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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 internasjonalt fokus, samt arena 
for musikk og performance. Stiftelsen 
skal forvalte en samling av moderne 
kunst og samtidskunst. 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. Henie Onstad 

ble raskt et sted for den internasjonale 
samtidskunsten og den genreoverskridende 
performance og musikken, med en lang rekke 
legendariske kunstnere og prosjekter på 
plakaten gjennom historien. 

Kunstsenteret 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 
fotografi og nye medier. Andre sentrale 
programområder er likestilling i kunsten, 
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.

Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter
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Året oppsummert

Henie Onstad endte med et besøk på  
46 500 mot et budsjett på 105 000 på grunn 
av nasjonale og lokale nedstenginger, og 
publikums generelle usikkerhet i pandemien  
i 2020.

Henie Onstads aktivitetsresultat inkludert 
utviklingsfondet endte på kr -1.480.085 for 
2020. Totale inntekter viser kr 53.950.462, 
som er kr -2.268.149 lavere enn 2019. 

Tross to nedstenginger har kunstsenteret 
likevel klart å levere godt innhold til 
publikum, og det har vært satt søkelys 
på utvikling av digitale strategier og 
kommunikasjonsflater som har hjulpet i 
kommunikasjonen eksternt og internt.

2020 begynte med en knallsuksess. 2. januar 
kom over 800 deltagere på åpningen av 
Picasso 347 og Claude Monet og Bærum. 
Nesten 1600 gjestet Henie Onstad siste 
visningsdagen til Norsk dokumentarfotografi 
12. januar. Siste dag med The Great Monster 
Dada Show ble en fest med TVTV av Siri 
Hjorth og Pernille Mercury Lindstad, Ciel 
/ Sjel av Marthe Ramm Fortun, og konsert 
med When og 1500 besøkende. 9. februar 
fremførte Moon Relay et nytt verk i Studio.

Internasjonale kunstnerne tok turen til 
åpningen av New Vision - The Henie Onstad 
Triennial for Photography and New Media, en 
utstilling som tar pulsen på fotografi og nye 
medier i vår tid og som skal gjennomføres 
hvert tredje år. Utstillingen fikk stor omtale 
og ble behørig reklamert for blant annet 
gjennom et unikt samarbeid med Møller bil, 
der tre heldekorerte elbiler kunne benyttes av 
senterets ansatte. Henie Onstad retter en stor 
takk til støttespillerne i programmet Fotografi 
og nye medier. Uten et unikt privat/offentlig 
samarbeid, ville ikke programmet sett dagens 
lys. Henie Onstad rakk også å gjennomføre 
konserten med Fakethias, deltok på 
kunstmessen ARCO i Madrid med Lise 

Wilhelmsen Art Award Programme (LWAAP) 
og det ble brasiliansk dans ved Volmir 
Cordeiro på Henie Onstad. Covid-19 hadde 
så vidt begynt å spre seg i Europa. Allerede 
i midten av februar begynte kunstsenteret 
med smitteverntiltak, og det kom et dropp i 
besøkstall til tross for den meget populære 
utstillingen med Picassos erotiske tegninger. 
Den første nasjonale nedstengingen kom 
12. mars. Kunstsenteret stengte dørene på 

TVTV er kanskje en kabaret i tre episoder, Fortid, Nåtid, Fremtid, laget av Siri Hjorth 
og Pernille Mercury Lindstad. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstenter

Liveshow av Fakethias og Felix Schéele på Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Øystein 
Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Picasso 347 — 2020 startet med en knallsuksess. 
Foto: Calle Huth / Henie Onstad Kunstsenter
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uviss tid. Hva skal man gjøre når ens primære 
formål er få formidle kunst til publikum? 
Det tok ikke lang tid før kommunikasjon- 
og markedsavdelingen etablerte en helt 
ny plattform: Henie Onstad Art Channel. 
Kanalen har nådd ut til alle kontinenter og 
Henie Onstad ble løftet frem av New York 
Times som «ett av de smarteste museene i 
Europa». På plattformen publiseres artikler, 
og konserter og omvisninger i utstillinger 
strømmes. Til forskjell fra publisering 
på sosiale plattformer som Facebook og 
Instagram, gir Art Channel mulighet til å eie 
eget innhold, slippe mulig sensur, men også 
muligheten til å strømme innhold på høyt 
nivå. Med et lite team og stor entusiasme 
ble den redaksjonelle plattformen etablert 
med økonomisk støtte fra Fritt Ord og 
i partnerskap med ANTI og Feed. Den 
redaksjonelle plattformen videreføres og 
forsterkes i 2021 – da kunstsenteret ser at 
det er behov for å kunne kommunisere på 
flere plattformer post Covid. 

Henie Onstad hadde lagt et meget ambisiøst 
program for 2020, som skulle holde 
kunstsenteret på kartet i konkurranse med 
de store institusjonene i hovedstaden som 
skulle flytte inni nye bygg. Blant annet var 
utstillingen med den store kunstneren Niki 
de Saint Phalle planlagt for sommeren, 
og mye arbeid var lagt ned i forskning og 
utvikling av utstilling, katalog og formidling. 
Utstillingen hadde stort publikumspotensial 
og var en kostbar produksjon. På grunn av 
uvisshet rundt stengningen, ble utstillingen 
flyttet til februar 2021. Da pandemien viste 
seg å holde grepet, ble den flyttet ytterligere 

En heftig opplevelse for et ungt sinn i Sal Haaken kuratert av kunstneren og kuratoren
Elise Storsveen. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Art Channel sørget for at Henie Onstad fortsatte å formidle kunsten ut 
til publikum til tross for stengte dører.
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en gang til – denne gangen til høsten 2022. 
Kunstsenteret forhandlet med utlånere og 
kunstnere, og fikk forlenget New Visions slik 
at det var et program klart i Storsalen når 
kunstsenteret kunne åpne igjen. I tillegg ble 
det besluttet å avlyse sommerskolen, og en 
rekke barne- og ungdomsprogrammer ble 
kansellert. Kunstsenteret åpnet igjen etter 
den nasjonale nedstengingen og fortsatte 
med det justerte programmet i mai, men 
innenfor stramme smittevernregler. 

En heftig opplevelse for et ungt sinn i Sal 
Haaken, skarpt kuratert av kunstneren og 
kuratoren Elise Storsveen, åpnet den 19. mai 
med to utendørs arrangementer. I utstillingen 
som er planlagt å stå i tre år, settes samlingen 
i nytt lys, og mange arbeider som aldri eller 
sjeldent har vært vist, har blitt hentet frem.

Mellom rom var kunstsenterets aller første 
utstilling med Unge fotografer. Ungdommene 

tok regien sammen med Citrus, og for en fest 
det ble! Labben tilbød utendørsaktiviteter på 
søndager, kulturskolen startet opp igjen og 
formidlerne holdt omvisninger i utstillingene 
utover høsten. Så kom høsten med Den 
Molekylære Balletten som danset utendørs i 
august. 

Henie Onstad lanserte nye nettsider med 
digitalt utstillingsarkiv denne høsten. 
Her kan publikum bla seg gjennom unik 
dokumentasjon fra utstillinger og konserter 
som spenner over mer enn 50 år med 
aktivitet. Arkivet er en viktig kilde til 
informasjon om hvordan utstillingsbegrepet 
har endret seg over tid.

Artisten Susanna besøkte Henie Onstad og 
fremførte Baudelaires dikt i musikkform i 
slutten av september. 

Fra åpningen av Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš. Foto: Martine Hoff Jensen / Henie 
Onstad Kunstsenter

Fra åpningen av Mellom rom, Kunstsenterets aller første utstilling med Unge 
Fotografer. Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

Yayoi Kusama sin skulptur Pumkin er utlånt til Henie Onstad fra en privat samler. 
Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter
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I begynnelsen av oktober presenterte Henie 
Onstad en kampanje for likestilling i kunsten 
sammen med organisasjonen Equality Check. 
Rapporten viste blant annet at Henie Onstad 
kun har 14% verk av kvinner i samlingen. 
Kampanjen skapte mye diskusjon og debatt, 
og rapporten legger nå grunnlaget for en 
ny og større, tverrfaglig satsning på Henie 
Onstad, Likestilling i Kunsten. Fra senhøsten 
2021 ledes denne av seniorkurator ved 
kunstsenteret, Ana María Bresciani, 
som en av de store satsningsområdene. 
Likestillingsbegrepet inkluderer mangfold.

Henie Onstad fikk mulighet til å utvide 
presentasjonen av den verdensberømte, 
japanske kunstneren Yayoi Kusama med 
en stor skulptur, Pumpkin, som er et lengre 
deponi fra en privat samling. På denne måten 
styrker Henie Onstad sitt videre arbeid med 
private samlere og støttespillere. 

Smittetallene økte i Norge og tiltakene 
for å stanse smittespredningen ble stadig 
strengere. Oktober ble måneden for åpningen 
og presentasjonen av et stort stykke 
forskningsarbeid i utstillingen Nils-Aslak 
Valkeapää / Áillohaš, kuratert av Geir Tore 
Holm og Lars Mørch Finborud. Sara Marielle 
Gaup Beaska åpnet utstillingen, sammen 
med Sametingspresident Aili Keskitalo 
og kulturminister Abid Raja, for et meget 
begrenset publikum på femti deltakere. 
Åpningen ble strømmet for et entusiastisk 
publikum. 

Installasjonen Våre indre beist av Inghild 
Karlsen ble avduket 23. oktober. Kunstneren 
er en av de som var svært sentrale på 
åttitallet på kunstsenteret, men uten å bli 

Fra utstillingen Uncertain Where the Next Wind Blows. Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter

Installasjonen Våre indre beist av Inghild Karlsen. Foto: Christian Tunge / Henie 
Onstad Kunstsenter
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innkjøpt. Dette året avsluttes med at Henie 
Onstad har kjøpt og innlemmet verket i 
Henie Onstad-samlingen med midler fra 
innkjøpsordningen som ble etablert som et 
av flere koronatiltak. 

I starten av november kuraterte 
Kenneth Alme for fjerde året på rad en 
utstilling i møterom Onstad, IIII. Niko 
Valkeapää fremførte bestillingsverket Biekkas 
- I vinden, som det ble mulig å gjenoppleve 
på Art Channel 11. januar 2021. 

De ansatte stod på tå og så klare! 12. 
november skulle kunstsenteret åpne 
utstillingen Uncertain Where the Next Wind 
Blows med kunstneren Otobong Nkanga, 
den første mottageren av Lise Wilhelmsen 
Art Award. Men kvelden før fikk vi beskjed 
fra kommunen om å stenge ned, da Bærum 
bestemte seg for å følge Oslo. Henie Onstad 
gikk inn i andre nedstenging som varte ut 
året og vel så det. Nye forhandlinger med 
utlånere og en ny omprogrammering førte 
til at Uncertain Where the Next Wind Blows 
og Nils-Aslak Valkeapää ble forlenget til mai 
21, slik at Kunstsenteret sikret innhold å 
presentere ved en mulig gjenåpning. 

Mens alt dette har skjedd, har også 
registreringen av kunstsamlingen blitt 
gjennomgått, med mål om snart å kunne 
digitalisere presentasjonen av denne på nett. 
I kulissene har det vært hamret og banket 
og malt og pusset på kunstsenteret. Den 
nye Sal Merz skulle ha åpnet i 2020, men 
omstendighetene har ført til at den først 
åpner våren 2021.

Det har blitt gjort mange innkjøp av verk av 
kunstnere bosatt i Norge til Henie Onstad-
samlingen gjennom støtte av korona-midler. 
Henie Onstad Kunstsenter kjøpte inn verk av 
åtte norske kunstnere etter å ha mottatt 2 
millioner fra den nye stimuleringsordningen 
i 2020. De innkjøpte verkene er av 
kunstnerne Anna Daniell (f. 1978) fra 
Galleri Brandstrup, Espen Gleditsch (f. 
1983), Jorunn Hancke Øgstad (f. 1979) 

fra VI, VII, Lene Berg (f. 1965), Marianne 
Heier (f. 1969), Morten Andenæs (f. 
1979) fra Galleri Riis, Pedro Gómez-
Egaña (f. 1976) fra Zilberman Gallery og 
Sandra Mujinga (f. 1989) fra The Approach. 
I innkjøpsprosessen har Henie Onstads 
kuratorer vært på flere galleri- og studio-
besøk hos kunstnere bosatt i Norge. Vi har 
sett det som et poeng å stimulere ulike 

Inghild Karlsen, Synnøve Persen og ektefelle under åpningen av Nils-Aslak Valkeapää 
/ Áillohaš. Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

Pressevisning av New Visions. Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad 
Kunstsenter

Fullt hus under åpningen av Picasso 347. Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad 
Kunstsenter
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norske gallerier, samt å kjøpe kunst som 
har resonans til Henie Onstads kunstfaglige 
satsingsområder og samling. Innkjøpene er 
dermed begrunnet i museets arbeid med 
avantgarden, fotografi og nye medier, samt 
det abstrakte maleriet som står sentralt i 
Henie Onstad-samlingen. Med utgangspunkt 
i den tverrkunstneriske historien, har 
Henie Onstad også vært opptatt av å samle 
performance og flyktige kunstformer. 
Midlene har bidratt til økt aktivitet og bedre 
kontakt mellom kunstsenteret, kunstnere og 
gallerier. Vi monterte på rekordtid en mindre 
utstilling for å vise deler av innkjøpene til 
publikum kalt Kunst bak glasset. 

Også i 2020 har Henie Onstad mottatt midler 
fra Gaveforsterkningsordningen. Ordningen 
har som hensikt å stimulere til privat/offentlig 
samarbeid og er en viktig faktor få lykkes 
med å utvide finansieringen for kunstmuseer. 

Fremtidsutsikter

Henie Onstads aller viktigste støttespiller 
er publikum, og kunstsenteret er ingen ting 
uten deres entusiasme og engasjement for 
det som presenteres på Henie Onstad. Målet 
er å nå så mange som mulig med et allsidig 
og profesjonelt program. Profesjonalisering, 
kvalitet og engasjement ligger i bunn 
for Henie Onstads strategi i alle ledd av 
organisasjonen. Samarbeidet med Bærum 
kommune er svært godt i alle ledd, og 
sammen forvalter vi en nydelig skulpturpark 
på Høvikodden. Samhandling er nøkkelen til 
å lykkes med å holde Henie Onstad aktuell 
for kommunens innbyggere.

Økte kostnader for frakt, forsikring og 
leiekostnader for utstillinger internasjonalt, 
samt et ustabilt marked internasjonalt, gjør 
at kunstsenteret er helt avhengige av støtte 
fra private aktører og næringslivet for å 
videreføre det ambisjonsnivå som er lagt. 
Her har Henie Onstad lykkes relativt bra, 
men vil utvikle flere samarbeidsprogrammer. 
Ordningen med gaveforsterkning har bidratt 
svært positivt som drivkraft for institusjonen. 

Per i dag er Henie Onstad helt avhengig 
av å utløse gaveforsterkning for å kunne 
gjennomføre våre programmer. 

Over flere år har den offentlige tilskuddene 
til Henie Onstad Kunstsenter vært lavere 
enn pris og lønnsveksten. I et langsiktig 
perspektiv er denne utviklingen utfordrende. 
Dersom offentligheten ønsker institusjoner 
i Norge som leverer på høyt internasjonalt 
nivå, må også den offentlige støtten øke, slik 
at vi kan være med å konkurrere i et norsk 
og internasjonalt kunstliv. I lys av hvilke 
støtteordninger som kommer andre og 
lignende institusjoner til del, etterspør styret 
økte bevilgninger til kunstsenteret for å dekke 
kostnadene til dette formålet. Årene som 
kommer vil vise hvilke nye samarbeider og 
rammer for arbeid som kan etableres, og ikke 
minst møter kunstsenteret post pandemi, 
med større økonomisk usikkerhet. 

Henie Onstad Kunstsenters 
utstillingsprogram skal fortsette å veksle 
mellom utstillinger med bred appell og 
utstillinger der intensjonen enten er å skrive 
kunsthistorie på nytt, eller å bidra med 
ny kunnskap eller nye utstillingsformater. 
Søkelys på likestilling og mangfold står sterkt 
i årene fremover og vil være et perspektiv 
som angår alle deler av organisasjonen, 
internt som eksternt. Samtidig skal 
vi fremover arbeide med å innlemme 
musikkprogrammet og utstillingsprogrammet 
enda tettere. Dette er i tråd med Henie 
Onstad Kunstsenters tverrkunstneriske 
historie, formål og langsiktige strategi. 

14



Henie Onstad har utviklet og presentert syv 
utstillinger i 2020. Flere av utstillingen har 
blitt stengt grunnet Covid-19. Den store 
satsingen Niki de Saint Phalle har blitt flyttet 
hele to ganger grunnet pandemien, og er nå 
lagt inn i programmet høsten 2022. 

Utstillinger

Picasso 347

New Visions - The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media

Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš

Claude Monet og Bærum

En heftig opplevelse for et ungt sinn

Otobong Nkanga - Uncertain Where the Next Wind Blows

15



Sal Haaken 
02.01–03.05

Utstillingen hentet navnet sitt fra en serie grafiske verker Pablo Picasso 
(1881–1973) produserte i et forrykende tempo i sitt 87. år. Suite 347 
er sjelden blitt vist i sin helhet og har tidligere blitt sensurert på grunn 
av det erotiske innholdet i serien. Suiten ble lånt av Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og designs og utstillingen reise videre til KODE i 
Bergen. Utstillingen var stengt deler av perioden grunnet Covid-19.

Foto: Calle Huth / Henie Onstad Kunstsenter

Picasso 347

16



Sal Haaken 
02.01–23.08

125 års jubileum for Monets besøk i Bærum ble markert med en 
miniutstilling av Monet, hvor hele fem originalverk med Bærums-
motiver stilles ut. Utstillingen ble gjort mulig gjennom innlån fra 
Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design, samt private utlånere. Dokumentarfilmen «Jeg vil det umulige», 
om Monet og Norge, ble vist samtidig med utstillingen. 

Claude Monet, Kolsåstoppen, 1895. Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Claude Monet og Bærum
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Storsalen og Prismasalene
21.02–13.09

Utstillingen var første utgave av Henie Onstads nyetablerte 
fototriennale, kuratert av Susanne Østby Sæther i samarbeid med 
Behzad Farazollahi og Christian Tunge fra det kunstnerdrevne 
fotogalleriet MELK. Triennalen inkluderte eksperimentelle, fotografiske 
verk av 31 norske og internasjonale kunstnere, hvorav majoriteten 
var nye og flere produsert spesifikt for anledningen. Utstillingen ble 
forlenget over sommeren, men var deler av perioden stengt grunnet 
Covid-19. 

New Visions - The Henie Onstad Triennial  
for Photography and New Media

Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter
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Flyttet til 2022

Niki de Saint Phalle (1930–2002) var en pioner i sin tid som brøt 
grensene for hva en kvinne kunne mene og gjøre i offentligheten. 
Utstillingen tar for seg de viktigste tematiske periodene i 
kunstnerskapet. Den viser de første oljemaleriene og Saint Phalles 
arbeid med assemblager på slutten av 1950-tallet før vi inviteres inn i 
hennes berømte skyte-malerier. Utstillingen presenteres også hennes 
«hvite periode», og de mange og ulike skulpturene av kvinner i alle 
farger og fasonger, såkalte Nanaer. Den tar også for seg Saint Phalle 
som muse for motegiganten Dior, samt hennes interesse for film og 
teater, og vier plass til hennes arbeid i offentlig rom som kulminerer i 
den store Tarot-hagen i Toscana, som hun arbeidet med fram til sin død. 

Niki de Saint Phalle
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Sal Haaken
19.06.2020–3.04.2023

Elise Storsveen (1969–) er en norsk kunstner som arbeider med 
monumentale tekstiler og collage. Storsveen bruker utstillingen til å 
påpeke mangelen på en permanent presentasjon av samtidskunst 
i Norge. Utstillingen er todelt. Den første delen, viser i hovedsak 
nordisk billedkunst fra 1950 til i dag, både maleri, skulptur, fotografi 
og tegning. Den inkluderer både abstrakt kunst og mer sosialt 
orienterte kunstverk av yngre generasjoner. Den andre delen, 
inneholder papirarbeider som plakater, grafikk og kunstnerbøker. 
Særlig har Storsveen gravd dypt i Henie Onstads grafikk- og 
kunstnerboksamling, og noe av dette vises for første gang. To store 
verk av Inghild Karlsen ble montert i utstillingen. Storsveen har også 
produsert en fanzine med arkiv materiale til utstillingen. Denne 
inkluderes i Henie Onstads bok It Must Out - Making Exhibition Since 
1968 (se publikasjoner). 

En heftig opplevelse for et ungt sinn

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
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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 Covid-19. Den ble derfor forlenget et godt stykke inn i 
2021. 

Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
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Prisma-salene
13.11.2020–23.05.2021

Otobong Nkanga (f. 1974, Kano, Nigeria) er den første mottakeren av 
Lise Wilhelmsen Art Award. Nkanga bor og virker i Antwerpen, Belgia. 
Hennes kunstpraksis inkluderer tegning, installasjon, tekstilarbeid, 
fotografi, skulptur og performance. Nkanga utforsker kompleksiteten 
i menneskets påvirkning og tilstedeværelse i naturen og i den globale 
økonomien. Utstillingen skulle åpne 13. november 2020, noe som 
aldri skjedde grunnet Covid-19. Den ble derfor forlenget et godt 
stykke inn i 2021. 

Otobong Nkanga - Uncertain 
Where the Next Wind Blows

Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter
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Kunstfaglig avdeling planlegger og produserer et 
tverrfaglig kunstfaglig program i samarbeid med 
Henie Onstads øvrige stab. Dette programmet 
består av 5–7 utstillinger, et musikk/dans og 
performance program og et formidlingsprogram. 
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 
institusjonens utstillings- og arrangementsarkiv, 
samt Sonja-Henie arkivet og «Artists book» 
samlingen. Avdelingen har konserveringsansvar 
for verkene i skulpturparken i samarbeid med 
Henie Onstads drifts- og sikkerhetsavdeling. Under 
formidlingsprogrammet har avdelingen ansvar 
for Labben, DKS, skoler, og det faglige innholdet i 
omvisningstilbudet og andre familiearrangementer, 
samt Henie Onstads ungdomsprogrammer. 

Kunstfag
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Musikk

På tross av Covid-19 og flere avlysninger 
og utsettelser har det likevel i perioder vært 
høy aktivitet på musikkfronten ved Henie 
Onstad i 2020. Programmet bestod også i 
år av et bredt spekter musikalske sjangre 
i tillegg til dans og performance. Flere 
av produksjonene var tverrkunstneriske 
konsertforestillinger eller audio/video-
verk. åtte av disse var urfremføringer eller 
bestod av musikk/verk laget spesielt for 
anledningen. Målet om et mer integrert 
musikk- og utstillingsprogram ble videreført 
gjennom musikalske sideprogrammer til 
utstillingene New Visions og Nils-Aslak 
Valkeapää/Áillohaš.

Henie Onstad Art Channel

Henie Onstad Art Channel ble startet da 
Henie Onstad stengte dørene i mars 2020. 
Der publiserte vi blant annet konsertvideoer 
fra arkivet som ikke er blitt vist offentlig før. 
Musikkurator sto for utvalg, tilretteleggelse 
og videointroduksjoner. 

Hovedvekten av konsertene som ble 
presentert var fra de siste ti årene, med 
et dykk tilbake til 1969: Ulver, Lindstrøm, 
Gunhild Mathea Olaussen «Resonans», 
When, Moon Relay med Anthony Barratt 
og Espen Friberg, Pyramiden med Lars 
Vaular, Kjetil Møster, Jørgen Træen og Kyrre 
Heldal Karlsen, Marcela Lucatelli, Karheinz 
Stockhausen, Famlende Forsøk, Spunk, 
Masselys/Christopher Nielsen/Matt Willis-
Jones, Ensemble neoN & Oren Ambarchi, 
Nurse With Wound, TCF og Sara Marielle 
Gaup Beaska med Andreas Gundersen.
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JANUAR

↓ Mari Samuelsen og Gunnar 
Flagstad (Picasso 347 

utstillingsåpning)

↓ When (urfremføring, finissage 
The Great Monster Dada Show)

FEBRUAR

↓ Moon Relay og 
videokunstnerne Anthony Barratt 
og Espen Friberg (urfremføring)

↓ FAKETHIAS og videokunstner 
Felix Schéele 

(sideprogram New Visions)

MARS

↓ Volmir Cordeiro «Street» 
(dans/performance)

TCF (avlyst, urfremføring, 
sideprogram New Visions)

APRIL

Heida Johannesdottir og Anja 
Lauvdal «Atlantis-trilogien» 

(avlyst, urfremføring)

JUNI 

↓ Anja Lauvdal og Selma 
French Bolstad, DJ Lila Gold 

↓ Skadedyr Miniatyr - Anja 
Lauvdal, Ina Sagstuen og Ida 

Løvli, DJ Lila Gold (2 konserter 
til utstillingsåpningen En heftig 

opplevelse for et ungt sinn)

Rosalind Goldberg “The Field” 
(avlyst, dans og urfremføring)

St. Hans-arrangement med 
konsert (avlyst). 

AUGUST

↓ Studio ^O^ og Ny Høvik Ballett 
Den Molekylære Balletten (dans i 

Skulpturparken)

Mari Boine Trio ( avlyst)

SEPTEMBER

↓ TCF (urfremføring, samarbeid 
med Ultimafestivalen)

Susanna Wallumrød med Stina 
Moltu Baudelaire & Piano 

(urfremføring)

OKTOBER

↓ Sara Marielle Gaup Beaska 
med Andreas Gundersen 

(utstillingsåpning Nils-Aslak 
Valkeapää/Áillohaš)

NOVEMBER

↓ Niko Valkeapää Biekkas/I 
vinden (urfremføring, 

sideprogram Nils-Aslak 
Valkeapää/Áillohaš)

Oddrun Lilja Trio (avlyst, 
utstillingsåpning Otobong 

Nkanga - Uncertain Where the 
Next Wind Blows)

Kajsa Balto (avlyst, sideprogram 
Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš)

Mari Boine Trio (avlyst, 
sideprogram Nils-Aslak 

Valkeapää/Áillohaš)
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Seminarer og andre 
arrangementer

I åpningshelgen for New Visions (lørdag 
22.02.2020) arrangerte kuratorene en todelt 
kunstnerstyrt omvisning i utstillingen, der 
følgende kunstnere deltok: Lucile Boiron, 
Espen Gleditsch, Hannah Whitaker, Maya 
Rochat, Lucas Blalock, Andrea Grützner, Sara 
VanderBeek, Morten Andenæs og Torbjørn 
Rødland. Kunstnerne presenterte selv egne 
arbeider foran publikum i salene. 

 Lucas Blalock. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
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Publikasjoner

Henie Onstad fortsetter sitt arbeid med å 
produsere omfattende utstillingskatalaoger 
til utstillingene, der vi søker internasjonal 
distribusjon. Særlig et omfattende arbeid 
i 2020 var utstillingskatalogen med Nils-
Aslak Valkeapää/Áillohaš som inneholder 
flere nyskrevne tekster og blikk på dette 
rike kunstnerskapet. Et større arbeid har 
også vært utgivelsen om Henie Onstads 
utstillingshistorikk - It Must Out—Making 
Exhibitions Since 1968.

Why Photography? 
SKIRA EDITORE 

I forbindelse med fototriennalen utga Henie 
Onstad i samarbeid med MELK publikasjonen 
Why Photography? på forlaget Skira Editore. 
Boken inkluderer intervjuer med alle 31 
deltagende kunstnere, og innledende essays 
av Brian Sholis og Susanne Østby Sæther. 
Redaktører er Behzad Farazollahi, Bjarne 
Bare og Christian Tunge.

Niki de Saint Phalle
KONTUR FORLAG 
OG THAMES & HUDSON 

Utstillingskatalog

Denne omfattende katalogen følger 
utstillingen med Niki de Saint Phalle og 
presenterer flere nye tekster om ulike deler 
av denne kunstnerpionerens kunstnerskap, 
som hennes feministiske engasjement, arbeid 
med kunst i offentlig rom og rolle som muse
for Dior. Redaktør er Caroline Ugelstad. 

Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš
HENIE ONSTAD KUNSTSENTER 
OG NORDNORSK KUNSTMUSEUM

Utstillingskatalog 

Boken som følger utstillingen viser frem 
bredden i Valkeapääs omfattende livsverk, 
og inneholder tekster av Sigbjørn Skåden, 
Harald Gaski, Marjut Aikio, Lars Mørch 
Finborud, Geir Tore Holm, Elin Már Øyen 
Vister, Kristina Utsi, Joar Nango, Astrid 
Fadnes, Åsa Simma og Lise Dahl. Redaktører 
er Lars Mørch Finborud og Geir Tore Holm. 
 

It Must Out 
—Making Exhibitions Since 1968
HENIE ONSTAD KUNSTSENTER

Boken samler tekster om Henie Onstads 
utstillingshistorikk fra 1968 til 2002. 
Tekstene er produsert av eksterne kuratorer 
og skribenter som ble invitert til et residency 
på senteret (A Pendaflex for the Future 
2015–2018) der oppgaven var å research 
Henie Onstads utstillingsarkiv og produsere 
en tekst. Bidragsytere er Biljana Ciric, Cora 
Fisher, Robin Lynch, Amanda Parmer, Anca 
Rujoiu, Nicole Smythe-Johnson, Tommaso 
Speretta, Elise Storsveen og Raluca Voinea. 
Redaktør er Ana María Bresciani. 
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Forskning

Fagfellevurdert forskning

Susanne Østby Sæther var, sammen 
med Synne T. Bull, redaktør for den 
fagfellevurderte antologien Screen Space 
Reconfigured, som utkom på Amsterdam 
University Press i juni 2020. Antologien 
inkluderer kapitler av 11 ledende 
internasjonale forskere, og tar for seg 
nye estetiske konvensjoner og teknikker 
for fremstilling av rom på tvers av vår 
tids skjermkultur. I tillegg til å skrive en 
introduksjon til boken bidro Sæther med 
kapittelet «Touch/Space: The Haptic in 21st 
Centruy Video Art». Boken er publisert i 
papirformat og som «open access»:  
https://www.jstor.org/stable/j.ctv12pnt9c

Sæther var også del av forskningsgruppen 
Medieestetikk, tilknyttet Institutt for medier 
og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo 
og som ledes av professor Liv Hausken. 
Videre deltok hun med en presentasjon 
på symposiet Kolonisering, klimakrise og 
nye teknologier: Et seminar om teorier 
og metoder for en fotografisk bildekultur 
i forandring, organisert av Universitetet i 
Tromsø 19. og 20. november. Symposiets 
la grunnlaget for videreutvikling til et mer 
formalisert nordisk nettverk av fotoforskere 
og -kuratorer. 

Caroline Ugelstad og Susanne Østby Sæther 
mottok i mai 2020 støtte fra Kulturrådet 
til utvikling av to forskningsartikler som 
adresserer ulike kunstmuseers digitale 
program under nedstengingen av samfunnet 
våren 2020. Artiklene skal inngå i en antologi 
som samler bidrag produsert som del av 
Kulturrådets forskningssatsing «Digital kultur, 
estetiske praksiser». I september deltok 
Ugelstad og Sæther på et fagseminar på 
Voksenåsen i regi av satsingen. 
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Praksisbasert forskning og 
annet forskningsrelatert 
arbeid

Henie Onstad Kunstsenters 
utstillingshistorikk 

Et omfattende prosjekt der ulike aktører 
har studert og skrevet om Henie Onstads 
utstillingshistorikk. Resulterer i boka It must 
Out – Making Exhibitions since 1968 nevnt 
oven for. Prosjektet har vært drevet av Ana 
María Bresciani. 

Ordbank

Ordbank er et mer praksisbasert 
undervisningsprosjekt i samarbeid med 
Institutt for estetiske fag ved Oslo Met. 
Prosjektet drives av Henie Onstads 
formidlingsleder Camilla Sune. Teoretisk 
bygger prosjektet på litteraturviteren 
Raymond Williams bok Keywords. På Henie 
Onstad foretar studentene et feltarbeid i 
form av egne observasjoner i kunstsenterets 
utstillinger samtidig som studentene gjør 
publikumsundersøkelser gjennom et 
spørreskjema. Ordbanken arbeides med 
fordi den gir oss et verktøy til hvordan vi kan 
forbedre og treffe besøkende mer presist 
med vår formidling. Vi bruker ordbanken 
i forberedelsene av våre omvisnings- og 
formidlingstilbud, og i en generell utforskning 
av språket vi bruker om kunst. 
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Kunstsamlingen

Henie Onstad Kunstsenters samling er 
relativt stabil med få nyervervelser. Slutten 
av 2020 ble et unntak da Henie Onstad 
som flere andre museer i Norge mottok 
stimuleringsmidler øremerket norske 
nålevende kunstnere. Over disse midlene 
kjøpte Henie Onstad åtte kunstnere 
med relevans for museet arbeid med 
avantgarden, fotografi og nye medier og 
det abstrakte maleriet. Henie Onstad 
arbeider med å gjennomgå registrert 
materiale i Primus opp mot overgang til nytt 
samlingsforvaltningssystem som er mer 
fleksibelt og kan tilgjengeliggjøre samlingen 
på nett. Dette har vært en prioritert oppgave 
i 2020. 

Samlingen, inkludert deponerte verk, 
oppbevares i egne magasiner med 
museumsstandard. En gruppe skulpturer 
vises permanent ute i parken. Henie 
Onstad fortsetter det viktige samarbeidet 
med Sparebankstiftelsen der det bygges 
en samling rundt Kurt Schwitters og hans 
kollegaer som fra 2021 skal vises i en ny sal. 

Nye deponier tilkommet 2020 
 
• Aars Commision Series:  

Sara Cwynar – 96 pictures of Sophie, 1,2 
and 3, 2019 

• Privat eie - Yayoi Kusama, PUMPKIN, 
2016 

Deposita til Henie Onstad som fortsatte 
i 2020 

• Sparebankstiftelsen DNB  

• Akershus / Viken Fylkeskommune  
– Arne Ekeland  

• Arnold Haukeland – 2 skulpturer er 
deponert og plassert inne og ute i 
skulpturparken (6 er solgt av et deponi  
på originalt 8 skulpturer) 

• Erling Nebys samling. Deler av Erling 
Nebys samling - 89 verk - vil være 
deponert ved Henie Onstad for perioden 
2014–2024 

Marianne Heier, Dinosaur, 2018. Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter 
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Gaver og innkjøp 2020 

• Zdenka Rusova, Vår, 2019 
• Zdenka Rusova, Vår, 2019 
• Zdenka Rusova, Vår, 2019 
• Zdenka Rusova, Landskap, 2008 
• Zdenka Rusova, Landskap, 2015 
• Zdenka Rusova, Landskap, 2016 
• Zdenka Rusova, Landskap, 2016 
• Carmen Winant, I, too, overflow, 2020 
• Espen Gleditsch, Kuoros of Tenea, 2017 
• Espen Gleditsch, Young Man in the First 

Trojan War, 2017 
• Espen Gleditsch, Aphrodite of Knidos, 

2017 
• Espen Gleditsch, Athlete, 2017 
• Espen Gleditsch, Palazzo della, Civiltà 

Italiana #3, 2017 
• Espen Gleditsch, Drunken Satyr, 2017 
• Espen Gleditsch, The Belvedoro Torso, 

2017 
• Espen Gleditsch, The dying King 

Laomedon, 2017 
• Morten Andenæs, You said I was, 2020 
• Pedro Gómez-Egaña, 23:52, 2019 
• Anna Daniell, Emma & William, 2018 
• Marianne Heier, The Guest, 2015 

• Marianne Heier, Dinosaur, 2018 
• Jorunn Hancke Øgstad, Untitled, 2020 
• Jorunn Hancke Øgstad, Untitled, 2020 

(donasjon) 
• Lene Berg, Shaving the baronesse, 2010 
• Sandra Mujinga, Flo, 2019

LWAAP

• Otobong Nkanga, Revelations, 2020 

Utlån fra samlingen i 2020

Langtidsutlån  

• Sonja Henies OL-medalje fra 1936 er 
utlånt til Norges Olympiske Museum på 
Lillehammer i perioden 2015–2020.  
 

• HOK har et samarbeid med Fondet for 
dansk-norsk samarbeid som er eier og 
driver av Lysebu Hotell i Oslo. Et utvalg  
på 150 kunstverk vises på Lysebu. 

Morten Andenæs, You said I was, 2020, Henie Onstad-samlingen
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Institusjon Utlånte verk Periode

Scandinavia House, 
New York 

Verk fra Erling Nebys 
samling 

Olle Bærtling, 
• ARASA, 1963 
• HATAMAKI, 1962 
• REBA, 1965 

Paul Brand 
• Magic Square, 2004 

Lars Erik Falk 
• Modulskulptur E16, 2000 

Robert Jacobsen 
• No 212, 1952 

Arne Malmedal 
• Untitled, 2009 

Richard Mortensen 
• Cuer de Carre,1977 

Paul Osipow 
• Katherine, 1988 

Bjørn Ransve 
• 4 Black forms, 1991 

10.10.19– 
28.02.20

Sørlandet 
Kunstmuseum 

Det Kongelige Hoff 

Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia

Sørlandet 
Kunstmuseum 

Skøytemuseet, 
Sonja Henie Ishall 

Pablo Picasso 
• Femme assise dans un fauteuil, 

1941, 73 × 60 cm 

K20 
• Kunstsammlung
• Nordrhein - Westfalen 

• Zdenka Rusova – 78 verk

Edvard Munch 
• Vampyr II, 1895/1902

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

Gunnar S. Gundersen 
• Dans, 1968 
• Sfære, 1968 

Sonja Henie 
• Skøyte, u.d 

07.12.19–
01.03.20 

15.02.20–
26.07.20 

04.07.20–
17.01.21 

07.05.20–
17.05.21 

03.09.20–
24.01.21 

03.09.20–
24.01.21 
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Henie Onstads kommunikasjon skal være åpen 
og sørge for at Henie Onstad fremstår som 
enhetlig og troverdig i alle de ulike flatene og 
mediene kunstsenteret kommuniserer gjennom. 
Markedsarbeidet skal sørge for at programmet på 
Henie Onstad når sine mål i forhold til publikumstall 
og synlighet. I tillegg skal de styrke merkevaren 
og bidra til at kunstsenteret når ut til definerte 
publikumssegment. 

Avdelingen har ansvar for alt markeds- og 
kommunikasjonsmateriell fra Henie Onstad i tillegg 
til designprofil, nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, 
kampanjer og Henie Onstad Art Channel. Arbeidet 
i avdelingen skal bidra til at kunstsenteret når sine 
overordnede mål. 

2020 har vært et svært spesielt år, og under 
nedstengingen som trådte i kraft for første gang 12. 
mars 2020, tok avdelingen initiativ til en ny form 
for digital formidling av kunst gjennom plattformen 
Henie Onstad Art Channel. I tillegg har avdelingen 
jobbet konsekvent og pågående med å holde 
dialogen med publikum gjennom redaksjonelle 
saker i eksterne medier, egne poster, innhold og 
innlegg i sosiale medier i tillegg til streaming av 
arrangementer og videopresentasjoner.

Kommunikasjon 
og marked
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Redaksjonell omtale

Henie Onstad har blitt omtalt i 1970 
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. 1230 saker har vært 
fra Norden, mens 324 har vært fra Nord-
Amerika og 129 fra Sentral- og Øst-Europa.
Den redaksjonelle dekningen var høyere 
våren enn høsten 2020, hvor nedstengingen 
ikke har gitt tilsvarende saker å dekke.

Markedskampanjer

Kunstsenteret kjørte en stor 
markedskampanje for utstillingen Picasso 
347. Med utendørs Ad Shells i Oslo og 
Bærum, en stor animasjon på Nasjonalteatret 
stasjon og betalte kampanjer i sosiale medier 
tiltrakk utstillingen et stort publikum, til den 
måtte stenge ned 12. mars.

Resten av året har de store utendørs 
kampanjene blitt satt på hold, mens mindre 

kampanjer i sosiale medier har blitt kjørt for 
å fremme aktivitet i nettbutikk, Art Channel 
og generell synlighet for Henie Onstad 
Kunstsenter og Høvikodden. Kunstsenteret 
har oppretthold sin annonsering på LISTEN 
i tillegg til digitale kampanjer i VG og i 
Aftenposten i tilknytning til høstens utstilling 
Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš.

Sosiale medier

Kunstsenteret har økt sin følgerskare 
på Facebook og Instagram i 2020. På 
førstnevnte har Henie Onstads offisielle side 
30 700 følgere, mens på hovedkontoen  
@henieonstad på Instagram har 
kunstsenteret 26 100 følgere. I tillegg har  
@henieonstadfoto og @henieonstad_
butikken henholdsvis 2900 og 1350 
følgere. Ved Henie Onstads nye 
fotosatsning, triennalen New Visions, ble 
@henieonstadfoto brukt til presentere 
arbeid og små intervjuer med de deltagende 
fotografene. Under første runde med 
talentprogrammet Unge fotografer fikk 
deltagerne i én uke hver i sommermånedene 
presentere seg selv og arbeidet sitt.  

Uttak fra kampanjen for New Visions
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@henieonstad ble også benyttet for en 
direktesendt samtale mellom Otobong 
Nkanga, direktør Tone Hansen og Carolyn 
Christov-Bakargiev ved Castello di Rivoli 
i juli. For å tilrettelegge for publiseringer 
på de tre kontoene på Instagram benytter 
kunstsenteret seg av verktøyet Later. Dette 
muliggjør også bruk av linkinbio, som gjør det 
lettere å knytte poster opp mot for eksempler 
artikler på nettsiden og salg av billetter. 
Instagram og Facebook har også blitt brukt til 
å spre promo- og aftermovies fra konserter 
ved kunstsenteret. Facebook har blitt brukt 
for å promotere kommende videolanseringer 
på Henie Onstad Art Channel ved å lage 
egne eventer for disse. Her er en utfordring 
at det ofte dukker opp mye spam med falske 
videolenker. Facebook har også blitt benyttet 
til å sende direkte fra åpningsarrangement på 
Henie Onstad med en profesjonell videorigg. 

Nye nettsider

Arbeidet med å konseptualisere og skape 
innhold og brukerinnsikt knyttet til senterets 
nye nettsider har pågått siden 2018. 2020 
ble året sidene fant sin form og etter et 

intermesso under den første nedstengingen 
hvor den nye digitale plattformen Henie 
Onstad Art Channel ble skapt, ble de nye 
sidene lansert i september 2020.

I 2020 har hok.no hatt 130.000 unike 
brukere fordelt over 181.000 økter. Tiden 
før nedstenging av senteret hadde flere 
besøk enn etter. Lansering av nye nettsider 
i september 2020 bidro likevel til en topp i 
antall besøk og slipp av digitale strømmer på 
Art Channel har ført til økt trafikk.

Henie Onstad lanserte nye nettsider i 2020. Illustrasjonsfoto: ANTI

Henie Onstad lanserte nye nettsider i 2020. Illustrasjonsfoto: ANTI
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Henie Onstad Art Channel

Med følgende opprop lanserte Henie Onstad 
en ny kanal for kunstformidling 26. mars 
2020: 

“We know the importance of art – 
especially in difficult times. Shutting down 
will never be an alternative. Because of 
the corona crisis, new digital ways of 
presenting art are more relevant than ever. 
As a museum we keep our promise to the 
public: to keep on presenting art. We have 
asked artists, partners and audiences how 
the museum can present a curated artistic 
program with high quality. Important 
messages are: Take care of the artist. 
Never conflate commercial values with 
the work itself. Value the entire ecosystem 
of the art world. Pay for work. Encourage 
the audience to focus on the work and the 
experience itself. 

With this in mind, we decided to build 
a new non-commercial digital platform. 
At Henie Onstad Art Channel we will 
stream hidden gems from the archive 

every Thursday at 8pm CET, available 
for our audience one week at a time. 
Most audiovisual works presented have 
originally been commissioned by the Art 
Center and we will keep on working to 
create more and new work. In addition 
you find online guided tours from the 
temporarily closed exhibitions at the 
museum. With this site we will contribute 
with our love, passion and belief in art and 
we hope you will enjoy it, just as much as 
we do.”

Hver uke under nedstengingen har senteret 
publisert klipp fra arkivet. Disse konsertene 
ble relansert på kanalen med digitale 
introduksjoner:

• Ulver
• Lindstrøm
• Gunhild Mathea Olaussen
• When
• Moon Relay
• Joseph Beuys
• Pyramiden
• Marcela Lucatelli
• Yoko Ono

Screenshots fra Henie Onstad Art Channel. Illustrasjonsfoto: ANTI
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• TVTV # 1
• TVTV # 2
• TVTV # 3
• Stockhausen
• Famlende Forsøk
• Spunk
• Masselys + Christopher Nielsen +  

Matt Willis-Jones
• Ensemble neoN & Oren Ambarchi

I tillegg har Art Channel presentert filmede 
omvisninger fra New Visions (en serie med 
fem ulike filmer), omvisning i skulpturparken 
i anledning 100-års jubileet til Haukeland, 
presentasjon av Picasso 347 og The Great 
Monster Dada Show. Kanalen har hatt besøk 
fra fem kontinenter og fått både internasjonal 
og nasjonal redaksjonell oppmerksomhet. 
Etter at den nye nettsiden ble lansert har Art 
Channel blitt innlemmet i den nye siden.

Familiedager

Som et resultat av koronapandemien ble 
årets planlagte familiedag avlyst. For å holde 
dialogen og tilby oppgaver til familier, har 
«gjør-det-selv» oppgaver blitt publisert på 
nett med tilhørende utsendelser i nyhetsbrev.

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. 2020 
ble året som startet sterkt med tett pakkede 
åpninger av Picasso 347, Claude Monet og 
Bærum og New Visions, men endte med 
en rekke avlysninger og arrangementer 
som måtte fordeles over flere dager for 
å kunne gjennomføres med tanke på 
smittereduserende retningslinjer. Åpningen 
av Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš i november 
ble gjennomført med kun et knippe inviterte 
og overført til Facebook via direkte-stream.

Nyhetsbrev

Kunstsenteret har sendt ut månedlige 
nyhetsbrev til abonnenter og Klubben. Disse 
har inneholdt informasjon om kommende 
arrangementer, nye utstillinger og andre 
nyheter som gjelder kunstsenteret. Spalten 
Fra arkivet har også blitt videreført fra 2019, 
og blitt koblet på det digitaliserte fotoarkivet 
på den nye nettsiden. Disse postene har også 
blitt i noen utvalg gjenpostet i sosiale medier 
og knyttet seg opp mot aktualitetsknagger 
der det har latt seg gjøre. Nyhetsbrevene 
har også gitt oversikt over kommende 
arrangement på Henie Onstad Art Channel, 
som ble lansert som en egen plattform 
under første nedstengingsperiode grunnet 
Covid-19 i mars. Da denne ble bygget inn 
som en egen underside på den nye nettsiden, 
har nyhetsbrevet blitt brukt til å informere 
om videoer og artikler som publiseres. 
Kunstsenteret har også benyttet nyhetsbrevet 
til å spre kreative oppgaver for barn under 
koronanedstengingen og til å informere om 
nye varer og tilbud i Butikken, samt salg av 
billetter til konserter ved kunstsenteret.

Unge ambassadører

Med støtte fra Viken har Henie Onstad 
videreført samarbeidet med Citrus og 
prosjektet Unge ambassadører hvor ungdom 
blir invitert inn til en tilrettelagt sone på 
Høvikodden på langåpne torsdager. I tråd 
med at programmet Blikkåpnere blir lansert 
som en del av Henie Onstads program 2021 
og en ytterligere profesjonalisering av Unge 
Fotografer på Henie Onstad har samarbeidet 
med Citrus også fått rotfeste her. Grunnet 
koronasituasjonen har det ikke vært mulig å 
avholde arrangementene slik de var planlagt 
på de langåpne torsdagene.

Spillverket

Med støtte fra Bærum kommune har Henie 
Onstad inngått et samarbeid med Spillverket 
for å utvikle et dataspill for presentasjon 
i Studio på Høvikodden. På grunn av 
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smittevernstiltak har det dessverre ikke latt 
seg gjøre å gjennomføre utstillingen slik 
den var planlagt i 2020. Det arbeides for å 
presentere samarbeidsprosjektet i 2021.

Brosjyrer og kart

Som del av senterets utadrettede arbeid ble 
det laget to helt nye brosjyrer i 2020. Disse lå 
klare i januar. Den ene presenterer senteret, 
uavhengig av hvilket program som vises og 
er myntet på tilreisende og turister. Kusamas 
Hymn of Life står sentralt i kommunikasjonen. 
Den andre er en programbrosjyre med et helt 
nytt kart hvor alle salene til kunstsenteret er 
tegnet inn. 

Profesjonalisering av designmanual

Arbeidet med å profesjonalisere 
designmanualen med tilhørende maler 
i Word, Powerpoint og retningslinjer for 
bruk av manualen i sal og utenfor har 
pågått gjennom året. Arbeidet ferdigstilles i 
begynnelsen av 2021.
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Seksjonen arbeider for å skape engasjerende tilbud 
til et bredt spekter av besøkende gjennom et faglig 
sterkt og relevant formidlingsprogram. Seksjonen er 
ansvarlig for Labben, DKS, skoler, det faglige innholdet 
tilbudet i omvisningene, program for ungdommen og 
andre familiearrangementer. Henie Onstad skal være 
et godt og inkluderende møtested. God formidling 
skaper innsikt, forståelse, eierskap til kunnskapen og 
kunstsenteret og en opplevelse i utstillingene.

Formidling
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Labben 
 
I løpet av året har Kunstsenteret videreført 
satsningen med Labben som alltid skal være 
åpen i senterets åpningstider. Fra januar - 12. 
mars var det 564 barn som benyttet seg av 
søndagstilbudet i Labben før kunstsenteret 
stengte grunnet Covid-19. Spesialoppgavene 
i Labben tar alltid utgangspunkt i kunsten vi 
til enhver tid viser. I tilknytning til utstillingen 
Picasso 347 kunne du jobbe med teknikken 
som kalles croquis. Croquis betyr at man 
lager raske skisser av en modell og på den 
måten får frem detaljer og bevegelser i en 
kropp. I den store utstillingen Picasso 347 
kunne man se hvordan en av kunstens 
fremste mestere behersket dette til fulle. I 
tilknytning til utstillingen New Visions ble 
barna invitert til å lage sitt eget «pinhole» 
kamera som gjør det mulig å se verden opp 
ned! Både grekerne i antikken og Leonardo 
Da Vinci på 1500-tallet skrev om denne 
oppfinnelsen. På denne måten kan barna få 
erfare og utforske fotografiet på en ny måte i 
sammenheng med utstillingen. 

Etter nedstegningen våren 2020 åpnet 
kunstsenteret igjen 14. april men med 
restriksjoner for ikke å spre smitte. Labben 
var for eksempel utendørs til 4. oktober 
og hadde 199 besøkende barn. Inspirert 
av kunstnerbøkene i utstillingen En heftig 
opplevelse for et ungt sinn, fikk barna 
muligheten til å lage sin egen kunstnerbok. 

Familiedagen (avlyst)

Ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19 og 
stengt kunstsenter.

Høsten 2020 kunne man besøke Labben utendørs hver søndag. Foto: Camilla Sune / Henie Onstad Kunstsenter

Høsten 2020 kunne man besøke Labben utendørs hver søndag. Foto: Camilla Sune / 
Henie Onstad Kunstsenter
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Sommerskolen (avlyst)
 
Sommerskolen skulle vært arrangert i fire 
uker i samarbeid med aktivitetsskolen 
Sommer som Vinter. På grunn av pandemien 
ble sommerskolen avlyst. Elevene skulle 
hatt aktive dager hvor de gjorde sportslige 
aktiviteter utendørs og jobbet med kunst 
innendørs. Antall deltagere skulle vært til 
sammen 270. 

Omvisninger 

Alt i alt holdt Henie Onstad 62 omvisninger 
i 2020. Dette fordeler seg på offentlige 
omvisninger hver søndag kl. 13 gjennom 
hele året (med unntak av juli), samt private 
omvisninger både for næringsliv, skole og 
andre grupper. Forklaringen til nedgangen 
med omvisninger er på grunn av pandemien 
og at kunstsenteret var stengt i deler av 
2020. 

Babyomvisninger 

Babyomvisningene er et lavterskeltilbud og 
arrangeres den første onsdagen i måneden. 
På grunn av pandemien ble tilbudet avlyst fra 
april i 2020. 40 deltok januar–mars.

Senioromvisning

Senioromvisning er for pensjonister hvor 
vi legger til rette for en lærerik time med 
en dyktig omviser i en aktuell utstilling og 
arrangeres den første tirsdagen i måneden. 
På grunn av pandemien ble tilbudet avlyst fra 
april i 2020. 84 deltok januar – mars.

Den kulturelle skolesekken
 
Kunstsenteret har tilbudt ulike opplegg for 
elever gjennom Den kulturelle skolesekken 
(DKS) og i alt har 3153 elever (130 
skoleklasser) besøkt Henie Onstad via 
DKS. Dette er en svak økning med 122 
skoleklasser fra 2019, men antall elever 
har sunket per klasse. DKS Bærum og 
Henie Onstad samarbeider og jobber tett 

om programmene som tilbys alle 4. og 10. 
klassene i Bærum. Utstillingen *New Visions 
skulle bli besøkt av DKS Bærum 4. trinn med 
til sammen 1600 elever (70 skoleklasser), 
Nils Aslak Valkeapää skulle bli besøkt av 
DKS Bærum 10. trinn 1563 elever (60 
skoleklasser). 

Dette ble avlyst på grunn av pandemien og 
stengt kunstsenter. 

Våre andre skoletilbud som Arkitekturreisen 
ble besøkt av DKS Akershus 8. trinn 164 
elever (6 skoleklasser), DKS Inn i kunsten for 
1.–3. klasse 220 elever (8 skoleklasser) og 
DKSVGS Se en utstilling for 2. og 3. klasse 
ble besøkt av 30 elever (1 klasse). 

Digitale formidlingstilbud

*På grunn av nedstengt kunstsenter og avlyst 
DKS 4. trinn ble det laget en digital omvisning 
med utgangspunkt i fem verk fra utstilling 
New Visions og en workshop. Det ble i tillegg 
produsert en lære-veiledning til den digitale 
omvisningen og workshopen. Dette ble 
støttet av DKS Bærum og DKS Viken med  
kr. 20.000 hver, totalt kr. 40.000.
I tillegg fikk vi støtte fra Kulturtanken til å lage 
en DKS digital omvisning laget av ungdom 
til ungdom med verket Hymn of Life av Yayoi 
Kusama, Skulpturparken og Arkitekturreisen. 
Totalt kr. 40.000

Kulturskolen i Bærum 

Kulturskolen i Bærum har lokalene 
sine i Labben på Henie Onstad og har 
kveldsundervisning i ukedagene, 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 kunstsenteret. Vi har så 
langt det lar seg gjøre klart å gjennomføre 
samlingene fysisk, utendørs og digitalt på 
tross av pandemien og et stengt kunstsenter.
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Blikkåpner (tidligere Ung Respons) 

Med inspirasjon i Blikopeners-programmet 
på Stedelijk Museum startet et tilsvarende 
program på Henie Onstad. Programmet retter 
seg mot ungdom mellom 18–19 år og tar 
opp 8–10 deltagere gjennom søknad. Henie 
Onstad Kunstsenter har siden åpningen 
i 1968 hatt en tverrkunstnerisk profil og 
arbeidet på tvers av kunstartene. Vi vil i tråd 
med dette rette programmet mot ungdom 
som jobber med visuell kunst, ønsker å 
formidle visuell kunst, samt ungdom som 
jobber med moderne og eksperimentelle 
musikkformer som elektronika og hip-hop 
og dans. Vi mottok over 80 søknader til 
programmet som starter i 2021. Programmet 
er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB. 

Unge fotografer

Henie Onstad har startet et 3-årig program 
for unge fototalenter under Talent Norges 
juniorsatsning, støttet av Bergesens-
stiftelsen og Storebrand kunstsamling. 
Talentprogrammet løper over skoleåret 
2020–2021 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 pandemien og et stengt 
kunstsenter. 

Årets Unge Fotografer. Fra venstre: Henrik Stefanus Rasch Håndlykken, August Nordang, Anna Rogneby, Vera Moi, Anastacia Mala, Martin Hofseth og Ivo Ek.  
Foto: Bezhad Farazollahi / Henie Onstad Kunstsenter

43



Administrasjonsavdelingen har hovedansvar for 
økonomistyring, personaladministrasjon, butikk, 
utleie og arrangement.

Gjennomgående har alle inntektsområder blitt 
betydelig redusert. Nedstenging og begrensninger 
i publikums- og utleiesituasjonen har påvirket 
inntektssiden dramatisk. Det har ikke vært mulig å 
redusere kostnadene tilstrekkelig til å kompensere 
inntektsbortfallet. 

I 2020 har kunstsenteret mottatt kr 112.500 i 
Gaveforsterkning i juli, og kr 1.387.949 i støtte fra 
Kulturrådets koronamidler i mai. Ved inngangen til 
2021 er det uavklart både med hensyn til ytterligere 
tilskudd fra gaveforsterkning og eventuell annen 
støtte gjennom Kulturrådets koronatiltak for 2020, og 
disse vil bli inntektsført iht tildelinger og utbetaling. 

Økonomi og 
administrasjon
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Økonomi og administrasjon

HOKs aktivitetsresultat inkl. utviklingsfondet 
for 2020 endte på kr -1.480.085. Totale 
inntekter viser kr 53.950.462, som er kr 
-2.268.149 lavere enn 2019. 

Gjennom 2020 har byggearbeidene knyttet 
til Sal Merz vært omfattende, og samlet 
omsetning på byggearbeidene har vært ca 
8,5mNOK. Korrigert for dette prosjektet ville 
omsetningsfallet fra 2019 vært 10,8mNOK.

2020 har vært et krevende år for 
organisasjonens økonomi, og det ble 
gjennom året gjort en del valg for å redusere 
usikkerhet. Det viktigste valget var å utsette 
den planlagte utstillingen med Niki de Saint 
Phalle. Denne utstillingen alene var beregnet 
å koste ca 5,5mNOK, og skulle åpnet i mai. 
Flyttingen av utstillingen reduserte risikoen 
vesentlig, og dersom denne ikke hadde blitt 
flyttet hadde regnskapet blitt belastet med 
netto ytterligere ca 3,5mNOK. 

De to nedstengingene i 2020 var på til 
sammen tre måneder, som har vært uten 
inntekter på billettsalg, utleie og kafedrift. 
I tillegg har de vesentlige restriksjonene 
i antall besøkende og generelle 
smittevernstiltak blant bedrifter og publikum 
redusert inntektene på alle salgsrelaterte 
inntektsområder.

Besøk 

Henie Onstad endte på et besøkstall på 
46.468 for 2020, mot et årsbudsjett på 
105.000. Dette tilsvarer et negativt avvik 
mot budsjett på 56%. Billettinntektene 
utgjorde totalt 2,8mNOK, mot budsjettert 
5,36mNOK, og endte 48% bak budsjett 
for 2020. Ordinær billettpris var kr 120, og 
gjennomsnittlig billettpris i 2020 var kr 60.
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5 000

0
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Budsjett Besøk
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Antall besøkende pr. måned 2020
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Butikken

Butikkens inntekter, inkludert katalogsalg 
endte på om lag 1,7mNOK. Det er 1mNOK 
mindre enn budsjett 2020, og 0,5mNOK 
lavere omsetning enn i 2019. I prosent 
tilsvarer det negative avviket mellom budsjett 
2020 og resultat 36%.

I mars utvidet nettbutikken til å inkludere et 
større sortiment varer. Fra å tilby kun Henie 
Onstads egne plakater og publikasjoner 
omfatter nettbutikken nå et utvalg som i 
større grad speiler den fysiske butikken. 
Dette har vært et ledd i en satsning på 
nettsalg som skal gi butikken en salgsflate 
i perioder vår fysiske butikk er stengt, samt 
stryke omsetningen generelt. Nettbutikken 
synliggjøres gjennom aktiv og strategisk bruk 
av Instagram (@henieonstad_butikken), 
deltakelse i Henie Onstads nyhetsbrev, betalt 
annonsering i SOME, strategisk arbeid med 
SEO, samt god synlighet på hok.no.

Utleie og booking 

Utleie møterom har et svakt resultat i forhold 
budsjett, og også halvert i forhold til 2019. 

I løpet av 2020 har det vært 26 
utleiearrangementer på Henie Onstad 
Kunstsenter, med en total inntjening på kr 
172.620. 

Etter første nedstenging av kunstsenteret 
i mars ble det levert noe utleie i juni, og 
deretter litt gjennom høsten. Restriksjoner i 
samling av personer og også stengingen mot 
slutten av året har gjort at omsetningen og 
utviklingen i markedet har vært lav.

Klubben 

Klubben viser en inntekt i 2020 på 
580 000NOK, mot et årsbudsjett på 
1,1mNOK. Differansen mellom resultat og 
budsjett 2020 tilsvarer et negativt avvik 
på 47%. Tall for 2019 var 940 000NOK. 
Klubben startet året med et stort antall 

fornyelser og ny-salg av medlemskap. Vi 
ser normalt en stigning i fornyelser rundt 
årsskiftet, samt positive tall i forbindelse med 
både fornyelser og ny-salg i forbindelse med 
høye besøkstall. 

Det ble i 2020 gjennomført tre egne 
klubbarrangementer. I tillegg ble det invitert 
til klubbarrangement i forbindelse med 
utstillingen til Otobong Nkanga tilpasset 
den da gjeldende begrensningen med 20 
deltakere pr. arrangement. Arrangementet 
ble avlyst grunnet ytterligere innstramminger 
i smittevernreglene. Planlagt klubbkveld i 
utstillingen Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš 
utgikk av samme årsak. De gjennomførte 
arrangementene var:

• 30. januar: Picasso 347, ca. 270 
medlemmer deltok. Programmet var 
foredrag ved Karin Hellandsjø og 
akttegning ved Janine Magelssen.

• 18. juni. En heftig opplevelse for et 
ungt sinn. Det ble arrangert en egen 
åpningskveld viet Klubben for å kunne 
gjennomføre innenfor retningslinjene.

• 10. september: New Visions, ca. 60 
medlemmer deltok. Programmet var en 
samtale mellom kurator Susanne Østbye 
Sæther og de deltagende fotografene, 
Espen Gleditsch, Ingrid Eggen og Morten 
Andenæs. 

I tillegg har medlemmene blitt invitert til 
alle offisielle åpninger av utstillingene ved 
kunstsenteret. Åpningene til Picasso 347 
og Claude Monet og Bærum 3. januar 
2020 ble gjennomført med stor suksess. 
Det samme ble åpningen av Henie Onstads 
nye fototriennale New Visions. Det ble 
også invitert til en eksklusiv åpning av Nils-
Aslak Valkeapää / Áillohaš 21.oktober, som 
dessverre ble avlyst grunnet ytterligere 
innstramminger. 

Klubben samarbeidet i 2020 med KODE 
Kunstmuseer og komponisthjem, Louisiana 
(DK), Arken (DK) og Moderna Museet (SE) 
om gjensidig fri entré for medlemmene. På 
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tampen av 2020 inngikk Klubben et nytt 
samarbeid med Trondheim Kunstmuseum om 
gratis inngang for medlemmer. Andre fordeler 
var 10% rabatt i Henie Onstads butikk og 
kafé. Alle medlemmer har mottatt månedlige 
nyhetsbrev. 

Det har i 2020 ikke vært anledning til å kjøpe 
eller fornye medlemskap på nett. Løsningen 
forventes levert i løpet av første kvartal 2021. 

Utviklingsfondet

Totale midler plassert ved inngangen til 
2020 var 21,7mNOK. Totale midler var ved 
utgangen av året 23.6 millioner. 17,2mNOK 
var plassert i obligasjonsfondet Nordea 
Kreditt, med en avkastning gjennom året på 
1,2% (323 kNOK). 4,7mNOK (tilsvarende 
innløsningsverdi) er plassert i KLP Aksje 
Global Indeks III, og har hatt urealisert 

avkastning siste år på 9,4% (kr 406kNOK). 
1,7mNOK er plassert som bankinnskudd hos 
Sparesmart, til rentesats ved utløpet av 2020 
på 1,0%. Tilført rente ved utløpet av året er 
28kNOK. Det er videre plassert 182kNOK i 
bankinnskudd hos Nordea, og disse midlene 
er ikke rentebærende etter rentejusteringene 
i banken etter rentenedsettelsene i Norges 
Bank. 

Plassering av utviklingsfondet ved utløp av 2020

Nordea fond
72 %

Nordea Bank
1 %

23,8

Sparesmart
7 %

KLP
20 %
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Organisasjonen

Ansatte

Ved utgangen 2020, hadde kunstsenteret 25 
fast ansatte, tilsvarende 21,5 årsverk. Av de 
ansatte er 18 kvinner og 7 menn. En ansatt 
har vært i permisjon gjennom hele året. 

HOK benytter innleid arbeidskraft i 
forbindelse med utstillingsskift og 
utstillingsmontering, og for å dekke inn 
generell vaktplan i kunstsenterets åpningstid. 
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 2020 var på 2,0% mot 3,1% i 
2019. 

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. 

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

Det ble avholdt fem5 styremøter i 2020, 
hvorav ett av styremøtene var et fellesmøte 
med stiftelsens representantskap. Flere av 
møtene har blitt avholdt digitalt, som følge av 
smittevernregler. 

Styret har i 2020 revidert styreinstruks, og 
vedtatt denne.

Før siste styremøte i 2020 valgte 
styreformann gjennom mange år, Halvor 
Stenstadvold, å tre tilbake. Stiftelsen ønsker 
å benytte anledningen til å takke ham for 
formidabel innsats og engasjement for å 
fremme arven etter Sonja Henie og Nils 
Onstad. Marianne H. Blystad er valgt til ny 
styreleder. 

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 2020; Thilde M. Børsum 
(leder), Jon Halvor Stridsklev (nestleder), Ane 
Maria Mjaaseth, Tobias Langås Handeland, Bente 
Larsen, Tiril Schrøder, Peter Tornqvist, Eirik Bø 
og Wenche Margrethe Funderud Berg-Olsen. 
Valgkomiteen har bestått av Thilde M. Børsum 
(leder), Jon Halvor Stridsklev og Peter Tornquist. 

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 
2020 er satt opp under denne forutsetning.  
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 for ytterligere tiltak. Av stiftelsens 
25 fast ansatte pr. 31.12.2020 var det 7 menn 
og 18 kvinner. 

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde 
av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. 
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Avdelingen drift og sikkerhet har ansvaret for 
områdene museumsteknikk og driftsteknikk. 
Avdelingen har ansvaret for at bygningen med 
uteområdet/skulpturpark og alle tekniske 
installasjoner fungerer til enhver tid. 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 gjeldende museale klimakrav blir oppfylt. 
Museumsteknikerne har ansvaret for å delta i 
planleggingen av og gjennomføre alle utstillingsskift, 
og håndtering av samlingen.

Drift og sikkerhet

49



Generelt

2020 har vært et spesielt år grunnet 
Covid-19 også for drift og sikkerhet.  
Løpende vedlikehold samt utstillingsskift 
i tillegg til sluttføring av Sal Merz har vært 
hovedoppgavene i 2020. 

Uteområde

Bærum kommune v/park og idrett tok 
initiativ til å oppgradere området i nord 
mellom trappen og flaggstengene. Her ble 
det planert, drenert og lagt ny asfalt med 
bedre standard enn det som var tidligere for 
å tåle trafikk fra tyngre kjøretøy. Det er ikke 
foretatt noen større oppgraderinger eller 
utskiftninger i skulpturparken utover løpende 
vedlikehold. Bærum kommune v/vei og 
trafikk etablerte på førvinteren.

8 stk ladeplasser for EL-bil på den store 
parkeringsplassen i øst. Videre ble det utført 
en del gravearbeider av Elvia (tidligere 
Hafslund) i forbindelse med ny strømtilførsel 
til kunstsenteret.

Tekniske anlegg

Det er etablert 2 stk ladestasjoner for EL-bil 
i kunstsenterets nedkjøring til varemottaket. 
Nytt vannrenseanlegg for varmt fyringsvann 
ble etablert på høsten. Dette er et viktig 
enøktiltak som vil gi innsparinger på 
energiforbruk til oppvarming. Elvia (tidligere 
Hafslund) etablerte i september ny 
strømtilførsel til kunstsenteret. Dette var et 
omfattende arbeid hvor det ble fremført ny 
hovedkabel samt 2 stk transformatorer, en 
for 230V og en for 400V, ble skiftet med nye. 
Samtidig fikk kunstsenteret anledning til å 
differensiere annerledes slik at vi nå har mer 
400V og kan legge om flere tekniske anlegg 
til 400V drift, noe som er både økonomisk, 
driftsteknisk og brannteknisk bedre løsning 
enn 230V. Strømprisen har vært historisk 
lav gjennom hele 2020, noe som resulterte i 
betydelig lavere strømkostnader.

Bygning

I januar oppgraderte vi restauranten. Det 
ble ny serveringsdisk, hyller/skap og nytt 
gulvbelegg ble lagt i hele restauranten. 
Påforingsvegg på østre platå er revet slik 
at opprinnelig håndmeislet betongvegg er 
blottlagt. Labben har fått et malingsstrøk. 
Bygging av Sal Merz har pågått gjennom 
hele året, og et betydelig arbeid med 
teknisk infrastruktur, ventilasjonsanlegg, 
etablering av trapper, etterisolering og 
etablering himlinger er gjennomført. Til slutt 
sparkel og malingsarbeider, elektrisk utstyr, 
brannalarmanlegg mm. Det bygningsmessige 
arbeidet ble ferdigstilt til jul. Montering av 
utstillingsvegger og utstilling ble påbegynt 
helt på slutten av året. Det er innkjøpt 120 m² 
Vistdalittstein fra det opprinnelige bruddet 
i Vistdalen, Romsdal. 2 representanter 
fra driftsavdelingen reiste i september på 
befaring til steinbruddet som ikke lenger 
er i ordinær drift. Det ble gjort avtale med 
dagens eiere som resulterte i uttak av 3 
steinblokker som ble skåret og bearbeidet 
til gulvfliser i riktige dimensjoner slik at vi 
nå har originalstein på lager for fremtidige 
reparasjoner og utvidelser.

Sikkerhet

Det er avholdt kun 1 brann/sikkerhetskurs 
i 2020 grunnet koronasituasjonen. Det er 
ikke foretatt noen nyetableringer eller større 
utbedringer utover normalt vedlikehold på 
sikkerhetsanleggene i 2020.

M-tek

Året 2020 begynte med stor åpningsfest 
for utstillingen Picasso 347 med Picasso 
og feiring av 125 års jubileet for Claude 
Monets arbeid i Sandvika, med fem 
arbeider av Monet i Sal Haaken. Deretter 
demonterte vi Norsk dokumentarfotografi i 
Storsalen og The Great Monster Dada Show 
i Prismasalene. Disse ble etterfulgt av New 
Visions, i begge saler.
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Picasso 347-utstillingen ble demontert i 
april og byttet ut med En heftig opplevelse 
for et ungt sinn kuratert av Elise Storsveen. 
En utstilling med et bredt utvalg fra vår egen 
samling.

De fem arbeidene av Monet med motiver 
fra Asker og Bærum ble demontert i august 
og Våre indre beist av Inghild Karlsen ble 
montert i samme rom og ble en integrert del 
av samlingsutstillingen.

Utstillingen Mellom rom ble montert i 
fotolabben og viste resultatet etter årets 
Unge fotografer-program.

New Visions ble demontert i september og 
ga plassen videre til Nils-Aslak Valkeapää i 
Storsalen og Otobong Nkanga - Uncertain 
Where the Next Wind Blows i Prismasalene. 
Med dette har vi montert fem utstillinger, 
demontert fem utstillinger i tillegg til 
konserter og performance i sammenheng 
med utstillingsprogrammet for året. 

Vi har hatt en større gjennomgang av 
Skulpturparken med bla. konservering av 
steinsirkelen rundt Terry Haas og steinhellene 
rundt Vannmoderen. Ny infrastruktur 
for strøm, artnet og DMX i studio. Nytt 
scenelys er installert i studio. Nytt backstage 
er etablert og pusset opp i det gamle 
kontrollrommet til studio.

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