
I følge Knut Steen var formålet med hans kunst ”å se marmoren sveve, føle at bronsen vibrerer og få noe til å springe 
ut av et stykke papir.” Denne visjonen gjenspeilet seg i hans kunstneriske uttrykk, som var mangfoldig, karakteristisk 
og estetisk vakkert. Dette gjorde også Knut Steen til en viktig person i norsk kunsthistorie. 

Formålet med Knut Steens Venneforening er således å ivareta og holde liv i billedhuggerens kunstneriske visjon og 
livsverk. Dette skal blant annet gjøres ved aktiviteter knyttet til Knut Steens kunst i hans Paviljong og Skulpturpark 
på Midtåsen i Sandefjord og i hans studio i Pietrasanta. 

OM KNUT STEENS PAVILJONG OG SKULPTURPARK

På en høyde på Midtåsen ligger Knut Steens Paviljong og Skulpturpark, hvor 16 av kunstnerens verk er samlet. Tolv 
marmorskulpturer står i paviljongen, mens fire bronseskulpturer er plassert rundt i landskapet. Venneforeningen skal 
bistå til dynamisk opprettholdelse av skulpturparken.

OM KNUT STEENS STUDIO I PIETRASANTA

Studioet ligger i Pietrasanta, Toscanas internasjonale kunstnerby, der man finner noen av Italias beste marmorverk-
steder. Studioet er endel av et nedlagt marmorverksted som er gjort om til 10 studioer og et atrium. Knut har hatt 
atelieret i 30 år, og det har blitt brukt både som bosted og som verksted der modeller, tegninger og grafikk har blitt 
skapt. Det gamle verkstedet huser i dag flere kunstnere og det er et levende kunstnermiljø. 

KNUT STEENS VENNEFORENING

steensvenn.com
NORGE: Niels Juels gate 19, 0272 Oslo

Mobil: +47 454 39 717 / steensvenn@gmail.com

ITALIA: Via Marconi 15, 55045 Pietrasanta

Province de Lucca Tel: +39 05 84283141

Fra studio i Pietrasanta



AKTIVITETER

ÅPENT STUDIO
Venneforeningen vil arrangere Åpent Studio for turister, venner, 
samlere og andre kunstinteresserte. Dette vil gi besøkende en 
unik mulighet til å få et innblikk i Knut Steens liv og virke. 

EVENTS
Venneforeningen kan arrangere forskjellige events både i 
Pietrasanta og Midtåsen. Dette kan være ting som utstillinger 
av andre kunstnere og sammensatte kunsteventer der musikk, 
teater og billedkunst møtes.

KULTURREISER
Venneforeningen kan i samarbeid med aktører arrangere 
kulturreiser til aktuelle destinasjoner. Pietrasanta og Midtåsen er 
naturlig reisemål, men også andre steder kan ha interesse både 
for medlemmer og andre.

UTSTILLINGER I NORGE OG UTLAND
Venneforeningen skal bistå i arbeidet med en vandreutstilling 
som enkelt skal kunne sendes på turne i inn- og utland. Dette er 
viktig for å fremheve Knut Steens posisjon i norsk kunst, samt 
øke den internasjonale interessen for Knut Steen og norsk kunst.

OMVISNINGER OG FOREDRAG SOM GIR INNSYN I VIRKE OG LIV
Foredrag om Knut Steens liv og virke er en naturlig del av formidlingsarbeidet som skal gjøres. I tillegg kan 
det holdes foredrag som omhandler andre kunstnere, kunsthistorie, teknikker og andre aktuelle temaer som vil fre-
mme den bildende kunst. Disse foredragene bør rettes mot yngre slik at interessen for klassisk kunst vekkes, men det 
skal også holdes arrangementer rettet mot andre målgrupper.

KURS OG ARTIKLER
For å vekke og videreutvikle interessen for klassisk kunst skal venneforeningen avholde kurs rettet mot forskjellige 
målgrupper. Venneforeningen bør også som en del av opplysningsarbeidet forsøke å få publisert artikler i norske og 
internasjonale medier. 

VENNEFORENINGENS STYRE
Styret består av daglig leder Hege Steen, styreleder og teaterprodusent, regissør og skuespiller Gard Eidsvold, 
filmskaper Anja Breien, fotograf og prosjektleder Fotografihuset Anne Lise Flavik, prosjektleder for Midtåsen Skulp-
turpark i Sandefjord kommune Per Sigmund Rønningen, varamedlem Espen Skaug og juridisk rådgiver Gunhild 
Buestad. For mer informasjon om Knut Steens kunstnervirke gå til knut-steen.com.

KNUT STEENS VENNEFORENING

Passion



MÅLGRUPPER
• Venner 
• Kunstinteresserte
• Næringsliv
• Kulturforvaring
• Samlere
• Gallerier

FINANSIERINGSKANALER
• Medlemskontingent
• Enkeltmedlem: kr 400,- pr år
• Bedrift: kr 2 500,- pr år 
• Donasjoner
• Kulturstøtte

• DU-støtte 
• Næringslivsstøtte 
• Legater

KOMMUNIKASJONSKANALER
• Nettside, steensvenn.com
• Facebook,
• Nettverk
• Presse

MEDLEMSFORDELER
• Invitasjoner til kurs og temaaftener 
• Invitasjoner til utstillingsåpninger
• Invitasjoner til arrangementer og kunstreiser

KNUT STEENS VENNEFORENING

Tre Gracier

VENNEFORENINGENS MÅL OG AMBISJONER



STED TID
• Kunstnerforbundet  Oslo                             Juni, 2004
• Galleri Ronland , Jevnaker                            Mai, 2006  
• Casscata, Oslo                                            Oktober, 2006
• Skjerjehamn, Gulen                                     August, 2007
• Galleri Niels Ås   Trondheim Juni, 2007
• Bærum kunstforening November, 2008
• Solstrand Hotel Bergen September, 2008
• Stavern jern verk                                        Juni, 2008
• Haugar Tønsberg                                       Juni, 2009
• Midtåsen Sandefjord                                   Juni, 2009
• Marina de Massa, Italia                               August, 2009  
• Arnulf Øverland, Kristiansund                  Juli, 2010
• Pietrasanta, Italia Februar, 2010
• Galleri Graff , Askim                                  Juni, 2011  
• Bærum kunstforening Mai, 2012
• Midtåsen, Sandefjord                                 Juni, 2013
• Fineart , Oslo September, 2013
• Fredrikstad kunstforening September, 2014

ARRANGERT
• Kong Olav, 2007 
• Midtåsen, 2009 
• Fire Sandefjord, 2010
• Ridder Italia, 2009 
• St. Olav, 2008 
• Internasjonal pris, Pietrasanta, 2010
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Aurora, bronse

UTSTILLINGER AV KNUT STEEN I REGI AV HEGE STEEN 2004-2014


