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Få hadde trodd at året 2021 skulle starte omtrent på 
samme måte som 2020. Pandemien har gjennom året 
vært samtaleemne som i mange sammenhenger har 
erstattet været som det vi alle snakker om. Siden min 
tiltredelse i januar 2021 har det vært unntakstilstand ved 
Henie Onstad Kunstsenter, og mye ressurser har gått med 
til å håndtere konsekvenser av tiltak som innebar stengte 
dører.

Det ligger et fantastisk potensial i virksomheten, bygget 
og dens beliggenhet, som skal utformes for å oppret-
tholde og styrke vår konkurransekraft, samtidig som vår 
kunstneriske spisskompetanse skal ivaretas godt i årene 
fremover. I september ble det derfor på strategisamlingen, 
der ledelsen og styret var samlet, vedtatt nye strategiske 
mål med et femårs perspektiv. 

Å forbli relevant og synlig i et marked preget av nyåpnede 
kunstmuseer er et viktig mål. Henie Onstad skal være et 
interessant, lærerikt og hyggelig reisemål, med bredt og 
variert tilbud. Våre dyktige medarbeidere er godt i gang 
med å realisere fremtidens kunstsenter. 

Det er et faktum at Henie Onstad i tillegg til de årlige 
tilskudd som mottas fra stat og kommune, er avhengig av 
et betydelig og forutsigbart inntektsgrunnlag fra samar-
beidspartnere, innsamling og egeninntjening. 

Det er godt for en styreleder å samarbeide med en 
motivert og kompetent stab som arbeider målrettet med å 
fornye og tilpasse senterets fremtidige tilbud til publikum i 
alle aldre. Vi skal fortsette å gjøre Henie Onstad til et stolt 
sted å være for både gjester og ansatte. 

Styreleder Marianne Heien Blystad,
28.02.2022
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Innledning

Henie Onstad Kunstsenter er organisert som 
en stiftelse og har som formål: 

Å drive et senter for kunst – fortrinnsvis 
billedkunst – på Høvikodden i Bærum. 
Senteret skal være arena for skiftende, 
nyskapende utstillinger med internas-
jonalt fokus, samt arena for musikk og 
performance. Stiftelsen skal forvalte en 
samling av moderne kunst og samtid-
skunst. Forvaltning, samlingsutvikling 
og formidling skal skje i henhold til den 
beste internasjonale standard.

Kunstsenteret åpnet for publikum i 1968, 
etablert av ekteparet Sonja Henie og Niels 
Onstad, som også donerte en betydelig 
samling til Kunstsenteret. De la grunnlaget 
for visjonen Morgendagens kunst i dag, og 
det grensesprengende programmet som vi 
forvalter den dag i dag.

2021: En ny strategi for vekst

Det ble i 2021 lagt en ny strategi for vekst 
for Henie Onstad: Fra 100 til 200. Målet er 
å doble og stabilisere besøkstallet innen 
utgangen av 2027. 

Henie Onstad har som posisjoneringsuttrykk 
å være «der kunsten skjer». Der kunsten skjer 
er en posisjon som kan kobles til en rekke 
uttrykk, områder og steder. 

En større analyse av publikumsgrunnlaget ble 
gjennomført i 2021, og analysen viser at for å 
nå målet om en gradvis publikumsøkning, er 
vi avhengig av å treffe et bredere kulturinter-
essert publikum, ha lengre åpningstider, samt 
å utvikle oss til et sted for familien og barn 
og unge. Henie Onstad har et stort og meget 
populært tilbud til barn og unge på mange 
nivå, og kapasiteten er per i dag sprengt. 
Undersøkelsene viser at interessen for aktivi-
tetstilbudet er stort. 

Tre tiltak er igangsatt for å imøtekomme 
funnene, og disse vil påvirke virksomheten i 
årene fremover: 

• Gjennom siste kvartal i 2021 og videre
2022 holder Henie Onstad langåpent

på torsdager til kl. 21.00. Målet er at vi
innen 2024 skal ha langåpent alle
hverdager.

• For å møte et kulturinteressert publikum
har vi utviklet et nytt konsept: Art

After Hours – et kveldsprogram som skal
fylles med musikk, samtaler om litteratur
og kunst, film og god mat. Programmet

skal komplettere klubbarrangementene,
HOK klubb.

• For å kunne ta imot flere klasser på
samme tid, og ha mange aktiviteter
løpende parallelt for alle aldersgrupper,
har Henie Onstad utredet muligheten
for å omdisponere lokaler i bygningen
slik at både kunstsamlingen får bedre
vilkår, og publikumsprogrammet økes
betydelig. Samlingen flytter inn i sikre og
godt klimatiserte lokaler i kjelleren,
mens en større lab utvikles i Sal Haaken
med vakker utsikt mot sjøen. Det er
sendt søknad til kulturdepartementet om
investeringsmidler til nasjonale

kulturbygg innen fristen 1. januar 2022.

6
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Året oppsummert

Det er med stolthet vi oppsummerer hva det 
lille teamet på odden har fått til gjennom et 
helt spesielt år. Henie Onstad løfter høyt fordi 
hver og en av oss spiller en nøkkelrolle. Å 
skulle være der kunsten skjer, krever en arena 
der kunst møter publikum, og 2021 startet 
paradoksalt nok med stengte dører. Men en 
vidåpen digital kanal har holdt oss i dialog 
med publikum. 

2021 startet i januar med en digital konsert 
på vår egen redaksjonelle flate Art Channel 
med Niko-Mihkal Valkeapää. Konserten 
var en del av hyllesten til avantgardisten, 
multikunstneren og aktivisten Nils-Aslak 
Valkeapää / Áillohaš som vi feiret med en stor 
utstilling kuratert av Lars Mørch Finborud og 
Geir Tore Holm, og en særs viktig katalog, 
gjort mulig gjennom støtte fra Stiftelsen Fritt 
Ord. 

I februar fikk vi laget en digital presentasjon 
av utstillingen Uncertain Where the Next 
Wind Blows, av Otobong Nkanga, den 
første prismottageren av Lise Wilhelmsen 
Art Award. Hadde den bare kunne blitt 
sett og møtt et publikum, ville de viktige 
temaene som utstillingen tok opp, fått langt 
mer oppmerksomhet. Heldigvis har vår 
digitale omvisning nådd ut til mange. For å 
gi Uncertain Where the Next Wind Blows en 
verdig avslutning ble LILJA invitert til å spille 
i utstillingen. Oddrun Lilja Jonsdottir tok med 
seg Beate S. Lech og Bafana Isaac Nhlapo, og 
i mai ble det digital avslutning på YouTube. 
På Art Channel viste vi Den Molekylære 
Balletten med blant annet våre gode venner 
fra Nye Høvik ballett. Den Molekylære 
Balletten var et multidisiplinært prosjekt som 
skapte et symbolspråk for å beskrive den 
utvidende virkeligheten vi befinner oss i. Et 
helt riktig prosjekt i vår digitale skjermtid, 
levende fremført i vår park og i tillegg digitalt. 
Den 23. februar fikk vi endelig åpne igjen, for 
så å stenge igjen. 

Det hjelper med fysiske publikasjoner 
når museene er stengt. Etter mange års 
prosjektledelse kunne vi den 8. mars lansere 
en ny og eksperimentell antologi om egen 
utstillingshistorikk – It Must Out – Making 
Exhibitions Since 1968, skrevet av skribenter 
fra hele verden, med tanke på å utfordre oss 
selv til å bli sett i kortene fra ulike og noen 
ganger uventede kritiske sideblikk. Takk 
til bidragsyterne Biljana Ciric, Cora Fisher, 
Robin Lynch, Amanda Parmer, Anca Rujoiu, 
Nicole Smythe-Johnson, Tommaso Speretta, 
Elise Storsveen og Raluca Voinea, samt Ana 
María Bresciani. 

I mars ble også vårt eget program Blikkåpner 
Henie Onstad etablert i samarbeid med 
Sparebankstiftelsen DNB. Ikke lett for 
ungdommer å skulle skape formidling med et 
stengt museum. I april inviterte vi til digitalt 
ArtEx-seminar med Lars Holdhus i samarbeid 
med Talent Norge og Håkon Samuelsen. Art 
Channel presenterte Brynjar Åbel Bandlien 
med Dancing Recurrences. 

Skjermdump fra Instagram
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I juni kunne vi endelig invitere publikum inn 
til det helt nye galleriet Sal Merz. Ikke et 
nybygg – men en utbedring av eksisterende 
bygg – og helt i Kurt Schwitters resirkulasjons 
collage-ånd. Slike prosjekter er ikke mulig 
uten Sparebankstiftelsen DNB, som yter en 
helt unik støtte i internasjonal sammenheng. 
Stor takk rettes til Bærum kommune for den 
langvarige støtten. Samlingen er helt magisk. 
400 m2 viet den historiske avantgarden med 
mange høydepunkter, og en historisk epoke 
vi på Henie Onstad skal satse sterkt på.. Takk 
også til Christen Sveaas Kunststiftelse og 
Erling Neby for lån av verk til presentasjonen. 
I september fikk vi endelig feiret nye Sal Merz 
på skikkelig vis, blant annet med Marthe 
Ramm Fortuns performance ALT HUN 
ETTERLATER.

Henie Onstad er stolt av å inneha en sentral 
rolle i samtidsmusikkfestivalen Ultima Oslo 
Contemporary Music Festival som gjestet 
Høvikodden med Ambient Afternoon på 
høsten. 

Marthe Ramm Fortun, ALT HUN ETTERLATTER, 2021 /Foto: Marija Kanavin

Så gikk det slag i slag: Vi åpnet utstillingen 
Oppløsning med årets unge fotografer, 
Henie Onstads mentorprogram i samarbeid 
med Talent Norge. Det ble verdenspremiere 
på Art Channel av Ignas Krunglevicius sitt 
verk Iridescent fremført sammen med Oslo 
Sinfonietta i Studio. Sankthansaften hadde vi 
dobbel men svært redusert utstillingsåpning 
av fotoutstillingen Eksponert, og for en 
fest det ble til ære for fotografiet i hele sin 
bredde. Takk for samarbeidet med Møller og 
Aars! 

Oppgjørets time satte historiske verk i 
samlingen i dialog med nye verk kjøpt som 
del av stimuleringsordningen til Abid Raja. 
I august spilte Mari Boine på utescenen, 
og Norges første og viktigste Me-too verk, 
Dinosaur av Marianne Heier, ble fremført 
i Prismasalene. Performancen inngår nå i 
vår samling. Stein Urheim og Jørgen Træen 
gjestet Studio med sin Krympende klode,

Vi lanserte konseptet Art After Hours tenk 
deg et langt og lystig AAAHHH! – et konsept 
for deg som er glad i kunst, kultur, mat og den 
gode samtalen. Der fikk publikum sjansen til 
å møte kunstneren Vibeke Tandberg i samtale 
om kunst, form, liv og død. Spillfilter avsluttet 
oktober med eget dataspill-konsept i Studio 
som skapte magisk stemning for unge og 
gamle. Spill laget av ungdommer – for oss. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Therese Thanh Tran
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Den unge, samiske elektronikakometen Niilas 
rigget seg til i Studio 4. desember og skapte 
ren magi sammen med kunstneren Elina 
Waage Mikalsen og lyd/lysdesigneren Didrik 
Rødeberg. Dermed ble det satt punktum for 
en lang feiring av Áillohaš. Ollu Giittu. 

I november åpnet Henie Onstad et helt nytt 
Sonja Henie-rom som formidler idrettshelten, 
karrierekvinnen, samleren og Hollywood-st-
jernen, til stor jubel for publikum. Nydelig 
designet av Einar Hjeldnes. For å sikre 
hennes ettermæle ble boken Hennes form – 
Sonja Henie 1912–1969 lansert av Forlaget 
Press. 

Så testet Henie Onstad noe helt nytt på 
tampen av året. For hva skjer når kunst og 
litteratur møter hverandre på scenen? Forfat-
terne Linn Ullmann og Daniel Mendelsohn 
møtte meg som del av fotoutstillingen 
Eksponert. Et siste AAH 2. desember med 
blant annet Mikkel McAlinden og direktør 
Tone Hansen i samtale. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Nabeeh Samaan
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Våre støttespillere

Henie Onstad er svært takknemlig overfor 
støttespillerne som gjør programmet mulig. 

Henie Onstad har siden etableringen tatt 
ansvar for formidling av avantgarden, og har 
i dag tatt et nasjonalt mandat for å formidle 
den grenseoverskridende historiske kunsten 
og samtidskunsten. Kunstsenteret var et av 
de første til å anerkjenne fotografiet som 
kunstform og har en egen satsning innen 
fotografi og nye medier. Andre sentrale 
programområder er likestilling i kunsten, 
samt musikk og performance. Mens det 
kunstneriske programmet har internasjonale 
ambisjoner, har formidlingsprogram og 
arbeidet med publikum en konkret, lokal 
forankring med viktige møter med publikum 
fra Oslo og Bærum.

Bærum kommune, Viken og Staten bidrar 
til at vi kan ivareta bygg og skulpturpark og 
sikrer en stabil stab som skaper godt innhold 
for publikum. Stimuleringsordningen har i 
covid-tid skapt kontakt mellom kunstnere, 
gallerister og Henie Onstad – og samlingen 
har fått betydelige tilskudd. Det er et ønske 
om at dette arbeidet videreføres i nye 
ordninger. 

Sparebankstiftelsen DNB har sammen 
med Bærum kommune sikret at vi har 
en fantastisk ny sal i Sal Merz, der vi kan 
fortsette å fortelle om Kurt Schwitters og 
hans samtidige kunstnerkollegaer. 

A. Wilhelmsen-familien er vår partner i Lise 
Wilhelmsen Art Award Programme, som 
har en lang tidshorisont. Sammen skaper vi 
et helt unikt program som bringer globale 
kunstnernavn til Norge – og gjør Henie 
Onstad til en internasjonal aktør.

ABG Sundal Collier, Varner, Aars og       
Kolonihagen, samt Talent Norge, 
Bergesenstiftelsen og Storebrand er 
langsiktige støttespillere av programmet 
Fotografi og nye medier.  

DNV er trofast hovedsponsor. Panduros 
støtte sørger for fargerik aktivitet i 
labben. Fritt ord sikrer at vi kan utgi våre  
publikasjoner og holde et høyt diskursivt 
nivå.



12

Utstillinger
Henie Onstads utstillingsprogram for 2021 
ble preget av nedstengningen. Likevel åpnet 
vi to store utstillinger i 2021: Eksponert – 
170 år med fotografi fra Møllersamlingen og 
Oppgjørets time – Den opprinnelige Henie 
Onstad-samlingen møter samtiden. En stor 
begivenhet i 2021 var dessuten innvielsen av 
Henie Onstads splitter nye sal, Sal Merz, og 
utstillingen i disse lokalene med tittel Merz! 
Flux! Pop! Nils Aslak Valkeapää og Otobong 
Nkanga-utstillingene ble forlenget slik at de 
sto et godt stykke inn i 2021. To utstillinger 
ble avlyst.

Eksponert, 2021 / Foto: Øystein Thorvaldsen

Merz! Flux! Pop! 2021 / Foto: Øystein Thorvaldsen

Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš, 2020 / Foto: Øystein Thorvaldsen

Oppgjørets time - Den opprinnelige Henie Onstad-samlingen møter samtiden, 2021 /
Foto: Øystein Thorvaldsen

En heftig opplevelse for et ungt sinn - Henie Onstad-samlingen kuratert av Elise Storsveen, 2020 /
Foto: Øystein Thorvaldsen

Otobong Nkanga - Uncertain Where the Next Wind Blows, 2020 / Foto: Øystein Thorvaldsen
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Eksponert - 170 år med fotografi fra 
Møllersamlingen

Storsalen 23.06 – 12.12. 2021 

Eksponert – 170 år med fotografi fra Møller-
samlingen var et stort løft for Henie Onstads 
fotosatsing, og en anledning for publikum 
til å gjøre seg kjent med en av de største 
private fotosamlingene i Norge. Samlingen 
inneholder et bredt spekter av fotografi som 
spenner mer enn 170 år. Møllersamlingen 
har blitt til over mange år, og er bygget ut fra 
personlig interesse og bredt engasjement 
for fotografi. Den inneholder både ikoniske 
bilder og ukjente verk av norske og internas-
jonale fotografer. Utstillingen ble delt i åtte 
kapitler som i hovedsak var sjangerbaserte: 
Dokumentar, Utenforskap, Portrett, Natur, 
Arkitektur, Mote, Eksperimenter, og Samtid-
skunst. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Øystein Thorvaldsen
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Oppgjørets time - Den opprinnelige Henie 
Onstad-samlingen møter samtiden

Prisma-salene 23.06 – 12.12. 2021

Utstillingen presenterte den opprinnelige 
Henie Onstad-samlingen, samlet og donert 
til kunstsenteret av Sonja Henie og Niels 
Onstad, sammen med et utvalg samtid-
skunstnere: Ragna Bley, Anna Daniell, Pedro 
Gómez-Egaña, Marianne Heier, Siri Hjorth, 
Sebastian Makonnen Kjølaas, Herman 
Mbamba, Germain Ngoma og Jorunn Hancke 
Øgstad. Noen av verkene er nyinnkjøpt til 
samlingen. Andre kunstnere var spesielt 
invitert til å delta i utstillingen. Møtet mellom 
generasjonene løftet frem flere problem-
stillinger. Blant annet ble mangelen 
på kvinnelige kunstnere i den opprinnelige 
kunstgaven, og museets rolle i samtiden som 
både tilbakeskuende og fremsynt institusjon, 
tematisert. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Nabeeh Samaan
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Merz! Flux! Pop! 

Sal Merz 03.06.2021 – 29.05.2022
Merz! Flux! Pop! er viet den tyske avant-
gardekunstneren Kurt Schwitters og hans 
kollegaer og etterfølgere. Utstillingen viser 
Sparebankstiftelsen DnBs samling av 
Schwitters og hans kollegaer sammen med 
materiale fra Henie Onstads egne samlinger 
og arkiv. Den åpnet og skal vises permanent i 
Henie Onstad splitter nye sal, Sal Merz. Salen 
er på 430 kvadratmeter og er laget som en 
integrert del av kunstsenterets opprinnelige 
bygningsmasse fra 1968. Utstillingsrommene 
er tegnet av Snøhetta, og utstillingsde-
signet er utviklet av kunstneren Luca Frei i 
samarbeid med Henie Onstad. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Øystein Thorvaldsen



16

En heftig opplevelse for et ungt sinn - 
Henie Onstad-samlingen kuratert av  
Elise Storsveen 

Sal Haaken 19.06.2020-03.04.2023

Henie Onstad har siden opprettelsen hatt et 
nært forhold til kunstnerne. I denne utstill-
ingen inviterte kunstsenteret den norske 
kunstneren Elise Storsveen (1969-) til å 
kuratere samlingen sammen med oss. Det 
ga helt nye blikk og perspektiver. Storsveen 
bruker utstillingen til å påpeke mangelen på 
en permanent presentasjon av samtidskunst i 
Norge. Særlig gravde Storsveen dypt i Henie 
Onstads grafikk- og kunstnerboksamling, 
og noe av dette vises for første gang. To 
store verk av Inghild Karlsen ble inkludert. 
Storsveen har også produsert en fanzine med 
arkivmateriale til utstillingen. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Øystein Thorvaldsen
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Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš

Storsalen 23.10.2020 — 02.05.2021

Nils Aslak Valkeapää var en nyskaper innen 
samisk joik og billedkunst, og en nordisk 
pioner innenfor poesi, kunstnerbøker og 
lydkunst. Den retrospektive utstillingen var 
et nybrottsarbeid som viste til sammen 150 
verk av kulturikonet og nasjonsbyggeren 
Valkeapää i Sápmi. Utstillingen fikk kun stå i 
snaue tre uker før den ble stengt av korona-
pandemien. Den ble derfor forlenget inn i 
2021. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Øystein Thorvaldsen
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Otobong Nkanga - Uncertain Where the 
Next Wind Blows

Prisma-salene, 13.11.2020 — 23.05.2021

Otobong Nkanga (1974-) er den første 
mottageren av Lise Wilhelmsen Art Award. 
Nkanga bor og virker i Antwerpen, Belgia. 
Hennes kunstpraksis inkluderer tegning, 
installasjon, tekstilarbeid, fotografi, skulptur 
og performance. Ett av temaene Nkanga 
utforsker, er kompleksiteten i menneskets 
påvirkning på og tilstedeværelse i naturen. 
Utstillingen skulle åpne i november 2020, 
noe som aldri skjedde grunnet koronapand-
emien. Den ble derfor forlenget inn i 2021. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Christian Tunge
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Kunstfag
Kunstfaglig avdeling planlegger og produserer et tverr-
faglig kunstfaglig program i tett samarbeid med Henie 
Onstads øvrige stab. Dette består av 4-6 utstillinger, HOK 
LIVE – musikk, danse- og performance programmet – og et 
formidlingsprogram. Under formidlingsprogrammet ligger 
blant annet Labben, DKS, skoletilbudet, omvisningstilbudet, 
barne-, ungdoms- og familiearrangementer, samt Henie 
Onstads ungdomsprogrammer.

Kunstfaglig avdeling konserverer, ivaretar, videreutvikler og 
presenterer Henie Onstads samling, samt administrerer inn- 
og utlån fra egen og deponerte samlinger til nasjonale og 
internasjonale institusjoner. Avdelingen forvalter også insti-
tusjonens utstillings- og arrangementsarkiv, samt samlingen 
med kunstnerbøker. Avdelingen har konserveringsansvar 
for skulpturene i parken i samarbeid med Henie Onstads 
drifts- og sikkerhetsavdeling. Avdelingen er aktivt involvert 
i fagfellevurdert forskning og forskningsbaserte utstillinger, 
samt flere utstillingspublikasjoner i året.
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Musikk 

Koronapandemien førte også i 2021 til 
store utfordringer for musikk-, dans- og 
performance-programmet. Fire planlagte 
prosjekter ble avlyst og ett ble utsatt til 
2022. På tross av dette ble det likevel mulig 
å gjennomføre sju konserter og fire perfor-
mancer i periodene da smittevernregler tillot 
arrangementer. Tre av konsertene inneholdt 
visuelle liveprojeksjoner. Sjangerspennet gikk 
fra samtidsmusikk, jazz og verdensmusikk 
til elektronika og ambient. Høstprogrammet 
2021 ble åpnet og avsluttet med to av 
Sápmis mest betydningsfulle artister for 
tiden – Mari Boine og Niilas.

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Martine Hoff Jensen
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JANUAR

Marja Mortensson Trio 
og VASSVIK 

AVLYST

Niko Valkeapää: Biekkas (video-
premiere Art Channel)

Rosalind Goldberg: 
The Field (dans) 

(utsatt fra 2020) AVLYST

MARS

Heida Johannesdottir og Anja 
Lauvdal: Atlantis-trilogien 
(utsatt fra 2020) AVLYST

MAI

Oddrun Lilja, Beate Lech og 
Bafana Nhlapo 

(digital finissage Uncertain 
Where the Next Wind Blows)

Brynjar Bandlien: 
Dancing Recurrences 

(videopremiere Art Channel)

Ignas Krunglevicius med Oslo 
Sinfonietta: Iridescent 

(urfremføring)

JUNI

Ignas Krunglevicius med Oslo 
Sinfonietta: Iridescent

(premiere konsertvideo 
Art Channel)

St. Hans-arrangement AVLYST

AUGUST

Mari Boine Trio 
(utsatt fra 2020)

Marianne Heier, Anna Daniell 
og Stine Omar (performance i 

Oppgjørets time)

SEPTEMBER

Marthe Ramm Fortun: ALT HUN 
ETTERLATER! (performance 

livestream på Instagram)

Ambient Afternoon med Félicia 
Atkinson og Carmen Villain 

(Ultima)

Ambient-fordrag ved Rob Young 
(Ultima)

OKTOBER

Jørgen Træen, Stein Urheim og 
Ana Jorge: Krympende klode

Spillfilter (dataspillinstal-
lasjon og -arrangement ved 

Spillverket)

NOVEMBER

Solveig Styve Holte: 
Frå form til famling

(dans/performance) 
UTSATT TIL 2022

Marianne Heier, Anna Daniell 
og Stine Omar (performance i 

Oppgjørets time)

DESEMBER

Niilas med Elina Waage 
Mikaelsen
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Publikasjoner

It Must Out—Making Exhibitions Since 1968 
(Henie Onstad Kunstsenter, 2021)

It Must Out—Making Exhibitions Since 1968 
er en antologi som undersøker institusjonens 
egen identitetspolitikk og utstillingshistorie 
gjennom eksterne kuratorers blikk på arkivet. 
Ni kuratorer og skribenter (Biljana Ciric, Cora 
Fisher, Robin Lynch, Amanda Parmer, Anca 
Rujoiu, Nicole Smythe-Johnson, Tommaso 
Speretta, Elise Storsveen og Raluca Voinea) 
har siden 2015 gjestet Henie Onstad og tatt 
for seg ulike utstillinger som har blitt vist 
ved kunstsenteret i perioden 1968 til 2002. 
Blant temaene som undersøkes i prosjektene, 
finner vi teknologi, dematerialisering, 
identitet og representasjon. Boken ble utgitt 
på engelsk og er på 176 sider.

Otobong Nkanga - Uncertain Where the 
Next Wind Blows 
(Henie Onstad Kunstsenter; Walter König, 
2021)

I forbindelse med Lise Wilhelmsen Art 
Awards første utstilling utga Henie Onstad 
og Walter König katalogen Otobong Nkanga 
– Uncertain Where the Next Wind Blows. 
Katalogen ble utgitt på engelsk og er på 215 
sider. Den består av en kuratorisk intro-
duksjon skrevet av Tone Hansen og Karen 
Monica Reini, en samtale mellom Nkanga og 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, nyskrevne 
essayer av Diana Campbell Betancourt, 
Catherine Wood og Maya Tounta, samt 
dokumentasjon av utstillingen, en verksliste 
og gjengivelser av alle verk og installasjoner.

Eksponert (Forlaget Press, 2021)

I forbindelse med utstillingen Eksponert utga 
Henie Onstad en katalog på Forlaget Press. 
Katalogen inneholder gjengivelser av alle 
de omlag 250 fotografiene i utstillingen og 

introduksjoner til bokens åtte kapitler skrevet 
av utstillingens kurator, Susanne Østby 
Sæther, og kunsthistoriker Cecilie Tyri Holt. I 
tillegg inngår et intervju med samleren Harald 
Møller, utført av fotografen Jonas Bendiksen, 
og nyskrevne tekster til utvalgte fotografier, 
skrevet av skjønnlitterære forfattere som 
Suzanne Brøgger, Lars Saabye Christensen, 
Carsten Jensen, Daniel Mendelsohn, Jon 
Fosse og Linn Ullmann. Katalogen inkluderer 
en verksliste og er utgitt i norsk og engelsk 
utgave. 

Sonja Henie - Hennes Form 
(Henie Onstad Kunstsenter, Forlaget Press, 
2021)

I forbindelse med en ny presentasjon av 
«Sonja-rommet» på Henie Onstad ble det 
lansert en visuell antologi med nyskrevne 
tekster, tidligere upublisert materiale, 
nye kilder og sammenstillinger fra Henies 
liv. Sonja Henie – Hennes form er utgitt
av Forlaget Press i samarbeid med Henie 
Onstad Kunstsenter. Med foto og arkivmate-
riale fra Henies spektakulære liv presenterer 
boken ny innsikt gjennom tekster skrevet
av redaktør Gunhild Varvin, Martine Hoff 
Jensen, Hasse Farstad, Erik Fenstad 
Langdalen og Caroline Ugelstad. Publikas-
jonen er på 204 sider og er utgitt på både 
norsk og engelsk.
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Forskning

Henie Onstad arbeider med fagfellevurdert 
forskning i form av akademiske fagfelle-
vurderte artikler og bøker. Kunstsenteret 
utvikler også forskningsbaserte utstillinger 
og kataloger. Henie Onstad anser en utstilling 
eller katalog som forskningsbasert når den 
bidrar med ny innsikt og forståelse av et felt 
eller kunstner. Henie Onstad involverer seg 
også i kunstnerisk forskning i samarbeid med 
kunstnere, og de knytter dette til utvalgte 
utstillinger. Henie Onstad forsker ikke 
primært med utgangspunkt i egen samling og 
arkiv, men ønsker å være en aktiv aktør i et 
nasjonalt og internasjonalt forskningsfelt på 
utvalgte områder. I 2021 var Henie Onstad 
en del av følgende forskningsnettverk og 
forskningsprosjekter:

Media Seas of the High North Atlantic 
Collaboratory

Susanne Østby Sæther er en av initia-
tivtagerne til det internasjonale forsknings-
nettverk Media Seas of the High North 
Atlantic, som i 2021 fikk toårig finansiering 
fra Oslo School of Environmental Human-
ities ved Universitetet i Oslo. Nettverket 
undersøker hvilken rolle medieteknologi, 
herunder mediekunst, spiller i utforskingen 
av og kunnskapsproduksjon om havet 
generelt, og de nordlige delene av Atlanter-
havet spesielt. Nettverket har hatt månedlige 
lesegrupper på Zoom siden september 2021. 

PHOTOFAKE

Prosjektet «PHOTOFAKE - Visual Disin-
formation, the Digital Economy and the 
Epistemology of the Camera Image» utforsker 
hvordan bilder kan bidra til å spre falsk 
informasjon. I dag blir store mengder visuelt 
materiale produsert av kunstig intelligens, 
selv om det fremstår som «sanne fotografier» 
for publikum. Hensikten med prosjektet er 
å utvikle en manual for å identifisere falsk 

visuell informasjon, og teoriutvikling på dette 
viktige området. Prosjektet er finansiert av 
Norges Forskningsråd og ledes av Høyskolen 
Kristiania. Universitetet i Oslo er partner i 
prosjektet. Fra Henie Onstad deltar Susanne 
Østby Sæther. 

Kunst på nye plattformer 

Prosjektet «Screen walks og virale strategier: 
Kunst på nye plattformer» undersøker 
nye former for digital formidling og distri-
busjon av kamerabasert kunst igangsatt 
under koronapandemien. Materialet som 
undersøkes, er innhold produsert av profes-
jonelle aktører i kunstfeltet nasjonalt og 
internasjonalt – museer, gallerier, kunsthaller 
eller kunstnere selv – og publisert på ulike 
sosiale medieplattformer gjennom våren 
2020. Undersøkelsen setter søkelys på 
digitale medieplattformers økende betydning 
i kunstfeltet ved å se på hvordan kunstnere 
jobber med og mot de tekniske og estetiske 
begrensningene, og mulighetene de ulike 
medieplattformer har. Prosjektet utføres av 
Susanne Østby Sæther.
Prosjektet «Hjemmefra: Kunstformidling på 
nye plattformer» undersøker, gjennom tre 
utvalgte casestudier, hva som skjedde i det 
visuelle kunstfeltet da kunstformidlingen 
og -produksjonen fra en dag til en annen 
våren 2020 flyttet hjem. Karakteristisk for 
prosjektene er at formidlingen ble gjort fra 
hverdagslige, uformelle eller semi-private 
steder, som hjemmet, kontoret, eller bilen, 
som ikke opplagt kan knyttes til en kunstin-
stitusjon eller et visningssteds fysiske rom. 
Studien ser på hvordan hverdagslivet var til 
stede og preget formidlingen. Den diskuterer 
også hvordan forbrukerteknologien og de 
digitale plattformene det ble distribuert fra, 
var med på å sette sitt preg på formidlingen. 
Prosjektet utføres av Caroline Ugelstad. 
Begge prosjektene er finansiert av Kultur-
rådets forskningssatsing «Digital kultur, 
estetiske praksiser». Gjennom 2021 ble 
prosjektet videreutviklet, og det sluttføres 
i 2022 med publisering av to forskningsar-
tikler. 
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Kunstsamlingen

Stimuleringsordningen øremerket innkjøp 
av norske nålevende kunstnere ble 
videreført i 2021. Kunstsenteret fortsatte 
dermed å erverve norske samtidskunstnere 
med relevans for museets arbeid med 
avantgarden, fotografi og nye medier, og 
samling med abstrakt maleri. Henie Onstad 
har dessuten ervervet to nye verk av den 
andre mottageren av Lise Wilhelmsen Art 
Award, Guadalupe Maravilla, under Lise 
Wilhelmsen Art Award Programme. Henie 
Onstad fortsetter det viktige samarbeidet 

med Sparebankstiftelsen der det bygges 
en samling rundt Kurt Schwitters og hans 
kollegaer som fra 2021 blir presentert 
permanent i Sal Merz. Henie Onstad har i 
2021 videreført arbeidet med å gjennomgå 
og kvalitetssikre registrert materiale i Primus 
opp mot overgangen til det nye samlingsfor-
valtningssystemet Museum+. Dette har vært 
mulig fordi konservator er i permisjon og vi 
har kunnet leie inn en registrar i perioden. 
Overgangen til Museum+ vil skje i mars 
2022. Samlingen, herunder deponerte 
verk, oppbevares i egne magasiner med 
museumsstandard. En gruppe skulpturer 
vises permanent ute i parken. 

Nye deponier tilkommet 2021

Sparebankstiftelsen DNB, Hannah Höch Der Berg, 1939

Deposita 

Sparebankstiftelsen DNB

Akershus/Viken fylkeskommune - Arne Ekeland 

Arnold Haukeland  - 2 skulpturer er deponert og plassert inne og ute i skulpturparken

Erling Nebys samling. - 89 verk. Deponert 2014 -2024

Privat eie - Yayoi Kusama, PUMPKIN, 2016. Deponert 2020 – 2023. 

Aars Commision Series: Sara Cwynar 96 pictures of Sophie, 1, 2, and 3, 2019. 
Deponert 2020 – 2030. 

Langtidslån 

Erling Neby samling Sonia Delaunay, 2 verk. Lånes 2020 - 2025 

Christen Sveaas Kunststiftelse - Constantin Brâncusi, 8 fotografier. 
Lånes 2020 – 2025 

Privat eie – Kurt Schwitters, 1 portrettmaleri. 
Lånes 2020 - 2025
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Gaver og Innkjøp

Zdenka Rusova, Profil mot høyre, 1992
Ann Cathrin November Høibo, Hvis verden spør så er svaret nei #1, 2020 

(Innkjøpt med KODE) 
Ragna Bley, High Point Glow, 2018
Inghild Karlsen, Våre indre beist, 2016 

(NB! kjøpt desember 2020, men er ikke tatt med i siste årsrapport)
Inghild Karlsen, Indoor/Outdoor, 1994 

(NB! kjøpt des 2020, men er ikke tatt med i siste årsrapport)
Herman Mbamba, Playing Games, 2021
Herman Mbamba, In Circulation and Movement, 2021
Germain Ngoma, Family Members (serie med tre skulpturer), 2017
Linn Pedersen, Himmellegeme, 2019
Linn Pedersen, Mark, 2019
Torbjørn Rødland, Black Carrots, 2020
Torbjørn Rødland, The Braid, 2020
Siri Hjorth og Sebastian Makonnen Kjølaas, The Death of the Father, (Serie med 17 
tegninger), 2021 
Camilla Løw, Alias, 2021
Camilla Løw, Space Junk, 2021 
Ingrid Eggen, Grippel #1, 2021 
Ingrid Eggen, Grippel #11, 2021 
Guadalupe Maravilla, Disease Thrower #7, 2019 
Guadalupe Maravilla, I want to thank these magnificent fruits Retablo, 2021
Marte Ramm Fortun, Uten tittel, 2021  
Frida Orubabo, Mother and Child, 2020
Frida Orubabo, Two Sides to Every Coin, 2020

Herman Mbamba, Playing Games, 2021 / Henie Onstad-samlingen 
Foto: Markus Johansson

Germain Ngoma, Family Members, 2017 / Henie Onstad-samlingen 
Foto: Øystein Thorvaldsen
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Utlån fra samlingen i 2020

Langtidsutlån

Sonja Henies OL-medalje fra 1936 er utlånt til Norges Olympiske Museum på 
Lillehammer i perioden 2020 – 2025 
 
Sonja Henies skøyte er utlånt til Skøytemuseet i Oslo i perioden 2021 – 2023

Andre utlån

Institusjon Utlånte verk Periode

Det kongelige hoff Edvard Munch 
Vampyr II, 
1895/1902

03.09.2020 – 24.01.2021

Hå Gamle Prestegård Zdenka Rusova
Uten tittel, 1975 
Uten tittel, 1974
To neser, 1967
Uten tittel, 1983-1984 
Uten tittel, 1987 
Uten tittel, 1975 
Uten tittel, 1972-1973 
Hode, 1967
Blomst, 1971 
Kontakt, 1970
Uten tittel, 1971 
Uten tittel, 1978

20.03.2021 – 30.05.2021

Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia

Anna-Eva Bergman
- N° 72-1970 Pierre de
Castille 2
- N° 73-1970 Pierre de
Castille 3
- N° 74-1970 Pierre de
Castille 4

22.10.2020 – 17.05.2021

Nitja Senter for samtidskunst Arvid Pettersen 
Bok og kniv 
Museum Stilleben

29.05.2021 – 12.09.2021

Statens Museum for Kunst Hannah Höch
Jolly Person, 1919
Er und sein Mileu, 1932

28.08.2021 – 21.11.2021

Fondazione Prada, Milano Domenico Gnoli 
Bagnerola, 1967

27.08.2021 – 28.02.2022
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Formidling

Formidlingen på Henie Onstad skal gi et 
engasjerende tilbud til et bredt spekter 
av besøkende gjennom et faglig sterkt og 
relevant formidlingsprogram. Henie Onstad 
skal være et godt og inkluderende møtested. 
God formidling skaper innsikt, forståelse, 
eierskap til kunnskapen og kunstsenteret, og 
det styrker opplevelsen i utstillingene.

Labben

Antall besøkende i Labben fra juli – desember 
var 2064. 

Henie Onstad var nedstengt fra 1. januar 
til 28. mai. Drop-in-tilbudet åpnet i juli 
med restriksjoner for barn. Labben var for 
eksempel utendørs til september. Da vi 
flyttet inn, har det vært begrensning på antall 
deltakere på arrangementer. 

I tilknytning til utstillingen Merz! Flux! Pop! 
ble det brettet en stor spå med scores 
(oppskrifter for handlinger) inspirert av 
Fluxus-nettverkets kunst. Barna lot seg også 
inspirere av verkene i Jean Browns store 
skap i Henie Onstads nye Sal Merz. Spesielt 
skuffene, med postkort, brev, fotografi og 
gjenstander, var populære. 

I høstferien hadde vi fugletema. Barna fikk 
tegne utstoppede fugler fra norsk fauna med 
fargepastell og kull. Mange gode samtaler og 
refleksjoner om hvor fuglene flyr, hvorfor og 
hvordan, foregikk i labben i denne uken.

Barna fikk også lage assemblage med collage 
og maling i tradisjonene til Kurt Schwitters. 
Her kunne man bygge med trebiter i forsk-
jellige former, klippe og lime med mange 
forskjellige materialer fra magasiner, tekstiler 
og det man måtte ha i lommene sine som 
kvittering, sukkertøy, papir og korker.

Fra Familedag til #Kunstsøndag

Sommerskolen ble arrangert i fire uker 
i samarbeid med Sommer som Vinter. 
Deltagerne hadde aktive dager hvor de 
gjorde sportslige aktiviteter utendørs og 
jobbet med kunst innendørs. Utstillingene 
Eksponert, Merz! Flux! Pop! og En heftig 
opplevelse for et ungt sinn ble besøkt og 
jobbet med i Labben.

Omvisninger

Alt i alt holdt Henie Onstad 70 omvisninger i 
2021. Dette fordeler seg på offentlige omvis-
ninger hver søndag kl. 13 fra september og 
konseptet «Familie og barn omvisning» kl. 
12.00, samt private omvisninger både for 

Familiedagen ble avlyst på grunn av 
koronapandemien og stengt kunstsenter. 
Fra familiedag to ganger i året har Henie 
Onstad valgt å gjøre om familiedagene til 
#Kunstsøndag. #Kunstsøndag er et initiativ 
for å skape større bevissthet rundt kunstmu-
seene som arena for barnefamilier, særlig 
på søndager, initiert av Astrup Fearnley 
Museet, Henie Onstad Kunstsenter, Kistefos, 
Kunstnernes Hus, MUNCH, Nasjonalmuseet, 
Vigelandmuseet, i samarbeid med Visit Oslo 
og Innovasjon Norge. På Henie Onstad er det 
nå familiedag hver søndag. 

Sommerskolen
Antall deltagere: 270
Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Hermine Tenden
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næringsliv, skole og andre grupper. Henie 
Onstad har hatt en svak økning i omvisninger 
fra i fjor fordi vi begynte med Familie og barn 
omvisning fra september, mens bestilling av 
private omvisninger har gått ned på grunn av 
koronapandemien og fordi kunstsenteret var 
nedstengt det første halvåret i 2021. 

Babyomvisninger

Babyomvisningene er et lavterskeltilbud som 
arrangeres den første onsdagen i måneden. 
På grunn av koronapandemien ble tilbudet 
avlyst i 2021. 

Senioromvisning

Senioromvisning er for pensjonister, hvor 
vi legger til rette for en lærerik time med en 
dyktig omviser i en aktuell utstilling. Dette 
arrangeres den første tirsdagen i måneden. 
På grunn av koronapandemien ble tilbudet 
avlyst i 2021. 

Familie- og barneomvisning 

Familie og barn omvisning er et nytt tilbud 
for #Kunstsøndag for å legge til rette for 
at barnefamilier skal få en enda bedre 
kunstopplevelse på søndager. Fra oktober til 
desember har vi hatt 120 besøkende.

Den kulturelle skolesekken

Kunstsenteret har tilbudt ulike opplegg for 
elever gjennom Den kulturelle skolesekken 
(DKS). I alt har 3305 elever (132 skole-
klasser) besøkt Henie Onstad via DKS. DKS 
Bærum og Henie Onstad samarbeider og 
jobber tett om programmene som tilbys alle 
4. og 10. klassene i Bærum. Utstillingen Nils
Aslak Valkeapää/ Áillohaš skulle besøkes av
DKS Bærum 4. trinn med til sammen 1683
elever (70 skoleklasser) men ble avlyst på
grunn av koronapandemien. Eksponert ble

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Therese Thanh Tran

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Therese Thanh Tran

besøkt av DKS Bærum 10. trinn 1622 elever 
(62 skoleklasser). 

Våre andre skoletilbud, som Arkitekturreisen 
DKS Akershus 8. trinn, ble ikke tilbudt i 
år. DKS Inn i kunsten for 1.–3. klasse, 220 
elever (8 skoleklasser), ble avlyst på grunn 
av nedstengt Kunstsenter. DKSVGS Se en 
utstilling for 2. og 3. klasse ble besøkt av 135 
elever (9 klasser). 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Nesteren Hasani
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Kulturskolen i Bærum

Kulturskolen i Bærum har lokalene sine i 
Labben på Henie Onstad og har kveldsunder-
visning tirsdag–torsdag fra kl. 16.30–18.00 
og kl. 18.30–20.00. Elevene er i alderen 
7–18 år og jobber over lengre perioder med 
forskjellige temaer innenfor billedkunst, foto 
og animasjon. Utgangspunktet for oppgavene 
elevene får, er utstillingene på kunstsen-
teret. Vi har så langt det lar seg gjøre klart 
å gjennomføre samlingene fysisk, utendørs 
og digitalt på tross av koronapandemien og 
et stengt kunstsenter. Antall elever 100 (10 
klasser).

Blikkåpner (tidligere Ung Respons)

Med inspirasjon i Blikopeners-programmet 
på Stedelijk Museum startet et tilsvarende 
program på Henie Onstad. Programmet 
retter seg mot ungdom i alderen 18–19 år 
og tar opp 8–10 deltagere gjennom søknad. 
Henie Onstad har siden åpningen i 1968 
hatt en tverrkunstnerisk profil og arbeidet 
på tvers av kunstartene. Vi har i tråd med 
dette rettet programmet mot ungdom som 
jobber med visuell kunst og ønsker å formidle 
visuell kunst, samt ungdom som jobber med 
moderne og eksperimentelle musikkformer 
som elektronika, hip-hop og dans. Vi mottok 
76 søknader til programmet som starter i 
2021. Programmet er finansiert av Spare-
bankstiftelsen DnB. 

Unge fotografer

Henie Onstad har startet et 3-årig program 
for unge fototalenter under Talent Norges 
juniorsatsning, støttet av Bergesens-stif-
telsen og Storebrand kunstsamling. Talent-
programmet løper over skoleåret 2021–2022 
og retter seg mot 16–19 åringer for inntil ni 
elever totalt. Dette er et mentorprogram hvor 
de unge fotografene møter en billedkunstner/
fotograf i helgesamlinger hver måned. Så 
langt har de fått innføring i fotohistorie, 
portrett, identitet og dokumentar. Vi har så 
langt det lar seg gjøre klart å gjennomføre 
samlingene digitalt på tross av koronapand-
emien og et stengt kunstsenter. Programmet 
avsluttes med en utstilling, som mottok stor 
offentlig omtale i 2021. 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Camilla Sune

Skjermdump fra Instagram
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Kommunikasjon og marked

En redaksjonell holdning ligger til grunn for 
kommunikasjonsarbeidet ved Henie Onstad 
Kunstsenter. Ambisjonen er å skape åpenhet, 
interesse og engasjement for programmet, 
stedet og kunsten.
2021 har vært et svært spesielt år. På 
grunn av adgangsbegrensninger, stengte 
perioder og gjenåpning har avdelingen jobbet 
vekselvis mellom å holde kontakten med 
publikum digitalt i tillegg til å invitere inn til 
fysiske møter. Store deler av materialet fra 
Henie Onstad Kunstsenters fotoarkiv fra de 
historiske utstillingene har blitt digitalisert 
og gjort tilgjengelig på nett. I tillegg har 
avdelingen hatt stort ansvar for å produsere 
en ny utstilling om Sonja Henie sammen med 
en større bok om hennes liv, utgitt på forlaget 
Press.

Redaksjonell omtale

Henie Onstad og Sonja Henie har blitt omtalt 
i 2291 redaksjonelle artikler gjennom året. 
Budstikka, Aftenposten og Klassekampen har 
vært de mediene som har dekket senteret 
hyppigst. Overvekten av sakene har vært 
på norsk, samtidig som den internasjonale 
dekningen er betydelig. 706 av sakene har 
omhandlet kunstsenterets kunstneriske 
virksomhet mens 1585 av sakene har satt 

Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Martine Hoff Jensen

søkelys på Sonja Henie. 
Den totale redaksjonelle rekkevidden har 
vært 54 800 000 lesere for Henie Onstad og 
75 500 000 lesere for Sonja Henie.

Markedskampanjer

Gjennom perioden kunstsenteret var stengt, 
ble det ikke kjørt offensivt med kampanjer 
for senteret. Snarere ble det gjennomført 
kampanjer for nettbutikken og plakater som 
er til salgs. Dette frembrakte nye salgsre-
korder i nettbutikken og har bidratt til at 
kunstsenteret har nådd ut til nye målgrupper.
Et større fokus har blitt lagt på å bygge 
tydelige personas og forankre disse godt 
i hele staben, på tvers av avdelingene. 
Som destinasjon består Henie Onstad av 
utstillingssaler, butikk og spisestedkonsept. 
I sosiale medier eksisterer disse virksomhet-
sområdene på ulike kontoer. Gjennom året 
har det derfor blitt satt søkelys på å bygge 
broer mellom disse. Målgruppene er overlap-
pende, og destinasjonen er den samme. 
Kunstsenteret kjørte en stor markedskam-
panje i offentlig rom, på print og i digitale 
medier for utstillingen Eksponert. Med 
digitale flater i Oslo fikk utstillingen god 
synlighet.
Kunstsenteret har oppretthold sin annon-
sering på LISTEN, i ARTFORUM og Oslo Art 
Guide.
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Sosiale medier

Kunstsenteret har økt sin følgerskare på 
Facebook og Instagram i 2021. På først-
nevnte har Henie Onstads offisielle side 
33 527 følgere, mens på hovedkontoen @
henieonstad på Instagram har kunstsenteret 
27 800 følgere. I tillegg har @henieon-
stadfoto og @henieonstad_butikken 
henholdsvis 3700 og 1870 følgere. 
Facebook har også blitt benyttet til å sende 
direkte fra åpningsarrangement på Henie 
Onstad med en profesjonell videorigg. 
Gjennom året har kunstsenteret distribuert 
innhold og arbeidet for å skape oppmerk-
somhet rundt kunstsenteret, kunsten og 
kunstnerne i sosiale medier. 

Instagram

Gjennom året har kunstsenteret lagt ut 178 
innlegg som har hatt en organisk rekkevidde 
per post på 6000 personer i snitt. Hoved-
vekten av postene har blitt laget for hoved-
kontoen til Henie Onstad på Instagram. Det 

har vært lite organisk aktivitet på butikkens 
Instagram gjennom året. 
For alle kontoene samlet på Instagram har 
senteret gjennom betalt rekkevidde oppnådd 
7 304 850 eksponeringer med en rekkevidde 
på 2 441 098.
For alle kontoene samlet på Instagram har 
Henie Onstad hatt et betalt engasjement med 
99 708 lenkeklikk, 26 009 innleggsreaks-
joner og 3 504 103 videoavspillinger.

Facebook

Den organiske rekkevidden har i snitt vært 
4850 per post, og gjennom året har det vært 
lagt ut 68 ganger. Den organiske rekkevidden 
har vært 329 800.

Hok.no og Henie Onstad Art Channel

Nye nettsider og den digitale plattformen 
Henie Onstad Art Channel ble skapt i 2020. 
I 2021 innlemmet vi de to, slik at publikum 
naturlig kan finne innhold fra Henie Onstad 
Kunstsenter på samme sted. 

Skjermdump fra hok.no
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I 2021 har hok.no hatt 212 000 unike 
brukere fordelt over 282 000 økter. Dette er 
en økning på 63 % unike brukere og 55 % 
økter. Den massive økningen kan forklares 
med Kunstsenterets strategiske satsing på 
betalte, digitale kampanjer. Med en ambisjon 
om å drive mer trafikk til nettstedet har 33,4 
% av nettstedets trafikk i 2021 kommet 
gjennom betalte kampanjer. 
Gjennom året har det vært stort fokus på å 
skape redaksjonelt innhold av høy kvalitet 
i egne kanaler. Både videointervjuer, tekst-
presentasjoner og smakebiter fra tidligere 
arrangementer har blitt lagt ut på kanalen. 

I alt ligger 13 saker fra 2021 tilgjengelig for 
publikum på Art Channel:
• Videointervju med Dag Alveng
• Videointervju med Ingrid Eggen
• Videointervju med Mikken McAlinden
• Intervju og smakebiter fra Iridescent med

Oslo Sinfonietta og Ignas Krunglevicius
• Brynjar Åbel Bandlien sitt ph.d.-prosjekt

Dancing Recurrences – a performative
practice within dance and dance-making
fra 2019

• Sigbjørn Skåden om Áillohaš sin litteratur
• ArtEx Workshop med Lars Holdhus
• Women Artists at Henie Onstad Kunstsenter

– A Selected Catalogue of Works Exhibited
from 1970 to 1988 av Rluca Voinea

• Inntrykk fra Den Molekylære Balletten på
Henie Onstad Kunstenter

• En egen kuratert spilleliste til utstillingen
Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš

• En digital presentasjon og omvisning i
utstillingen Otobong Nkanga - Uncertain
Where the Next Wind Blows

• Artikkelen «Et ikon» om den norske møbel- 
 og industridesigneren Sven Ivar Dysthe
• Videopresentasjon av konserten med Niko

Valkeapää på Henie Onstad

Invitasjoner

Til enhver åpning eller andre arrangementer 
ved Henie Onstad inviteres Klubben, 
medlemmer av kunstnerorganisasjonene 
og kunstsenterets støttespillere. I tillegg 

inviteres venner, familie, bekjente eller andre 
aktuelle personer tilknyttet de utstillende 
kunstnere, musikere eller kuratorer. 2021 ble 
spesielt ettersom det ikke var mulig å samle 
mennesker på grunn av koronapandemien. 

Nyhetsbrev

Med stadig økende beskyttelse av digitalt 
personvern blir Første- og nullpartsdata 
viktigere å eie for bedrifter. For Henie Onstad 
gjør vi denne manøveren med innhenting av 
e-postadresser til vår nyhetsbrevklient.  
Derfor gjorde vi en nyhetsbrev-kampanje i
september 2021 der vi gikk fra rundt 8000
til 16 000 ordinære abonnenter av Henie
Onstads nyhetsbrev. Engasjementstallene
for de nye abonnentene er på lik linje med
de foregående abonnentene – vi har dermed
nådd riktig målgruppe for kundeemner. 
Oppdatering av personvernserklæringen vår
i forkant gjør oss i stand til å danne looka-
like-publikum på bakgrunn av informasjonen
vi har hentet. På den måten treffer målret-
tingen av våre annonser presist. 
Gjennom året har senteret sendt ut
månedlige nyhetsbrev, invitasjoner og intro-
duksjonsbrev til alle som er nye abonnenter
hos Henie Onstad Kunstsenter.

Spillverket

Med støtte fra Bærum kommune inngikk 
Henie Onstad et samarbeid med Spillverket 
i Sandvika for å utvikle et dataspill for 
presentasjon i Studio på Høvikodden i 2020. 
På grunn av smittevernstiltak ble samarbeid-
sprosjektet presentert for publikum for første 
gang høsten 2021. Senteret fikk svært gode 
tilbakemeldinger fra publikum og barna som 
deltok og spilte – i tillegg til ungdommene 
som hadde vært med på å lage arbeidet. 
Henie Onstad tar med seg verdifull læring 
fra samarbeidet – og håper å videreføre et 
slikt tilbud i den nye verkstedshallen som er 
planlagt å stå ferdig i 2024.
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Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Martine Hoff Jensen
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Økonomi og administrasjon 

Også 2021 har vært preget av lange perioder 
med stengte dører og redusert publikum-
stilstrømning. Særlig var våren tung, og flere 
av våre viktigste utstillinger ble bare så vidt 
sett av publikum. Publikum har også generelt 
vegret seg mot å besøke museer.

Dette har også preget økonomien ved 
Kunstsenteret. 

Kunstsenteret har i noen grad fått offentlig 
støtte for å kompensere for dette. I løpet 
av våren ble endelig koronastøtte for 
2020 utbetalt, med til sammen 1,7mNOK. 
Kunstsenteret ble også inkludert i støtte-
ordningen for museer med mer enn 60 % 
offentlig finansiering, med 1,6mNOK i april, 
og med en tilleggsbevilling på 0,6mNOK over 
revidert statsbudsjett. 

Gaveforsterkningen for 2021 ble bekreftet 
og utbetalt akkurat tidsnok til at den er tatt 
inn i regnskapet for 2021, og det ble i tillegg 
utbetalt 0,9mNOK i juli. Til sammen utgjør 
dette 3,4mNOK. 

I 2020 fikk Kunstsenteret bevilget til sammen 
2mNOK til innkjøp av norsk samtidskunst. 
Dette ble ytterligere forsterket i 2021, med 
til tre tildelinger à 1mNOK. Dette er rene 
innkjøpsmidler, og det er ikke dekket admin-
istrative kostnader ved utvelgelse og kjøp av 
kunstverk. Ved inngangen til 2021 var det 
benyttet 1,25mNOK av disse midlene, og ved 
utgangen av 2021 gjenstår det ca. 1,5mNOK 
som vil bli benyttet ila første kvartal. 

Kunstsenterets likviditet var svært anstrengt 
ved inngangen til 2021, i hovedsak fordi 
offentlig støtte og koronarelaterte støttetiltak 
ble utbetalt svært sent. Gjennom 2021 har 
likviditeten bedret seg, og innbetalinger 
av prosjektmidler i slutten av 2021 gir en 
tilfredsstillende likviditet inn i 2022. 

Regnskapet for 2021 har et lite underskudd, 
og at dette ikke er vesentlig større skyldes 

i stor grad ekstraordinær støtte fra det 
offentlige, inkludert overføringer av støtte fra 
2020. 

Økonomi 

HOKs aktivitetsresultat inkl. utviklingsfondet 
for 2021 endte på kr -528 735. Totale 
inntekter viser kr. 52 100 150, som er kr. 1 
850 311 lavere enn 2020. 

2021 ble et like krevende år som 2020, 
og publikumstallene har vært enda lavere 
enn i 2020. Organisasjonens økonomi har i 
stor grad vært avhengig av tilskudd fra det 
offentlige, både ved direkte støtte og ved 
at utbetalingene av koronastøtte for 2020 
ble utført gjennom våren 2021. I tillegg har 
bidrag fra Gaveforsterkningsordningen vært 
viktig. 

Også i 2021 har det vært nødvendig å flytte 
utstillinger på grunn av restriksjoner og 
begrensninger for arrangementer og publi-
kumstall. 

Kunstsenteret har i 2021 vært stengt i 
til sammen 18 uker, som har vært uten 
inntekter på billettsalg, utleie og kafédrift. I 
tillegg har de vesentlige restriksjonene i antall 
besøkende og generelle smittevernstiltak 
blant bedrifter og publikum også i 2021 ført 
til reduserte inntekter på alle salgsrelaterte 
inntektsområder. 
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Publikum

Henie Onstad endte på et besøkstall på 33 
500 for 2021, mot et årsbudsjett på 90 000. 
Dette tilsvarer et negativt avvik mot budsjett 
på 63 %.  Billettinntektene utgjorde totalt 
1,5mNOK, mot budsjettert 4,8mNOK, et 
avvik på 3,5mNOK. Dette tilsvarer et negativt 
avvik på 69 % mot budsjetterte inntekter. 
Antall besøkende pr. måned 2021

Butikken

Butikkens inntekter, inkludert katalogsalg, 
endte på omtrent 1,6mNOK, mot et 
årsbudsjett på 2,9mNOK. Det er 1,3mNOK 
mindre enn budsjett, og 50kNOK lavere 
omsetning enn i 2020. I prosent tilsvarer det 
negative avviket mellom budsjett og resultat 
44 %. Nettbutikken har gjennom 2021 
bidratt til en jevnere omsetning gjennom året, 
samt en vesentlig del av omsetningen.

Nettbutikken synliggjøres gjennom 
presentasjoner i Henie Onstads nyhetsbrev, 
synlighet på hok.no, betalt annonsering 
i SOME, strategisk arbeid med SEO, 
samt butikkens egen Instagramkonto (@
henieonstad_butikken).

Utleie og booking 

Utleie av møterom har vært lavt også i 2021. 
Det har vært få interessenter, på grunn 
av de restriksjonene som har vært lagt på 
samlinger og arrangementer. 

I løpet av 2020 har det vært til sammen 30 
utleiedager på Henie Onstad Kunstsenter, 
med en total inntjening på kr 300kNOK. Det 
er noe opp fra 2020. 

Klubben 

Klubben viser en inntekt i 2021 på 
580kNOK, mot et årsbudsjett på 1,4mNOK. 
Klubbens inntekter er tilsvarende omset-
ningen i 2020. Differansen mellom resultat 
og budsjett 2021 tilsvarer et negativt avvik 
på 58 %, 790kNOK. Usikkerhet knyttet til 
smittespredning, restriksjoner og perioden 
med nedstenging har påvirket salget av 
Klubbmedlemskap gjennom året. 

Det ble i 2021 gjennomført tre egne klubbar-
rangementer, alle gjennomført og tilpasset 
etter aktuelle smittevernsrestriksjoner. De 
gjennomførte arrangementene var:
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• Juni: Førvisning av Sal Merz og
utstillingen Merz! Flux! Pop! gjennomført
med forhåndsbooking av tid i grupper
over to dager innenfor ordinær
åpningstid.

• September: Klubbkveld,
Eksponert. Espen Gleditsch og Dag
Alveng i samtale med Susanne Sæther
om hvordan fotografiet kan fange
historiens gang slik den nedfeller seg
i bygninger og arkitektur.

• Oktober, Oppgjørets time.
Seniorkurator Ana María Bresciani
i samtale med kunstner Anna Daniell
om skulpturen En gave fra en kvinne
(2021) og verkets relasjon til utstillingen
og surrealismen.

I tillegg ble klubbmedlemmene invitert til to 
Art After Hours, åpningen av det nyrenoverte 
Sonja Henie-rommet og lanseringen av boken 
om Henie – Hennes form. Klubbmedlemmene 
fikk også redusert pris på forfattersamtalen i 
forbindelse med utstillingen Eksponert med 
Daniel Mendelsohn og Linn Ullmann ledet av 
direktør Tone Hansen. Mange av klubbmed-
lemmene benyttet seg av tilbudene som var 
åpne for alle.

I 2021 inngikk Klubben et samarbeid 
med Kistefos om gjensidig fri entré for 
medlemmer. Klubben har også fortsatt en 
rekke samarbeid om fri entré ved flere norske 
og skandinaviske museer. Andre fordeler var 
10 % rabatt i Henie Onstads butikk og kafé 
Piruetten. 

I juni lanserte vi en løsning for kjøp og 
fornyelse av medlemskap på nett. I november 
kom løsningen for kjøp av medlemskap som 
gave på nett. En e-postkampanje til tidligere 
medlemmer løftet salget av medlemskap i 
juni. Muligheten til både kjøp og fornyelse via 
nettbutikken har også bidratt positivt til salg 
gjennom resten av året.
Fra juni innførte Klubben faste innsalgsinsen-
tiver for både kjøp, fornyelse og verving av 
medlemmer. 

Utviklingsfondet

Totale midler plassert ved inngangen til 
2021 var 22mNOK. Totale midler var ved 
utgangen av året 21,9 millioner. 17,5mNOK 
var plassert i obligasjonsfondet Nordea 
Kreditt, med en avkastning gjennom året 
på 1,5 % (248kNOK). 3mNOK (tilsvarende 
innløsningsverdi) er plassert i KLP Aksje 
Global Indeks III, og har en urealisert 
avkastning siden 2015 på 97 % (2,9mNOK). 
1,3mNOK er plassert som bankinnskudd hos 
Sparesmart, til rentesats ved utløpet av 2020 
på 1,0 %. Tilført rente ved utløpet av året 
er 13kNOK. Det er benyttet 450kNOK fra 
denne plasseringen til kjøp av to kunstverk til 
Sal Merz. Det er videre plassert 182kNOK i 
bankinnskudd hos Nordea. 
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Organisasjonen

Ansatte

Ved utgangen av 2021 hadde kunstsen-
teret 25 fast ansatte i ordinære stillinger, 
tilsvarende 22,5 årsverk. Av de ansatte er 
16 kvinner og 9 menn. En ansatt har vært i 
permisjon gjennom hele året.  

I tillegg er det deltidsansatte i mindre still-
inger i butikk, omvisninger og Lab. Dette er 
stillingsandeler på 8 % – 12 %. Her er det 
15 ansatte, fordelt på 12 kvinner og 3 menn. 
Samlet utgjør disse 1,4 årsverk. 

Henie Onstad benytter innleid arbeidskraft 
i forbindelse med utstillingsskift og utstill-
ingsmontering, og for å dekke inn generell 
vaktplan i kunstsenterets åpningstid. Det har 
også vært innleid en vikar for en fødselsper-
misjon. 

Henie Onstad er organisert i fire avdelinger: 
Kunstfag, Kommunikasjon og marked, Drift 
og sikkerhet, og Administrasjon. Det er ikke 
rapportert om arbeidsulykker i 2020. 

Sykefraværet i 2021 var på 2,7 %. 

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 økono-
miske rammer og øvrige vilkår som gjelder. 
Styret avgjør alle saker som er av vesentlig 
betydning for stiftelsens drift. 

Ved utgangen av 2020 har Henie Onstads 
styre bestått av Marianne H. Blystad 
(styreleder), Vibecke Hverven (nestleder), 
Mikkel Bogh, Anders Nikki Schei, Sandra 
Qian Xiao, Frode Helgerud, Frode 
Bostadløkken og Morten Edvardsen. 

Det ble avholdt fem styremøter i 2021, 
hvorav ett var fellesmøte med stiftelsens 
representantskap. Flere av møtene har blitt 
avholdt digitalt, som følge av smittevern-
regler. 

Representantskapet 

Stiftelsen skal ha et representantskap på ni 
medlemmer. Representantskapet skal tjene 
som et rådgivende organ, og holdes løpende 
orientert om viktige spørsmål knyttet til 
kunstsenterets drift og økonomi. Henie 
Onstads representantskap hadde følgende 
sammensetning i 2021: Thilde M. Børsum 
(leder), Jon Halvor Stridsklev (nestleder), 
Aksel Aanesen, Tobias Langås Handeland, 
Bente Larsen, Tiril Schrøder, Peter Tornqvist, 
Eirik Bø og Wenche Margrethe Funderud 
Berg-Olsen.

Representantskapet har avholdt to møter i 
2021, hvorav det ene sammen med styret. 

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 2021 er satt opp under denne forutset-
ningen. Virksomheten forurenser i begrenset 
grad. Stiftelsen har som mål å være en 
arbeidsplass der det er full likestilling mellom 
kvinner og menn. Likestillingsarbeidet 
anses tilfredsstillende, og det er derfor ikke 
iverksatt eller planlagt ytterligere tiltak. Av 
stiftelsens 25 fast ansatte pr. 31.12.2021 var 
det 9 menn og 16 kvinner. 

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig 
bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finan-
sielle stilling og resultat. 
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Henie Onstad Kunstsenter / Foto: Ivar Kvaal
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Drift og Sikkerhet

Avdelingen drift og sikkerhet har ansvaret for 
områdene museumsteknikk og driftsteknisk. 
Avdelingen har ansvaret for at bygningen 
med uteområdet/skulpturpark og alle 
tekniske installasjoner fungerer til enhver tid. 
Videre skal avdelingen se til at alle områder 
både ute og inne er ryddige og presentable, 
og fremstår som innbydende for både ansatte 
og besøkende. Videre er avdelingen også 
ansvarlig for at sikkerheten er ivaretatt med 
hensyn til brann, innbrudd, tyveri, ansatte 
og besøkende, samt at gjeldene museale 
klimakrav blir oppfylt. Museumsteknikerne 
har ansvaret for å delta i planleggingen 
av og gjennomføre alle utstillingsskift, og 
håndtering av samlingen. 

Generelt

2021 ble også sterkt preget av korona-
pandemien med mye fokus på smittevern 
og rutiner for håndtering av besøkende og 
utleiearrangement. Avdelingen har mange 
praktiske oppgaver som må løses på huset, 
og bruk av hjemmekontor har vært svært 
begrenset, men allikevel blitt benyttet i noen 
grad.

Uteområde

Planene for det løpende vedlikehold i skulp-
turparken ble oppgradert og fulgt opp tettere 
med egen innleid arbeidskraft gjennom 
sommeren. På sensommeren ble Solskulptur 
av Arnold Haukeland rehabilitert med 
reparasjon og forsegling av fundamentet, og 
rens og maling av selve skulpturen. Maskin-
eriet som i sin tid roterte skulpturen med 
én omdreining pr. time, ble også vurdert. 
Konklusjonen ble at dette var for slitt, 
rustent og ødelagt og ikke mulig å reparere 
med tanke på ny drift. Det ble også gjort en 
tilstandsrapport av Multiconsult med tanke 
på sikkerhet for stabiliteten til den store 
skulpturen. Denne konkluderte med at den 
fortsatt står trygt på eksisterende fundament 

etter de tiltak som ble gjort i denne omgang. 
Betongfundamentet for Tandberg-skulpturen 
Uten tittel ble også rehabilitert med samme 
behandling som Solskulpturen.

Teknisk

Det har ikke vært utført noen store endringer 
eller utskiftninger på de tekniske anleggene 
i 2021. Mindre oppgraderinger har vært 
utført. På ventilasjonsanlegg 3620 (Storsalen 
med underetasje) ble fire befuktere koblet 
opp direkte til 400V-anlegget slik at vi kunne 
avvikle 2 stk. store omformere som har 
forsynt disse med strøm de siste to årene. 
Videre ble det byttet 1 stk. undersentral 
på anlegg 3610 (vestibyle, restaurant og 
underetasje med auditorium og møterom). 
Det ble også byttet kjøleaggregat og 
fordamper til et kjølerom i restaurantkjøk-
kenet. 

Bygning

Den største bygningsmessige begivenheten 
i 2021 var åpningen av det nye «Sonja-
rommet» etter en omfattende rehabilitering 
gjennom året. Rommet ble kledd med 
speilglass på alle flater, 3 stk. skjermer 
skjult bak glassene, betonggulvet frilagt og 
slipt, akustiske plater i himling, og det ble 
spesialbygget en stor glassmonter for visning 
av premier og andre rekvisitter fra Sonjas 
rikholdige liv. En del lysarmaturer ble skiftet 
i Labben, i tillegg til at rommet fikk noen nye 
malingsstrøk på utvalgte flater. Utover dette 
er det kun vedlikeholdsmessige arbeider som 
er utført.

Sikkerhet

Kunstsenteret fikk i ettertid tildelt midler 
fra en søknad i 2019, til innglassing av 
utvalgte verk. Tildelingen kom sent på året. 
Prosjektet videreføres i 2022. Det har vært 
avholdt to brannkurs/opplæring med til 
sammen 16 deltagere. Utover dette har det 
kun vært utført oppfølging og vedlikehold på 
eksisterende anlegg.
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M-tek

Året 2021 begynte med montering av kunst  
i den nye salen, Sal Merz. Deretter demon-
terte M-tek Nils Aslak Valkeapää i storsalen 
og Otobong Nkanga - Uncertain Where the 
Next Wind Blows i Prismasalene, som byttet 
av med Møllersamlingen og utstillingen 
Eksponert i Storsalen og samlingsutstillingen 
Oppgjørets time i Prismasalene. Utstillingen 
til Unge fotografer ble montert i fotolabben 
og viste resultatet etter årets unge fotografer-
program.

Rett over sommeren monterte M-tek den nye 
presentasjonen av Sonja Henie i nyrenoverte 
lokaler. Mot slutten av året demonterte M-tek 
Oppgjørets time og monterte utstillingen 
Guadalupe Maravilla - Sound Botánica for 
åpning i 2022. Deretter ble Eksponert 
demontert før ombygging av storsalen og 
klargjøring til montering av ny utstilling i 
2022.

Med dette har M-tek montert seks utstill-
inger, demontert fem utstillinger i tillegg til 
konserter og performance i sammenheng 
med utstillingsprogrammet for året. Utover 
utstillingsprogrammet har M-tek hatt en 
større gjennomgang av skulpturparken med 
blant annet kartlegging for konservering av 
Odd Tandbergs Uten tittel, (1985) og Bjørn 
Nørgaards Ragnarokk for 117. gang (1972).

M-tek har rigget opp og ned i sammenheng
med events, filminnspillinger og andre
arrangementer. Avdelingen har ellers fokusert
på orden og gode systemer for verktøy og
utstyrshåndtering i sammenheng med utstill-
ingsskift.

Bærekraft, miljø og klimatiltak

Henie Onstad arbeider for å imøtekomme 
FNs bærekraftsmål der det er hensikts-
messig for virksomheten.  I løpet av 2021 
har vi begynt implementeringen av dette 
med følgende prosjekter med tilhørende 
bærekraftsmål: 

I 2021 har pandemien gjort det mulig å 
arbeide frem en digital kurerløsning som 
fører til færre flyreiser. Henie Onstad har 
også gått inn for å lage Turtle Crates – 
ombyggingsbare kasser som kan gjenbrukes 
ved transport av kunst. Omfattende kontroll-
rutiner for ventilasjonsanleggene gir bespar-
elser på strømforbruk. (Bærekraftsmål nr. 12, 
ansvarlig forbruk og produksjon)

I samarbeid med Bærum kommune vil vi 
tilrettelegge for at alle får kjennskap til 
og mulighet til å oppleve kunst og kultur 
gjennom et bredt formidlingsprogram. (FNs 
bærekraftsmål 4 om lik rett til utdanning og 
tilgang til kunnskap). Innsikt er nøkkelen til å 
kunne bidra til å skape bærekraftig samfunn, 
og mål 4 omhandler at vi skal tilbys kvalitet 
i undervisningen. Henie Onstad vil bidra 
gjennom skoleprogram og ulike ungdomsak-
tiviteter til allsidig kulturell undervisning.

Utviklingen av et eget program for likestilling 
og mangfold der språk og holdninger til 
hverandre internt og eksternt står sentralt. 
(Bærekraftsmål nr 5, likestilling mellom 
kjønnene). 

I samarbeid med Bærum kommune tilret-
telegge for utvikling av lokalsamfunnet 
(Sandvika Sjøfront, mellom Sandvika 
og Høvikodden) (Bærekraftsmål nr. 11, 
bærekraftige samfunn). 

Tettere samarbeid med aktuelle aktører, både 
private og offentlige, for å styrke virkem-
idlene for å nå målene om å gjøre kunsten 
tilgjengelig for flere, (Bærekraftsmål nr. 17, 
samarbeid for å nå målene). Henie Onstad 
vil være aktive når det gjelder tiltak og ideer 
knyttet til å være med på å stoppe klimae-
ndringene. Formidlingen i utstillinger med 
dette temaet ansees å ha indirekte bidrag til 
mål 13. Kunsten som formidles til publikum i 
alle aldre, skaper i seg selv refleksjoner som 
ivaretar flere av FNs bærekraftsmål.
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