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

«å drive et senter for kunst – fortrinnsvis billed-
kunst – 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 sam-
ling av moderne kunst og samtidskunst. Forvalt-
ning, 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, genreoverskridende performance og 
musikk, med en lang rekke legendariske kunstnere 
og prosjekter på plakaten gjennom historien. Kunst- 
senteret har siden etableringen tatt ansvar for formid- 
ling av avant-garden, og har 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 Henie 
Onstad har et nasjonalt mandat for fotografi og nye 

medier. Mens det kunstneriske programmet har 
internasjonale ambisjoner, er formidlingsprogram og
arbeidet med publikum en helt konkret lokal forankring. 

I 2018 kunne Henie Onstad feire 50 år i kunstens 
tjeneste, noe som ble markert gjennom hele året med
betydelig støtte og gaver fra private og offentlige 
støttespillere, og et bredt jubileumsprogram. En av 
de minneverdige prosjektene var Marina Abramovićs 
ukeslange performance i Sal Haaken. Utstillingssalen
ble tømt for anledningen og rigget til et gigantisk 
laboratorium for utforskning av konsentrasjon, fokus 
og meditasjon. Gjennom en rekke spesifikke øvelser 
som publikum kunne utføre, ble Henie Onstad til et 
temporært «Abramović Institute». Deltakelse var 
gratis for publikum og ble gjort mulig gjennom generøs 
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og C. Ludens 
Ringnes Stiftelse som del av utstillingen The Cleaner, 
den største retrospektive utstillingen laget i Europa 
til nå om Marina Abramović. Hennes lange tradisjon 
for performance siden 1970–tallet gir gjenklang i 
Henie Onstads egen eksperimentelle historie, og var 
derfor et kjærkomment innslag i jubileumsåret. 

Feiringen den 23. august ble en stor folkefest der

INNLEDNING
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50 år på Høvikodden ble feiret med en stor 
fest for store og små 23. august 2018. 



Bærums befolkning, kunstnere som har stilt ut gjennom 
de femti årene, og Henie Onstads venner ble invitert 
til å delta gjennom hele dagen. Kunstsenteret startet 
bursdagsfeiringen med besøk av barnehagene i nabo-
laget, som sørget for stor stemning og ekte bursdags- 
glede, sammen med ordfører Lisbeth Hammer Krogh 
som klippet snoren for det nyinnkjøpte verket Hymn 
of Life av Yayoi Kusama, en gave fra Sparebankstift-
elsen DNB. Jubileumskonserten i form av bestillings-
verk av Lindstrøm fikk stor oppmerksomhet og ble 
fremført for en fullsatt sal flere ganger gjennom 
bursdagshelgen. Verket fungerte som en omsluttende 
multimediainstallasjon, og trakk på den måten veksler 
på fremføringen av det første bestillingsverket i Henie
Onstads historie, Solitaire av Arne Nordheim fra 1968. 

I anledning jubileet har Bærum kommune tatt ned 
store deler av underskogen i parklandskapet på 
Høvikodden slik at senteret fremstår som mer åpent 
og inviterende. Bærum kommune ga et tilskudd på 
6 millioner over to år for ivaretakelse av bygningen 
og uteområdet. I 2018 kunne vi derfor oppgradere 
hovedtrappen fra parken og opp til kunstsenteret. I 
tillegg har Bærum kommune ryddet undervekst og 
istandsatt skog og parkområdet tilnærmet likt slik det 
var i 1968. Både støtten og kommunens engasjement
for Høvikodden understreker viktigheten av en god 
dialog mellom institusjonen og kommunen. Henie 
Onstad kunne med det økonomiske bidraget fra 
Bærum kommune gå til innkjøp av installasjonsverket 
Tankesirkel gul, grå, grønn, rød, blå fra 2015 av Per 
Inge Bjørlo. Sammen med kunstnerens skulptur 
Larger Body, som allerede finnes utenfor inngangs-
partiet til Henie Onstad, danner det nå en fin situasjon
i inngangen til Kunstsenteret. Verket styrker publikums 
tilgang til plassen foran museet, og fungerer også 
som sitteplasser. 

Som ledd i satsingen på fotografi og nye medier på 
Henie Onstad, ble fotografiet Idexa av Catherine 
Opie donert av generøse private støttespillere til 
jubileet. Skulpturen Amulett av Jumana Manna ble 
innkjøpt fra utstillingen A Small Big Thing gjennom 

Henie Onstads egne midler. Samtlige innkjøp relaterer 
til det kunstneriske programmet på Henie Onstad og 
forsterker Kunstsenterets samtidskunstprofil. Henie 
Onstad vil arbeide aktivt for å styrke samlingen på 
tilsvarende vis i årene fremover. 

Henie Onstads historie ble behørig presentert gjennom
jubileumsåret. En av Henie Onstads strategier er å 
gjøre utstillinger i forlengelse av samlingen og gjerne 
i samarbeid med andre kunstinstitusjoner som har 
viktige samlinger tilsvarende som Henie Onstads. 
Den store presentasjonen av Jakob Weidemann ble 
kuratert av Henie Onstads tidligere direktør og 
Weidemannekspert Karin Hellandsjø. Utstillingen 
reiste videre til Sørlandets Kunstmuseum i 2018, og 
skal til Trondheim Kunstmuseum i 2019. Weidemann
var en nær venn av Sonja Henie og Niels Onstad, 
og betydelige verk av kunstneren finnes i senterets 
samling. Håkon Bleken har en tilsvarende lang historie
med Henie Onstad, og har hatt flere utstillinger på 
Kunstsenteret gjennom tidene. Utstillingen Do not 
go gentle skal videre til kunstnerens hjemby og 
Trondheim Kunstmuseum i 2019.  Samlingsutstill- 
ingen, som fikk tittelen Turn and Face the Strange 
feiret 50-års jubileet gjennom en eksperimentell 
og labyrintisk arkitektur. Utstillingene Boyle Family -
Nothing is more radical than the facts viste Henie 
Onstads samling av Mark Boyle sammen med 
enkelte verk lånt fra familien og ble til i samarbeid 
med Boyle Family.  Flyktig Form – Plakatkunst var 
en presentasjon av Henie Onstads store samling av 
internasjonal plakatkunst, samlet inn gjennom 70 
og 80-tallet. 

Fotosatsingen ble styrket betraktelig med ansettel-
sen av en egen kurator for fotografi og nye medier. 
Catherine Opie, Dag Alveng og Jumana Mannas 
utstillinger inngikk som solopresentasjoner i foto- 
satsningen. Som del av Alvengs utstilling ble det 
også gjennomført et første uoffisielt VM i Fisher 
Random Chess som en femdagers lang match mellom
Nakamura og Carlsen, der NRK etablerte studio i 
foajeen på Henie Onstad og sendte live gjennom

samtlige matcher, besøkt av både Statsminister Erna 
Solberg og Kulturminister Trine Skei Grande. Den 
retrospektive utstillingen The Cleaner med Marina 
Abramović viste hvordan performancekunstnere 
siden 60-tallet effektivt brukte kamera for å doku-
mentere sin kunst og den viktige rollen fotografi og 
mediekunst har spilt for denne kunstarten. 

Gjennom hele året har senteret samarbeidet med 
designbyrået ANTI for en enhetlig profil på utstill- 

inger, pressemateriell og kataloger, samt også nye 
såkalte wayfinder skilting i Henie Onstads lokaler. 

Besøkstallet ble betydelig økt i forhold til 2017, og 
endte på 89 206 besøkende. Jubileumsfeiringen; 
den faste installasjonen med Kusama, avslutningen
med Håkon Bleken, alle gavene og den store opp-
merksomheten i jubileumsperioden, samt vår 
langsiktige strategi for å bygge en relasjon til vårt 
publikum var med på å styrke resultatet. 
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Lindstrøm urfremførte bestillingsverket Blinded by the Leds 23. august 2018 på Henie Onstad Kunstsenter.
Foto: Andre Løyning



Gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB ble installasjonen 
Hymn of Life av den japanske kunstneren Yayoi Kusama innkjøpt 
og etablert som et permanent verk i hovedetasjen.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter



Henie Onstad har tre kunstfaglige satsingsområder 
for de kommende årene; Avant-garde tradisjonen, 
musikk og performance, samt satsningen på fotogra-
fi og mediekunsten, satsninger vi ser som vårt nasjo-
nale ansvar. Dette er alle satsinger som springer
ut av Henie Onstads historie, som lenge har vært 
definerende for vår identitet som kunstinstitusjon, 
og som skiller oss fra andre institusjoner i Norge. 
Det handler om kunst som er tidsbasert; som bryter 
etablerte sjangergrenser mellom kunstartene og 
som er samtidige i sine uttrykk. 

Som del av jubileumsfeiringen fikk Henie Onstad en 
generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB; midler 
til å utvikle et spesifikt, permanent utstillingslokale 
for Kurt Schwitters og avantgarden. Salen tar i bruk    
lokaler som har stått ubrukt, og designes av Snøhetta.
Salen bygges og istandsettes innenfor alle museale 
og publikumsmessige krav, og arbeidet vil foregå 
gjennom hele 2019, med mål om åpning for publikum
i første halvdel av 2020. Utviklingen av salen ledes av
Henie Onstads team. Her vil alle Kurt Schwitters verk 
på Høvikodden vises, sammen med verk fra Henie 
Onstads samling, inklusive samlinger av Fluxus og 
Jean Brown Personal Papers. 

Henie Onstad er i denne forbindelse også i gang med
å utvikle forskning. Institusjonen ferdigstilte i 2018 
et PhD prosjekt på Universitetet i Oslo knyttet til 
avant-garden. Kunstsenteret arbeider for å etablere 
et nytt PhD prosjekt på Schwitters gjennom en 

internasjonal utlysning. Kunstsenterets egen stab 
planlegger i tillegg forskningsartikler, seminarer og 
bokutgivelser fra 2019 og fremover, som vil styrke 
Kunstsenterets kunnskapsgrunnlag ytterligere på 
dette feltet. Gjennom utstillinger, publikasjoner og 
formidling er målet å bli et kunnskaps-senter for 
avant-garden i Norge. Starten på dette er senterets  
store Dada utstilling i 2019 som følges av en omfatt- 
ende publikasjon. 
I de kommende årene vil Henie Onstad også utvikle 
satsing på fotografi- og nye medier. Mediekunsten 
springer ut av avant-garde tradisjonen og Henie 
Onstad ønsker å ta et nasjonalt ansvar også for 
dette feltet. Dette skal gjøres gjennom planlagte 
forskningspublikasjoner og seminarer fra 2019 og 
fremover, samt fremtidige utstillinger.

Henie Onstad ber departementet vurdere om det 
nasjonale mandatet for fotografi og nye medier kan 
utvides til å også gjelde forvaltningen og formidlingen 
av Videokunstarkivet. Videokunstarkivet ble lagt 
gjennom et pilotprosjektet initiert av Norsk Kulturråd 
i 2011 og gjennomført av Produksjonsnettverk for 
elektronisk kunst (PNEK) 2011 – 2015 og står nå på 
vent for en permanent plassering. Videokunstarkivet 
er per dags dato kun et arkiv, og ikke en formidlings- 
sentral. Henie Onstad Kunstsenter har bidratt bety-
delig til materialet i Videokunstarkivet gjennom sitt 
engasjement for fotografi, video og nye medier siden 
1968. Henie Onstad bygger nå kompetanse på feltet 
og har ansatt en egen kurator som dette som fagfelt. 

FREMTIDSUTSIKTER
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Den nye installasjonen av Per Inge Bjørlo 
ved inngangen til kunstsenteret inviterer 
publikum til nye møter med kunsten.

 Foto: Nabeeh Samaan.



Dersom ansvaret for Videokunstarkivet skal overføres 
Henie Onstad, vil det i så fall være behov for en arkivar/
registrar, samt en formidler/kurator knyttet til Video- 
kunstarkivet. Med vår lange historie og kunnskap om 
feltet, og som et museum med stabilitet, er vi et godt 
alternativ.  Henie Onstad vil i så fall videreføre arkivets 
åpne tilgjengelighet, på linje med internasjonale in-
stitusjoner som Electronic Arts Intermix i New York, 
og andre tilsvarende arkivtjenester i Europa, med 
mål om å gjøre norsk kunst tilgjengelig nasjonalt 
så vel som internasjonal for forskere og kuratorer. 
Henie Onstad ber ikke om bevilgninger i denne søk-
naden til tiltaket, men mer om at vi blir vurdert i det 
videre arbeidet med plassering av arkivet. 

Som kunstsenter har Henie Onstad spilt en unik 
rolle i norsk sammenheng når det gjelder å formidle 
musikk, performance, dans og andre tidsbaserte 
uttrykk til publikum. Ingen norske museer har per i 
dag en kurator for musikk ansatt og Henie Onstad 
har tatt et valg om å styrke denne satsingen i årene 
framover med en person i 80 prosent stilling. Målet 
er at satsingen skal knyttes enda tettere på Kunst-
senterets øvrige program, og at vi skal arbeide enda 
mer sjangerfritt.

Forsking på utstillingen som premiss- og kunnskaps-
leverandør arbeides det også med på Henie Onstad. 
Som del av dette planlegges det en publikasjon om 
vår egen utstillingshistorie i 2020. Publikasjoner 
springer ut av et «residency prosjekt» der vi har 
invitert skribenter og kuratorer til å arbeide med vårt 
utstillingsarkiv. Denne publikasjonen skal følges av 
et større seminar i 2020. 

Jubileet følger oss inn i årene som kommer, med flere
gaver; En lang rekke samarbeidspartnere og venner
av Henie Onstad, ledet av Løvenskiold har gitt Henie 
Onstad et nytt permanent verk til parken av Per 
Barclay, til glede for alle som bruker Høvikodden 
som rekreasjonssted og som besøker Kunstsenteret. 
Verket er satt i produksjon og avdukes i juni 2019. 
Ved hjelp av midlene fra Bærum kommune, har Henie

Onstad igangsatt en større oppgradering av auditoriet
og møterommene for å kunne tilby leietakere og 
samarbeidspartnere gode møteromsfasiliteter. På 
denne måten arbeider Henie Onstad aktivt for å 
styrke egeninntjeningen. 

2019 markerer dessuten oppstart av et nytt, langsiktig, 
internasjonalt program støttet av ekstern partner 
som vil lanseres vinteren 2019. Programmet vil ytter-
ligere styrke Henie Onstads internasjonale nettverk 
og posisjon. 

Henie Onstad har i flere år arbeidet med å undersøke 
talentbegrepet i billedkunstfeltet og etablerer nå 
programmet Unge Fotografer i samarbeid med Talent 
Norge med oppstart i 2019 under ledelse av formid- 
lingsseksjonen. Dette prosjektet er del av Henie On-
stads ungdomssatsinger som også inkluderer prog- 
rammet «Ung Respons» og «Unge Ambassadører». 
«Ung Respons» er et prøveprosjekt som starter opp 
vinteren 2019 der ungdom viser kunst til ungdom. 
Gjennom vårt «Unge Ambassadører», som er støttet 
av Akershus Fylkeskommunes satsing på publikums- 
utvikling, jobbes det målrettet med å invitere inn 
ungdom som er interessert i ulike former for visuell 
kultur, uten at de naturlig oppsøker kunstsentre som 
del av sin hverdag. Også dette prosjektet får sin 
oppstart vinter 2019. Utstillingene for 2019–22 er i 
store linjer planlagt. 

Henie Onstad har god økonomikontroll, men har behov
for økt offentlig støtte for å kunne nå ambisjonene 
om et sterkere barne, familie og ungdomsprogram, 
samt til å styrke de museale forpliktelsene inn i en 
digital tid. Blant annet mangler Henie Onstad midler til
arkivar og registrar, samt midler til å gjennomføre en 
mer omfattende digitalisering av samlinger og arkiv.

Henie Onstad er avhengig av en entusiastisk og 
fleksibel stab som arbeider i fellesskap for å nå de 
målene som settes. Styret takker administrasjonen 
og ansatte for deres innsats. 
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Besøkstallet i 2018 endte på 89 206, og resultatet 
inklusive utviklingsfondet viser et regnskapsmessig 
overskudd på kr. 2 037 838. Dette innebærer en 
betydelig publikumsvekst og resultatforbedring fra 
2017, hvor det totale besøket var 56 795, og aktivi-
tetsresultatet var negativt kr. 12 027 289. I 2016 var
besøkstallet rekordhøyt – 178.419, og aktivitets-
resultatet kr. 3 533 753.

De største endringene på inntektssiden skriver seg 
fra økte prosjektinntekter, og gaver i forbindelse 
med Kunstsenterets 50-års jubileum. Inntektene 
endte på i alt 59,1 millioner – hvorav 32,4 millioner 
var opptjente inntekter. Den totale inntektsøkningen 
for året var på over 53% i forhold til 2017.

ØKONOMI

Figur 1
Besøksutvikling Henie Onstad Kunstsenter 2012–2018
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Butikken

Butikkens inntekter inkludert katalogsalg endte to-
talt i underkant av 2,3 millioner og omtrent kr 400 
000 bak budsjett. De seks første månedene i 2018 
står alene for 88 % eller kr 370 000 av det negative
budsjettavviket. Januar og februar står alene for 
omtrent 51 % eller kr 215 700 av det totale negative
avviket. Dette skyldes dels et optimistisk estimert 
gjennomsnitt for inntjening per besøkende for året 
samlet, men også en feilvurdering av kjøpsviljen 
til de besøkende til utstillinger og arrangementer 
i nevnte periode. Andre halvdel av året tar vi, ved 
hjelp av godt salg av katalogene Jakob Weidemann 
og Håkon Bleken, igjen budsjettet for katalogsalg 
for 2018. For øvrig salg i butikk klarer vi ikke å ta 
igjen det tapte fra første halvdel av året på tross av 
relativt godt salg. Butikken hentet og inn inntekter 
knyttet til salg av grafikk signert Håkon Bleken i 
november og desember. 

Klubben

I 2018 gjennomførte Klubben 4 klubbkvelder for 
sine medlemmer.

• 11. januar: Marina Abramović. The Cleaner
• 15. mars: Dag Alveng. Tid som står stille
• 06. september: Jakob Weidemann.
• 08. november: Håkon Bleken. Do not go gentle

Henie Onstad Kunstsenter har hatt et gjennomsnitt 
på 320 deltakere pr. klubbarrangement.
I tillegg har medlemmene vært invitert til samtlige 
utstillingsåpninger, og til kunstsenterets 50-års 
jubileumsfeiring.

Kunstsenteret har sett en betydelig medlemsvekst i 
siste halvår 2018 på over 60%, og 37% økning for 
året som helhet.

Figur 2
Klubben – Medlemsutvikling 2018

Inntektsfordeling

Av totale inntekter i 2018 utgjør offentlige tilskudd 45 % og opptjente inntekter 55 %.
Til sammenligning var de samme forholdstall hhv. 69 % og 31% i 2017.

Ved årets utgang var medlemstallet 2 387. Fordelingen ordinær medlem og studentmedlemsskap var
henholdsvis 93% og 7%. 

Figur 3
Inntektsfordeling Henie Onstad Kunstsenter 2017-2018

I sum mottok Henie Onstad offentlige tilskudd på kr. 26 115 000 som er en liten nedgang i forhold 2017. 
Nedgangen gjelder for andre offentlige tilskudd (spillemidler/sikringsmidler). 
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Støttespillere og 
samarbeidspartnere

Henie Onstads fotosatsing er i god fremdrift, og en 
fotokurator ble ansatt i august 2018. Satsingen er 
5-årig, og er muliggjort gjennom støtte fra Aars, 
Kolonihagen, Varner og ABG Sundal Collier. 

Sparebankstiftelsen DNB har i jubileumsåret skjen-
ket Kunstsenteret sjenerøse gaver til innkjøp av 
kunst, og til oppgradering og ombygging av lokaler 
til en permanent avant-garde sal. DNV GL har også i 
2018 fungert som Kunstsenterets hovedsamarbeids- 
partner. Bergesenstiftelsen, Fritt Ord, og Norsk 
Kulturråd har fortsatt sin støtte til stiftelsens utstill- 
ingsprosjekter, katalogproduksjon og komponist- 
honorar. Panduro Hobby AS har gjennom flere år 
vært en viktig samarbeidspartner, som bidrar med 
utstyr til formidlingsaktiviteter ved Henie Onstad. 

Utviklingsfondet for Sonja Henie og 
Niels Onstads stiftelse

I henhold til stiftelsens vedtekter skal stiftelsen ha 
et utviklingsfond som sikkerhet for virksomheten. 
Formålet med fondet er å sikre kunstsenterets lang-
siktige utvikling av samling, utstillingsprogram og 
bygning. Midler fra fondet skal utelukkende anven-
des innenfor Kunstsenterets kjernevirksomhet i 
henhold til vedtektenes formålsparagraf. 

Forvaltning av utviklingsfondet ivaretas av styret i 
samsvar med stiftelsens vedtekter, og etter spesielle 
retningslinjer. Utviklingsfondets midler er allokert 
til samlingsutvikling og kunstnerisk virksomhet, og 
forvaltes etter en investeringsstrategi der risikoen i 
fondsinvesteringene holdes lav. 

Figur 5
Fordeling plasseringer Henie Onstad Kunstsenters 
utviklingsfond

Over 80% av fondets midler er plassert i Investment 
grade obligasjonsfond og kontanter. Investeringene 
hadde en god utvikling i årets tre første kvartaler,
men ble rystet av børsnedgangen i 4 kvartal. 
Fondets totale plasseringer, eksklusive urealisert 
avkastning fra KLP, og inklusive kupongutbetalinger 
og realiserte salgsgevinster, samt renteinntekter og 
avkastning fra Nordea, var dermed ved utgangen av 
2018 kr. 21,29 millioner. Avkastning og renter på til 
sammen kr. 350 266 foreslås overført til utviklings-
fondet. Det er administrasjonen og styrets ambisjon 
å reetablere den trukne fondskapitalen over tid. 
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Figur 4
Fordeling og utvikling i offentlig støtte til Henie Onstad Kunstsenter 2014–2018

Den offentlige støtten har vokst med 9% fra 2014–2018 mens prisstigningen (KPI-JAE) har steget med 
13,4% i samme tidsrom. Dette betyr at Henie Onstad Kunstsenter har måttet effektivisere i samme tidsrom, 
og det er all grunn til å tro at dette blir viktig også i fortsettelsen.

Kostnadsutvikling

Totale kostnader i 2018 var kr. 57 086 653 mot 
kr. 50 598 978 i 2017, en differanse på ca. kr. 6,5 
millioner. Dette må naturligvis sees i sammenheng 
med de økte inntektene, og har i det alt vesentlige 
blitt benyttet til formålet, så som innkjøp kunst, ut-
stillingskostnader og andre kunstneriske kostnader. 
Utstillingskostnader utgjorde kr. 13,55 millioner mot

kr. 11,47 millioner i 2017. Sum kostnader til anskaff- 
else av midler var ca. kr. 18,7 millioner, en reduksjon 
på ca. kr. 1,32 millioner fra 2017, mens administra-
sjonskostnadene økte med ca. kr. 0,5 millioner til 
ca. kr. 8,1 millioner. Andel av forbrukte midler til å 
oppfylle formålet var 70 % av totale kostnader ved 
utgangen av 2017, opp fra 64 % i 2016. 
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Ansatte

Ved årets utgang hadde kunstsenteret 20 fast 
ansatte, tilsvarende 18,3 årsverk. HOK benytter 
innleid arbeidskraft i forbindelse med utstillings-
skift, og for å dekke inn generell vaktplan i kunstsen-
terets åpningstid. Henie Onstad er organisert i fire 
avdelinger; Kunstfag, Kommunikasjon & Formidling, 
Drift & Sikkerhet, og Administrasjon. Det er ikke 
rapportert om arbeidsulykker i 2018. Sykefraværet i 
2018 var på 2,8% mot 2% i 2017.

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 betyd-
ning for stiftelsens drift. Henie Onstads styre har 
bestått av Halvor Stenstadvold (leder), Hanne Inger 
Bjurstrøm (nestleder), Helene Berge Holm, Claes 
Söderquist, Jannicke Veum-Søhoel, Anne Beate 
Hovind og Sebastian Næss Langaas. Silje Ringen 
Høibjerg ble erstattet av Morten Edvardsen som 
representant for de ansatte fra og med styremøtet i 
august. Det ble avholdt 5 fysiske styremøter i 2018, 
hvorav ett av styremøtene var et fellesmøte med 
stiftelsens representantskap. 

Representantskapet
Stiftelsen skal ha et representantskap på 9 med-
lemmer. Representantskapet velger styret, og skal 
tjene som et rådgivende organ og holdes løpende 
orientert om viktige spørsmål knyttet til kunstsent- 
erets drift og økonomi. Henie Onstads representant-
skap hadde følgende sammensetning i 2018; Gunn-
ar Gussgard (leder), Ane Maria Mjaaseth (nestleder), 
Vibeke Limi, Bente Larsen, Tiril Schrøder, Peter 
Tornqvist, Jon Halvor Stridklev, Mette Rigmor Kaaby, 
Wenche Margrethe Funderud Berg-Olsen. Represen-
tantskapet avholdt 3 møter i 2018.

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 2018 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 19 fast ansatte pr. 31.12.2018 
var det 7 menn og 12 kvinner.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av 
stiftelsens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. 

ORGANISASJON
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HM Dronning Sonja var tilstede under åpningen av Jakob 
Weidemann-utstillingen sommeren 2018. Her flankert av 
direktør Tone Hansen og utstillingens kurator Karin Hellandsjø. 

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.



Catherine Opie – Et øye med verden
Utstillingsperiode: 6. oktober 2017 til 7. januar 
2018. Storsalen. 

Utstillingen var kunstnerens første retrospektive 
presentasjon i Europa. Gjennom tretten serier viste 
vi karrieren til en kontroversiell fotograf fra tidlig 
1990-tall og frem til i dag. Opie kombinerer ofte 
portretter og landskap i sine arbeider. Hun utforsker 
hvordan identitetene våre dannes i tilknytning til 
stedene vi bor og samfunnet vi er en del av. Som 
ingen annen fotograf i sin generasjon har Opie gitt 
stemme til identiteter og samfunn som ikke tidligere 
har blitt hørt. Utstillingen lanserte vår nye satsning 
på fotografi på Henie Onstad Kunstsenter. I forbin-
delse med utstillingen utga Henie Onstad en katalog 
i samarbeid med Walther König, Köln med bidrag av 
Ana María Bresciani, Natalie Hope O’Donnell og fire 
intervjuer mellom Catherine Opie og Russell Ferguson
fra 1990-tallet til i dag (red. Ana Maria Bresciani og 
Tone Hansen). 

Kåre Kivijärvi – Kamerakunstneren
Utstillingsperiode: 31. mars 2017 til 4. februar 
2018. Sal Haaken. 

Dette var en utstilling av Henie Onstad Kunstsenters 
egen Kåre Kivijärvi-samling med eksterne utlån som 
viste bredden i Kivijärvis kunstneriske talent. Et 
rikt utvalg av arkivmateriale og trykksaker fra hans 

fotojournalist-periode i 1960 årene åpenbarte hans 
sterke bånd til kven- og samefolket i nord og hans 
tidlige interesse for det som i perioden ble ansett 
som fjerntliggende og isolert. Sammen med førti 
ny-restaurerte bilder fra Henie Onstad Kunstsenters 
egen samling presenterte utstillingen en serie med 
trålerfiskere som aldri tidligere er blitt vist utenfor
Hammerfest. Utstillingen ble akkompagnert av bestill-
ingsverket Berg av den norske musikeren Geir Jenssen. 

Marina Abramović – The Cleaner 
Utstillingsperiode: 24. november 2017 til 11. mars 
2018. Prisma-salene, Studio og Auditoriet.

Utstillingen var den første retrospektive mønstringen
av kunstnerens arbeider i Europa, og ble produsert 
i samarbeid med Moderna Museet, Louisiana og 
Kunsthalle Bonn. Tittelen The Cleaner henviste til at 
Abramović hadde ryddet i sitt omfattende kunstner-
skap og i sin fortid. Utstillingen besto av over 120 
verk fra fem tiår; verk som har vært med å definere 
performancekunsten slik vi kjenner den i dag. I ut- 
valgte helger i utstillingsperioden ble det i tillegg satt 
opp nye performancer (såkalte Reperformances) av 
Abramovićs mest ikoniske verk. Som del av kunst-
senterets 50-års feiring, laget Abramović også et nytt
verk i Sal Haaken hvor publikum selv fikk mulighet til å 
delta. I forbindelse med utstillingen utga Henie Onstad
publikasjonen Marina Abramović: Drawings 1967-
2017 (red. Tone Hansen og Lars Mørch Finborud).

UTSTILLINGER 2018

Dag Alveng – Tid som står stille

Utstillingsperiode: 9. februar til 6. mai 2018. Storsalen. 

Dag Alveng har vært sentral i arbeidet med å få etablert 
kunstfotografiet som egen sjanger i Norge. Utstillingen 
gikk gjennom Alvengs karriere helt siden han debuterte
i 1979. Den store retrospektive utstillingen brakte 
sammen viktige serier som Asylum (1979-1982), 
Sommerlys (1980-2012); hans mange serier fra 
New York og hans siste serie om sjakk. Utstillingen 
presenterte til sammen rundt 200 fotografier i ulike 
formater, inkludert vintage sølv barytt fotografier og 
nye kopier, og ble den mest omfattende presenta-
sjonen av Alvengs produksjon så langt. Som del av 
utstillingen ble det i perioden 9. til 13. februar arran-
gert et uoffisielt VM i sjakk mellom Magnus Carlsen 
og Hikaru Nakamura. I forbindelse med utstillingen 
utga Henie Onstad en katalog på norsk og engelsk med 
forlaget Teknisk Industri, med tekster av Susanne
Østby Sæther, Kåre Bulie og Gertrud Sandqvist. 
(red. Caroline Ugelstad). 

Flyktig form – Kunst på plakat

Utstillingsperiode: 20. april til 24. juni 2018. 
Sal Haaken. 

Utstillingen viste for første gang frem Henie Onstads 
omfattende samling av plakatkunst fra 1960–1980. 
Flyktig form – Kunst på plakat fokuserte ikke på 
reklame eller politiske plakater, men en tredje hoved-
sjanger innen mediet, nemlig kulturplakater. Utstillingen
viste kulturplakater gjennom 20 år, både forstått 
som selvstendige kunstverk, historiske dokumenter 
og som en hardtslående visuell kommunikasjons-
form laget av noen av 1900-tallets mest berømte 
billedkunstnere, designere og glade amatører. I 
tillegg til dette ga utstillingen en mer omfattende 
presentasjon av Polske og Japanske plakater, basert 
på to plakatutstillinger som ble vist på Henie Onstad 
Kunstsenter i perioden. Utstillingen ble kuratert i 
samarbeid med Aslak Gurholt Rønsen. 

Boyle Family – Nothing is more 
radical than the facts 

Utstillingsperiode: 24. april 2018 til 2. februar 2018.
Prisma-salene. 

Boyle Family regnes som foregangsfigurer innen 
skulptur, lyskunst og assemblage i europeisk etter-
krigskunst. Mark Boyle (1934-2005) startet sin karri- 
ere som poet før han fortsatte å arbeide med teater, 
skulptur, lysprojeksjon, assemblage og happenings 
sammen med partneren Joan Hills (1931-) og deres 
felles barn Sebastian (1962-) og Georgia (1963-). 
Henie Onstads nære bånd til kunstnerne startet i 
1967 og fortsatte gjennom mange treffpunkter. Under 
«Vinterfestivalen» i 1971 sto Boyle og Hills for lys-
showet til konsertene med det britiske bandet Soft 
Machine, og i 1985 opprettet kunstsenteret The 
Boyle Family Archives bestående av skisser, foto-
grafier, notater og over 40 kunstverk. Utstillingen 
presenterte denne samlingen, i tillegg til flere inn-
lånte arbeider. For anledningen restaurerte vi også 
lydbåndene fra Soft Machine sin konsert på Henie 
Onstad i 1971, og overførte 16mm filmene Beyond 
Image og Son of Beyond Image som ble brukt til 
lysshowet under konserten. Dette ga publikum en 
opplevelse av den legendariske konsertopplevelsen.

Jakob Weidemann

Utstillingsperiode: 15. juni. 2018 til 14. oktober 
2018. Storsalen.

Sommerens store utstilling presenterte den folke-
kjære kunstneren Jakob Weidemann. I den mest om-
fattende presentasjonen av Weidemann til nå, fikk 
publikum en sjelden mulighet til å gå inn i hans farge-
rike univers og se hvordan han med naturen som 
inspirasjonskilde lot det abstrakte maleriet vokse 
frem. Utstillingen tok for seg hele Weidemanns karri-
ere med et hovedfokus på de mer ukjente maleriene 
fra 40- og 50-tallet. I denne perioden viste han seg 
som en eksperimenterende og nyskapende kunstner.
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En massiv mønstring av Håkon Blekens kunstnerskap ble en viktig 
ramme for kunstnerens 90-årsdag og en viktig presentasjon av en 
av Norges mest fremtredende kunstnere.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.



Bildene var definerende for hvordan det abstrakte
maleriet vokste frem i Norge. Til utstillingen ble det
publisert en katalog med forlaget Uten Tittel med 
tekster av Karin Hellandsjø, Caroline Ugelstad, 
Sverre Koren Bjertnæs, Jon Michelet, og en samtale 
mellom Anders Sletvold Moe og Christer Glein (red. 
Caroline Ugelstad). Kuratert i samarbeid med Karin 
Hellandsjø. Utstillingen reiser videre til Sørlandets 
Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum. 

Turn and Face the Strange – 
50 års levende kunst

Utstillingsperiode: 24.august 2018 til 25.august 
2019. Sal Haaken.

Jubileumsutstillingen Turn and Face the Strange 
– 50 års levende kunst ga en leken inngang til kunst-
en gjennom fortellingen om Alice i eventyrland. Vek-
ten ble lagt på samlingens dialog med Surrealismen 
og Dada, CoBrA-kunsten, den konkrete kunsten, det 
lyrisk-abstrakte maleriet, i tillegg til de mer tidsba-
serte aktivitetene som har foregått på Henie Onstad 
siden 1968. Det hele ble bundet sammen i den ene 
av kunstsenterets to donatorer Sonja Henies tolk-
ning av karakteren Alice i My Lucky Star som ble 
filmatisert i 1938.

Jumana Manna – A Small Big Thing

Utstillingsperiode: 28. september 2018 til 13. januar 
2019. Prisma-salene.

Tross sin unge alder, har Jumana Manna allerede 
gjort seg bemerket på den internasjonale kunstscenen. 
Manna jobber med store romlige installasjoner hvor 
hun skaper fortellinger på tvers av skulptur, film, 
collage og installasjon. Denne utstillingen ble Mannas 
første solopresentasjon i et museum, og Manna er 
dessuten en av de yngste kunstnerne som har blitt 
presentert i en større utstilling på Henie Onstad. Til 
utstillingen hadde Manna laget flere nye collager 
som ble vist sammen med de skulpturelle installa-

sjonene The Contractors Heel (2016), Adrenarchy 
(2018), Cache (Insurance Policy) (2018) og Post 
Herbarium (2016). Publikum fikk også se doku-
mentaren Wild Relatives (2018) som tar for seg 
transporten av frø mellom Bekaa-dalen i Libanon 
og Svalbards globale frøhvelv. Til utstillingen ble 
det publisert en katalog med tekster av Ana Maria 
Bresciani og Ruba Katrib på Stenberg Press (red. 
Ana Maria Bresciani).

Håkon Bleken – Do not go gentle

Utstillingsperiode: 9. november 2018 til 24.februar 
2019. Storsalen.

I forbindelse med Håkon Blekens 90-årsdag, presen-
terte Henie Onstad Kunstsenter en stor retrospektiv 
for å hylle en av Norges mest kjente malere. Som 
kunstner veksler Bleken mellom medier som maleri, 
collage, litografi og kulltegning. I det offentlige er 
han en kjent debattant og skribent med et sterkt 
politisk engasjement. Dette kan også leses i mange av 
verkene hans. Do not go gentle ga publikum mulighet
til å møte kunstnerens store produksjon og flere helt 
nye verk. Utstillingens tittel refererte til den Walisiske 
dikteren Dylan Thomas´ (1914–1953) dikt Do not 
go gentle into that good night. Til utstillingen ble det 
publisert en katalog med Uten Tittel, med tekster 
av Kjartan Fløgstad og Øyvind Storm Bjerke, og et 
intervju med kunstneren av Lotte Konow Lund (red. 
Lars Mørch Finborud og Caroline Ugelstad.) Utstill- 
ingen reiser videre til Trondheim Kunstmuseum. 

KUNSTNERSAMTALER 
OG SEMINARER

Boklansering Jumana Manna 
- A Small Big Thing

27. september 2018, Khartoum Contemporary 
Art Center, Oslo

Dette var en samtale mellom Jumana Manna, Ruba 
Katrib (kurator MoMA PS1, New York) og Ana María 
Bresciani. Samtalen fokuserte på Mannas kunstner-
skap og arbeidet med filmen Wild Relatives i forhold 
til skulpturene i utstillingen på Henie Onstad. Manna 
signerte i tillegg katalogene. 

Kunstnersamtale med 
William Kentridge

16. september 2018. Henie Onstad Kunstsenter

William Kentridge kom til Henie Onstad i forbindelse 
med Ultimafestivalen 2018. I tillegg til hans perfor-
mance på den norske Opera av Kurt Schwitters
Ursonate, stilte han i samtale med Ana María Bresciani 
på Henie Onstad for å fortelle om sitt eget kunstner-
skap og sin interesse for Schwitters. 
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Henie Onstad Kunstsenters musikk- og performance- 
program har en sjangerfri tilnærming. I 2018 var det
stor bredde i det som ble presentert, fra reperfor-
mance av Marina Abramović til bestillingsverket av 
Ulver i Studio og feiringen av den svenske bandet 
Bob Hund sitt 25-års jubileum med konsert ute på 
amfiet, seminar og verdens lengste minigolfbane. En 
av de store satsingene under musikk- og performance- 
programmet i 2018 var oppsettingen av bestillings- 
verket The Abramović Method i Sal Haaken. I sam-
arbeid med Abramović engasjerte Henie Onstad 25 
tilretteleggere som først gikk gjennom opplæring i 
«metoden» og dernest veiledet publikum i rommet. 
Inntil 150 personer deltok i verket samtidig. Foruten 
The Abramović Method, gjennomførte vi to andre 
bestillingsverk dette året med det norske bandet 
Ulver og elektronika artisten Lindstrøm, med verket 
Blinded by the LEDs. Det siste verket ble laget til 
Henie Onstad Kunstsenters 50 års jubileumsfest i 
august 2018. I Blinded by the LEDs inviterte 
Lindstrøm publikum inn i en spektakulær forestill- 
ing i Studiosalen på Henie Onstad der nyskrevet 
musikk ble koplet med scenografi av lys-kunstneren 
Kyrre Heldal Karlsen. Det var to konserter ute i 
amfiet i løpet av sommeren med Minor Majority i 

duo format og Daniela Reyes på St-Hans, samt 
konserten med Bob Hund som var meget godt 
besøkt. Musikk- og performance programmet inklu-
derte også en danseforestilling med Brynjar Åbel 
Bandlien (Recurrences II – Mezmerizing), en dag 
med fokus på legendariske NSEM (Henie Onstads 
Norsk Studio for Elektronisk Musikk)  med konsert 
av Morton Subotnick og foredrag av Hal Clark, og 
konsert med bandet Moskus som spilte Plastic Sun 
av Svein Finnerud Trio, den norske jazztrioen hvis 
album (Plastic Sun) har blitt stående som en av norsk
musikkhistories viktigste utgivelser. Under Ultima 
ble det dessuten presentert to konserter; Ensemble 
neoN & Jan St. Werner feat i tillegg til Møster!

MUSIKK OG 
PERFORMANCE PROGRAM
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Henie Onstad kunstsenter er medlem av Ultima
og deltar i festivalens råd. Under årets festival 
spilte blant annet Møster! på Høvikodden.

Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter



Bestillingsverk fra Ulver i 2018. 

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.



Samlingen inkludert deponerte verk oppbevares i 
egne magasiner med museumsstandard. En gruppe 
skulpturer vises permanent ute i parken. 

Nye deponier fra Sparebankstiftelsen DNB
• Max Ernst, Fôret et Soleil, 1926. 65 x 54 cm. 

Utlån fra samlingen

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 120 kunstverk vises på 
Lysebu. 

Lån til utstillinger i kunstinstitusjoner 2018:

20.10.17–    Fra Erling Nebys samling: 
02.01.19      Jan Groth, Tegn I, 1973-74, 
           Minneapolis Institute of Art, USA 
11.10 .18 –  Fra Erling Nebys samling:
16.02.19      Jan Groth, Tegn III, 1988 
           American Scandinavian Foundation, 
           Scandinavia House, NY, Usa

04.05.18 –   Nicholas De Staël, Agrigente, 1953 
23.09.18      Hotel de Caumont Cen-tre D’Art,    
           Aix en Provence

24.10.18 –   Anna Eva Bergman:
24.02.19      Montagne bleue, 1967 
               Pierre de Castille 2, 1970 
                        Pierre de Castille 3, 1970 
           Pierre de Castille 4, 1970 
           Bombas Gens Centre d`Art Valencia

04.03.18 –   Kåre Kivijärvi: 
24.06.18      Selvportrett, Øst-Grønland, (1966) 1985
                        Hav, (1965) (1985)
                        Portrett, Nesseby (1962) 1983
                        Fra Vandringer 
                         Museum Kunst der Westküste, Tyskland

14.07.18 –   Arne Nordheim: 
 06.01.19     Solitaire, 1968, (digi-tale lydfiler).
           Restaging of Solitaire, 2013 
           (digitale lydfiler)
                       Ukjent fotograf: Kåre Kolberg og Anders  
            Kjær, Nova, 1972 ,(Digital scan).
            ZKM | Center for Art and Media
 

KUNSTSAMLINGEN
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Max Ernst, Fôret et Soleil, 1926. Deponert på Henie Onstad Kunstsenter av Sparebankstiftelsen DNB.



Deposita til Henie Onstad som fortsatte i 2018

• 8 skulpturer av Arnold Haukeland er deponert 
og plassert inne og ute i skulpturparken

• Erling Nebys samling. Deler av Erling Nebys 
samling - 89 verk - vil fortsatt være deponert 
ved Henie Onstad. En egen depositumsavtale er 
skrevet for ti år, gjeldende fra 2014.

• Inger og Andreas L. Riis’ samling. 24 verk er 
deponert ved Henie Onstad i 2018.

Praksisplasser og aspiranter
Henie Onstad Kunstsenter fortsetter sitt samarbeid 
med Universitetet i Oslo og museologi studiet, men 
hadde ingen praksiskandidater fra studiet dette året. 

Henie Onstad Kunstsenter fikk i 2018 tildelt en 
aspirantstilling under Norsk Kulturråd med oppstart 
januar 2019. 
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Verket Amulet av Jumana Manna fra 2016 ble innkjøpt 
som del av Henie Onstads samling i 2018.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.



Gjennom Henie Onstads formidlingsarbeid søker 
senteret å skape engasjerende tilbud til et bredt 
spekter av besøkende. 
Formidlingen møter publikum med egne utdannings-
programmer, familiedag, BAK utstillingen-foredrag, 
babyvisninger og faste, offentlige omvisninger. 
Formidling skaper også egeninntekt gjennom bestilte 
omvisninger, skreddersydde workshops og Sommer- 
og høstskole med kunst og uteaktiviteter.
Henie Onstad har gitt formidling økt plass og fokus 
siden 2011, da Labben ble etablert og arealet for 
formidlingsaktiviteter ble utvidet til 350 m2. 
I tillegg til den kulturelle skolesekken (DKS), inviteres
publikum til et åpent verksted med tilbud til barn, 
unge og foreldre i hele åpningstiden. Senteret har 
også utviklet to undervisningsprogram sammen med 
Kulturskolen i Bærum som løper gjennom hele skole- 
året. DKS tilbudet er viktig for Kunstsenteret fordi 
det er et bredt tilbud til skoleklasser i mange trinn i 
regionen. Besøksmessig utgjør andelen DKS-besøk 
den største prosentandelen av barn og unge på 
senteret. 
Det er i dag gratis inngang opp til 18 år. Det gjør at 
mange skoler og barnehager kan benytte seg av det 
tilbudet HOK har uten ekstra kostnad. Dette ønsker 
senteret å opprettholde, samtidig som det satses 
sterkt på flere publikumsutviklingstiltak mot ungdom 
og unge voksne for å nå flere publikumsgrupper. 

I 2019 vektlegges særlig behovet for å styrke 
formidlingsavdelingen med en stilling, slik at vi kan 
systematisk arbeide med partnere med mål om at 
kunstens demokratiske funksjon og fantastiske 
kvaliteter når mange flere og oppleves som relevant 
for målgruppene.

Labben 
I løpet av året har Kunstsenteret videreført satsningen
med Labben som alltid skal være åpen i senterets
åpningstider. I det daglige er det lagt opp til tegne-
oppgaver og når Labben er bemannet inviteres det 
til mer omfattende oppgaver som blant annet inklu-
derer maling. Oppgavene tar utgangspunkt i kunsten 
som til enhver tid vises. I tilknytning til utstillingen 
Dag Alveng – Tid som står stille, designet de besø-
kende sine egne sjakkbrikker inspirert av en av 
Alvengs serie med sjakk i utstillingen. Ståltråd, plast- 
elina og gips ble brukt. Under utstillingen med Jakob 
Weidemann malte de besøkende landskap inspirert 
av fargene og penselstrøkene fra verket Hestehovens 
skygge er blå. I tilknytning til utstillingen Håkon 
Bleken – Do not go gentle var oppgaven å male sitt 
favorittdyr i froskeperspektiv eller fugleperspektiv. 
2363 barn benyttet seg av søndagstilbudet i Labben 
i 2018.

FORMIDLING 
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Labben på Henie Onstad Kunstsenter er alltid åpen for barna som 
besøker senteret og hver søndag legges det spesielt til rette med 
kunstneriske aktiviteter, knyttet til de utstillingene som vises. 

Foto: Hedvig Kolboholen / Henie Onstad Kunstsenter



Sommerskole og 
høstskole 
Sommerskolen ble arrangert i fire uker i samarbeid 
med aktivitetsskolen Sommer som Vinter. Elevene 
hadde aktive dager hvor de gjorde sportslige aktivi- 
teter utendørs og jobbet med kunst innendørs. 
Antall deltagere: 260. 

Høstskole ble arrangert i en uke i samarbeid med 
Fotogalleriet. Elevene hadde aktive dager hvor 
de var ute og fotograferte. De fikk prøve seg med 
forskjellige kamerateknikker. Inne fikk de skrevet ut 
bildene sine og de lagde en egen fotobok. Det ble 
arrangert en ekskursjon til fotogalleriet hvor de fikk 
en omvisning i utstillingen DEPOT. DEPOSITORY. 
RAYS av Petrine Vinje og elevene fikk en workshop. 
Antall deltager: 10.

Omvisninger 
Alt i alt holdt Henie Onstad 445 omvisninger i 
2018. Dette fordeler seg på offentlige omvisninger 
hver søndag kl. 13 gjennom hele året (med unntak 
av juli) og private omvisninger både for næringsliv, 
skole og andre grupper. Antall omvisninger var 154,
en økning på 29 omvisninger fra 125 i 2017. 
Oppgangen i 2018 må sees i sammenheng med at 
utstillingene med Weidemann og Bleken har trukket
et voksent publikum som oftest benytter seg av 
vårt omvisningstilbud. Disse utstillingene viste seg 
derfor å være spesielt «omvisningsvennlige». Baby-
omvisningene er et lavterskeltilbud og holdes hver 
måned. 445 deltok på disse, en svak oppgang fra 
419 i 2017. Den oppgangen skyldes bedre markeds-
føring av arrangementene høsten 2018. 

Skoleelever
Kunstsenteret har tilbudt ulike opplegg for elever 
gjennom den Kulturelle Skolesekken (DKS). I alt har 
145 skoleklasser med til sammen 4729 elever besøkt 
Henie Onstad via DKS, dette er ganske likt som i 
fjor med 144 skoleklasser i 2017. DKS Bærum og
Henie Onstad samarbeider og jobber tett sammen 
om programmet som tilbys. I den forbindelse får alle 
4. og 10. klasse i Bærum ett tilbud. Kurt Schwitters 
utstilling ble besøkt av DKS Bærum 4. trinn (1659 
elever / 66 klasser). Jubileumsutstillingen Turn and 
Face the Strange - 50 års levende kunst ble besøkt 
av DKS Bærum 10. trinn (1569 elever / 62 skole-
klasser). Et av våre faste skole-tilbud som fokuserer 
på Henie Onstads arkitektur, Arkitekturreisen, ble 
besøkt av DKS Akershus 8. trinn 150 elever (6 skole- 
klasser). Opplegget Kunstagenter, der elevene invi-
teres til å være «kunstagenter» som undersøker
skulpturer fra ulike epoker i skulpturparken på Henie
Onstad for å løse en oppgave i Labben etterpå, ble 
besøkt av DKS Akershus 6. trinn 151 elever
(7 skoleklasser).
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Aktivitet og deltagelse er viktige stikkord for all formidling 
på Henie Onstad. Her får elevene en rask innføring i 
hvordan de kan delta som agenter i skulpturparken. 

Foto: Mathilde N. Thafvelin



Hovedfokus for kommunikasjons- og markeds-
arbeidet til Henie Onstad Kunstsenter gjennom året 
har vært å presentere nasjonale og internasjonale
historier om kunsten på Høvikodden og å gjøre 
kunsten relevant for mange ulike målgrupper. Senteret 
legger betydelig innsats i å synliggjøre kunstens 
betydning i Norge i dag og jobber aktivt med å nå ut 
i redaksjonelle flater som favner et større publikum, 
der publikum ferdes og der meninger brytes. Som del 
av senterets ambisjoner om publikumsutvikling har 
avdelingen ansvar for ambassadørprogram, digital 
formidling og egne arrangementer rettet mot barne- 
familier og ungdom. Henie Onstad Kunstsenter jobber 
alltid ut ifra hva som er kunstnerens intensjoner og 
søker å løfte frem historier som er relevante for det 
arbeidet som skapes. I 2018 har kunstsenteret både 
lagt til rette for nye mediesamarbeid, åpnet opp for 
større bruk av sosiale medier i tillegg til at senteret 
gjennom en avgrenset periode skapte et eget om-
råde i The Abramović Method hvor verken media 
eller publikums bruk av sosiale medier var tillatt. 
Når kunstverkene har tillatt det, har senteret åpnet 
opp for media, men når kunstverkene har krevd det 
motsatte, har senteret nektet tilgang. Begge deler 
har gitt svært interessante resultater og svært ulike 
opplevelser for publikum. 

Basert på målingene som er gjort de siste 10 årene, 
har kunstsenterets totale oppmerksomhet i media 
aldri vært større. Publikumsmålinger gjennom året 
viser dessuten at senteret har nådd ut til stadig flere 
og nye målgrupper. 

Nye og ander typer samarbeid 
Kunstneren Dag Alveng, i utstillingen Tid som står 
stille, åpnet opp for et større samarbeid med sporten
i NRK. Gjennom fem dagers direktesendte overfør-
inger fra Høvikodden, kunne et riksdekkende publikum 
følge et uoffisielt VM i Fischer Random Sjakk inne i 
fotoutstillingen til Alveng. I tillegg til å presentere histo- 
rier om senteret, kunstneren og kunsten, kunne for-
midlingen av en utradisjonell måte å spille sjakk på, 
sees i sammenheng med hvordan kunstneren Alveng 
jobber med sine fotoprosjekter. Samarbeidet med 
NRK kom til gjennom kunstnerens sterke engasje-
ment for sjakk, og Fischer Random spesielt – en sjakk- 
form som krever sterk evne til kreativ tenkning og 
improvisasjon. Gjennom koblinger mellom kunstner 
og utøver, samt tilrettelegging for at NRK kunne sende
direkte fra utstillingssalene, har senteret søkt å vise 
hvordan kunstens form kan være en god plattform 
for kreative ideer innen mange fagfelt, også sport.  

KOMMUNIKASJON 
OG MARKED 

43

Under uoffisielt VM i Fischer Random på Henie Onstad Kunstsenter, 
etablerte NRK fast studio på senteret. En rekke gjester, som 
Erna Solberg, var invitert til å delta i arrangementet.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.



Et eksempel på en helt annen holdning til mediene, 
kom som resultat av kunstsenterets samarbeid med 
verdens ledende performancekunstner, Marina 
Abramović. Kunstneren var på Henie Onstad flere 
ganger i forbindelse med den retrospektive utstill- 
ingen The Cleaner. Avslutningsvis skapte kunstneren
et stort deltagende kunstverk, hvor publikum 
gjennom en hel uke kunne delta i arbeidet selv. Til 
forskjell fra kunstsenterets andre utstillinger, hvor 
både media og publikum kan dele opplevelser og 
sende reportasjer direkte fra selve utstillingen, 
krevde kunstneren i dette arbeidet fullt fokus på 
selve deltagelsen. I Abramović´s The Method måtte 
publikum delta uten å kunne bringe med seg klokker, 
mobil, kamera, tilgang til sosiale medier eller andre 
gjenstander som anga tid. Media hadde heller ikke 
tilgang til å gjøre reportasjer i verket, og alle historiene
om opplevelsene i verket, kunne derfor kun bli 
spredt gjennom publikums, kunstnerens og senter- 
ets stab egne muntlige fortellinger i etterkant av en 
deltagelse i verket.

Media og redaksjonell dekning 
Interessant nok, var det de to utstillingene av Marina 
Abramović og Dag Alveng, som fikk størst medie-
oppmerksomhet i året som gikk. Sammen med 
Henie Onstad Kunstsenters 50-års jubileum, Håkon 
Blekens store retrospektive utstilling Do not go gentle,
i tillegg til den første spillefilmen om Sonja Henie, 
oppnådde senteret flere saker i media enn noensinne.

Hver utstilling blir behandlet unikt, og spesielt 
vinklede saker i tillegg til retningslinjer for media, 
blir laget til hver eneste utstilling. Nytt av året, var 
egne retningslinjer som også ble lagt for publikums 
mediebruk i kunstverket The Method. 

I tillegg til å jobbe med utstillingene, kommuniserte 
Henie Onstad aktualiteten i en rekke arrangementer,
kurs, seminarer, skoler og konserter. Som resultat av 
dette kan kunstsenteret i 2018 vise til totalt 3413 

redaksjonelle artikler, noe som er en markant økning 
på 81% fra 1886 artikler i 2017. Henie Onstad 
hadde størst redaksjonell dekning i hhv februar, 
august og desember. 69% av sakene ble publisert 
på nett. Mediene med hyppigst kildevisning var 
Budstikka, Sunnmørsposten, Adresseavisen, NRK 
og Dagbladet. Interessen var størst for sjakkarran-
gementet i Dag Alveng – Tid som står stille, Sonja 
Henie-filmen, Håkon Bleken – Do not go gentle, 
kunstsenterets 50-års jubileum og Marina Abramović
– The Cleaner og The Method.

Hok.no og sosiale medier
Hok.no presenterer informasjon om Henie Onstad, 
utstillingene og arrangementene og hadde i 2018 
139.140 unike brukere som gjennom 208.535 
økter ga nettstedet 512.996 sidevisninger. Til 
sammenligning hadde senteret 110.625 unike 
brukere og 395.892 sidevisninger i 2017, noe som 
gir 26% økning av unike brukere og 65% økning av 
antall sidevisninger. 

Henie Onstad har en aktiv profil på Facebook og 
Instagram og scorer høyt i forhold til å svare raskt 
på henvendelser fra publikum. Kunstsenteret job-
ber for å ha en kontinuerlig dialog med publikum
og ved årsskiftet hadde kunstsenteret 24.000 
følgere på Facebook i tillegg til 17.000 følgere på 
Instagram. Gjennom året vokste begge kanaler med 
3600 følgere.

Markedskampanjer 
og nyhetsbrev
I løpet av året har Henie profesjonalisert bruken av 
markedskampanjer for de ulike utstillingene og 
arrangementene i sosiale medier ytterligere. Det 
har vært viktig for kunstsenteret å bruke senterets 
grafiske profil i tillegg til å presentere innhold med 
fokus på det visuelle. Foto, video og animasjon har

blitt brukt i mye større grad for å presentere både 
det kunstfaglige programmet i tillegg til selve destina-
sjonen Henie Onstad Kunstsenter. Kunstsenteret tar 
dialogen med publikum i disse kanalene på alvor og 
har videreført bruken av LIVE-streaming i tillegg til at 
senteret har laget en serie egenproduserte videoer 
som fungerer som videotrailere for utstillingene. 
Disse videoene har blitt distribuert i flere kanaler, 
med hovedfokus på Facebook som i 2018 har gitt 
den beste rekkevidden med opp til 34.000 seere av 
hver video i måneden. 

Kunstsenteret har nådd frem til segmenterte grupper
i 2018 med tanke på salg av billetter og deltagelse 
til spesial-arrangementer og kurs. Flere og flere 
arrangementer blir nå gjennomført med forhånds-
salg av billetter digitalt, i tillegg har vi innført for-
håndspåmelding til populære arrangementer som 
familiedag, selv om deltagelse er gratis – rett og slett 
for å sikre at arrangementene ikke blir overfylte. 

Henie Onstad har opprettholdt en fast månedlig 
nyhetsbrevsutsendelse i tillegg til utsendelser i 
forbindelse med åpninger og spesielle arrangemen-
ter. Etter innføring av GDPR har kunstsenteret gått 
igjennom samtlige lister og lagrede personvernopp-
lysninger. Ved årsskiftet hadde nyhetsbrevet 8327 
påmeldte, en økning på nesten 1000 påmeldte siden
2017. I løpet av året var det 12 generelle utsendelser 
av nyhetsbrev i tillegg til 120 generelle utsendelser 
i form av invitasjoner, påminnelser og informasjon i 
forbindelse med endringer av program. 

De store, markedskampanjene utendørs ble konsen- 
trert rundt utstillingene Marina Abramovic – The 
Cleaner, Jakob Weidemann, Turn and Face The 
Strange – 50 års levende kunst og Yayoi Kusamas 
permanente installasjon Hymn of Life. Med kampanjer
både i Sosiale medier, i byrommet i Oslo og på knute- 
punkt i Bærum ble utstillingene synlige og profilerte. 
I forbindelse med premieren på den nye filmen om 
Sonja Henie, laget Henie Onstad en egen utstilling 
og pop-up butikk i CC-Vests nye visningsrom Spiren 

på Lilleaker. Kunstsenteret avsluttet dessuten året 
med en kampanje både på Colosseum og i Sandvika 
Kino. Filmen har gitt markant større oppmerksomhet 
rundt Sonja Henie og kunstsenteret.
Henie Onstad er medlem av reiselivsråd og Visit Oslo.
Flere internasjonale turoperatører og aktører fra kurs 
og konferanse segmentet har vært på visningstur 
på Henie Onstad, blant annet en større gruppe fra 
Tyskland.

Henie Onstad har videreført samarbeidet med 
Ticketmaster i forhold til forhåndssalg av billetter. I 
løpet av året har ansvaret for videreføring og oppda-
tering av avtalene blitt flyttet til Butikken.

Det ble gjennomført to Familiedager i 2018 – Begge
hadde et lavterskelprogram hvor aktivitet og delta-
gelse knyttet til kunsten på Henie Onstad sto sentralt.
Antall besøkende var: 1734 barn (8.april) og 1077 
barn (4.november). 
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Foto: Bent René Synnevåg



Tekniske anlegg
Kunstsenteret har startet arbeidet med å fase ut 
fossil brennolje som benyttes i fyringsanlegget. Det 
benyttes hovedsakelig elektrisk kraft til all oppvar-
ming i bygget, men siden denne strømkilden har 
spesiell tariff som er utkoblbar, må det finnes en 
reserve. Reserveløsningen består i dag av en oljefyr 
som benytter fossilt brensel. Hovedsirkulasjons-
pumpe i varmesentral er skiftet, samt frekvensom-
former i kjøleanlegg.

Energiforbruk
Strømforbruket gikk drastisk ned i 2018. Dette 
skyldes hovedsakelig nedstengning av deler av ven-
tilasjonsanleggene da Bølgen & Moi flyttet ut ved 
nyttår. Strømforbruket endte ned 12,8% til 2.885 
mill. kwh. HOK hadde spotprisavtale fra Fjordkraft i 
2018 og har valgt å fortsette med det.

Sikkerhet
HOK byttet sikkerhetsleverandør våren 2018. 
Kunstsenteret har nå en fast avtale med Securitas 
som gir mye større grad av forutsigbarhet med 
kostnader. Nye kameraer ble samtidig installert i 
alle saler, i tillegg til nytt adgangskontroll anlegg.  

Oppstart ny Avant-garde sal har vært et stort prosjekt
i 2018 med prosjektering og forberedelse til ramme-
søknad i samarbeid med Snøhetta og Multikonsult. 
Prosjektet fortsetter videre inn i 2019. Innkjøp og 
innstallering av kunstverket Hymn of Life av Kusama 
ble utført på sommeren og åpnet 23 august til jubi- 
leumsutstillingen.

Bygning
Ytterligere 2 kontorer pluss deler av administrasjons-
korridor ble oppgradert med nye himlinger og lys. 
Labben har fått ny maling på vegg. HC toalett første 
etasje har fått automatisk døråpner.

Uteområdet
Den store utetrappen i nordenden av bygget fikk en 
etterlengtet oppgradering med reparasjon og forseg- 
ling med spesial betong som skal vare i mange år. 
Generelt rydding og rengjøring i forbindelse med 
jubileumsfeiring.

Museumsteknikerne
Museumsteknikerne hadde i 2018 fokus på å 
oppmontere og nedmontere 7 utstillinger i tillegg 
til at de bidro til gjennomføringen av Sjakk VM, og 
installasjonen av Abramović´s The Method , samt 
Kusamas Hymn of Life.

Det er blitt fokusert på kompetanseheving. To 
teknikere har fått Truck fører bevis, samt at tekniker 
staben er oppdatert med liftkurs, kurs i Dali-lyssty-
ring. En tekniker er også kurset i hengsling av papir-
arbeider. Det siste punktet har medvirket til mindre
innleie av papirkonservator i forbindelse med 
utstillinger med mye papirarbeider. Teknisk utstyr 
for oppdatering og reparasjon av Camille Norments 
verk i skulpturparken er kjøpt inn, og er planlagt 
utført våren 2019. Oppgradering av teknisk utstyr 
i møterom Onstad og møterom Terry Haas er også 
gjennomført, samt flytting av kontorer fra kjelleren til 
administrasjonsfløyen. 

DRIFT OG SIKKERHET
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