
TOR SVAE
Tänk om det kommer fyrahundra barn i en enda lång rad till Junibacken!
Vad ska de göra när de står i kö i väntan på sagotåget?

Uppdraget att gestalta Sagotorget gick till konstnären Tor Svae som redan
efter en dag såg det hela framför sig. 
– Jag tänkte mig en ganska vild historia, säger han. Som skulle fånga
barnen. Ofta när man presenterar litteratur för barn så blir det så
mångordigt, tjatigt. Man jag ville ha en vild tillställning där det skulle hända
mycket saker. Barnen skulle kunna vrida där och trycka där och titta in i
glipor där, det skulle verkligen vara en upplevelse!

– Sen tänkte jag också att allt inte skulle vara fullt synligt. Mycket skulle
man upptäcka först när man kikade in i gluggar och hål. Jag tror barn
behöver få utlopp för sin fantasi, söka sig nya små titthål. Allt ska inte vara
så färdigt och rakt och snyggt.

– Jag är nöjd, säger han. Jag hoppas att alla som står i kön ska få en riktig
upplevelse. Jag tycker hela grejen är en toppenidé. Att göra något roligt av
att stå i kö.

Det syns att Tor har haft roligt. Han har alltid roligt när han arbetar. Det är
han som har förvandlat lyftkranarna i flera av Stockholms hamnar till
prickiga giraffer. På Sagotorget har han snickrat och målat Mumins hus,
Pettsons hus, Mulle Mecks hangar och flyg, Karlssons och Alfons hus.
Dessutom är det han som gjort spökhuset på Gröna Lund och scenografi till
teaterföreställningen Alfons & trollkarlen. Tor har också skapat merparten
av Junibackens mycket uppskattade temautställningar.

– Jag är nog mycket barn själv. Vill alltid ha en vild känsla - det ska vara lite
för mycket. När jag jobbbar vill jag göra alltihop: Skissa, bygga och måla.
Det är underbart att jobba med barn, färg och teater.
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