i 2008. 
Torunn og Pierre bor i en liten landsby, Diman-
cheville, sør for Paris. Gjennom 34 års virke som 
professor i keramikk  ved den statlige kunstskolen 
Ecole Superieure des Arts Appliqués Duperré  i 
Paris, har Pierre  et  suverent overblikk på dette 
fag-området. Han har selv vært utøvende  
kunstner og stilte i 1987 ut i Bergen (der han traff 
Torunn). Takk til de begge for godt utført for-
midlings-arbeid på fransk.

Til tross for sykdom de siste årene, har Franck 
jobbet lange dager den siste tiden. Han har et 
stort hus og låve omgjort til atelier og utstilling-
slokale i den lille landsbyen Herouville, like nord 
for Paris - i det området mange kjente franske 
kunstnere har oppholdt seg, like nord for l’Oise.

Vår norske kunstner er ingen ringere enn Svein 
Tang Wa.  Multikunstneren med multiinnfallene 
og gitaren har mottatt mange velfortjente priser 
de siste årene. Men det er vel riktig å si at billed- 
og grafikk-siden har fått en noe sterkere offentlig 
eksponering de siste par årene; bl.a. med  
utstillinger i Sandnes og Haugesund - etter en 
utstillingspause på omlag 25 år!
Svein er ikke glad i CV’er. På direkte spørsmål  
svarer han: “Eg e 64 år og en glade gutt.  

Det får holda”. Vi vil likevel minne om at Svein 
gikk på Bergen Kunsthåndverkskole på slutten 
av 70-tallet (bl.a. sammen med Bård Breivik) og 
var dengang kjent som 
en dyktig grafiker. Vi 
har derfor valgt å ta 
med en del av hans 
arbeider fra 80-tallet. 
De viser tydelig både 
humoren og kvaliteten 
i grafikken. Sveins nye 
arbeider har tatt en 
ganske annen retning.

En oversikt over våre 
utstillere kan være på 
sin plass:
2006: Kjell Pahr-Iversen, 
akvareller og  
Alessandro Stenico, 
keramiske skulpturer, 
Ardea/Roma.
2007: Claudio  
Granaroli, maleri,  
Bergamo, Elisabetta 
Diamanti, keramikk, 
Roma og Kristoff 
Nasilowski, skulptur.
2008: Fabienne Auzolle, 
skulptur og keramikk, 
Paris og Kjell Pahr-
Iversen, akvareller og 
Katrine Lund, bilder, 
Bergen.
2009: Bård Breivik,  
skulptur, Jean-Michel 
Hannecart, maleri, 
Reims.
2010: Franck Rousseaux,  
keramiske skulpturer og Svein Tang Wa, tegninger 
og grafiske trykk.

SOMMERUTSTILLINGEN 2010 
 - 5 ÅRS JUBILEUM.
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Som en del av - framtidens - sommerutstillinger, 
håper vi at “6-tonneren” til Bård Breivik - 
“DONNA”  blir stående på marken foran huset 
for all framtid. Vi har startet en innsamling og skal 
skaffe 400.000 kr. over noen år.  Vi er idag kom-
met opp i 80.000 kr.  
Kjøp andel eller bli sponsor!!.
 
Utstillingen åpnes lørdag 5. juni kl. 1500 av 
statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Musikalsk 
innslag ved Svein Tang Wa.

Vi har åpent fredag-lørdag-søndag kl. 1300-1800 
alle helger fram til 12.9.2010. Vi driver  cafe ute 
og inne  med bl.a. kaffe, gongkaker, øl og vin i 
åpningstidene. 
 
Takk til våre samarbeidspartnere som har gjort 
dette mulig.

Tore Jensen 
Styreleder Stiftelsen  

Otto-huset

Geir Landa 
Finnøy KunstlagSAMARBEIDSPARTNERE

DONNA TIPPING 
INFO

©

R Y F Y L K E I K S

FINNØY KOMMUNE

VELKOMMEN.
 

Stavanger/Finnøy, 27. mai 2010.

KJØP ANDELER I "DONNA".
Ved å betale kr. 500.- til bankkonto 3347.20.37108 blir du 
medeier i "Donna"-skulpturen.

For større bidrag, har vi utarbeidet en egen pakke med 
fordeler på ulike nivå. Minsteprisen er kun kr. 5.000 fordelt 
over de neste 3 årene. Ta kontakt for info: e-mail: post@
ottohust.no eller ring daglig leder Elisabeth Søyland, 9077 
1408.

Innsamlingen er støttet av ordfører Kjell Nes og varaordfører 
Nils Petter Flesjå i Finnøy kommune.

GRASROTANDEL TIL OTTO-HUSET NÅR DU TIPPER.
Bruk vårt grasrotnummer:  989 373 110  når du tipper. Be om 
et lite kort til lommeboka: ring 9077 1408 så sender vi gratis 
dette til deg.

SISTE NYTT - www.ottohuset.no
Vi er glade for å ha ansatt Elisabeth Søyland  som daglig 
leder. Finn mer på nettsidene våre eller facebook.

FORTIDSMINNE
FORENINGEN 
I  RO G A L A N D
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I de siste 15 årene har jeg engasjert meg fullsten-
dig i prosessen med å skape  keramiske kunst-
gjenstander i mitt studio i et gammelt bondehus i 
Vexin-regionen nord for Paris. Jeg stiller regelmes-
sig ut i Frankrike og i utlandet.

Min forkjærlighet for keramikk stikker dypt og jeg 
elsker å dele den med andre. Det var et rent 
slumpetreff som hektet meg. For å forstå denne 
kunstformen, som var totalt ukjent for meg, 
kjøpte jeg  den 9. mai 1975  Vernard Leach’s 
“The Potter’s  Book” som nylig var utgitt på 
fransk. Flere av Leach’s verk hadde nylig blitt vist 
i Quai Branly Museet. Et fotografi i boken tiltrakk 
seg min oppmerksomhet.  Det viste B. Leach som 
foretok en etsing på en stor keramisk gjenstand. 
Når jeg blir spurt om hvordan jeg ble interessert  i 
keramisk skulptur, tenker jeg alltid på dette  
fotografiet som startet mitt engasjement i kera-
mikken: en jakt etter mening, en uendelig lang 
rekke spørsmål og undersøkelser samt en kon-
tinuerlig dialog med “det keramiske miljøet” 
(særlig leiren og dens forunderlige plastisitet).  
Å arbeide med keramikk har gitt meg nøkkelen 
til en helt ny verden.

Det er mange hensikter med min fordypning i 
faget. Min dype interesse for keramikkens  eldre, 
moderne og samtids-historie  har ført til at jeg 
integrerer to elementer i mine arbeider: utviklin-
gen av form på den ene siden og på den andre 
siden dialogen mellom leiren og overflate-grafik-
ken alt etter målsettingen (hvit farge-sjatert em-
alje eller en strøm av tegn, flyt, omveltninger...)

For å sitere Jean Francois Juilliard, en stor entusi-
ast og samler: “Keramisk kunst tiltrekker oss gjen-

nom sin overflod av farge, sin vakre emalje, lyset, 
styrken i kontraster og de delikate nyansene. 
Magien i Franck Rousseaux sine kreasjoner er 
av en helt annen dimensjon, synes det for meg, 
både mer essensiell og mer introvert.”....

- og videre  Ariane Grenon, i utstillingen i Galeri 
de la Poste i Toucy (Yvonne regionen) i 2006: 
“Franck Rousseaux er en eksepsjonell kunstner 
som studerte under Tozzola. Han jobber med 
høy-temperatur leire og porselen og skaper 
vågelige, innovative verk: store dimensjoner, 
meget vertikale former, og med  en tilfeldig, 
randomisert applikasjon av stoffer, emalje i ulik 
tykkelse, arbeider 
med dype etsinger, 
multiple trykk og 
deformasjoner...”

Nærheten til  
etse-teknikken 
står sterkt i flere av 
mine verk - både 
gjennom teknik-
ken som brukes 
og sluttresultatet 
som viser seg i 
de nye, mindre 
porselens-bildene 
som er brent i 1300 
grader C med en 
åpen flamme og 
så redusert. Her blir 
fargen erstattet  
med metall-oksider 
og mineraler; bren-
ningen trekker ut 
etsingene og gjør 
fargene mer  
intense.

OM MIN KUNST.
Franck Rousseaux
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Foto: Franck Rousseaux, Geir Landa, Tore Jensen
Info om Ottohuset - www.ottohuset.no - e-mail: post@ottohuset.no - Mob. d.l. Elisabeth Søyland: 9077 1408 

Utgitt av Stiftelsen Otto-huset - Ansvarlig utgiver: Tore Jensen - Design og layout: Nina Kvammen 
Trykk: Bryne Stavanger offset. Mai 2010

Jo lenger vekk jeg kommer min opprinnelige 
opplæring, desto mer kommer  skulptur-element 
inn i mine verk. Jeg ser alltid etter noe som kan 
glede og oppmuntre meg. Formene og de ulike 
transformasjonene av leiren blir tema i min kunst: 
monolitter, arkitektur, skyer, scener.. det ene leder 
til det andre.

Jeg er nok på vei vekk ifra - uten å forkaste det 
helt - objektenes funksjonalitet. En kopp må, for 
eksempel, først frambringe flukt og bevegelse 
heller enn å være noe som inneholder noe.

Det er for meg ren rekreasjon å forme leiren: 
mens den spinner rundt, danser leiren og følger 
sin egen rytme avhengig av hvilken form den tar 
- inntil det øyeblikk den blir brent.

Keramikk er en spesiell kunstform: ikke bare  
reflekterer den kjerneverdier i kunsten, men  den 
har også en rekke bruks- og applikasjons- 
områder.  Keramikk har vært essensiell for  
menneskeheten siden tidenes morgen;  både en 
viktig del av hellige tradisjoner og et eksempel 
på teknologisk utvikling. Keramikk: en verden for 
seg selv. 

Franck Rousseaux

Oversatt fra engelsk  
av Tore Jensen.

Colonne (detalje)
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Separat-utstillinger: 
 
2000-2006: 
11 utstillinger i Troyes, Belcasel, Toulouse,  
Pontoise, Vallauris, Paris, Darmstadt (T.),  
Clamart, Melun og Toucy. 
 

Kollektiv-utstillinger: 
 

2000-2009: 
15 utstillinger i Darmstadt (T.), Paris, Saint-
Quentin, Vallauris, Troyes, Sèvres, Vichte (B.), 
Malicorne, Treigny, Versailles, Auvers Sur Oise 
og Gangjin. 

Herouville, Frankrike
Franck Rousseaux
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1995   Jean Aubert, << Franck Rousseaux,   
  céramiste à Hérouville >>, Vivre an Val  
  d’Oise, no.33 

1996   Nicole Crestou, << Franck Rousseaux,  
  potier sculpteur >>, La Revue de la   
  Céramique et du Verre, no.86 

1997  Gabrièle Gerlt, << Franck Rousseaux
  et la ma gie des choses >>, La Revue  
  de la Céramique du Verre, no.102 

1999  Franck Rousseaux, << Exploring color   
  and form >>, Studio Potter (U.S.A) vol  
  28 no.1. 
  Gabrièle Gerlt, << Franck Roussaux,   
  -Keramik ist mehr als matrialkunst (Ce  
  ramic is more than Art of Material) >>,  
  Neue Keramik, no.9 

2000  Isabelle de Chalon, << Franck Rous  
  seaux >>, au fil de la céramique >>,  
  L’Est Eclair du 10.03 2001. 

2001  Blandine Seigle, << L’art de la   
  céramique s’invite á Pontoise   
  >>, Le Parisien du 10.03 2001. 

2004  Patrice Josset, << Franck Rousseaux >>,  
  Univers des Arts, no.86 

2005  Marie Catherine Chauvaud, << Har  
  monie des contraires >>, Art et   
  Décoration, avril 2005. 
  Antje, Soleau << Franck Rosseaux >>,  
  Neue Keramik, New Ceramics  
  septembre, octobre. 

2006  Upfront, Ceramics Monthly, february   
  2006, page 20. 
  Leland Faulkner, <<Céramique 14  
  Paris 2005 >>, Art and Perception, 
  no.65.  
  Ariane Grenon, << Franck Rosseausx   
  >>, La lettre de l’A.G.A.P. no.30. 

2007  Jean  Francois Juilliard, << le céladon  
  à Malicorne >>, La Revue de la   
  Céramique et du Verre, no.155  

2009  Jean  Francois Juilliard, << Franck Ros  
  seaux à la Maison du Docteur   
  Gachet >>, La revue de la  Céramique  
  et du Verre, no.166

Artikler:
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enthusiast and collector:  “Ceramic art  
initially attracts us through its profusion of colour, 
the splendour of its enamels, its luminosity, the 
strength of its contrasts or, conversely, the  
delicacy of its nuances.  The magic conveyed 
by Franck Rousseaux’s creations is of an entirely 
different order, it seems to me, at once more es-
sential and more inward-looking”…

 
 
For the last 15 years, I have devoted myself 
entirely to creating ceramic art pieces in my 
studio in an old farmhouse in the Vexin region of 
France.  I regularly exhibit my work in France and 
abroad. 

My passion for ceramics runs deep, and I enjoy 
sharing it with others.  It was chance that de-
cided my vocation.  In order to understand and 
delve into this art form, which was completely 
unknown to me at that time in my life, on May 9, 
1975, I purchased Bernard Leach’s The Potter’s 
Book, which had just been released in French 
(several of Leach’s pieces were recently on dis-
play at the Quai Branly Museum). My attention 
was drawn to a photograph in the book showing 
Bernard Leach etching a tall piece of pottery. 
Whenever I’m asked how I became interested in 
my work, I think of that photograph initiating my 
engagement in ceramics:  a quest for meaning, 
a never-ending questioning, and a constant dia-
logue with my ceramic environment (especially 
the clay material and its astonishing plasticity). 
Working in ceramics has given me the keys to a 
world.

The intentions behind my quest are many.  My 
deep interest in the ancient, modern and con-
temporary history of ceramics has led me to 
integrate two elements into my work:  on the 
one hand, the development of forms and on the 
other, the dialogue that unfolds between the 
ceramic material itself and the surface graph-
ics, according to the desired objective (white 
mottled enamel or a confluence of signs, flows, 
ruptures…) 

 To quote Jean François Juilliard, a great  

Statement-Franck
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- and Ariane Grenon, during 
the exhibition at the Galerie 
de La Poste in Toucy (Yonne 
region) in 2006:  “An  
exceptional turner, who ap-
prenticed under Tozzola, 
Franck Rousseaux works with 
high-fire stoneware or  
porcelain clay to create risky, 
innovational pieces:  large 
dimensions, very  
vertical shapes, with a 
random application of  
engobes, a layering of vary-
ing thicknesses of enamel, 
on works with deep etchings, 
multiple pressings, deforma-
tions…” 
 
The proximity of my work to 
etching is evident in certain 
pieces, both through the 
techniques I have applied 
and their apparent results as 
shown by the recent diminu-
tive porcelain paintings baked 
at 1300o in an open flame 
and reduction-fired.  Here, the 
China ink is replaced by metal 
oxides and minerals; the firing 
process draws out the etch-
ings and makes the colours 
more intense.
 
The more distant I become 
from my initial training, the 
more sculpture imposes itself 
in my work.  I am always on 
the lookout for that which 
can enchant or comfort me. 
The shapes and the various 

transformations of the clay 
become the themes of my 
work:  monoliths, architectures, 
clouds, scenes… one piece 
leading to another. 
 
I am moving away from, but 
not disregarding the function-
ality of objects. For example, 
a cup must first suggest flight 
and movement rather than 
simply something which con-
tains. 
 
The act of shaping the clay 
is, for me, a recreation:  as it 
spins, the clay dances and fol-
lows its own rhythm according 
to the form it takes, until the 
moment it is fired.    
 
Ceramics is an exceptional art 
form:  not only does it reflect 
core values, but it has also a 
wide variety of uses and appli-
cations. It has been important 
to mankind since the dawn of 
time, as much a part of sa-
cred tradition as an example 
of technical development.  
Ceramics:  a world unto itself.  

Franck Rousseaux

Colonne
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It’s been several years now since Franck Rous-
seaux turned openly towards the art of sculp-
ture. First, there were “Towers” and “Cylinders,” 
tall and embellished with friezes, shaped out of 
porcelain clay with decorative applications of 
engobe and enamel. A number of his pieces 
were displayed at the Céladon exhibition in 
Malicorne in summer 2007.  With the richness of 
their mysterious glaze, “the colour of infinity, an 
infinity that is floating, suspended, that extends 
beyond the contours of the piece itself,” their 
scope and their volume, these artistic creations, 
emblazoned with swirls 
of clouds, waves and 
mountain peaks, 
expressed even more 
clearly the quest for 
infinity that is so implic-
itly a part of the mo-
mentum flowing from 
Rousseaux’s famous 
“Bouteilles Totem” 
(“Totem Bottles”).

But now, suddenly, 
the purely symbolic is 
no longer sufficient!  
The “Towers” undergo 
a metamorphosis, 
stretching laterally to 
create powerful paral-
lelepiped sculptures, 
the sides of which lend 
themselves perfectly 
to new and larger em-
bossings and indenta-
tions, striations and 
carvings, for the  

creation of a bas-relief effect that has not lost 
its abstractness, but now begins to suggest a 
pattern of dance-like movements, momentum 
and tension.  We saw a few remarkable exam-
ples of this in Saint-Leu, and then at the Place 
Saint-Sulpice in Paris, last year. The surface of 
the porcelain is painted with touches of ochre, 
black, sometimes light blue, drawing attention to 
the relief work on each side, with a suggestion of 
motion that gradually transforms the shapes into 
outlines of human figures rising from the back-
ground.

The recent exhibition at the Galerie Anagama 
marks a new departure.  Only a few pieces were  

Exhibitions 
 

Fra studio.
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displayed, but they were all particularly striking.  
Here, mankind affirms itself purely and strongly 
in its anonymity (some  faces are blank, barely 
defined, reduced to an abstract oval), and in 
its individuality, at once abiding, suffering, dra-
matic, enigmatic, or even caricatural (where 
the faces are deeply etched). These are Franck 
Rousseaux’s new “Scenes,” sometimes a mass of 
figures, a procession, a human chain connected  
hand to shoulder, and sometimes a scene remi-
niscent of the Commedia dell’arte, with figures 
intertwined into human-non human towers 
- “Human Towers,” a Babel-like structure weav-
ing together dwarves or gnomes, or grotesque 

Ensor-like masks!  One, completely white,  
ethereal, a virtuosic meshing of suspended fig-
ures, evocative of a phantasmagorical and dis-
turbing circus figure; the other, a sombre palette 
of muted ochres and black, representing a mas-
sive totem pole, somewhat hallucinatory, expres-
sive of anxiety and pain. This Franck Rousseaux 
certainly grabs you!  He assails you, he holds you 
tight, he is at one with personal anguish yet even 
more so with the dramas of our humanity.
 
Jean-François Juilliard

Photos:  F. Rousseaux

Pont
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Norsk trubadur, tekstforfatter, komponist og 
billedkunstner.  
Tang Wa er utdannet grafiker og har utgitt seks 
musikkalbum. Han har også bidratt som tekst-
forfatter og komponist for etablerte Rogalands-
band som Stavangerensemblet, Vamp og Leif 
og kompisane.
Hans første album Toffa ble gitt ut i 1980 med 
tekster om en oppdiktet Stavangergutt med 
samme navn. Gunnar Roalkvam stod bak de 
fleste tekstene mens Tang Wa skrev musikken. 
Tang Wa spilte albumet inn og ga ut albumet 
på nytt i 2008 etter at de originale innspillingene 
var borte. I 1986 kom Tang Was revy. I 1998 kom 
albumet Hørr gjøken ut. Albumet består av Tang-
Was egne sanger. Backingbandet på albumet er 
satt sammen av en rekke etablerte Stavanger-
artister og besto av Reidar Larsen (piano), Arne 
Skage jr. (gitarer), Johan Egdetveit (trekkspill), Tor 

Mathisrud (bass) og Stene Osmundsen  
(trommer). Albumet ble kåret til årets beste  
norske album av NRK P1 i 1998.
I 1999 satte han opp sitt eget barneteater Ein 
barnetime, noe som også resulterte i et album.  
 
På kanten fra 2005 bestod av sanger skrevet av 
Ragnar Bjerkreim til tekst av Gunnar Roalkvam. 
 

 

Svein Tang Wa
Stavanger. Født 6. april 1946

   Uten tittel         Tegning
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Svein Tang Wa har gjort alt. Musikk, tekst,  
skuespill, bildekunst, teaterkulisser, revyer og i det 
hele tatt. Nå har han til og med begynt å feriere. 
 
- Kånå ville sagt et klart «ja». Men hun er part i 
saken.

Svein Tang Wa sitter på bakeri i Vågen og drikker 
kaffe. Mannen som får Aftenbladets kulturpris har 
jobbet på teateret, vært trubadur, tekstforfatter, 
skuespiller, kunstner og i det hele tatt.

- Vi trenger ikke overdrive det, men jeg har vel 
kanskje gjort et og annet som har vært vellykket.

- Du har alltid visst at du har talent for mye løye?

- Ja. Jeg har tegnet siden jeg var helt liten. 
Men å leve av det bare fordi du er litt flink? Jeg 
kjenner mange som er flinke å banne, men de 
kan faen’kje leve av det. Hahaha! Den var god.

- Når startet du å skrive tekster?

- Nja? Når? Jeg vet i alle fall hvorfor. For å slippe 
å spørre andre om lov til å bruke deres tekster. 
Jeg liker ikke å spørre om lov. Men når?
- Ja, det vet du vel?

- Jo. Første gang jeg ble skilt. Da satt jeg en hel  
sommer og skrev og skrev og skrev og skrev. Jeg, 
og en kasse pils.

- Én kasse hele sommeren?
 
- Én kasse om gangen.
- Ble det noe bra?
- Jeg kastet absolutt alt, unntatt «Fingen». Brant - Kånå mener jeg  

fortjener prisen

I 2007 slapp han Rødast hjerta som er en opp-
følger til Hørr gjøken og med flere av musikerene 
fra Hørr gjøken.
Tang-Wa ble tildelt Stavanger kommunes kultur-
pris i 2005 og Stavanger Aftenblads kulturpris i 
2009. 
 

   Uten tittel         Tegning
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det i ovnen. «Fingen» tok jeg vare på. Den var 
god.

- Men resten kastet du?

- Jeg viste det til kånå. «Hold deg til det du kan» 
sa hun. Bilder, altså. Da ble 
jeg så trakk at jeg  
tenkte: «Jeg skal faen 
meg bli den beste i lan-
det». Og så ble jeg det. 
Hahaha. Ikke den  
dårligste i alle fall.

Små fortellinger 
- Noen mener du kunne 
vært en stjerne hvis du 
flyttet til Oslo og la om 
dialekten?

- Kanskje det. Men hva 
skal jeg i Oslo å gjøre? Jeg 
skriver små, enkle fortell-
inger, og dem finner jeg 
her.

- Hvorfor har du gitt ut så 
få plater?
- Ingen plateselskaper har 
villet ta i meg.  
Da blir det for dyrt, uten 
et selskap. Jeg er ingen rik 
mann. Derfor. Men vi potler litt. Snart kommer det 
en plate. Plutselig er den her.
- Hva er det kjekkeste du gjør? Kunst, musikk, 
tekst, teater?

- Ååååå være i live. Jeg fikk meg en rett på 
trynet vet du. Var vel dau i en kort periode da 
hjertet fant det for godt å fjuske. Jeg lever på 
bonus. Hadde ikke kånå vært hjemme måtte du 

intervjuet fotografen, og han tatt bilder av deg. 
Hahaha.
 
- Du fikk beskjed om å ta det rolig?

- Ja. Det var litt av  
grunnen til at jeg sluttet 
på teateret.

- Og nå tar du det rolig.
 
- Nei. Jeg har det mer 
travelt nå enn noen 
gang. Må finne på noe. 
Må få det til å gå rundt. 
Holde ut til jeg er 67.
- Skal du gi deg når du 
blir pensjonist?

- Det klarer jeg neppe. 
Det er ergerlig å være 
så gammel. Du kan ikke 
planlegge for framtiden. 
Jeg tenker på hvor  
blomstene skal stå i 
krematoriet.
 
- Har du begynt å opp 
            
summere livet?

 
- Jeg har begynt på julerengjøringen, for å bli  
ferdig i februar. Livet, ja. Jeg har hatt det kjekt 
hele tiden. Så mange flinke og snille mennesker 
rundt meg som har hjulpet med det. Og det går 
nesten ikke en dag uten at noen stopper meg 
på gata - fremmede folk - og sier at en av tek-
stene har betydd mye for dem. Det er jeg stolt 
over. Veldig stolt.
- Hvilke tekster snakker de om?

	 	 Mann	med	øl	og	flue.	 						Linosnitt
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- «Morer» snakker 
mange om.

- Er det noe du 
ikke har fått 
gjort?

- Jeg har aldri 
vært keen på å 
reise på ferie.  
Men nå begynner ungene å gro til og jeg har en  
reisefant av en kone. Nå har jeg begynt å ta 
noen turer. Og jeg har begynt å lage bilder igjen. 
Snart kommer det en utstilling et sted nær deg.

- Og en ny plate?

- Jess. Musikk er viktig. Jeg hadde vært manisk  
depressiv uten musikk. Musikken og fellesskapet. 
Vi må ta vare på kulturskolene, musikkorpsene 
og korene. Og allsangen. Det er medisin for 
enormt mange.

- Stemmer det at du har sagt at det kun finnes to 
diktere fra Stavanger: Obstfelder og deg selv?

- Haha, ja, det glapp ut av meg på Antikvariatet 
til Odd en gang. Det er et par andre gode også, 
men litt sant er det jo i det. Jeg har sagt mye rart.
 
- Og gjort mye rart?

- Absolutt. For et par år siden klatret jeg og  
datteren min opp i et tre i Vannassen. Der satt 
vi og laget uglelyder. Folk hørte det, men ingen 
kikket opp. Så kom en pensjonert brannmann jeg 
kjenner forbi. Han så opp, og sa: «Hadde jeg ikke 
sett at det var deg Svein, så hadde jeg trodd det 
var en gjøk». Han forsto nok at det bare var en 
galen mann.
 

Gjengitt med tillatelse av SA. 
Intervju med Leif Tore Lindø 
Publisert 01.09.2009 

   Garderobedamen        Linosnitt 
      

 «Hadde jeg ikke 
sett at det var deg 

Svein, så hadde 
jeg trodd det var 

en gjøk»
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Svein Tang Wa     Ta tårene dine tilbake og lukk døren stille når du går    Linosnitt


