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Styrets 
årsberetning 
2014
Henie Onstad Kunstsenter (HOK) kan med stolthet 
oppsummere 2014.  En rekke milepæler er nådd med 
lanseringen av nye formidlingstilbud og ny HOK Klubb. 
Ved sesongåpningen i januar ble besøkende møtt av 
en nyrenovert lobby og butikk som et resultat av det 
omfattende, pågående Vedlikeholdsløftet. Utstillings- 
og arrangementsprogrammet viste både internasjonale 
ambisjoner, egne forskningsprosjekter og publikasjoner, 
samt et dypdykk inn i tegneseriekunsten. I 2014 hadde 
HOK ca. 46 000 besøkende, som er en økning på 35 % 
fra 2013. HOKs ambisjon er å være Bærum og Akershus’ 
foretrukne kulturdestinasjon.
 

I 2014 satset HOK på to store utstillingsprosjekter. Nytt 
av året var at både Storsalen og Prismasalene ble brukt 
samtidig til begge disse hovedutstillingene, noe som bidro 
til opplevelsen av HOK som en helhet. Året startet med 
Vi lever på en stjerne – en stor samtidskunstutstilling 
som handlet om 22. juli og om begrepene normalitet og 
ytringsfrihet. Utstillingen ble til gjennom et unikt samar-

beid med Fritt Ord, og muliggjorde produksjonen av 11 nye 
kunstverk av norske og internasjonale kunstnere. Deret-
ter fulgte to storslåtte presentasjoner som tok for seg den 
berømte kunst-, design- og arkitekturskolen Bauhaus. Human- 
Space-Machine: Stage Experiments at the Bauhaus ble 
laget i samarbeid med Bauhaus Stiftung Dessau, og viste et 
unikt materiale fra scenekunstproduksjonene ved Bauhaus. 
Utstillingen og publikasjonen Bauhaus på norsk, produsert 
av HOK, er det første forskningsprosjektet som kartlegger 
og belyser Bauhaus-skolens innflytelse på norske arkitekter, 
billedkunstnere, kunsthåndverkere, formgivere og under-
visningsinstitusjoner. Utstillingen inkluderte dessuten et 
bestillingsverk av danske Pia Rönicke, som belyste den 
norsk-gifte Bauhaus-stjernen Marianne Brandts liv og virke. 
Til både Vi lever på en stjerne og Bauhaus-utstillingene, ble 
det satt sammen program bestående av danseforestillinger, 
performance, teater og musikk. 

Et utvalg av Olle Bærtling fra Erling Nebys samling vist i 
Mini Prisma store deler av året. Utstillingen var et ledd i 
HOKs langvarige strategi om å vise private samlinger for 
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offentligheten. Deler av HOKs samling ble vist i Sal Haaken 
gjennom hele året. 

Den første store presentasjonen i Skandinavia av den ameri-
kanske kunstneren og designeren Josef Albers; Små Grep, 
Stor Effekt ble vist i Prismasalene på høsten. I tillegg til 
mange innlånte verk fra institusjoner i Europa og USA inklu-
derte utstillingen arbeider fra Erling Neby og HOKs egen 
samling. I oktober åpnet den retrospektive presentasjonen 
av tegneserieskaperen og mulitimediakunstneren Chris-
topher Nielsen. Christopher Nielsen: Jeg er bare en enkel 
konseptualist fra Ulsrud var den største utstillingen som er 
gjort på en tegneserieskaper i Norge. 

Høstprogrammet ble avsluttet med utstillingen Former av 
protest med Marte Johnslien. Prosjektet var det siste i rekken 
av Sparebankstiftelsen DNBs kunstgave på HOK. Gjen-
nom kunstgaven har kunstnere utviklet verk til utstillinger 
eller til permanent visning i parken, og verkene har blitt i 
HOKs eie. En høytidelig avslutning av Kunstgaveprosjektet 
ble markert med det internasjonale formidlingsseminaret 
Blurring Boundaries and Bridging Gaps i november. Semi-
naret undersøkte hvordan grensene mellom de tradisjonelle 
fagfeltene kommunikasjon og formidling innenfor dagens 
kunstscene overskrides gjennom ny praksis og nye digitale 
virkemidler. Problemstillingen ble illustrert med verk og 
deltakelse av blant annet kunstnere i Kunstgaveprosjektet. 
Seminaret markerte også de faglige ambisjonene i HOKs 
videre satsning på formidling. 

Høvikodden LIVE, HOKs arrangementsprogram innen 
musikk, dans, teater, performance og audiovisuelle konserter, 
fortsatte med selvstendige presentasjoner og arrangementer 
knyttet til kunstprogrammet forøvrig. Nytt av året var fokus 
på dans og teaterforestillinger. HOK er samarbeidspart-
ner med Ultima og All Ears, og hadde også i 2014 et eget 
program knyttet til festivalene. 

HOK har hatt som mål å skape helhetlige og nyskapende 
kunstopplevelser for publikum, og i 2014 ble HOK Fami-
liedag introdusert med suksess. Hele kunstsenteret ble 
tilrettelagt for barnefamilier, med et program hvor store 
deler av kunstsenteret ble tatt i bruk. Det ble arrangert 
familieomvisninger, portrett- og collageverksted i HOK Lab, 
utlån av iPoder med Kunstporten og hovedattraksjoner som 
musikkverksted med Jørgen «Sissyfus» Skjulstad, dansekurs 
med den Bærum-baserte dansegruppen Jump Dansestudio 
og tegning ved Øisteins Blyant. Som del av den helhetlige 
opplevelsen var barnemeny hos Bølgen & Moi og utvalg i 
HOK Butikk rettet mot barnefamilier. 

Fra april 2014 har HOK tilbudt gratis drop-in for barn i alle 
aldere i HOK Lab. Tilbudet er tilgjengelig i HOKs åpningstider. 
Med utgangspunkt i HOKs samling, eller de temporære 
utstillingene som vises, legges det til rette for at barn og 
unge kan løse oppgaver og øke kunnskapen om kunst. HOK 
Lab er populært og et produkt som HOK prioriterer høyt, 
og som inngår i kunstsenterets barnevennlige profil.

Med nytt lokale og felles disk for salg av designvarer og 
inngangsbilletter har HOK Butikk en mer effektiv og imøte-
kommende funksjon for HOKs publikum. HOK Butikk har 
hatt en positiv salgsutvikling i 2014, og med fokus på høy 
produktkunnskap og innkjøp av gjennomgående høy kvalitet 
styrkes butikkens profil HOK Butikk – Norsk og Skandina-
visk design. HOK Utleie koordinerer og gjennomfører alle 
arrangement ved HOK, herav møteromsutleie, åpningsar-
rangement, klubbkvelder og interne arrangement. Stadig 
flere næringslivskunder legger sine møter og arrangementet 
til HOK, noe som gjør HOK Utleie til en viktig satsning ved 
kunstsenteret. 

Kunstklubben HOK Klubb lansert i september. Gjennom 
fokus på nye medlemsfordeler, utstillingsrelaterte gaver og 
eksklusive arrangement ble HOK Klubb presentert for nye så 
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vel som tidligere medlemmer av Henie Onstad Kunstsenters 
Venneforening på en stor lanseringsfest i september. Henie 
Onstad Kunstsenters Venneforening, som ble opprettet i 
1976, ble formelt nedlagt i 2014 etter vedtak i ekstraordinær 
generalforsamling den 16. mars 2014. 

Vedlikeholdsløftet er kunstsenterets langsiktige plan for 
gjennomføring av etterslep på vedlikehold av bygningen, 
og vil fortsette med stor styrke i 2015. HOKs arbeid med 
vedlikehold av bygningen ble videreført som planlagt med 
igangsetting av de to største og viktigste tiltakene som 
var bytte av fasadeglass og himlinger med tilhørende lys. 
Arealene som er utleid til restaurant Bølgen & Moi fikk 
nye fasadeglass og himlinger i 2014 og effektene i form av 
bedre isolasjon gav umiddelbare resultat. Inngangpartiet 
til Kunstsenteret ble oppgradert og nye glassdører i herdet 
og laminert glass ble satt inn. Gulvene i Prisma salene ble 
slipt og hvitpigmentert i tråd med gulvene i Storsalen ved 
årets avslutning for å stå klare til sesongstart januar 2015. 
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Kunstfag
HOK er en av de største kunstinstitusjonene i Norge, og 
innehar en sterk kunstfaglig stilling internasjonalt.  I alt 9 
utstillinger ble arrangert i 2014, inkludert utendørsinstalla-
sjonen Traveling Sun. 

HOK arrangerte 8 programrelaterte arrangementer knyttet 
opp til årets utstillinger, herunder et seminar om normalitet 
og ytringsfrihet i samarbeid med Fritt Ord til utstillingen Vi 
lever på en stjerne. 5.200 besøkende deltok på HOKs musikk-
program. 707 besøkende deltok på HOKs 2 seminar og andre 
faglige arrangementer tilknyttet utstillingsprogrammet i 
2014. Dette er et klart tegn på at HOK inntar en viktig rolle 
når det gjelder formidling og kunnskapsproduksjon om kunst.

Utstillinger avsluttet i 2014

Arne Nordheim: Ingen ismer for meg, takk!  
Til 12. januar

Lea Porsager: Food for the Moon – Sluggish and 
Well-lubricated 
Til 9. februar

Utstillinger åpnet i 2014

Vi lever på en stjerne. Gruppeutstilling. Internasjonal 
samtidskunst.  
30. januar – 27. april. Prismasalene og Storsalen

Samlingspresentasjon 15 mestre. Et større utvalg fra 
samlingen med fokus på 15 sentrale kunstnerskap. 
20. februar – august 2015. Sal Haaken og høyre fløy.

Olle Bærtling. Utvalg av Erling Nebys samling. 
20. mars – 19. oktober. Mini Prisma

Bauhaus på Norsk. Gruppeutstilling, moderne kunst, 
design og arkitektur 1919–33  
22. mai – 31. august. Prismasalene

Human Space Machine: Stage Experiments at the 
Bauhaus. Gruppeutstilling, fotografi, maleri, design skis-
ser, kostymer, film 1919–33.  
22. mai – 21. september. Storsalen. I samarbeid med 
Bauhaus Foundation Dessau

Josef Albers: Minimal Means Maximum Effect (Små 
grep, stor effekt). Retrospektiv separatutstilling.  
Modernistisk maleri og design.  
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18. september - 19. desember, 2015. Prismasalene. I samar-
beid med Fundación Juan March, Madrid og The Josef 
and Anni Albers Foundation, CT, USA

Christopher Nielsen. Separatutstilling. Samtidskunst, 
tegneserier og musikalsk program.  
23. oktober – 8. februar, 2015. Storsalen

Marte Johnslien. Separatutstilling. Samtidskunst. Kunst-
gaven Sparebankstiftelsen DNB.  
13. november - 1. mars 2015. Mini Prisma

The Traveling Sun.  
13. november - 1. mars 2015. Utendørs installasjon

Kurt Schwitters i Norge. Permanent presentasjon i 
Venstre fløy, Sal Haaken.  
Hele året

Kunstfaglige seminarer og andre arrange-
menter

7. februar:  
Lea Porsager - kunstnersamtale og lansering av publika-
sjon Food for the Moon, på Kunstnernes Hus. 

28. mars:  
Heldagsseminar: Normality (Vi lever på en stjerne) på 
HOK i samarbeid med Fritt Ord. 

5. april:  
Heldagsseminar: Kuratering og Politikk, i samarbeid med 
Universitetet i Oslo.

21. - 22. august:  
Bauhaus-seminar organisert på HOK av Kunsthøgskolen 
i Oslo avdeling Kunstfag, med et program relatert til 
Bauhaus-utstillingene.

8. september: Verdensteatret - kunstnersamtale, på 
Kunstnerens Hus, i samarbeid med Kunsthøgskolen i 
Oslo.

26. - 28. september:  
HOK deltok med egen stand på New York Art Book Fair, 
på PS1 MoMA i Brooklyn, New York. Messen hadde 
35.000 besøkende fordelt på tre dager.

13. november:  
Kommunikasjons- og formidlingsseminar Blurring 
Boundaries and Bridging Gaps - se avsnitt under kommu-
nikasjon.

Musikk

Musikk- og performanceprogrammets profil har en sjan-
gerfri tilnærming til feltet. I løpet av året ble jazz, klassisk, 
improvisasjonsmusikk, pop, visesang, støy- og samtidsmusikk 
presentert side om side. I tillegg prioriterte HOK å inkludere 
dans i programmet. Til Bauhausutstillingen ble det inngått et 
samarbeid med den nydannede samtidsdansgruppen Haus 
of Bau (Brynjar Åbel Bandlien, Pernille Holden og Marte 
Reithaug Sterud) som danset i rekonstruerte Oskar Schlem-
mer-kostymer inne i utstillingssalene. 

I 2014 produserte HOK 40 konserter og performancear-
rangementer. En teaterforestilling, en danseforestilling, 
samt to nye bestillingsverk skrevet av norske komponister 
er blant disse. Blant høydepunktene var artistene Susanna 
og Jessica Slighters nye verk til utstillingen Vi lever på en 
stjerne, urpremieren på Verdensteatrets Broen over Gjørme 
og den omfattende konsertserien relatert til Christopher 
Nielsenutstillingen med blant annet Karin Krog & John 
Surman, Deathprod, Babij Jaar og Astroburger. I tillegg 
hadde musikkprogrammet svært populære arrangementer 
på HOKs utescene med King Midas og Mona & Maria og Jan 
Erik Vold, i tillegg til innekonserter med pop- og jazzartister 
som Hanne Kolstø, Dr. Kay and His Interstellar Tone Scientists 
og Ghédalia Tazartés. 

Det var til sammen 5 musikalske innslag på kunstsenterets 
utstillingsåpninger. 
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HOK hadde i 2014 et utstrakt samarbeid med gamle og 
nye partnere som Verdensteateret, ULTIMA festivalen, Ny 
Musikk, BIT TEATERGARASJEN BERGEN, Black Box og 
All Ears, en praksis som sikrer bredde både i program og 
publikum. I tillegg ble den årlige St. Hans feiringen avviklet 
med utekonsert av Jan Erik Vold i samarbeid med Bærum 
kommune.

Utgivelser (bøker og musikk)

HOK produserte i alt 8 kunstfaglige publikasjoner på norsk 
og engelsk med ulike forlag som samarbeidspartnere: No 
Comprendo Press, Press forlag, Orfeus, Spector Books, 
Walther König, og Sternberg Press. I alt 3 monografiske 
utstillingskataloger, herunder en mindre katalog som fulgte 
det avsluttende prosjekt i Kunstgaven med Marte Johnsli-
en: Former av protest. I tillegg utgav HOK den frittstående 
antologien, Frihetens skygge /Phantom of Liberty i norsk 
og engelsk utgave. 

Forvaltning og formidling av samlingen

HOK forvalter en samling på mer enn 4000 verk. Kjerne-
samlingen består av ca 400 modernistiske verk donert av 
Sonja Henie og Niels Onstad. I tillegg besitter HOK en rekke 
spesialsamlinger knyttet til blant annet Fluxus og Cobra-be-
vegelsene.

Den 20. mars ble maleriet Blå kjole i okergul lenestol (1937) 
av Henri Matisse tilbakelevert (restituert) til arvingene etter 
kunstsamler Paul Rosenberg. Beslutningen ble fattet av 
styret etter to år med omfattende undersøkelser av maleriets 
proveniens (eierhistorikk). 

Proveniens

HOK har vurdert det som viktig å undersøkelse  eierhis-
torikken (proveniens) til flere verk i samlingen. I 2014 ble 

eierhistorikken til 19 mellomkrigstidsverk i samlingen under-
søkt, og resultatet av disse undersøkelser ble oppsummert 
i en rapport som vil presenteres som del av en utstilling 
høsten 2015. 

 

Kunstgaven 

Pilotprosjektet der Sparebankstiftelsen DNB i en periode på 
4 år tilførte HOK kr. 4,5 millioner til produksjon og erver-
velse av ung, eksperimentell kunst ble avsluttet i 2014 med 
utstillingen Former av Protest av Marte Johnslien. Denne 
utstillingen står til 1. mars 2015. Alle kunstverk fra denne 
gaven blir innlemmet i HOKs samling.

Kurt Schwitters i Norge: Et samarbeid med  
Sparebankstiftelsen DNB

Som del av et langsiktig samarbeid, investerer Sparebankstif-
telsen DNB i verk av den tyske kunstneren Kurt Schwitters, 
som langtidsdeponeres på HOK og vises permanent for 
publikum. Samlingen er i dag den største utenfor Tyskland 
og har stor verdi for HOK. Schwitters besøkte og bodde i 
Norge, og lagde en rekke verk basert på funn og minner 
herfra. Samarbeidet fortsetter i årene fremover. Målet er 
at samlingen vil fordobles i antall verk, og bestod av i alt 
25 verk i 2014. 

Vedlikeholdsplan for Skulpturparken

En vedlikeholdsplan for skulpturparken ble ferdigstilt i 2014. 
Vedlikeholdsplanen vil være førende for videre behandling av 
park og landskapsområdet rundt. Arbeidet utføres i samar-
beid med Bærum Kommune som forvalter uteområdene. 
Konservator har i samråd med HOKs driftsavdeling utar-
beidet en plan for rutinemessig vedlikehold av skulpturer i 
uteområdene i relasjon til denne planen.
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Reorganisering av Artist Book-samling samt utstillings-
arkiver

HOK fortsatte i 2014 samarbeidet med museologistudiet på 
UiO om 1–2 praksisplasser, hvor studenter knyttes opp mot 
konkrete oppgaver som gir dem reell arbeidserfaring i muse-
umsverdenen. To praktikanter gjennomgikk, og organiserte 
HOKs Artist Book-samling, samt deler av utstillingsarkivet 
fra 1968 til i dag.

Utlån fra samlingen 
Følgende verk ble utlånt:

Willy Baumeister, Aru Dunkelblau, 1955 til Stiftung Kunst-
museum, Stuttgart

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

Juan Gris, Le Journal, 1918 til Kumu Art Museum, Tallinn

Fernand Léger, Composition avec figure, 1930 til Kumu 
Art Museum, Tallinn

Asger Jorn, Attention danger, 1967 til SMK, København

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

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

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

Jakob Weidemann, Storfuglen letter, 1958; Tornekronen, 
1965 til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design; 

Henri Matisse, Stilleben, til Kunsthalle Emden.

Langtidsutlån 

Lysebu: HOK har et samarbeid med Lysebu Hotell i Oslo, 
hvor et utvalg på 120 kunstverk vises under konseptet 
Galleri Høvikodden: Fra fjord til fjell. I 2014 ble 7 nye 
verk av Jakob Weidemann, Richard Mortensen, Hedevig 
Anker og Håkon Bleken montert.

DNVGL: HOK har utsmykket DNVGLs loge i Den Norske 
Opera og Ballett som del av samarbeidsavtalen med 4 
verk.

VIP-terminal, Gardermoen: Et utvalg på i alt 3 verk er utlånt 
i en to års periode til Oslo Lufthavn Gardermoen. 

Internasjonal utveksling

På tredje året fortsatte HOK samarbeidet med Center for 
Curatorial Studies, Bard College i USA som omfatter at 
en internasjonal MA kuratorstudent tilknyttes et spesifikt 
prosjekt, samt gjør egen forskningsarbeid i HOKs utstillings-
arkiv. Dette samarbeidet er til gjensidig nytte og glede, og 
sikrer at viten om HOK spres.
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Kommunikasjon,  
formidling og 
marked

Kommunikasjon 

HOKs synlighet utad og publikums møte med kunsten 
på Høvikodden har vært en prioritert og viktig oppgave.

I 2014 har HOK fokusert på dialog gjennom sosiale medier 
som Face¬book, YouTube og Twitter, samt fysiske møter 
med ulike målgrupper på huset gjennom verter, omvisere 
og formidlingstiltak. 

Digitale medier

Den digitale formidlingen, med barn og unge som fokus-
område, har vært viktig for HOK i 2014. Arbeidet har vært 
kanalisert gjennom det store internasjonale seminaret Blur-
ring Boundaries, Bridging Gaps, videreutvikling av appen 
Kunstporten, publisering av den forskningsbaserte teksten 
The Journey om tematikken i Routledges publikasjon Digital 
Creativity, samt design og utvikling av nye nettsider. 

Hjemmesiden
I 2014 har hok.no hatt 112.756 besøk og 74.293 unike 
besøkende, noe som gir 62,4 % nye besøkende og 37,6 % 
tilbakevendende besøkende. Med en ambisjon om å skape 
varige bånd til publikum, er et høyt antall tilbakevendende 
besøkende på siden en klar fordel. Med 2,96 sidevisninger 
per unike besøkende, har HOK gjennom året hatt 334.233 
sidevisninger. Hok.no har en stor andel av engelskspråklige 
besøk, over 20 % av treffene kommer fra adresser regis-
trert i engelskspråklige land. Dette forsterker ambisjonen 
om å formidle og kommunisere både på engelsk og norsk.

Sosiale medier 

HOK er aktiv på Facebook, Twitter, YouTube og Instagram. 
HOK produserer egne videopresentasjoner og intervjuer 
med kunstnere og musikere. Disse klippene ble i 2014 distri-
buert via sosiale medier og arkivert for HOKs mediatek og 
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arkiv. Med tanke på den tidsbaserte og «flyktige» kunsten 
Kunstsenteret formidler, er dette viktig dokumentasjon 
for ettertiden.

Facebook benyttes til å fortelle om utstillinger, konserter 
og aktiviteter som kommer og har vært på HOK. HOK 
bruker dessuten siden til å poste video og bilder relevant 
for de ulike aktivitetene.

Twitter blir i hovedsak benyttet til å kommentere dagsak-
tuelle hendelser og omtale i media.

HOKs Instagram-konto har seksdoblet antallet følgere i 
annen halvdel av 2014. Med korte innlegg og foto fra HOKs 
aktiviteter som videreformidles til både Twitter og Face-
book, er det et fint supplement til de øvrige flatene. En jevn 
strøm av innlegg og aktiv tilbakemelding til brukere som 
benytter seg av hashtaggen #henieonstad gir utslag i flere 
følgere, og muliggjør rask kommunikasjon med publikum i 
digitale kanaler. HOK Butikk har også egen Instagram profil.

Nyhetsbrev

Gjennom utsendelse av HOKs nyhetsbrev presenteres alle 
kunstsenterets tilbud. I tillegg til den regulære presenta-
sjonen av musikk og utstillingsprogrammet, gjelder dette 
HOK Klubb arrangementer, nytt fra HOK Butikk og restau-
rant Bølgen & Moi, samt HOK Utleie. HOK Nyhetsbrev ble 
lansert med nytt design i 2014 og ble sendt ut 13 ganger. 

Brosjyrer

I 2014 ble det produsert brosjyrer for vår- og høstprogram, 
med et opplag på henholdsvis 14.000 og 7.000. I tillegg 
produserte HOK en informasjonsfolder til utstillingene 
Bauhaus på Høvikodden med et opplag på 4.000. 

Formidling 
Gjennom HOKs formidlingsarbeid ble det skapt engasje-
rende tilbud til et bredt spekter av besøkende gjennom et 
faglig sterk og relevant formidlingsprogram. 

Internasjonalt seminar

HOK arrangerte det internasjonale seminaret Blurring Boun-
daries & Bridging Gaps 13. november. Seminaret avsluttet 
det mangeårige prosjektet Sparebankstiftelsen DNBs 
kunstgave og var knyttet til utstillingsåpningen av det siste 
kunstgaveprosjektet, Former av protest av Marte Johnsli-
en. 220 personer deltok på seminaret. Fokus i seminaret 
var hvordan grensene mellom de tradisjonelle fagfeltene 
kommunikasjon og formidling innenfor dagens kunstscene 
overskrides gjennom ny praksis og nye digitale virkemidler. 
Foredragsholderne Wendy Woon fra MoMA, Rixt Hulshoff 
Pol fra Stedelijk Museum Amsterdam, Daniela Perez fra 
Mexico City og Gunhild Varvin fra HOK presenterte ulike 
prosjekter og gav teoretisk bakgrunn for utviklingen. 

HOK Familiedag

Nytt av året var HOK Familiedag, som ble arrangert to 
søndager høsten 2014. Gjennom disse arrangemente-
ne nådde HOK et nytt og større publikum, med barna i 
fokus. Med barnevennlig innhold som familieomvisninger, 
portrett- og collage verksted i HOK Lab, utlån av iPoder 
med Kunstporten slik at man kunne være kunstagent for 
HOK, barnevennlig utvalg i både HOK Butikk og Bølgen 
& Moi, i tillegg til trekkplaster som Øisteins Blyant, Jump 
dansestudio og musikkverksted med Jørgen «Sissyfus» 
Skjulstad. Antall besøkende på familiedagen den 5. oktober 
var totalt 379, hvorav 162 var barn. Den 2. november var 
det en økning til totalt 1.350, hvorav 500 var barn. 
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Drop in i HOK Lab

Barn opp til 18 år har gratis adgang til Kunstsenteret, og fra 

april 2014 har HOK tilbudt drop-in i HOK Lab for barn i alle 

aldere. I HOK Lab kan barna tegne, male og lese. Det utarbei-

des oppgaver som tar utgangspunkt i verk fra HOKs samling, 

eller de aktuelle utstillingene som vises. HOKs egen stab hjel-

per barna med å løse oppgaver i helgene, mens i ukedagene 

er det drop-in tilbud.  Barn som benyttet HOK Lab til løsing 

av oppgaver var 690 barn i 2014 (i gjennomsnitt 15 barn hver 

søndag i 46 uker).

Museumsappen Kunstporten

Museumsappen Kunstporten er et viktig formidlingsredskap 

både for HOK som institusjon og som del av museumsnett-

verket. Utlån av iPods for å løse oppgaver på appen er et fast 

tilbud på HOK for barn og ungdom. På HOK kan barnefamilier 

bruken appen til å være kunstagenter og løse oppdrag i møte 

med kunst inne på kunstsenteret og ute i Skulpturparken. 

Ungdom får hjelp til å lage nyttige huskelapper de kan bruke 

i flere fag i videregående skole. Appen er gratis å laste ned i 

App Store. Besøkende kan låne iPoder i resepsjonen. Kunst-

portens prosjektgruppe bestod i 2014 av følgende museer: 

Lillehammer Kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum, 

Astrup Fearnley Museet, Munchmuseet, Drammens Museum 

og Henie Onstad Kunstsenter.  Prosjektgruppen har fått midler 

av Sparebankstiftelsen DNB, og jobber videre med utvikling av 

appens innhold og form. Kunstporten vant i 2014 tredjepremie 

i den store konkurransen International Design Communication 

Awards og den ble presentert på Verdens Kuleste Dag i regi 

av Sparebankstiftelsen DNB. HOK publiserte teksten The 

Journey om arbeidet med å designe appen og konstruksjon 

av innhold for denne for Routledge i mai 2014.

Offentlige og bestilte omvisninger

• HOK har arrangert offentlige omvisninger hver søndag 

kl.13:00, med unntak av juli og august. 1.380 personer 

har benyttet seg av tilbudet i 2014 (gjennomsnittlig 30 

voksne pr. omvisning i 46 uker). Tilbudet er gratis med 

museumsbillett. Omvisningene har vært annonsert via 

hjemmesiden, i sosiale medier og museets brosjyrer.

• I 2014 arrangerte HOK 126 private omvisninger (mot 103 

omvisninger i 2013) og merket en betraktelig økning i 

annen halvdel av året. Utstillingen Christopher Nielsen: 

Jeg er bare en enkel konseptualist fra Ulsrud har vært 

spesielt populær.

• Babyvisningene er et lavterskeltilbud for babyer og barn 

opp til 2 års alder og deres foreldre. HOK hadde 92 delta-

kere på babyvisninger i 2014, med et gjennomsnitt på 10 

besøkende hver gang. 

• HOKs formiddagsforedrag er rettet mot voksne kunstin-

teresserte, og tilbudet er gratis med museumsbillett. 

Foredragene er knyttet til samlingen eller aktuelle 

utstillinger. Det var i alt 227 besøkende på formiddags-

foredragene i 2014, med et gjennomsnitt på 25 besøkende 

hver gang. 

• Kunstfaglærere i Asker og Bærum har vært invitert til 

omvisning og presentasjon av utstillingsprogrammet ved 

HOK. På lærervisningen i samarbeid med Bærum kommu-

ne og DKS i oktober deltok 30 lærere fra ungdomsskoler 

i Bærum. 

HOK Sommerskole

HOK sommerskole 2014 ble arrangert i samarbeid med 

”Sommer som Vinter”.  Elevene hadde aktive dager med sports-

lige aktiviteter utendørs og kunstneriske utfordringer i HOK 

Lab. Det kunstneriske oppleggene tok utgangspunkt i HOKs 

utstillingsprogram for perioden. Alle kursene hadde ventelister. 

På grunn av stor interesse, ble tilbudet utvidet til fire uker med 

65 plasser for hver uke. Elevene kom i hovedsak fra Bærum, 

Asker og Oslo i tillegg til elever fra andre deler av landet (og 

utlandet) som var på ferie hos familie i vårt nedslagsfelt.
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Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

• Nytt tilbud for alle elever i 4. og 5. klasse gjennom 
Den Kulturelle Skolesekken var verkstedsaktiviteter 
i HOK Lab og oppgaver i skulpturparken med appen 
Kunstporten. Tilbudet ble en fast del av grunnpakken 
fra våren 2014. Totalt 550 elever benyttet seg av dette 
tilbudet i 2014.

• DKS består videre av et årlig tilbud der alle 10. klas-
singer i Bærum besøker HOK. Prosjektet er støttet av 
Akershus Fylkeskommune. De årlige temaer fastsettes 
av HOK i tilknytning til en aktuell utstilling, og HOK 
produserer og sender ut lærerveiledning med oppgaver, 
billedmateriale og referanser relatert til utstillingen. 
I 2014 tok programmet utgangspunkt i utstillingene 
Bauhaus på Høvikodden og Christopher Nielsen. Elev-
ene fikk omvisning i utstilling og verkstedsbaserte 
oppgaver i HOK Lab. Det er obligatorisk deltakelse for 
10.klassene i Bærum. Totalt 1200 elever deltok i 2014. 

• HOK tilbyr også program til skoler i Akershus. Fra 
videregående skoler i Akershus kom det 324 elever, 
en markant økning fra 2013. 

• Oslo Sinfonietta holdt konserter for 850 elever på HOK 
gjennom musikktilbud i regi av DKS og HOK. 

• Nytt for 2014 er at elever fra videregående skoler fikk 
tilbud om omvisning og workshop i HOK Lab med 
utstillingen til Christopher Nielsen: Jeg er bare en 
enkel konseptualist fra Ulsrud gjennom DKS. Totalt 
324 elever benyttet seg av dette tilbudet i 2014. 

• Skoler i Bærum fikk tilbud om gratis buss til HOK og 
egen workshop gjennom Sparebankstiftelsen DNB. 236 
elever (5. og 6. trinn) fra Lommedalen og Levre skole 
kom til HOK. Vi ga tilbudet om gratis buss til HOK og 
egen workshop også til VGS Fyrstikkallen skole – F21. 
47 elever (VGSMK2). Totalt 283 elever benyttet seg 
av dette tilbudet i 2014.

Musikk- og kulturskolen i Bærum: Kunstskole og  
fotokurs på HOK

• Tilbudet i visuell kunst for barn og unge ble startet i 
januar 2010 og utviklet som et samarbeidsprosjekt 
mellom Musikk- og kulturskolen i Bærum og HOK. 
Læreplanen som er utarbeidet av lærerne på kursene, 
tar utgangspunkt i utstillingene på HOK. Antall elever 
på billedkunst i 2014 var 71.

• Fotokurset «Idébasert fotografi» er utviklet i samarbeid 
med Bærum Musikk- og kulturskole. I dette kurset 
lærer elevene å bruke fotografi til å utrykke sine visu-
elle ideer. Elevene blir også introdusert til sentrale 
kunstteoretiske- og estetiske retninger. Antall elever 
på Idébasert fotografi 2014 var 9.

Marked
Ny designprofil og logo ble designet i 2014. Markedsmessig 
har HOK annonsert både gjennom faglige tidsskrifter og 
på nett, i tillegg til nasjonale og sosiale medier.

Mediepartnere og annonsering

HOK har avtaler for annonsering i K, Morgenbladet, Aften-
posten, Kunstforum, Klassekampen og Kunstkritikk. Ut 
over dette annonserte HOK i forbindelse med annonsering 
i Listen, på Facebook og på Oslomuseene.no.  Bruk av 
betalte bannere på Facebook har vist seg å være svært 
effektivt i forbindelse med kampanjer rettet opp mot 
enkelte konserter i tillegg til annonsering av påmelding 
til sommerskolen. Mindre plakater i A4-format, strategisk 
plassert i nærområdet har vært svært effektive i forbin-
delse med annonsering av familiedag på HOK. I tillegg 
fortsetter HOK å annonsere mot turister gjennom Visit 
Oslo og Whats On. 
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HOK jobber med Akershus Reiselivsråd i forhold til synlig-
gjøring av HOK på messer og i publikasjoner. Siden 2013 
har HOK vært ett av medlemmene i Akershus Reiselivsråd 
og sitter med en representant i ressursutvalget.

HOK var del av samarbeidet med annonsering i felles-
annonsen oslomuseene.no som er tilgjengelig på nett, 
som brosjyre og på trykk hver fredag i Aftenposten og 
Dagsavisen. I tillegg er HOK med på listing-oppføringer i 
publikasjonene Listen, U-F-O og ARTFORUM.  

Senterbussen

HOK og Sandvika Storsenter har et samarbeid som omfat-
ter Senterbussen. Senterbussen er et gratisbusstilbud til 
Storsenterets kunder og HOKs publikum fra Oslo sentrum 
via HOK på vei til Storsenteret. Storsenteret og HOK samar-
beider om å promotere bussen.

Bauhaus på Høvikodden ble profilert med heldekkende 
folie på hele baksiden av bussen høsten 2014.

HOK Klubb
HOK lanserte kunstklubben HOK Klubb i september 2014. 
Gjennom fokus på nye medlemsfordeler, utstillingsrelaterte 
gaver og eksklusive arrangement ble HOK Klubb presentert 
for nye så vel som tidligere medlemmer av Henie Onstad 
Kunstsenters Venneforening på en stor lanseringsfest. 
Venneforeningen, som ble opprettet i 1976, ble besluttet 
nedlagt under en ekstra ordinær generalforsamling den 16. 
mars 2014. I henhold til foreningens vedtekter vedtok gene-
ralforsamlingen at disponible midler ved avvikling skulle 
overføres HOKs utviklingsfond. I tillegg ble det vedtatt at 
foreningens medlemmer skulle overføres til HOK Klubb. 

I alt tre omvisninger ved ustillingenes kurator ble arrangert 
for medlemmene i 2014. Dette gjaldt utstillingene; Vi lever 
på en stjerne, Bauhaus på Høvikodden og Christopher 
Nielsen: Jeg er bare en enkel konseptualist fra Ulsrud.  

I tillegg ble alle medlemmer av den tidligere venneforenin-
gen invitert til den eksklusive lanseringsfest av HOK Klubb 
hvor det inngikk flere kulturelle innslag, blant annen pianist 
Else Olsen S, og et utdrag fra Verdensteaterets oppsetning 

– Broen over Gjørme. Kunsthistoriker og leder av The Josef 
and Anni Albers Foundation, Nicholas Fox Weber, ga en 
førvisning i utstillingen Josef Albers: Små grep, stor effekt.

HOKs Venneforening har gitt betydelige gaver til Kunst-
senteret gjennom flere år. Gaver har blitt gitt til innkjøp 
av kunstverk til samlingen, midler til bygging av Storsalen, 
etablering av mediatek og oppussing av lokalet. I 2014 
stod Kunstsenterets foajé ferdigstilt, og Venneforeningen 
gav økonomisk støtte til innkjøp av ny disk til fortauska-
feen. Videre gav Venneforeningen støtte til utvikling av 
ny hjemmeside for HOK, samt investering i nytt it-system 
for medlemsregistreing i HOK Klubb. Til sammen ble det 
gitt støtte på kr. 580.000 i 2014. HOK Klubb hadde 980 
medlemmer pr. 31.12.2014, mot 912 medlemmer i Venne-
foreningen pr. 31.12.2013.
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Drift og sikkerhet

Vedlikeholdsløftet

Vedlikeholdsløftet ble videreført som planlagt i 2014 med 
igangsetting av de to største og viktigste tiltakene med 
bytte av fasadeglass og himlinger/lys i arealer utleid til 
restaurant Bølgen & Moi. Effekten ble som forventet med 
vesentlig bedre isoleringsevne og ingen trekk fra vinduene. 
Samtidig ble det oppdaget mangler med isolering av fasa-
den over vindusfeltene som vil medføre ekstra arbeid og 
kostnader, men som er et viktig moment å ivareta da det vil 
gi HOK ytterligere energigevinst. Hvor store effekter disse 
tiltakene faktisk gir, vil HOK ha mulighet til å måle ved hjelp 
av det nylig implementerte energioppfølgingsprogram.

 Parallelt med utskifting av fasadeglass, ble også himlinger 
og lys skiftet ut i samme område, totalt 282 m2. HOK har 
valgt samme himlingsløsning som de opprinnelige, og 
kan derfor benytte samme oppheng som opprinnelig med 
unntak av enkelte områder og avslutninger. Ny lyskilde 
ble utført med en nyutviklet led armatur som har design 

svært lik de opprinnelige lampepunkter i himlingen. Led 
armaturen gir større lyseffekt og mindre energiforbruk. I 
tillegg ble det nye lyssystemet levert med såkalt Dalistyring. 
Dette er et unikt system hvor hver enkelt lyskilde kan styres 
individuelt og gir HOK stor fleksibilitet til å lage en lysset-
ting til alle mulige forskjellige arrangementer og utstillinger. 

I tillegg til dette er det i 2014 ombygget 4 store og 2 mindre 
undersentraler i form av at disse nå har få nye sikringse-
lementer med jordfeilautomater. Dette har vært et viktig 
arbeid som har medført at det er blitt avdekket og ryddet i 
mye gammelt, utdatert og til tider brannfarlig utstyr. Samti-
dig gir dette HOK i fremtiden et moderne og trygt anlegg 
som vil fange opp mulige jordfeil umiddelbart, som igjen 
er et viktig brannforebyggende tiltak. Dette arbeidet vil 
fortsette inn i 2015.

På VVS-området er det i 2014 ombygget 4 ventilasjons-
anlegg, hvorav 3 stk har fått nye moderne kammervifter 
med ny styringsautomatikk, og 1 stk ny styringsautomatikk. 
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I tillegg har det vært gjort mindre arbeider med justeringer 
av enkeltkomponenter, noe etterisolering av rør og ventiler, 
en mindre ombygging av varmtvannssentralen og etable-
ring av EOS (energioppfølgingssystem) Alle disse tiltakene 
vil gi HOK energibesparelser. 

HOK fikk også i 2014 innvilget tilskudd fra Enova med kr. 
697.456,-, hvorav kr. 191.593 ble inntektsført i 2014. Forut-
setningen for dette er at HOK gjennomfører tiltakene i hht. 
søknad og oppnår rapportert energimål totalt 610.006 kwh 
etter at alle tiltak er gjennomført.

Alt vedlikeholdsarbeid som HOK gjennomførte i 2014, og 
skal gjennomføre i 2015, er i henhold til en egen bevarings-
manual for hovedbygningen. Manualen ble utarbeidet av 
Key Arkitekter i 2012, og fungerer som et styringsverktøy 
i arbeid med å vedlikeholde og tilbakeføre bygningens 
originale kvaliteter. Manualen sikrer dermed bygningens 
sterke estetiske kvaliteter.

Strømforbruk

Strømforbruket til HOK ble vesentlig redusert i 2014 da 
forbruket totalt for året endte på 3.407 mill. Kwh mot 4.457 
mill Kwh. i 2013, noe som utgjør 23,5 %. Hovedårsaken til 
det lave forbruk var et rekordvarmt år. I tillegg ble effekten 
for HOKs del forsterket i at klimaet har vært stabilt uten 
store svingninger. På grunn av HOKS strenge klimakrav i 
utstillingssaler og magasiner, blir effekten av energifor-
bruket forsterket når uteklimaet svinger raskt til kaldere/
varmere og tørt til vått. En del av besparelsen skyldes at 
enøktiltakene startet på sensommeren 2014 med oppgra-
dering av VVS-anleggene.

Sikkerhet

HOK ble etter søknad til Kulturrådet og Stiftelsen Uni tildelt 
totalt kr. 1.115.000,- til sikringstiltak i 2014. Størstedelen av 
denne summen, kr. 1.095.960,- ble benyttet til oppgradering 

av fysisk innbruddssikring i sal Haaken. Her ble alle vinduer 
sikret med hammerglass utvendig som er et innbrudd-
sikkert glass som ikke kan slås i stykker. I tillegg ble to 
rømningsdører og en dør i mellomgang skiftet til ekstra 
forsterkede, innbruddssikre dører. I tillegg ble 7 silketrykk 
av Andy Warhol sikret med spesialglass og ramme. 

Uteområdene 

Det ble innledet kontakt med park- og idrettsforvaltningen 
i Bærum Kommune for å få på plass et godt samarbeid for 
ivaretakelse av park og hageområdet med skulpturparken 
rundt Kunstsenteret. HOKs egen konservator har utarbeidet 
en vedlikeholdsplan for skjøtsel av alle skulpturer i parken, 
som vil være førende for det arbeidet som skal foregå gjen-
nom sommerhalvåret i samarbeid med Bærum kommune.

Andre bygningsmessige tiltak

Det gamle butikklokalet ble tilbakeført til utstillingsrom for 
mindre presentasjoner og ga HOK et mindre visningsrom 
på 125 m2. Det nye utstillingsrommet kalles Mini Prisma. 

Ny port i varemottak ble også installert i 2014. Dette er en 
bedre port løsning med isolerte lameller. Porten har fått 
ny styring som gjør at åpentid skal reduseres. I tillegg er 
det nå også installert en gangport ved siden av som skal 
ivareta all gangtrafikk som er en vesentlig del av trafikken 
gjennom denne porten. Samlet sett vil denne løsningen gi 
en energigevinst.

Det ble laget en ny kafedisk til vestibylen som kom på plass 
høsten 2014. Denne ble utstyrt med egen strømtilførsel og 
vann og avløp for å kunne fungere som en del av kafètil-
budet fra Bølgen & Moi for besøkende til Kunstsenteret.
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Økonomi

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) hadde totalt 45.978 besø-
kende i 2014. Dette er en økning på 35 % i forhold til 2013. 
Hovedsaken til økningen er utstillingene Vi lever på en 
stjerne, Christopher Nielsen og Bauhaus på Høvikodden, i 
tillegg til økning i antall deltagere på kunstsenterets formid-
lingsaktiviteter som HOK Familiedag, HOK Sommerskole og 
flere tilbud innen DKS. Høstens ustilling med Christopher 
Nielsen, kombinert med et suksessfullt konsertprogram og 
HOK familiedag, har gitt spesielt høye besøkstall i perioden 
september-desember.

HOK leverte et positivt aktivitetsresultat inklusive 
utviklingsfondet på kr. 3.022.010 i 2014. Resultatet inklu-
derer midler overført direkte til fondet på kr. 796.723, 
samt avkastning på utviklingsfondets plasseringer med til 
sammen kr. 411.093. Til sammenligning var kunstsenterets 
resultat for 2013 kr. 719.518 inkl. fondets avkastning. Resul-
tatet for 2014 er påvirket av ekstraordinære gaver og andre 
inntekter, men den underliggende driften ved Kunstsenteret 
viser også et positivt resultat for året. I tilknytning til saken 

om overlevering av Matisse-bilde blå kjole i okergul lenestol 
(1937) mottok HOK en delvis kompensasjon for arbeidet 
med bildet og dets proveniens. Inntekter fra billettsalg, salg 
fra HOK Butikk, HOK Utleie og Formidling styrker resultatet. 
Vedlikeholdsløftet er kostnadsført med kr. 624.112 i 2014, 
samt at pensjonskostnader viser en vesentlig økning mot 
2013. Vedlikeholdsløftet finansieres gjennom låneopptak 
hvor HOK har en låneramme på kr. 15 millioner, hvorav 5 
millioner ble trukket i 2013. Det ble ikke trukket ytterligere 
av lånerammen i 2014.

 Sum anskaffelse av inntekter var kr. 39.309.809 i 2014, en 
økning på 18 % i forhold til 2013. Av dette utgjør offentlige 
tilskudd 64 %, opptjente inntekter 33 % og gaver direkte til 
fondet 2 % og finansinntekter 1 %. Sum opptjente inntekter 
på kr. 12.817.932 er en oppgang på 3,8 millioner i forhold til 
2013. Hovedforklaringen til økningen ligger i prosjektinn-
tekter til utstillingen Vi lever på en stjerne. I tillegg har 
økning i besøkstall gitt økte billettinntekter og inntekter 
fra HOK Butikk, samt sterk fremgang for Formidling både 
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med hensyn til oppdrag og HOK Sommerskole. HOK Utleie 
og gaver fra HOK Venneforening og Sparebankstiftelsen 
DNB styrker også opptjente inntekter.  

Totale kostnader i 2014 var kr. 36.287.799 mot kr. 32.585.564 
i 2013 (en differanse på ca kr. 3,7 millioner eller 11 % mot 
2013). Utstillingskostnader endte på ca kr. 8,7 millioner. 
HOK hadde et vesentlig høyere utstillingsbudsjett for 2014 
enn 2013 grunnet gjennomføring av prosjektet Vi lever på 
en stjerne. Tilsvarende mottok utstillingen gave på kr. 3,8 
millioner fra Fritt Ord til gjennomføring. Sum kostnader til 
anskaffelse av midler var ca kr 6,5 millioner og administra-
sjonskostnadene ca kr. 7,1 millioner – begge med høyere 
kostnadsbase enn 2013. Økningen i kostnader til admi-
nistrasjon skyldes hovedsakelig økte pensjonskostnader. 
Andel av forbrukte midler til å oppfylle formålet var 62 % 
av totale kostnader ved utgangen av 2014 mot 61 % i 2013. 

Offentlige tilskudd

Av sum anskaffelse av midler på kr. 39.309.809 utgjorde 
offentlige tilskudd 64,2 %, tilsvarende andel i 2013 var 70,9 
%. I 2014 mottok HOK kr. 25.229.593 i offentlige tilskudd, 
herav kr. 1.115.000 i sikringsmidler og kr. 191.593 fra Enova. 
Offentlige tilskudd viser en økning på ca kr. 1,6 millioner 
i forhold til 2013. Fordeling i 2014 var; 47 % fra staten, 41 
% fra Bærum Kommune, 7 % fra fylkeskommunen og 5 % 
i sikringsmidler/annet tilskudd. 

Bevilgningen fra Staten til HOK økte med kr. 639.000 
eller ca 6 % i 2014. Bærum Kommune hevet bevilgningen 
til HOK med kr. 142.000 til kr. 10.386.000 og Akershus 
Fylkeskommunes økte bevilgning med kr. 55.000 (3 %) til 
kr. 1.775.000. I tillegg mottok HOK kr. 1.306.593 i andre 
offentlige tilskudd.

Andre tilskudd

HOK har hatt et omfattende og ambisiøst aktivitetsprogram 
for 2014 og flere av kunstsenterets utstillinger, performance 

arrangement og formidlingsaktiviteter har mottatt tilskudd 
og gaver. Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og DNVGL og 
har fungert som hovedsamarbeidspartnere til Kunstsenteret.

Samarbeidspartnere

• Sparebankstiftelsen DNB utbetalte kr. 1 million i 
forbindelse med Kunstgaven til innkjøp/produksjon av 
samtidskunst til HOKs samling. Av dette er kr. 750.000 
inntekstført i 2014.  Til sammen har HOK mottatt kr. 
4,5 millioner i perioden 2011–2014 til gjennomføring 
av Kunstgaven. 

• Sparebankstiftelsen DNB har støttet HOK med kr. 
70.000 til gjennomføring av HOK Familiedag. 

• Stiftelsen Fritt Ord har gitt en gave på til sammen kr. 
3,8 millioner for gjennomføring av utstillingen Vi lever 
på en stjerne. Hele beløpet er inntekstført i 2014. 

• HOK og DNVGL har en treårig samarbeidsavtale i 
forbindelse med kunstsenterets Park og Hage-prosjekt, 
og den økonomiske støtten er på kr. 250.000 pr. år. 

Andre tilskudd/gaver

• Stiftelsen Fritt Ord har gitt støtte på kr. 100.000 til 
katalog for utstillingen Bauhaus på norsk.

• HOK Venneforening gav økonomiske gaver til kunst-
senteret for innkjøp av møbler og disk til fortauskafeen 
i Kunstsenterets foajé, utvikling av ny hjemmeside, 
samt lansering av HOK Klubb. Til sammen ble det gitt 
gaver for kr. 580.000. 

• Stiftelsen UNI og Norsk Kulturråd har gjennom flere 
år gitt støtte til sikringstiltak ved HOK. For 2014 ble 
det innvilget sikringsmidler på til sammen kr. 1.115.000.

• HOK fikk innvilget tilskudd fra Enova med kr. 697.456,-, 
hvorav kr. 191.593 ble inntektsført i 2014. Forutsetnin-
gen for tilskuddet er at HOK gjennomfører tiltakene 
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i hht. søknad, og oppnår rapporterte energimål etter 
at alle tiltak er gjennomført.

• Panduro AS leverte utstyr til barneverksted og andre 
formidlingsaktiviteter for ca. kr. 20 000.

Utviklingsfondet for Sonja Henie og  
Niels Onstads stiftelse

Stiftelsen skal ha et utviklingsfond som sikkerhet for virk-
somheten. Formålet med fondet er å sikre kunstsenterets 
langsiktige utvikling av samling, utstillingsprogram og 
bygning. Midler fra fondet skal utelukkende anvendes 
innenfor kunstsenterets kjernevirksomhet i henhold til 
vedtektenes formålsparagraf. 

Forvaltning av Utviklingsfondet ivaretas av styret i samsvar 
med stiftelsens vedtekter, og etter spesielle retningslinjer. 
Utviklingsfondet forvaltes etter en investeringsstrategi der 
risikoen i fondsinvesteringene holdes lav. Utviklingsfondets 
midler er allokert til samlingsutvikling og kunstnerisk virk-
somhet. Fondets plasseringer var ved utgangen av 2014 kr. 
23.399.978, hvorav fondet er tilført renter og avkastning 
med kr. 411.093. Utviklingsfondet er tilført midler på til 
sammen kr. 3.022.010, hvorav kr. 790.785 er tilført som følge 
av nedleggelse av Henie Onstad Kunstsenters Vennefore-
ning og kr. 5.938 er tilført som arv etter Liv Hazel og Odd 
Kristian Steenberg, mens øvrig er andel av overskuddet.  

HOKs resultatet på kr. 3.022.010 disponeres ved å overføre 
til utviklingsfondet i sin helhet.
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Organisasjon

Ansatte

Ved årets utgang hadde kunstsenteret 20 fast ansatte, 
tilsvarende 17 årsverk. Grunnet avvikling av permisjo-
ner ble det i noen seksjoner ansatt vikariat for å dekke 
enkelt prosjekter eller fulle stillinger gjennom året. HOK 
benyttet også ekstrahjelp i forbindelse med utstillingsskift 
eller for å dekke inn generell vaktplan i Kunstsenterets 
åpningstid. HOK er organisert i fire avdelinger; Kunstfaglig, 
Kommunikasjon og Formidling, Drift & Sikkerhet og Admi-
nistrasjon. Avdelingslederne utgjør, sammen med HOKs 
direktør, Kunstsenterets ledergruppe. Ved utgangen av 
2014 består HOKs ledergruppe av; Tone Hansen, Milena 
Høgsberg, Gunhild Varvin, Siv Merethe Skorpen Brekke 
og Harald Hansen. 

Det er rapportert om en arbeidsulykke i 2014. Ulykken 
skjedde i forbindelse med flytting av et kunstverk hvor en 
av HOKs medarbeidere falt ned fra en personløfter som 
ble benyttet til dette arbeidet. Kunstsenteret har sammen 
med ansvarlig etat gjennomgått hendelsesforløpet rundt 
ulykken og HOKs rutiner ved flytting og løft av kunstverk. 
Som en følge av dette er det i verksatt tiltak for å unngå 
slike episoder i fremtiden. Sykefraværet i 2014 var på 6,7% 
mot 7,7 % 2013.

Styret  

Det ble i 2014 gjennomført valg av styremedlemmer. Nest-
leder i styret Anne Carine Tanum, ble gjenvalgt for 2 år og 
styremedlem Rolf Sæther ble valgt for fire nye år. Chris-
tian Gether forlot styret i 2014 og ble erstattet med Claes 
Söderquist. Lars Mørch Finborud ble gjenvalgt som ansat-
tes representant for 2 år. Ved årets utgang bestod HOKs 
styre av; Halvor Stenstadvold (leder), Anne Carine Tanum 
(nestleder), Rolf Sæter, Helene Berge Holm, Bente Stein 
Mathisen, Arvid Libak, Claes Söderquist og Lars Mørch 
Finborud. Det ble avholdt 5 styremøter i 2014, hvorav ett av 
styremøtene var et fellesmøte med HOKs Representantskap. 

Stiftelsens styre nedsatte i 2014 en prosjektgruppe med 
det formål å gjennomgå stiftelsens vedtekter med tanke 
på og endre åpenbare feil/mangler, samt en oppgradering 
av praksis og språklig art. Arbeidet ble endelig avsluttet 
ved årets slutt, og Lotteri og stiftelsestilsynet har godkjent 
endringene og bekreftet stiftelsens nye vedtekter gjeldende 
fra 26.1.2015. 

Etter prosjektgruppens mening fremstår stiftelsens vedtek-
ter nå som et meget godt styrings dokument for fremtidig 
ledelse og styre ved Henie Onstad Kunstsenter. 
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Representantskapet

Representantskapet tjener som et rådgivende og kontrol-
lerende organ. De hadde følgende sammensetning i 2014; 
Stig Olai Kapskarmo (leder), Øivind Storm Bjerke, Ane 
Maria Mjaaseth, Bjørgun Hysing, Vibeke Limi, Kari Brodin 
Seljelid, Merete Skaug, 

Nils Pettersen-Hagh og Wolfgang Plagge. Representant-
skapet avholdt 4 møter i 2014.

Opplysninger i henhold til regnskapsloven 

Sonja Henies og Niels Onstads stiftelse driver Henie Onstad 
Kunstsenter på Høvikodden i Bærum.  Forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt 
opp under denne forutsetning. Virksomheten forurenser i 
begrenset grad. Stiftelsen har som mål å være en arbeids-
plass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. 
Av stiftelsens 20 fast ansatte pr. 31.12.2014 var 14 kvinner.

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

HOK direktør
Tone Hansen

Kunstfaglig
Milena Høgsberg

Kunstutstillinger

Konservering

Musikk

Presse

Markedsføring

Formidling

Kommunikasjon og 
formidling
Gunhild Varvin

Utstilling og museumsteknisk

Bygning og driftsteknisk

Drift og sikkerhet
Harald Hansen

Økonomi

Personal adm.

HOK Utleie

HOK Butikk

Administrasjon
Siv M. Skorpen Brekke
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Fremtidsutsikter

HOK har en sterk kunstfaglig stilling internasjonalt og 
nasjonalt, som en av landets største og ledende kunstmu-
seer. Med sine utstillingssaler, samlinger og beliggenhet, 
har HOK unike og helhetlige kvaliteter som skal gjøres 
tilgjengelig for et stort publikum. HOK samarbeider med 
Moderna Museet, Stockholm og Louisiana Museum, 
Humlebæk i forberedelsene for en rekke prestisjefylte 
prosjekter for 2015–17: Den turnerende utstillingen Pop 
Kunst Design, samt Hilma af Klint: Abstraksjonens pioneer 
vises sommer og høst/vinter 2015. Den første retrospektive 
utstilling av den japanske popkunstneren Yayoi Kusama i 
Skandinavia i åpner på HOK i 2016. I tillegg forberedes 
den største presentasjonen av den kjente norske maleren 
Nikolai Astrup noen sinne, i samarbeid med The Dulwich 
Picture Gallery, London, Kunstmuseet i Emden, Tyskland 
og Sparebankstiftelsen DNB. Utstillingen kommer til Norge 
juni 2016. Programmet for 2017 er også under planlegging 
med ytterligere ambisjoner. 

I 2018 feirer HOK 50 år, og planleggingen for et større 
jubileumsår starter allerede i 2015. Målet er å feire kunsten 
gjennom hele året med en rekke nyvinninger som kommer 
publikum og samarbeidspartnere til gode. 

Samtidig skal HOK rustes for økt konkurranse fra 2019 når 

det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design står 
ferdig, og også Munchmuseet i Bjørvika vil skape ytterligere 
interesse for Oslo som destinasjon for kunstopplevelser. 
Derfor er det viktig at HOK utvikles ytterligere som desti-
nasjonsmål med Louisiana Museum som forbilde. 

Ledelsen ved HOK vil prioritere et strategisk arbeid med 
mål om å øke besøkstall og forsterke merkevaren frem 
mot 2019, samt å etablere en hovedsponsor innen 2015. 

HOK er en offentlig institusjon som forsker på og formid-
ler kunst for et stort og sammensatt publikum. HOK 
har med sine forpliktelser og målsetninger en sårbar 
økonomi og behov for økning av den offentlige støtten. 
Hovedbygningen på HOK er fra 1968 og etterslepet på 
vedlikeholdssiden er stort. På bakgrunn av en avtale 
mellom Stat og Bærum kommune om gjensidig økning av 
støtte, har HOK lånefinansiert Vedlikeholdsløftet der helt 
nødvendige vedlikeholdsarbeider utføres. Tiltakene som 
allerede er gjennomført viser betydelig bedre klimatiske 
forhold for kunsten, de ansatte og de besøkende, i tillegg 
til langt lavere strømkostnader. Forpliktelsene som HOK har 
tatt på seg for å gjennomføre Vedlikeholdsløftet vil følge 
HOK over mange år og krever langsiktighet fra offentlige 
støttespillere. 
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Halvor Stenstadvold
Styreleder    

Henie Onstad Kunstsenter
Høvikodden, 24. februar 2015

Claes Söderquist

Arvid Libak

Anne Carine Tanum
Styrets nestleder   

Helene Berge Holm  

Lars Mørch Finborud 
Ansattes representant  

Rolf Sæther    

Bente Stein Mathisen

Tone Hansen
Direktør Henie Onstad Kunstsenter  
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Årsregnskap
2014
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Aktivitetsregnskap
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Balanse
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Noter til regnskapet
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