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– Eg gler meg veldig til å 
kome til Stryn, seier Aina 
Sollie Steen, som lovar 
«krasjkurs» i både far-
gelære og interiørdesign 
under Bolig & Fritid i 
Stryn kulturhus til helga. 
Interiørdesignaren og 
stylisten er eit kjent fjes 
frå ei rekkje TV-program, 
frå «Sinnasnekker’n» til 
«Tid for hjem». 

Aina Sollie Steen er ein veleta-
blert interiørdesignarar og 
stylist, eit kjent namn og an-
sikt for alle som har interesse 
for hus, hytte og heim, og le-
verer også interiørløysingar 
for private og næringslivet. 

TV-program og interiørmagasin
Ikkje minst er ho kjend frå in-
teriørprogram på TV. 

Aina Sollie Steen har vore 
interiørdesignar for ei rekkje 
program, frå «Sinnasnekker'n» 
og til «Sommerhytta», «Drøm-
mehytta» og «Tid for Hjem». 

Sollie Steen leverer også 
magasinstoff til design- og in-
teriørmagasin som Bonytt og 
Maison.

Kurs for publikum 
Til helga kjem ho til bustads- 
og fritidsmessa i Stryn kultur-
hus, Bolig & Fritid. Der skal 
ho halde føredrag for alle in-
teriør- og designinteresserte, 
og forsikrar at ho gler seg vel-
dig til dette.  

•Om ein skal 
ta for seg eit 
rom, så er det éi 
oppskrift som 
gjeld: Det må 
passe for dei 
som skal bu 
der. Du innreier 
ikkje for 
naboen, du inn-
reier for deg 
sjølv
Aina Sollie Steen, 
interiørdesignar og 
stylist

– Kva kan publikum vente 
seg av interiørdesignar Aina 
Sollie Steen?

– Dei kan rett og slett vente 
seg «krasjkurs», altså intensiv-
kurs, i fargelære og interiør-
design. Kurs som passar for 
alle, uansett stil og bakgrunn. 
Vi er jo så forskjellige, og det 
er mennesket i rommet som 
er viktig. Så ein må starte der.

Noko for alle
– Så her er det noko å lære for 
alle, anten ein har nytt eller 

gammalt, stort eller lite?
– Absolutt. Om ein skal ta 

for seg eit rom, så er det éi 
oppskrift som gjeld: Det må 
passe for dei som skal bu der. 
Du innreier ikkje for naboen, 
du innreier for deg sjølv. Det 
er du som skal bruke det. 
Tinga som er der skal seie 
noko om dei som bur der. Det 
handlar om å skape identitet.

Må kjenne menneska
– Kva kan du sjølv ikkje klare 
deg utan, om du skal designe 
interiøret i eit rom?

– Om eg skal bistå nokon til 
å skape sin eigen heim, så kan 
eg ikkje starte med å ta ut mø-
blar. Eg må starte med men-
neska i rommet. Bli kjend 
med menneska, kartlegge 
funksjon, finne ut kva ein 
treng, seier Aina Sollie Steen. 

– Så det eg ikkje kan klare 
meg utan, om eg skal designe 
eit rom for nokon, er rett og 
slett ein god, personleg sam-
tale! 
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TV-stylist Aina Sollie Steen
gler seg til intensivkurs i Stryn

KJEm tIl BOlIG & FRItID: Aina Sollie Steen, designar, stylist og kunstnar med over 25 års erfaring innan innreiing og styling for TV og 
magasin. Foto: Margaret de Lange


