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Henie Onstad Kunstsenter (HOK) legger bak seg et 
godt år med høy aktivitet og en sterk økning i besøk-
stall. Besøkstallet endte på 63.184 som er 41 % høye-
re enn 2014. Av fjorårets utstillinger er det særlig to 
utstillinger som engasjerte publikum. Tidenes største 
mønstring av popkunst i Norge markerte sommerhal-
våret. POP Kunst Design i samarbeid med designmu-
seet Vitra, kombinerte billedkunst og design og vis-
te hvordan populærkulturen påvirket utviklingen av 
etterkrigstidens kunst og design, mens POP Etc. tok 
seg fore å utvide forståelsen av norsk popkunst. Fra 
oktober tiltrakk den spektakulære utstillingen Hilma 
af Klint – abstraksjonens pionér et stort og entusias-
tisk publikum, 26.000 besøkende hadde sett utstillin-
gen, som ble tatt ned 3.1.2016.

Utstillingen På sporet av Matisse vakte bred interesse 
både i Norge og internasjonalt i det kunstfaglige miljø-
et. Utstillingen satte fokus på hvordan kunstverk skifter 
eiere, hvordan verdier skapes, og hvordan plyndring av 
kulturarv og kunstverk som del av en krigshandling, er 
en høyaktuell problemstilling også i vår egen tid. Pro-
sjektet presenterte dessuten ny kartlegging av Henie 

Onstad-samlingens 19 malerier utført før 1945. 
Christian Bjellands omfattende kunstsamling ble te-
matisert i utstillingen Rickhard/Melgaard som del av 
HOKs fokus på kunst i private samlinger. Rickhard/
Melgaard fokuserte på de anerkjente kunstnerne Leo-
nard Rickhard og Bjarne Melgaard og skapte berettiget 
interesse. Torbjørn Rødland: Sasquatch Century åpnet 
utstillingsåret 2015, og markerte oppstarten for en se-
rie fotoutstillinger i årene fremover. I tillegg prioriter-
te HOK å inkludere dans i programmet. Til utstillingen 
med Hilma af Klints verk ble det inngått et samarbeid 
med den nyetablerte samtidsdansgruppen Ny Høvik 
Ballet, og en rekke konserter ble avholdt. 

HOK Klubb er en kunstklubb for de med interesse for 
norsk og internasjonal samtidskunst. Klubben ble eta-
blert i 2014, og interessen for klubben, dens eksklusive 
arrangementer og omvisninger har vært økende gjen-
nom 2015. Ved årets utgang hadde HOK Klubb 1.426 
medlemmer, en økning på 46 % i forhold til utgangen 
av 2014. 

Høsten 2015 ble ny hjemmeside lansert med responsivt 
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design som gjør at siden leser godt på ulike plattformer. 
I valg av nytt design og arkitektur har det blitt lagt vekt 
på det visuelle. Hjemmesiden legger opp til nye mulig-
heter for økt bruk av bildemateriale i tillegg til at den 
har gode muligheter for nye koblinger av innhold. 

En kvalitativ og kvantitativ publikumsundersøkelse ble 
gjennomført i perioden juni – oktober 2015. Funnene fra 
undersøkelsen ble brukt i kunstsenterets arbeid med ny 
strategi og visjonsplan frem mot 2020, og er et viktig 
grunnlagsdokument i det videre arbeidet for kommuni-
kasjon, marked og formidling spesielt.

I 2015 ble det arrangert to familiedager med stor suk-
sess. Tilbudet til barn og unge i HOK Lab ble forster-
ket og videreutviklet. Det ble søkt om støtte fra Talent 
Norge til å utvikle et nytt formidlingsprogram, som ble 
innvilget. HOK har som mål om etablering i begynnel-
sen av 2017.

Omfattende tiltak for å bevare og vedlikeholde hoved-
bygningen har vært en prioritert oppgave for adminis-
trasjonen ved HOK de siste tre årene. I 2015 ble det 
gjennomført bytte av fasadeglass i store deler av un-
deretasjen og administrasjonsfløyen. Bytte av himling 
og lys i publikumsarealene foajé og restaurant og mø-
terom har gitt langt bedre belysning. Vedlikeholdsløftet 
ved kunstsenteret finansieres gjennom låneopptak og 
arbeidet avsluttes våren 2016. 

Dialog med kommunen på mange plan og med flere 
etater var prioritert i 2015. Det gjaldt særlig etablering 
av rutiner for skjøtsel og vedlikehold av park og uteom-
rådene på Høvikodden. Videre stilte HOK Sal Haaken 
til rådighet for kommunen for den årlige, turnerende 
utstillingen Kunst rett vest som samler kunstnere fra 16 
vestkommuner, og i 2015 var Bærum kommune verts-
kommune. HOK er også i tett dialog med kommunens 
Kulturvernsavdeling gjennom utstillingen Prosjekt Bæ-
rum som er planlagt for 2016.

HOK har hatt en offensiv samlingsstrategi de siste 6 
årene med blant annet Kunstgaven og innkjøp av Jane 
Browns arkiver til Fluxus-samlingen. Dette har medført 

behov for mer magasinplass, og i 2015 ble det etablert 
et nytt magasin med direkte tilknytting til Konservatora-
telier. Registreringen av Fluxus-samlingen ble påbegynt, 
med mål om ferdigstilling medio 2016. 

Samlingen av Kurt Schwitters verker, som har kommet 
til HOK gjennom et langsiktig samarbeid med Spare-
bankstiftelsen DNB, er den største utenfor Tyskland. 
For å gi samlingen synlighet og for å sikre museal kva-
litet på de romlige forholdene og presentasjonen, er 
Mini Prisma blitt oppgradert til et permanent visnings-
sted for denne spesialsamlingen. En egen Schwitters-
dag ble arrangert i samarbeid med samtidsmusikkfesti-
valen Ultima med et nyskrevet verk av Ensemble neoN. 

Gjennom Vedlikeholdsløftet er det gjennomført tiltak 
for til sammen 4,8 millioner i 2015, av disse er ca kr. 
2,2 millioner kostnadsført. HOK har finansiert Vedlike-
holdsløftet gjennom låneopptak med låneramme på kr. 
15 millioner, hvorav kr. 10 millioner var trukket ved ut-
gangen av 2015.
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Avsluttende utstillinger i 2015

Marte Johnslien: Former av protest
Verket var det siste i Kunstgaveserien finansiert av Spa-
rebankstiftelsen DNB. Deler av verket inngår i HOKs 
samling fra 2015. 
Til 1. mars. Mini Prisma. 

Christine Istad og Lisa Pacini: Traveling Sun
Utendørsverk bestående av en lysende flate med skif-
tende farge på fasaden av Sal Haaken. 
Til 1. mars. Ute.

Christopher Nielsen – Jeg er bare en enkel konseptu-
alist fra Ulsrud
Den første store utstillingen dedikert til Nielsens unike 
univers og kunstnerskap. 
Til 8. februar. Storsalen. 

15 Mestere 
Et bredt utvalg fra samlingen med følgende kunstne-
re ble vist: Corneille, Asger Jorn, Anna-Eva Bergman, 
Gunnar S. Gundersen, Tadeusz Kantor, Inger Sitter, 

Christo, Magdalena Abakanowicz, Richard Mortensen, 
Zdenka Rusova, Per Inge Bjørlo, John Cage, Tom Sand-
berg, Ann Cathrin November Høibo og Arne Ekeland. 
Utstillingsperiode: 20. februar til 23. august. Sal Haa-
ken.

Utstillingsprogram 2015

Torbjørn Rødland: Sasquatch Century
Presentasjonen omfattet bred variasjon av Rødlands 
arbeider, og hans konseptuelle, tekniske grep om fo-
tografiet ble tydeliggjort. Utstillingen var ikke kronolo-
gisk, men inkluderte verk fra museer og private sam-
linger fra 1994 fram til i dag. Katalog på engelsk med 
norsk vedlegg, Mousse Publishing.
Utstillingsperiode: 23. januar-26. april. Prismasalene.

Rickhard/Melgaard
Utvalg av verk fra samleren Christian Bjellands samling. 
Et mer umake par enn Leonard Rickhard og Bjarne Mel-
gaard finnes knapt i norsk samtidskunsthistorie. Både 
liv og kunstnerskap skiller seg skarpt fra hverandre. 

Kunstfag
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Gjennom kontrastene ønsket HOK å skape debatt om 
maleriets status i dagens kunstscene. Det kunstnerne 
har til felles er at de jobber med et figurativt formspråk 
og begge arbeider i relasjon til kunsthistoriens rike bil-
ledmateriale.
Katalog på norsk og engelsk. Egen utgivelse.
Utstillingsperiode: 27. februar – 10. mai. Storsalen.

Pop Etc. – Norsk popkunst 1964-1974
HOKs egen utforskning av popkunstens tidlige betyd-
ning for norsk kunst og grafisk design.
Her ble pop’ens innflytelse på norske billedkunstnere, 
skulptører, filmregissører og tegneserieskapere kart-
lagt gjennom verk som sjelden har vært vist. Utstillin-
gen inneholdt alt fra malerier og skulpturer, LP-omslag, 
magasiner, pocketbøker og tegneserier til kortfilmma-
teriale.
Katalog på norsk. Orfeus forlag/ Henie Onstad Kunst-
senter.
Utstillingsperiode: 5. juni – 16. august. Prismasalene.

Pop Kunst Design
Gruppeutstilling, kunst og design. Om lag femti kunst-
verk og åtti designobjekter fra internasjonale museer 
ble presentert i spektakulære møter mellom kjente 
kunstverk og designikoner. Utstillingen åpnet opp for 
nye perspektiver på popkunsten og viste den nære idé-
utvekslingen mellom kunst og design, i sammensetnin-
ger som aldri før hadde vært gjort.
Katalog på engelsk (utgitt av Vitra). 
Utstillingsperiode: 5. juni – 6. september. Storsalen.
Turnerende utstilling fra Vitra Design Museum, Weil am 
Rhein. 

På sporet av Matisse
Gruppeutstilling. 11 mellomkrigstidsverk fra Henie 
Onstad-samlingen; Paul Klee, Pierre Bonnard, Henri 
Matisse, Fernand Léger, Pablo Picasso, Maurice Estéve, 
Charles Lapicque, Juan Gris, Jacques Villon, i tillegg 
til nyproduserte verk av internasjonale kunstnere; 
Mounira Al Solh, Celine Condorelli, Dag Erik Elgin, 
Hans Haacke, Marianne Heier, Matts Leiderstam, 
Michael Rakowitz, Ulay og Hito Steyerl.
Publikasjon på engelsk med tittel Looters, Smugglers 

and Collectors: Provenance Research and the Market, 
utgitt på Walther Koenig. 
Utstillingsperiode: 11. september – 13. desember. 
Prismasalene.

Kurt Schwitters
Schwitters-presentasjonen i Sal Haaken ble nedmon-
tert i slutten av juni, og den nye utstillingen åpnet for 
publikum i Mini Prisma i forbindelse med Schwitters-
dagen under Ultima i september. Utstillingsarkitekturen 
ble utviklet i samarbeid med Key Architects. I forbin-
delse med flyttingen ble Mini-Prisma oppgradert med 
ny belysning og klimakontroll. Den nye, permanente ut-
stillingen vil bestå av arbeider deponert av Sparebank-
stiftelsen DNB, Nasjonalmuseet, Henie Onstad Kunst-
senter, samt privatpersoner i Norge. Presentasjonen 
ble utvidet med flere nye arbeider som ble kjøpt inn i 
2014, og som ikke tidligere har blitt vist. 

Hilma af Klint – abstraksjonens pionér
Stor utstilling med den nå berømte kunstneren Hilma af 
Klints store malerier, notater og skissebøker fylte hele 
salen. Drivkraften bak hennes arbeid var en tro på at 
det finnes en åndelig dimensjon i livet. Hilma af Klint 
var en kunstner med et stort mot og en klar fornemmel-
se av at hun først ville bli forstått lenge etter sin levetid.
Publikasjon på engelsk utgitt på Hatje Cantz (produsert 
av Moderna Museet, Stockholm).
Utstillingen ble først vist på Moderna Museet. 
Utstillingsperiode: 2. oktober – 3. januar 2015. Storsa-
len.

Samlingsutstilling
Høstens store samlingspresentasjon av fotografi, ma-
leri og video med verk av blant annet Jan Groth, Kåre 
Kivijärvi, John Olav Riise, Ane Hjort Guttu, Lene Berg, 
samt de mest kjente verkene fra kjernesamlingen. 
Utstillingsperiode: fra 26. november 2015 – hele 2016. 
Sal Haaken.
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Kunstfaglig seminarer og events

2.- 3. februar: 
Boklansering av Torbjørn Rødland: Sasquatch Century 
på Los Angeles Art Book Fair, USA.
20. april: Kurs i mottak, håndtering og pakking av kunst 

7. mai: 
The Norwegian Party, Venezia Biennalen – fest med 
performancer av Nils Beck og Tori Wrånes arrangert i 
samarbeid med store norske institusjoner som marke-
ring av den norske paviljongen med kunstneren Camille 
Norment som HOK har samarbeidet med i en årrekke.

2. oktober: 
Hilma af Klint: Boklansering og foredrag

29. oktober: 
Looters, Smugglers and Collectors: Provenance Rese-
arch and the Market. I forbindelse med På sporet av 
Matisse ble det arrangert seminar om proveniensfors-
kning, markedets funksjon og sirkulasjon av verdi i vårt 
samfunn fra 
2. verdenskrig og frem til i dag. En bok med samme tit-
tel ble lansert denne dagen. 

30. oktober:
Enemy Kitchen – en performativ lunsj organisert av 
kunstneren Michael Rakowitz i samarbeid med Fritt 
Ord i deres lokaler i Uranienborgveien. Målgruppen for 
disse var et kunstfaglig og samfunnsinteressert publi-
kum deriblant studerende fra Universitetet i Oslo og 
Kunstakademiet, og seminaret var åpent for alle. 

Publikasjoner og plateutgivelser

Publikasjoner forsterker HOKs kunstfaglige stilling i 
en nasjonal og internasjonal sammenheng. Slike årli-
ge utgivelser er derfor en prioritert del av det arbeidet 
Kunstfaglig avdeling utfører. Følgende publikasjoner 
ble utgitt i 2015:Torbjørn Rødland – Sasquatch Century. 
Katalog på engelsk med norsk innlegg utgitt på Mousse 
Publishing, Melgaard/Rickhard. Katalog på engelsk og 

norsk, eget forlag. Pop Etc. – Norsk Popkunst 1964-74. 
Katalog på norsk på eget forlag, Looters, Smugglers, 
and Collectors: Provenance Research and the Market. 
Antologi på engelsk (Walter Koenig).

Følgende PRISMA Records-utgivelser ble utgitt i 2015: 
Famlende Forsøk Live at HOK (vinylutgave+digital), 
Thurston Moore og Mats Gustafsson Live at HOK 
(vinylutgave+digital).

 
Musikk

Musikk- og performanceprogrammets profil har en 
sjangerfri tilnærming til feltet. I løpet av året ble jazz, 
klassisk, improvisasjonsmusikk, pop, visesang, støy- 
og samtidsmusikk presentert side om side. Aktivite-
tene bygges opp i samspill med pågående utstillinger, 
og dette året ble særlig Kurt Schwitters presentert i 
samarbeid med Ultimafestivalen. Leonard Rickhard og 
Bjarne Melgaard-presentasjonene ble koblet opp mot 
musikk. HOK fortsetter tradisjonen med å initiere nye 
bestillingsverk av norske musikere/komponister, og 
inviterte cellisten og komponisten Lene Grenager til å 
lage et nytt verk. Musikalske innslag ble gjennomført 
ved alle årets fem vernissasjer og til en av HOKs fa-
miliedager. I tillegg prioriterte HOK å inkludere dans i 
programmet. Til utstillingen med Hilma af Klints verk 
ble det inngått et samarbeid med den nydannede sam-
tidsdansgruppen Ny Høvik Ballet (Brynjar Åbel Band-
lien, Pernille Holden og Marte Reithaug Sterud) som 
danset inne i utstillingssalene. Blant høydepunktene 
var Ensemble neoN, samarbeidet med Ultimafestivalen 
på Schwittersbestillingsverket til Building Instruments 
og Morten Qvenilds innslag på åpningen av Hilma af 
Klint, abstraksjonens pionér.

Utlån fra samlingen

Willy Baumeister, Aru Dunkelblau, 1955 til Stiftung 
Kunstmuseum, Stuttgart

Asger Jorn, Il destio di manga, 1958 til Louisiana, 
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Humlebæk

Juan Gris, Le Journal, 1918 til Kumu Art Museum, 
Tallinn
Fernand Léger, Composition avec figure, 1930 til Kumu 
Art Museum, Tallinn

Asger Jorn, Attention danger, 1967 til SMK, Køben-
havn

Asger Jorn, La Luxure Lucide de l’Hyperestesie, 1970 
til SMK, København

Bård Breivik, Mørk innside, 1981; Gul vibrasjon, 1981; 
Svart dom, 1981; Svart smal natt, 1981 til KODE, Bergen

Aase Texmon Rygh, Bronse (blå), 1976-84; Zirkel, 1988; 
Planetare, 1963 til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design

Jakob Weidemann, Storfuglen letter, 1958; Tornekro-
nen, 1965 til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design

Henri Matisse, Stilleben, til Kunsthalle Emden.

Langtidsutlån 

Lysebu:
HOK har et samarbeid med Dansk Norsk forening som 
er eier og driver av Lysebu Hotell i Oslo. Et utvalg på 
120 kunstverk vises under konseptet Galleri Høvikod-
den: Fra fjord til fjell. I 2014 ble 7 nye verk av Jakob 
Weidemann, Richard Mortensen, Hedevig Anker og 
Håkon Bleken montert.

DNVGL: 
HOK har utsmykket DNVGLs lounge i Den Norske Ope-
ra og Ballett med 4 verk som en del av samarbeidsav-
talen.

VIP terminal, Gardermoen: 
Et utvalg på i alt 3 verk er utlånt i en toårs periode til 

Oslo Lufthavn Gardermoen.
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Kommunikasjon

Av utstillingene i 2015 var det Hilma af Klint – abstrak-
sjonens pionér, Rickhard/Melgaard: Verk fra Christian 
Bjellands samling og På sporet av Matisse som fikk 
mest medieomtale nasjonalt. Internasjonalt skiller pre-
sentasjonene av Torbjørn Rødland: Sasquatch Century 
og På sporet av Matisse seg ut ved å få lengre omtaler i 
internasjonal presse.

Høsten 2015 ble ny hjemmeside lansert med responsivt 
design som gjør at siden leser godt på ulike plattformer. 
I valg av nytt design og arkitektur har det blitt lagt vekt 
på det visuelle. Hjemmesiden legger opp til nye mulig-
heter for økt bruk av bildemateriale i tillegg til at den 
har gode muligheter for nye koblinger av innhold. En 
mindre brukerundersøkelse om brukersnittet på web 
ble gjort høsten 2015. Funnene herfra vil bli brukt til yt-
terlige forbedringer i 2016.

En kvalitativ og kvantitativ publikumsundersøkelse ble 
gjennomført i perioden juni – oktober 2015. Funnene 

fra undersøkelsen har blitt brukt i kunstsenterets ar-
beid med ny strategi og visjonsplan frem mot 2020, og 
er et viktig grunnlagsdokument i det videre arbeidet for 
kommunikasjon, marked og formidling spesielt.

HOK har styrket tilstedeværelsen i sosiale medier og 
har en aktiv profil på Facebook og Instagram i tillegg 
til Twitter og YouTube. Ved årsskiftet hadde HOK 
10.000 følgere på Facebook i tillegg til 3.400 følgere 
på Twitter og 4.000 på Instagram. I løpet av året har 
HOK profesjonalisert bruken av markedskampanjer i 
sosiale medier. Dette har gitt positive utslag og det har 
vært tydelig at kunstsenteret når frem til segmenterte 
grupper. Dette synliggjøres blant annet gjennom økt 
besøk på babyvisninger, formiddagsforedrag og salg 
i nettbutikk. I løpet av året ble segmenteringen av 
nyhetsbrevsutsendelsene tydeligere og en vellykket 
kampanje ga 2.000 flere abonnenter høsten 2015. Ved 
årsskiftet har nyhetsbrevet 4.500 påmeldte. I løpet 
av året var det 11 utsendelser av nyhetsbrev i tillegg 
til invitasjoner og direkte utsendelser til HOK Klubb 
medlemmer.

Kommunikasjon,  
marked og  
formidling
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Markedskampanjer

For markedsføring generelt, legger HOK større vekt på 
tilstedeværelse i offentlige rom og digitale kanaler enn 
tidligere år. Høsten 2015 gjennomførte HOK en svært 
vellykket digital kampanje hvor ulike HOK produkter 
ble satt sammen i en ”Kusama-pakke” som en teaser 
til utstillingen som starter utstillingsåret 2016 på HOK. 
Av hensyn til HOKs største publikumsgrupper og ulike 
kanalpriser ligger likevel størstedelen av annonsebud-
sjettene fremdeles på print. 

HOK har styrket innsatsen i forhold til turisme og har 
deltatt på flere samlinger i regi av Akershus Reiselivs-
råd og Visit Oslo. I tillegg har HOK blitt medlem av Vir-
kes reiselivsnettverk. 

Mot slutten av året inngikk HOK en avtale med 
Billett service om salg av billetter på nett. Salg av 
billetter samkjøres med digitale kampanjer gjennom 
Billettservice sine kanaler. Med et online billettsalg 
som dette, har HOK nå muligheter for helt andre 
digitale kampanjer enn tidligere. Kusama er den første 
utstillingen HOK tester disse mulighetene for, og 
kampanjen ble startet i desember 2015.

Formidling

Gjennom HOKs formidlingsarbeid søker senteret å 
skape engasjerende tilbud til et bredt spekter av be-
søkende. I tillegg til det faste formidlingsarbeidet som 
gjennomføres i tilknytning til oppsettingen av hver 
eneste utstilling i form av tekster og materiale på utstil-
lingsvegger, print, nett og app, har HOK gjennomført 
en rekke spesielle aktiviteter og tiltak for å sikre gode 
møter med kunsten.

Det har blitt gjennomført to HOK Familiedager med 
godt besøk og et gjennomarbeidet faglig program hvor 
aktivitet og deltagelse knyttet til kunsten på HOK har 
stått sentralt. Antall besøkende var 15. mars: 800 voks-
ne og 300 barn og 15. november: 955 voksne og 300 
barn. Økningen i antall voksne under familiedagen i no-

vember skyldes den store publikumssuksessen Hilma 
af Klint – abstraksjonens pionér.

I løpet av året har HOK videreført satsningen med HOK 
Lab som alltid skal være åpen i senterets åpningsti-
der. I det daglige er det lagt opp til tegneoppgaver og 
når Lab er bemannet legges det opp til mer omfatten-
de oppgaver som blant annet inkluderer maling. Det 
har blitt utarbeidet oppgaver som tar utgangspunkt i 
kunsten som vises. I tilknytning til utstillingen Hilma af 
Klint – abstraksjonens pionér, tegnet de besøkende au-
tomat-tegninger som ble hengt opp ved siden av hver-
andre i store rammer. Når rammene ble fulle utgjorde 
disse tegningene HOK Labs eget «Klintverk». Hver søn-
dag er HOK Lab bemannet med en egen vert som leder 
arbeidet. 700 barn har benyttet seg av tilbudet i løpet 
av året.

HOK Sommerskole ble arrangert i fire uker i samarbeid 
med Sommer som Vinter. Elevene hadde aktive dager 
hvor de gjorde sportslige aktiviteter utendørs og jobbet 
med kunst innendørs. Antall deltagere: 218.

HOK tilbyr publikum offentlige omvisninger hver søn-
dag kl. 13 gjennom hele året (med unntak av juli og au-
gust). Tilbudet er gratis med museumsbillett og 1.482 
personer har benyttet seg av tilbudet. I tillegg tilbyr 
HOK private omvisninger både for næringsliv, skole og 
andre grupper. Antall omvisninger var 193 i 2015, opp 
fra 126 i 2014. Babyvisningene er et lavterskeltilbud og 
holdes hver måned. 240 deltok på disse omvisningene 
i løpte av 2015. Når det gjelder formiddagsforedragene 
er dette også et månedlig tilbud som først og fremst 
blir benyttet av en eldre målgruppe. 350 personer del-
tok på dette. 

HOK har tilbudt tre ulike opplegg for elever gjennom 
den Kulturelle Skolesekken (DKS). I tillegg til et møte 
med Hilma af Klint – abstraksjonens pionér hvor det 
ble lagt vekt på å lære mer om kunstneren og bruke 
verkene hennes til å snakke om menneskets utvikling, 
har HOK i 2015 lansert et helt nytt opplegg for arkitek-
tur. Her kan elevene se, føle og erfare landskapet og 
arkitekturen før de arbeider med bygningskonstruksjon 
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i HOK Lab. Under mønstringen Kunst rett vest på HOK 
fikk elevene se mange ulike kunstuttrykk og arbeids-
måter av lokale kunstnere. 3.090 elever deltok på dette 
tilbudet.

HOK KLUBB

HOK Klubb ble etablert i 2014, og medlemmene i klub-
ben er av kunstsenterets mest lojale gjester. De bidrar 
til økt besøkstall gjennom å bringe med seg nye besø-
kende, og er en publikumsgruppe som får tilgang til 
eksklusive åpninger og klubbkvelder. Et klubbmedlem-
skap øker sjansen for gjenbesøk og uttrykker tillit til 
HOKs program over tid. 

Nedleggelse av Henie Onstad Kunstsenters Vennefore-
ning og lansering av HOK Klubb i 2014, var et resultat 
av et ønske om å knytte medlemmene tettere til kunst-
senteret, øke medlemstallet, samt at klubbens økonomi 
og drift skulle være inkludert i kunstsenterets regnskap 
og disponeres til alle kunstsenterets aktiviteter. Venne-
foreningens medlemmer ble sikret en god overgang 
til HOK Klubb, og alle daværende medlemmer fikk 
tilsendt nytt medlemskort med gyldig medlemskap ut 
2014. I 2015 har fokus for arbeidet med klubben vært 
økt salg av medlemskap, videreutvikle konseptet rundt 
klubb kvelder, samt gaver til medlemmene.

Det ble arrangert fire HOK Klubb kvelder i 2015, med 
en jevn økning i antall deltakere i løpet av året. Til 
sammen 374 deltok på HOK Klubb kvelder. På disse 
arrangementene var det omvisning ved ustillingenes 
kurator i følgende utstillinger: Torbjørn Rødland: Sas-
quatch Century, POP Kunst Design/POP Etc., På sporet 
av Matisse og Hilma af Klint – abstraksjonens pionér. 
Klubbmedlemmene har fått gaver i form av kunstnett 
og kataloger til utvalgte aktuelle utstillinger. 

Ved årets utgang hadde HOK Klubb 1.426 medlemmer, 
herav 7 % student medlemskap. Dette er en oppgang på 
46 % i forhold til medlemstallet ved utgangen av 2014. 
Medlemskapene fordeler seg på 75 % nysalg og 25 % 
fornyelse. Pris for ordinært medlemskap i klubben er 

kr. 510,- og for student kr. 300,- for en 12 måneder pe-
riode. 

Det er inntekstført kr. 671.554 i salgsinntekter for HOK 
Klubb i 2015. 
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Vedlikeholdsløftet

Arbeidet med oppgradering av hovedbygning gjennom 
Vedlikeholdsløftet fortsatte med full styrke i 2015. Det 
ble gjennomført isolering og vindtetting over vinduer i 
hele fasaden bortsett fra arealet til restaurant som ble 
gjennomført i 2014. Våren 2015 ble det foretatt bytte 
av fasadeglass til store deler av administrasjonsfløy 
og underetasje. Effekten ved bytte av fasadeglass og 
isolering merkes godt på inneklimaet. Måling av resul-
tatene av denne effekten analyserer Driftsavdelingen 
videre gjennom et nytt energioppfølgingssystem EOS. 
Hele vestibyleområdet inklusive møterom Onstad ble 
oppgradert med nye himlinger og lys i løpet av 2015. 
Arbeidet pågikk inn i januar 2016, og nå fremstår hele 
området med nytt lys og rene flater. Systemet for in-
dividuell styring av lyset gir uendelige muligheter for 
lyssetting etter behov og arrangement. HOK har ikke 
mottatt tilskudd fra ENOVA i 2015 grunnet påvente av 
ferdigstilling av alle prosjektene i Vedlikeholdsløftet. 
Sluttrapportering til ENOVA vil gjennomføres i 2016.

Sikkerhet

HOK ble tildelt sikringsmidler til sammen kr. 434.976,- 
fra Kulturrådet og Stiftelsen UNI i 2015. Midlene be-
nyttes til å øke sikkerheten ved HOK gjennom et nytt 
låssystem. Alle låssylindere er byttet, og nytt elektro-
nisk nøkkelskap for oppbevaring av alle nøkler er eta-
blert. Dette arbeidet ble tilnærmet ferdigstilt i 2015. 

Museumsteknisk

I samarbeid med Moderna Museet i Stockholm har 
HOK utviklet et modulbasert veggsystem til bruk i ut-
stillingssalene. Veggsystemet består av lette veggele-
menter som fungerer som skillevegger i utstillingssal 
og til oppheng av kunst. Veggene kan enkelt settes 
opp og tas ned, og kan lagres til fremtidige utstillinger. 
Modulsystemet gir HOK mulighet til gjenbruk av utstil-
lingsarkitektur i langt høyere grad enn tidligere, i tillegg 
til at monteringsperiodene forkortes.

Drift og sikkerhet
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Energi

Gjennom Vedlikeholdsløftet har enøk tiltak som etter-
isolering, bytte av fasadeglass og overgang til led 
belysning gitt HOK store besparelser i energiforbruket. 
Videre har HOK i 2015 byttet strømavtale som sikrer 
gunstige priser og leveranse. HOK har generelt meget 
strenge klimakrav for å ivareta kunstverk, noe som fører 
til et relativt jevnt energiforbruk gjennom hele året. 

Park og uteområdet

HOK har utarbeidet en plan for oppgradering og ved-
likehold av skulpturpark og uteområdene rundt kunst-
senteret. Fordeling av ansvar vedr. parkområdet er 
gjennomgått med Bærum kommune og nedfelt i en 
egen avtale. I 2015 har en av Haukelandskulpturene i 
skulpturparken blitt rettet opp og fundamentet under 
skulpturen utbedret. I forbindelse med den kommen-
de utstillingen Nikolai Astrup – Norske landskap som 
vises sommeren 2016, er det anlagt nytt rabarbrabed 
på gresset ute ved skulpturen Vannmoderen. Humlesti 
er anlagt mellom Sal Haaken og administrasjonsfløyen, 
en ugresshage, samt et kalkrikt bed besådd med frø fra 
kysten ved Høvikodden ved bananskulpturen. Disse til-
takene inngår som del av formidlingsarbeidet ved HOK 
og vil bli aktivert sommeren 2016.
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Henie Onstad Kunstsenter hadde totalt 63.184 besø-
kende i 2015. Dette var en økning på 41 % i forhold til 
2014. Spesielt viste høsten sterke besøkstall med åp-
ning av utstillingene På sporet av Matisse og Hilma af 
Klint – abstraksjonens pionér i tillegg til seminar, HOK 
Familiedag og andre godt besøkte publikumsarrange-
ment. 

HOK leverer et negativt aktivitetsresultat inklusive 
utviklingsfondet på kr. 256.690 i 2015 mot et positivt re-
sultat på kr. 3.022.010 i 2014. Det er ikke overført midler 
direkte til fondet i 2015, mens overføringen i 2014 var 
på kr. 796.723. Resultatet i 2015 er positivt påvirket av 
økning i inntekter fra billettsalg, butikk, HOK Klubb og 
ulike gaver. Til sammenligning var resultatet for 2014 
påvirket av ekstraordinære gaver blant annet fra HOKs 
tidligere Venneforening, men den underliggende drif-
ten ved kunstsenteret viste også et positivt resultat i 
underkant av kr. 200.000 i 2014. I 2015 fikk HOK innvil-
get søknad om spillemidler for kulturarenaer og mottok 
kr. 2.364.290 i støtte fra Akershus Fylkeskommune. Til-
skuddet, som gjelder Vedlikeholdsløftet, er inntektsført 
og tilhørende kostnader er kostnadsført.

Til tross for en sterk inntektsøkning fra billettsalg, for-
midling, klubbmedlemskap og butikk, viser sum inntek-
ter en nedgang i forhold til 2014. Sum anskaffelse av 
inntekter på kr. 38.228.600 er en nedgang på ca kr. 1,1 
million eller 3 % i forhold til 2014, og endringen skyldes 
hovedsakelig nedgang i inntekter fra prosjekter og ulike 
gaver. Av de totale anskaffelser i 2015 utgjør offentlige 
tilskudd 71 %, opptjente inntekter 27 % og finansinntek-
ter 2 %.

Sum opptjente inntekter på kr. 10.290.712 er en nedgang 
på ca kr. 2,5 millioner i forhold til 2014. Hovedforkla-
ringen til nedgangen er ekstraordinære effekter i 2014 
som støtte fra Fritt Ord på kr. 3,9 millioner til utstillin-
gen Vi Lever på en Stjerne, Matisseoppgjøret, samt fle-
re gaver fra Venneforeningen. Også inntektene i 2015 er 
positivt påvirket av gaver blant annet fra Gaveforster-
kningsordningen, Pilotprosjekt utstillingshonorar og 
HOK Familiedager. 

HOK har vist en betydelig økt aktivitet i 2015, og sterke 
besøkstall har gitt utslag i en kraftig oppgang i inntek-
ter fra billettsalg og formidling (+53 %) og butikk (+26 

Økonomi
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%). Sponsorinntektene er på nivå med 2014, mens ulik 
pengestøtte (gaver) er redusert. Antall omvisninger 
økte med 53 % og HOK Sommerskole gjennomførte 4 
uker med ulike aktiviteter for barn mellom 8 og 14 år. 
Totale kostnader i 2015 var kr. 38.485.290 mot kr. 
36.287.799 i 2014, en differanse på ca kr. 2,2 millioner 
eller 6 %. Utstillingskostnader endte på kr. 7,6 millioner 
mot kr. 8,7 millioner i 2014. Sum kostnader til anskaffel-
se av midler var ca kr 8,1millioner, en økning på ca kr. 1,6 
millioner, men administrasjonskostnadene er redusert 
med ca kr. 200.000 til kr. 6,9 millioner. Andel av for-
brukte midler til å oppfylle formålet var 60 % av totale 
kostnader ved utgangen av 2015 mot 62 % i 2014.
Det er kostnadsført pensjonskostnader på til sammen 
kr. 1.853.779 i 2015, mot kr. 2.083.023 i 2014. Pensjons-
avtalen til HOK ble flyttet fra DNB Liv til KLP i 2014. 
Gjennom Vedlikeholdsløftet er det gjennomført tiltak 
for til sammen 4,8 millioner i 2015, av disse er ca kr. 
2,2 millioner kostnadsført. HOK har finansiert Vedlike-
holdsløftet gjennom låneopptak med låneramme på kr. 
15 millioner, hvorav kr. 10 millioner var trukket ved ut-
gangen av 2015.

Offentlige tilskudd

Av sum anskaffelse av midler på kr. 38.228.600 utgjor-
de offentlige tilskudd 71 %, tilsvarende andel i 2014 var 
64 %. Økning i andel tilskudd skyldes primært mottak 
av spillemidler på kr. 2.364.290 i 2015. Tilskudd i form 
av sikringsmidler ble redusert med ca kr. 870.000 i 2015 
i forhold til 2014, mens øvrig offentlige driftstilskudd 
ble økt med til sammen kr. 612.000. I 2015 mottok HOK 
kr. 27.334.266 i offentlige tilskudd. Til sammen økte of-
fentlige tilskudd til HOK med ca kr. 2,1 millioner i for-
hold til 2014. 

Andre tilskudd

HOK har hatt et omfattende og ambisiøst aktivitets-
program for 2015 og flere av kunstsenterets utstillinger, 
performance arrangement og formidlingsaktiviteter har 
mottatt tilskudd og gaver. Sparebankstiftelsen DNB og 

DNVGL og har fungert som hovedsamarbeidspartnere 
til Kunstsenteret. Samarbeidspartnere Sparebankstif-
telsen DNB har støttet utbedring av utstillingsrom for 
Schwitters samlingen med kr. 400.000 og kr. 110.000 til 
gjennomføring av HOK Familiedag 

DNV GL og HOK har i 2015 forlenget samarbeidsavta-
len med ytterligere tre år, og den økonomiske støtten er 
på kr. 250.000 pr. år

Samarbeidspartnere

• Sparebankstiftelsen DNB har støttet utbedring av 
utstillingsrom for Schwitters samlingen med kr. 
400.000 og kr. 110.000 til gjennomføring av HOK 
Familiedag 

• DNV GL og HOK har i 2015 forlenget samarbeids-
avtalen med ytterligere tre år, og den økonomiske 
støtten er på kr. 250.000 pr. år

 

Andre tilskudd/gaver

• Stiftelsen Fritt Ord har gitt støtte på til sammen kr. 
250.000 til katalog for utstillingene POP Etc. og På 
sporet av Matisse, samt støtte til seminar for sist-
nevnte utstilling. 

• Stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd har gjennom 
flere år gitt støtte til sikringstiltak ved HOK. For 
2015 ble det innvilget sikringsmidler på til sammen 
kr. 434.976. Gjennom Kulturdepartementets ga-
veforsterkningsordning har HOK mottatt ca kr. 
230.000 i 2015 

• Christian Bjelland har gitt økonomisk støtte til ut-
stillingen Rickhard/Melgaard 

• Panduro AS leverte utstyr til barneverksted og an-
dre formidlingsaktiviteter ved HOK

Kunstgaven

Gjennom et treårig samarbeidsprosjekt har Sparebank-
stiftelsen DNB gitt økonomisk støtte til produksjon og 
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innkjøp av samtidskunst til HOKs samling. Til sammen 
har HOK mottatt kr. 4,5 millioner i perioden 2011-2014. 
Utstillingen til Marte Jonslien Former av protest, som 
var siste prosjekt som en del av Kunstgaven, ble avslut-
tet i mars 2015. 

Utviklingsfondet for Sonja Henie og 
Niels Onstads stiftelse

I henhold til stiftelsens vedtekter skal stiftelsen ha et 
utviklingsfond som sikkerhet for virksomheten. For-
målet med fondet er å sikre kunstsenterets langsikti-
ge utvikling av samling, utstillingsprogram og bygning. 
Midler fra fondet skal utelukkende anvendes innenfor 
kunstsenterets kjernevirksomhet i henhold til vedtek-
tenes formålsparagraf. Forvaltning av Utviklingsfondet 
ivaretas av styret i samsvar med stiftelsens vedtekter, 
og etter spesielle retningslinjer. Utviklingsfondet for-
valtes etter en investeringsstrategi der risikoen i fond-
sinvesteringene holdes lav. Utviklingsfondets midler er 
allokert til samlingsutvikling og kunstnerisk virksom-
het. Fondets plasseringer var ved utgangen av 2015 kr. 
23.939.778, hvorav fondet er tilført renter og avkastning 
med kr. 538.900. Resultatet disponeres ved å overføre 
utviklingsfondets avkastning og gave, totalt kr. 539.800 
til Kunstsenterets utviklingsfond, og ved å redusere an-
nen formålskapital med kr. 796.490.
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Ansatte

Ved årets utgang hadde kunstsenteret 21 fast ansatte, 
tilsvarende 17,2 årsverk. I tillegg har fire ansatte fungert 
i vikariat, tilsvarende 3,1 årsverk. HOK benyttet også 
ekstra arbeidskraft i forbindelse med utstillingsskift, 
og for å dekke inn generell vaktplan i Kunstsenterets 
åpningstid. HOK er organisert i fire avdelinger; Kunst-
fag, Kommunikasjon & Formidling, Drift & Sikkerhet, og 
Administrasjon. Avdelingslederne utgjør, sammen med 
HOKs direktør, kunstsenterets ledergruppe. Ved utgan-
gen av 2015 består ledergruppen av Tone Hansen, Mi-
lena Høgsberg, Gunhild Varvin, Siv Merethe Skorpen 
Brekke og Harald Hansen. Det er ikke rapportert om 
arbeidsulykker i 2015. Sykefraværet i 2015 var på 3 % 
mot 6,7 % 2014.

Styret 

Stiftelsen skal ledes av et styre på åtte medlemmer, og 
styret er stiftelsens øverste organ. Styret er ansvarlig 
for at stiftelsens formål fremmes på best mulig måte, 

og for at virksomheten drives innenfor de økonomiske 
rammer og øvrige vilkår som gjelder. Styret avgjør alle 
saker som er av vesentlig betydning for stiftelsens drift. 
HOK styret har bestått av Halvor Stenstadvold (leder), 
Anne Carine Tanum (nestleder), Rolf Sæter, Helene 
Berge Holm, Bente Stein Mathisen, Arvid Libak, Claes 
Söderquist og Lars Mørch Finborud (ansatte valgt re-
presentant). Det ble avholdt 5 styremøter i 2015, hvorav 
ett av styremøtene var et fellesmøte med HOKs repre-
sentantskap. 

HOKs representantskap gjennomførte valg av nytt sty-
re 1.12.2015 og gjeldende styre ved inngangen til 2016 
er: Halvor Stenstadvold (leder), Hanne Inger Bjurstrøm 
(nestleder), Rolf Sæter, Helene Berge Holm, Jannicke 
Veum-Søhoel, Sebastian Næss Langaas, Claes Söder-
quist og Silje Ringen Høibjerg (ansatte valgt represen-
tant).

Representantskapet

Stiftelsen skal ha et representantskap på 9 medlem-

Organisasjon



35

mer. Representantskapet skal tjene som et rådgivende 
organ og holdes løpende orientert om viktige spørs-
mål knyttet til kunstsenterets drift og økonomi. HOK 
representantskap hadde følgende sammensetning i 
2015; Stig Olai Kapskarmo (leder), Øivind Storm Bjerke 
(nestleder), Ane Maria Mjaaseth, Bjørgun Hysing, Vibe-
ke Limi, Kari Brodin Seljelid, Merete Skaug, Nils Pet-
tersen-Hagh og Wolfgang Plagge. Representantskapet 
avholdt 3 møter i 2015.

Opplysninger i henhold til 
regnskapsloven 

Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse driver Henie 
Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum. Styret 
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, 
og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne for-

utsetning. Virksomheten forurenser i begrenset grad. 
Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det 
er full likestilling mellom kvinner og menn. Likestillings-
arbeidet anses tilfredsstillende, og det er derfor ikke 
iverksatt, eller planlagt for ytterligere tiltak. Av stiftel-
sens 21 fast ansatte pr. 31.12.2015 var 14 kvinner.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av stif-
telsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resul-
tat. 

HOK dirketør
Tone Hansen

Kunstfaglig
Milena Høgsberg

Kommunikasjon og
formidling

Gunhild Varvin

Drift of sikkerhet
Harald Hansen

Administrasjon
Siv M. Skorpen Brekke

Kunstutstillinger

Konservering

Musikk

Presse

Markedsføring

Formidling

Utstilling og museumsteknikk

Byggning og driftsteknikk

Økonomi

Personlig adm.

HOK Utleie 

HOK Butikk
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HOK er et av Nordens viktigste visningssteder for 
billedkunst, og har som formål å gjøre kunsten tilgjen-
gelig for en stor befolkning. HOK vektlegger derfor 
publikumsutvikling, formidling og utviklingen av desti-
nasjonen Høvikodden som sentrale områder i de kom-
mende årene. 

For å utvikle et nytt publikum, ivareta en integrerings-
rolle, og legge til rette for utviklingen av nye talenter, 
vil HOK ytterligere styrke formidlingens plass og be-
tydning i bygningen og i aktivitetsprogrammet. HOK vil 
derfor søke samarbeid med ulike offentlige og private 
tiltak for ytterligere å styrke denne satsningen. Bærum 
kommune blir 100 % kommune med selvstendig ansvar 
for utvikling og gjennomføring av Den kulturelle skole-
sekken fra 2016, og HOK ønsker å spille en sentral rolle 
i utviklingen av et nyskapende og engasjerende tilbud 
til kommunens barn gjennom dette. Samtidig vil HOK 
tilrettelegge for ytterligere muligheter til kurs og lengre 
aktiviteter i samarbeid med Talent Norge. 

HOK har siden åpningen i 1968 vært et sentralt vis-
ningssted både for de store etablerte navnene i kunst-

historien, og den nye kunsten. Som en arena for ekspe-
rimentelle foredrag, musikk, moderne dans og teater 
markerte HOK seg tidlig som et sted for den eksperi-
mentelle kunsten. I dag er HOK et av Nordens ledende 
kunstsentre innenfor sitt felt og har høy internasjonal 
anseelse. HOK har tradisjon for å være deltakende i 
skaperprosessen av kunstverk – være seg bestillings-
verk fra komponister og musikere laget for konserter, 
eller billedkunst og performance laget for utstillinger. 
Kombinasjonsfunksjonen bevare og produsere skiller 
HOK fra de fleste andre institusjoner. Sammen med 
den tverrfaglige profilen gis HOK en egen identitet 
som er verdt å ta vare på for fremtidens HOK og for 
fremtidens publikum, både i utstillings og formidlings-
sammenheng. 

Vedlikeholdsløftet og de tiltak som sikkerhetsmessig, 
musealt og estetisk er gjennomført, sikrer at HOK hol-
der et internasjonalt høyt nivå bygningsmessig. HOK 
står derfor godt rustet til å ta i mot store internasjonale 
utstillinger av samtidskunstnere og større modernistis-
ke utstillinger i tiden som kommer. Lokalitetene er i dag 
av de beste i Norge, og HOK har kapasitet og vilje til 

Fremtidsutsikter
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å presentere store utstillingsmønstringer som sjeldent 
kommer til Norge.

2016 åpner med den store, retrospektive utstillingen 
Yayoi Kusama – I uendeligheten, etterfulgt av den stør-
ste presentasjonen av maleren Nikolai Astrup noen sin-
ne. Høsten 2016, presenteres HOKs undersøkelser av 
Bærum som sted og hendelse, et prosjekt som knytter 
HOK tettere til sine naboer, samtidig som myten om 
Bærum utfordres. En stor retrospektiv utstilling med 
kunstneren Lotte Konow Lund åpner september 2016. 
Planlegging for 2017 er godt i gang med blant annet 
maleren Irma Salo Jæger og den Los Angeles baserte 
fotografen Catherine Opie, samt flere større utstillinger 
på programmet. 

Store satsninger som det er lagt opp til for 2016 og 2017 
er svært kostbare og krever god økonomi og høy grad 
av sikkerhet. HOK vil derfor fremover arbeide for å for-
sterke økonomien slik at vi kan tilby vårt publikum eks-
klusive og sjeldne opplevelser på internasjonalt høyt 
nivå. Arbeidet med jubileumsåret 2018 og store tilhø-
rende tiltak står sentralt. HOK har også startet et lang-
siktig og internasjonalt forankret forskningsprosjekt 
der HOKs utstillingshistorikk er tema under tittelen  
A Pendaflex for the Future. Andre kunstfaglige 
forskningsprosjekter er underutvikling for 2018 og 2019. 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle medarbeiderne 
på Henie Onstad Kunstsenter for innsatsen i 2015. Sam-
tidig rettes en varm takk til alle Kunstsenterets støtte-
spillere og samarbeidspartnere.
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