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I 2016 skrev Henie Onstad Kunstsenter (HOK) historie 
med et besøkstall på nær 180 000. Det er det beste 
besøkstallet i HOKs snart 50-årige historie. Suksessen 
kommer av en langsiktig strategi og visjonsplan som 
er retningsgivende for den videre utviklingen av HOK. 
HOK har en visjon om å være et levende kunstsenter, 
og arbeider for å forankre Høvikodden som en desti-
nasjon. 

De to store internasjonale utstillingene Yayoi Kusama – 
I uendeligheten og Nikolai Astrup – Norske landskap ga 
oss dette resultatet, gjennom bevisst markedsføring og 
kommunikasjonsarbeid. I uendeligheten var viet hele 
Kusamas kunstnerskap, og premierte et helt nytt verk, 
installasjonen Hymn of Life (2016). Utstillingen kom til 
som et samarbeid mellom Louisiana museum for mo-
derne kunst, Moderna Museet, Helsinki Art Museum og 
HOK. Nikolai Astrup – Norske landskap kom til HOK fra 
Dulwich Picture Gallery i London, og reiste videre etter 
utstilling på HOK til Emden i Tyskland. Både utstillin-
gen og turneen var støttet av Sparebankstiftelsen DNB. 
Til utstillingen på HOK ble en rekke samtidskunstnere 
invitert til å skape nye verk relatert til Astrups engasje-

ment for hagedrift. Kunstnerne Åsa Sonjasdotter, Amy 
Franceschini og Martin Lundgren, Benjamin Huseby 
samt duoen Ingrid Book og Carina Hedén bidro med 
sterke verk. 

Høstsesongen åpnet med en retrospektiv presentasjon 
av Lotte Konow Lund som er en av Norges mest aner-
kjente kunstnere i dag. Utstillingen ble av flere kritikere 
løftet frem som en av årets viktigste presentasjoner, og 
utstillingen fikk bred mediedekning.

I over tre år har HOK samarbeidet med Universitetet i 
Ås og en gruppe kunstnere, med å undersøke Bærums 
historie som forstad. Resultatet ble presentert i utstillin-
gen og programmet Utopia Bærum, der HOK viste film 
på Rykkinn kjøpesenter, arrangerte busstur og seminar, 
og åpnet den tidligere husmorskolen «Slottet», som et 
dagsarrangement. Alle 10.-klassene fikk være med på 
denne utstillingen gjennom Den kulturelle skolesekken. 
Den tradisjonsrike sankthansfeiringen ble utvidet det-
te året til en stor markering av Nikolai Astrup. Mer 
enn 5 000 mennesker deltok i feiringen med blant an-
dre deLillos på utescenen. En helt spesiell opplevelse 

Innledning
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oppsto under fremførelsene av bestillingsverket Pyra-
miden, der Lars Vaular, Kjetil Møster, Frode Flatland, 
Jørgen Træen og Kyrre Heldal Karlsen skapte et romlig 
univers i HOKs konsert og performancesal Studio.

HOK har inngått et samarbeid med Talent Norge og 
Bergesen-stiftelsen om å utarbeide en rapport om 
talentbegrepet i billedkunsten, med mulighet for å 
etablere et talentprogram med forankring i allerede 
eksisterende satsning mot ungdom. Rapporten ble 
ferdigstilt i desember 2016. Prosjektet vil fortsette i 
2017. Målet er en talentsatsning som ytterligere styrke 
formidlingen på HOK, i tillegg til de øvrige aktiviteter i 
HOK Lab, HOK sommerskole og HOK familiedag. 

Nytt av året var satsingen Bak utstillingen, der publi-
kum får møte kunstnere i samtale med en formidler fra 
HOK om hvordan en utstilling blir til. Satsingen blitt tatt 
godt imot av publikum og fortsetter i 2017.

HOK har i perioden 2013 – 16 gjennomført omfatten-
de vedlikehold og utbedringer av bygningen. Interiør 
er ført tilbake til original estetikk. Utstillingssalene er 
oppgradert og holder god standard. Det er utviklet et 
modulsystem slik at lettvegger raskt kan settes opp, 
dette har medført betraktelig forbedrede muligheter 
for utstillingsdesign. 

I 2014 ble HOK Klubb opprettet, og klubbmedlemme-
ne er et lojalt publikum. Ambisjonen er videre vekst og 
eksklusive klubbkvelder og fordeler som gjør det at-
traktivt å være medlem. 

Salget av designvarer og bøker fra HOK butikk samt 
egenproduserte varer har økt som en konsekvens av 
det rekordhøye besøkstallet. HOK har etablert egen-
produksjon som salgsfremmende tiltak knyttet til ut-
stillinger og samlingen. 

Ved slutten av 2016 ble det tilrettelagt for flere arbeids-
plasser i adminstrasjonsfløyen og i underetasjen. 

HOK takker sine støttespillere i 2016: Sparebankstif-
telsen DNB, ABG Sundal Collier, Kulturrådet, DNV GL, 

Fritt ord, CC Vest og Panduro Hobby. Sammen skaper 
vi et levende kunstsenter.
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Utstillingsprogram 2016

Hilma af Klint – abstraksjonens pioner
Stor utstilling med Hilma af Klints store malerier, nota-
ter og skissebøker i samarbeid med Moderna Museet. 
Til 3. januar 2016. Storsalen.

Yayoi Kusama – I uendeligheten 
Utstillingen viste Yayoi Kusamas verden full av farger, 
mønstre og bevegelse. Den japanske kunstneren har en 
karriere som spenner over 70 år med enorm produk-
tivitet og regnes som en av verdens mest populære 
kunstnere. Utstillingsperiode: 19. februar–15. mai 2016. 
Storsalen og Prismasalene. 

Nikolai Astrup – Norske landskap 
Økologi, bærekraft og menneskenes samspill med 
naturen sto i sentrum når Henie Onstad Kunstsenter 
åpnet tidenes største presentasjon av Nikolai Astrup 
(1880–1928) i juni 2016, i samarbeid med Sparebankstif-
telsen DNB og Dulwich Picture Gallery i London. Ved 
siden av Astrups egen maleriske produksjon aktualiser-
te HOK Astrups kunstnerskap gjennom helt nye sam-

tidsverk av kunstnerne Book & Hedén, B.A. Huseby, Åsa 
Sonjasdotter og Futurefarmers med Martin Lundberg. 
Utstillingsperiode: 10. juni–11. september. 21. august 
gikk samtidskunsten ned. Storsalen og Prismasalene.

Lotte Konow Lund – Hold allting kjært 
Denne store solopresentasjonen av den norske sam-
tidskunstneren Lotte Konow Lund fokuserte på kunst-
nerens tegninger. Publikum fikk oppleve arbeider fra 
mange ulike serier som Konow Lund Samlingen, Hom-
mage à Dagny Tande Lid, Sigøynerpiker og Avskjedsfes-
ten for Gerhard Richter. Publikum fikk også se et mindre 
utvalg av Konow Lunds legendariske videoarbeider fra 
slutten av nittitallet og totusentallet i tillegg til arbei-
der som springer ut av kunstnerens frivillige og snart 
tiårige tegneundervisning for de innsatte ved Bredtveit 
kvinnefengsel. Utstillingsperiode: 16. september–18. 
desember. Prismasalene.

Utopia Bærum 
Utstillingen utforsket Bærum som forstad, et sted midt 
mellom by og land. Gjennom historisk dokumenta-
sjonsmateriale, forskning og kunstneriske prosjekter 

Utstillinger, 
arrangementer og 
samlingsforvaltning
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stilte utstillingen flere spørsmål: På hvilken måte har 
forstaden Bærum vokst frem, hvorfor og hvor er Bærum 
på vei? Hvordan møter dagens Bærum et storsamfunn 
som blir stadig mer urbant? Vil Bærum fremdeles eksis-
tere i fremtiden? 

Kunstnerne Marte Aas, Lise Wulff, Amy Franceschini, 
Youmna Chlala og Apolonija Šušteršič gikk i dialog med 
HOKs nærmiljø, gjennom flere nye verk produsert spe-
sielt til utstillingen. 16. oktober–15. januar 2017. Storsa-
len. 

Permanent presentasjon av Kurt Schwitters 
Over 30 verk av Schwitters, deponert fra Sparebank-
stiftelsen DNB og Sprengel Museum Hannover, presen-
teres sammen med HOKs egen samling av Merz-maga-
siner, diktsamlinger og artists books samt øvrige utlån. 
Samlingen er den største av Schwitters utenfor Tysk-
land. Schwitters’ kreative mangfold vises i collage, lyd-
poesi, arkitektur, skulptur, assemblage, maleri og typo-
grafi. I 2016 utvidet HOK og Sparebankstiftelsen DNB 
arbeidet med å bygge opp en representativ samling av 
Schwitters’ arbeider. Samlingen vil styrkes med kunst-
nerkolleger som hadde tilknytning til surrealismen og 
dadaismen, og verkene vil lånes permanent ut til HOK. 
Francis Picabias arbeid Ventilateur (ca. 1918) er det før-
ste verket i den utvidete satsingen, og dette arbeidet 
henger nå også permanent på HOK.
Permanent utstilling. Mini-Prisma. 

Samlingsutstilling
HOKs samling består av over 4 000 kunstverk, med alt 
fra en klassisk «gullrekke» bestående av kunstverk av 
blant annet av Pablo Picasso, Pierre Bonnard og Henri 
Matisse, til kunstverk av sentrale samtidskunstnere 
som Yoko Ono, Andy Warhol, Cindy Sherman og Mark 
Boyle. På årets samlingspresentasjon fikk publikum 
stifte bekjentskap med noen av disse kunstnerne, samt 
norske Lene Berg, Arnold Haukeland, Marianne Heske 
og Dag Erik Elgin. 

Utstillingsperiode: 24.11.2015–19.02.2017. Sal Haaken.

Seminarer og Events

29. juni–1. juli: Kurt Schwitters and Norway – Kurt
Schwitters Today. Tre dagers symposium om Kurt
Schwitters på HOK og i Molde i samarbeid med
Romsdalsmuseet og Sparebankstiftelsen DNB.

14. oktober: Utopia Bærum – En ny agenda for
forstaden. Seminar på HOK i tilknytning til utstillingen
«Utopia Bærum».

14. oktober: Grønland–Makedonien. En film av Marte
Aas. Drive inn kino, Rykkinnsenteret, i tilknytning til ut-
stillingen «Utopia Bærum».

5. og 6. november: Midtøstenfestival. To dagers fes-
tival for å utveksle kunnskap om Midtøsten i lys av
flyktningsituasjonen i dag. Filmvisning av kunstneren
Jumana Manna, matservering og diktlesning, konsert
og samtale med den tyrkiske kunstneren Pınar Öğrenci.
På søndagen ble det arrangert konsert i samarbeid med
Oslo World Music Festival.

12. november: Høstakkefest. Arrangementer og works-
hops på den gamle husmorskolen på Ringstabekk i til-
knytning til utstillingen Utopia Bærum.

6. desember: Paneldebatt. Diskusjon om Bærums iden-
titet i tilknytning til utstillingen Utopia Bærum.

Publikasjoner og Plateutgivelser

Publikasjoner forsterker HOKs kunstfaglige stilling i 
en nasjonal og internasjonal sammenheng. Slike årli-
ge utgivelser er derfor en prioritert del av det arbeidet 
Kunstfaglig avdeling utfører. Følgende publikasjoner 
ble utgitt i 2016: 

Nikolai Astrup – Norske landskap. Norsk versjon av ka-
talog utgitt av Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. og 
Dulwich Picture Gallery. 

Yayoi Kusama – I uendeligheten. Norsk versjon av ka-

talog utgitt av Louisiana museum for moderne kunst. 

Lotte Konow Lund – Hold allting kjært / Hold everyt-
hing dear. Norsk og engelsk katalog utgitt av Orfeus 
forlag og Henie Onstad Kunstsenter. 

Musikk

HOKs musikk- og performanceprogram har en sjanger-
fri tilnærming. I 2016 var det stor bredde i det som ble 
presentert, fra visesang ved den norske gruppen No. 
4, atmosfærisk popmusikk fra Apothek, progrock fra 
Dungen og til «spoken word» ved Universet. I oktober 
var Midtøsten i fokus der HOK blant annet hadde et 
vellykket samarbeid med Oslo World Music Festival 
som presenterte «Songs in the Mist», premieren på et 
prosjekt med fire kvinnelige iranske sangere. Under 
Ultimafestivalen presenterte HOK Lumen Drones som 
blandet droner med hardingfelens klanger. Ved åp-
ningen av Astrup-utstilling ble det også presentert en 
alternativ og samtidig bruk av hardingfela med Erlend 
Apneseth. Utekonsertene var svært godt besøk med 
deLillos på sankthans samt en egen konsert med Jaga 
Jazzist som med sin musikk i krysningen mellom jazz, 
rock og elektronikk trakk masse folk. HOK fortsetter 
tradisjonen med å initiere nye bestillingsverk av norske 
musikere/komponister, og inviterte Lars Vaular, Kjetil 
Møster, Frode Flatland, Jørgen Træen og Kyrre Heldal 
Karlsen til å lage et nytt verk som blandet installasjon, 
lyskunst, musikk og «spoken word» på en måte som 
utfordret hva en konsert kan være gjennom prosjektet 
«Pyramiden». Musikalske innslag ble gjennomført ved 
alle årets fem vernissasjer og til en av HOKs familieda-
ger.

HOKs Kunstsamling

Samlingen inkludert deponerte verk, oppbevares i 
egne magasiner som holder god museumsstandard. En 
gruppe skulpturer er permanent vist i parken. 

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) ervervet / fikk depo-

nert følgende kunstverk i 2016:

Innkjøp av verk til samlingen
Dag Erik Elgin
Halbfigur einer rotblonden Frau die in einem Sessel 
vor einem Kamin sitzt auf dem zwei Vasen mit Blumen 
stehen über dem ein von Matisse gemaltes Bild hängt, 
2015, olje på lerret

Donasjon 
Jumana Manna
Government Quarter Study, 2014, betongskulptur

Nye deponi fra Sparebankstiftelsen DNB
Francis Picabia 
Ventilateur, ca. 1918, olje på plate

Kurt Schwitters 
Book, 1947, collage

Kurt Schwitters
Uten tittel, 1932, collage

Kurt Schwitters 
Komposition (Bild mit Bahnhofsplan), 1942, olje på papir 
og masonitt

Kurt Schwitters
Mz 386 Hopf (Merzzeichnung), 1922, papircollage

Utlån fra samlingen
Langtidsutlån synliggjør HOKs profil utad. Konservator 
lager en årlig befaring og tilstandssjekk ved begge ste-
der.

— Lysebu: HOK har et samarbeid med Fondet for 
dansk-norsk samarbeid som er eier og driver av Ly-
sebu Hotell i Oslo. Et utvalg på 120 kunstverk vises 
under konseptet Galleri Høvikodden: Fra fjord til 
fjell. 

— DNV GL: HOK har utsmykket DNV GLs losje i Den 
Norske Opera og Ballett med 4 verk som en del av 
samarbeidsavtalen.
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Deposita til HOK som fortsetter 2017

— 8 skulpturer av Arnold Haukeland er deponert og 
plassert inne og ute i skulpturpark.

— Erling Nebys samling. Deler av Erling Nebys sam-
ling vil fortsatt være deponert ved HOK. En egen 
depositumsavtale er skrevet for ti år, gjeldende fra 
2014.

— Inger og Andreas L. Riis’ samling. 24 verk er depo-
nert ved HOK.

A Pendaflex for the Future 
Forskningsprosjektet A Pendaflex for the Future fort-
satte i 2016. En til to internasjonale kuratorer inviteres 
årlig til HOK på en måneds residency for å forske i ut-
stillingsarkivet, skrive om et spesifikt utstillingspro-
sjekt, og relatere dette til aktuell debatt i kunstfeltet. 
Formålet er å skrive historien gjennom flere eksterne 
stemmer, ikke kun HOKs egen. Tekstene publiseres 
fortløpende sammen med dokumentasjonsmateriale 
fra arkivet via hjemmesiden. I juni 2016 var serbiske 
Shanghai baserte Biljana Ciric på HOK.

Internship i samarbeid med Curatorial Studies, Bard 
College
HOK forsatte i 2016 sitt samarbeid med Center for 
Curatorial Studies, Bard College om et seks ukers som-
mer graduate internship. Julie Niemi tilbrakte juli og 
august med å jobbe på A Pendaflex for the Future og 
Lotto Konow Lund: Hold allting kjært.

HOK residency 
I perioden september-desember 2016 tilbød HOK et 
residency til to tyrkiske kunstnere. Kunstnerne fikk bo 
i HOKs hybel og mulighet til å konsentrere seg om sitt 
egen arbeid, utvikle prosjekter og møte mennesker 
som kan bidra til å videreutvikle deres praksis. 

Zeyno Pekünlü (1980) var på HOK fra 12.-28. septem-
ber 2016. I tilknytning til hennes prosjekt «Retten til å 
bli glemt» organiserte HOK en serie møter, blant annet 
med astrofysikeren og bloggeren Eirik Newt, datatil-

synets direktør Bjørn Erik Thon og mediarkeolog ved 
Nasjonalbiblioteket Eivind Røssaak.

Pınar Öğrenci (1973) var på HOK fra 20. oktober til 16. 
desember 2016. Hun brukte perioden til å redigere et 
nytt videoarbeid og delta på to forskjellige arrange-
menter i Oslo: konferansen «Public Calling» på Natio-
naltheatret 1. november, arrangert av Fritt Ord og URO, 
og Midtøsten Festival, arrangert av HOK 5. november, 
hvor hun presenterte sine arbeider i samtale med HOK 
kurator Ana Maria Bresciani.

Arbeid til utlån

30.01.16 – Jakob Weidemann: Storfuglen letter, 1959
08.05.16 Lillehammer Kunstmuseum

 Jakob Weidemann: To løv, 1959

Jakob Weidemann: Skogbunn II

11.01.16 – Arnold Haukeland: Amerikanere i Paris
10.02.17 Lillehammer Kunstmuseum

Jakob Weidemann: Høstløv, 1964

Jakob Weidemann: Hommage à El Greco

11.12.15 – Sonja Henies OL-medalje fra 1936
11.06.18 Norges Olympiske Museum, Lillehammer

11.06.16 – Kurt Schwitters: Edelweiss, 1919
18.09.16 Hauser & Wirth, Zürich

 Kurt Schwitters: Pariser Frühling, 1936

Kurt Schwitters: Das Korbbild, 1940

15.10.16 – Kurt Schwitters: Edelweiss, 1919
17.01.17 Hauser & Wirth, Los Angeles

 Kurt Schwitters: Pariser Frühling, 1936

20.10.16 – Sidsel Paaske: Hvit sirkel, sett ovenfra, 1966
26.02.17 Museet for Samtidskunst

20.10.16 – Asger Jorn: Himmelhunden, 1970
26.02.17 Oslo kommunes kunstsamlinger, 

 Munchmuseet

Asger Jorn: Hvisken, 1971

Asger Jorn: Uten tittel, u.å.
(alle depositum / Riis-samlingen)

20.06.16 – Mark Boyle: Secretions I, Piss, 1978
26.10.16 Kunsthalle Wien

Mark Boyle: Secretions II, Tears, 1978

Mark Boyle: Secretions III, Blood, 1978

Mark Boyle: Secretions IV, Sweat, 1978

Jumana Manna: Government Quarter Study, 2014
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Kommunikasjon

Av utstillingene i 2016 var det utstillingene Nikolai As-
trup – Norske landskap og Yayoi Kusama – I uende-
ligheten som både fikk mest redaksjonell omtale og 
oppmerksomhet i sosiale medier. Kusama-utstillingen 
utmerket seg markant gjennom publikums deling av 
bilder fra utstillingen via sosiale medier. HOK fikk opp-
leve styrken som ligger i publikums egen deling av bil-
der og innhold fra utstillingen i sosiale medier. De «sel-
fie-vennlige» installasjonene inviterte til en aktivitet og 
deltagelse fra publikums side som gjorde at utstillingen 
fikk en helt unik plass i publikums bevissthet.

På HOK blir hver utstilling behandlet unikt. Spesielt vin-
klede saker blir laget til hver eneste utstilling. Kusama 
ble presentert som polkadottdronningen hvor HOK 
vektla hennes internasjonale status og måten utstil-
lingen hadde kommet til på gjennom samarbeid med 
Louisiana, Moderna og HAM. Nikolai Astrup ble pre-
sentert sammen med helt nye verk av unge kunstnere, 
og kommunikasjonsmessig ble det fokusert på hvordan 

temaene han jobbet med, fremdeles var aktuelle, i til-
legg til hans internasjonale gjennombrudd gjennom ut-
stillingene i London og Emden. Med Lotte Konow Lund 
jobbet HOK tett med en kunstner som gjennom sitt 
eget samfunnsengasjement kunne delta i flere debatter 
i tillegg til at vi kunne presentere «midtkarriere» som et 
aktuelt format. Utopia Bærum-utstillingen ble presen-
tert med Bærum som eksempel på hvilke utfordringer 
et sted kan ha i møte med fremtidens samfunnsutfor-
dringer. HOK kommuniserte aktualitet også i en rekke 
arrangementer, kurs, seminarer, skoler og konserter. 
Som resultat av dette kan HOK i 2016 vise til 2 148 re-
daksjonelle artikler.

Hok.no presenterer informasjon om HOK, utstillingene, 
arrangementene og profilen, og hadde i 2016 184 635 
unike brukere og 714 331 sidevisninger.

HOK har en aktiv profil på Facebook og Instagram. 
Ved årsskiftet hadde HOK 17 555 følgere på Facebook 
i tillegg til 10 426 følgere på Instagram. I løpet av året 
har HOK profesjonalisert bruken av markedskampanjer 

Kommunikasjon, 
marked og formiddling
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i sosiale medier ytterligere. Dette har gitt positive ut-
slag, og det har vært tydelig at kunstsenteret når frem 
til segmenterte grupper. 

I løpet av året ble nyhetsbrevsutsendelsene ytterligere 
segmentert med hyppigere frekvens på utsendelsene. 
Ved årsskiftet har nyhetsbrevet 6 234 påmeldte, en øk-
ning på 1 734 påmeldte. I løpet av året var det 10 gene-
relle utsendelser av nyhetsbrev i tillegg til 25 invitasjo-
ner, 17 direkte utsendelser til HOK Klubb-medlemmer 
og 4 nyhetsbrev til lærere.

Marked

I 2016 ble besøksrekord satt med en økning på hele 
182,4 %. Arbeidet med de to store utstillingen Yayoi 
Kusama – I uendeligheten og Nikolai Astrup – Norske 
landskap la grunnlaget for suksessen.

Et tett samarbeid med Ticketmaster ga HOK mulighe-
ten til å selge billetter på forhånd, og ga en god inngang 
til å kjøre kampanjer i SoMe og gjennom nyhetsbrev. 
Under Kusama ble hele 10 % av billettene solgt gjen-
nom denne kanalen. 

Markedskampanjene ble konsentrert rundt Yayoi Ku-
sama – I uendeligheten og Nikolai Astrup – Norske 
landskap. Med kampanjer både i sosiale medier, i 
byrommet i Oslo og på knutepunkt i Bærum fikk begge 
utstillingene markant større oppmerksomhet enn HOKs 
tidligere kampanjer. Det ble også lagt større ressurser 
i design og utforming av materiellet for å sikre tydelige 
uttrykk og en gjenkjennelig visuell identitet.

HOK brukte også store ressurser på å synliggjøre utstil-
lingene i selve parkområdet på Høvikodden, som et sig-
nal til publikum som ferdes utendørs om hva som fore-
går innendørs i utstillingssalene. Under Yayoi Kusama 
– I uendeligheten ble hele fasaden foliert gul med sorte
prikker, og under Nikolai Astrup –  Norske landskap, ble
flere kunstverk anlagt utendørs med informasjon til de
besøkende om utstillingen og koblingen til utstillingen
innendørs. I samarbeid med CC Vest hadde HOK også

arrangementer på kjøpesenteret hvor utstillingene ble 
synliggjort og aktualisert.

HOK har styrket innsatsen med hensyn til turisme, 
blant annet gjennom tettere dialog og samarbeid med 
Akershus reiselivsråd og Visit Oslo. Flere internasjo-
nale turoperatører og aktører fra kurs- og konferanse-
segmentet har vært på visningstur på HOK. HOK har i 
tillegg utviklet eget produktark for turisme i samarbeid 
med det EU-finansierte prosjektet IDA – Interreg Sveri-
ge-Norge.
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Formidling

Gjennom HOKs formidlingsarbeid skapes engasjeren-
de tilbud til et bredt spekter av besøkende. I tillegg 
til det faste formidlingsarbeidet som gjennomføres i 
tilknytning til oppsettingen av hver eneste utstilling, i 
form av tekster og materiale på utstillingsvegger, print, 
nett og app, har HOK gjennomført en rekke spesielle 
aktiviteter og tiltak for å sikre gode møter med kunsten.

I løpet av året har HOK videreført satsingen med HOK 
Lab som alltid er åpen i kunstsenterets åpningstider. I 
det daglige er det lagt opp til tegneoppgaver, men hver 
søndag er HOK Lab bemannet med en egen vert som 
leder arbeidet. 3 363 barn har benyttet seg av tilbudet i 
løpet av året. Det har blitt utarbeidet oppgaver som tar 
utgangspunkt i kunsten som vises. I tilknytning til utstil-
lingen Yayoi Kusama – I uendeligheten laget de besø-
kende gresskar i plastelina og gips som ble satt opp i en 
stor hylle, inspirert av Kusamas verk. Under Astrup-ut-
stillingen laget de besøkende Astrup-tun i papir. 

HOK Sommerskole ble arrangert i fire uker i samarbeid 
med Sommer som Vinter. Elevene hadde aktive dager 
hvor de gjorde sportslige aktiviteter utendørs og jobbet 
med kunst innendørs. Antall deltagere: 244.

HOK tilbyr publikum offentlige omvisninger hver søn-
dag kl. 13 gjennom hele året (med unntak av juli og au-
gust). Tilbudet er gratis med museumsbillett, og 2 579 
personer har benyttet seg av tilbudet. I tillegg tilbyr 
HOK private omvisninger både for næringsliv, skole og 
andre grupper. Antall omvisninger var 410 i 2016, opp 
fra 193 i 2015. Babyvisningene arrangeres hver måned. 
419 deltok på disse omvisningene i løpet av 2016. 

I 2016 ble det nye konseptet Bak utstillingen etablert. 
Her inviterer HOK, som første museum i Norge, til et 
fast tilbud som gir innblikk i arbeidet bakenfor en utstil-
ling. Bak utstillingen erstatter formiddagsforedragene. 
Formiddagsforedrag ble gjennomført i sin tradisjonelle 
form våren 2016 – før det utgikk til fordel for Bak utstil-
lingen. 305 personer deltok på 4 formiddagsforedrag 
våren 2016, det høye tallet på grunn av stor interesse 

for Kusama-utstillingen. Bak utstillingen har vært en 
suksess med 174 besøkende på høstens 3 arrangemen-
ter. Bak utstillingen har etablert et nytt og mer mang-
foldig publikum, hvor et større spenn i alder og kjønn er 
representert.

HOK har tilbudt ulike opplegg for elever gjennom Den 
kulturelle skolesekken (DKS). I alt har 2 576 elever fra 
90 skoleklasser besøkt HOK via DKS. Dette er en opp-
gang på 62 skoleklasser fra 2015. Tilbudet «Opplev Ku-
sama via dans» ble besøkt av 162 elever (6 klasser fra vi-
deregående skoler), «Utopia Bærum»-utstillingen 1 350 
elever (50 skoleklasser) fra 10.-trinn, «Arkitekturreisen» 
270 elever (10 skoleklasser) fra 8.-trinn, «Kunstagenter» 
650 elever (24 skoleklasser) fra 5.-trinn.

Det har blitt gjennomført en HOK Familiedag i tillegg 
til en familiedag for samarbeidspartner DNV GL, beg-
ge med godt besøk og et gjennomarbeidet faglig pro-
gram. Antall besøkende var: DNV GL 945 (27. august) 
og HOK familiedag 1289 (10. september).  
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HOK hadde totalt 178 419 besøkende i 2016, opp fra 
63.184 i 2015. De mye omtalte utstillingene med Yayoi 
Kusama og Nikolai Astrup viser til sammen ca. 160 000 
besøkende i de to utstillingsperiodene. Dette inklude-
rer både konserter, sankthansfeiring og HOK familie-
dag som ble arrangert i samme periode som Astrup-ut-
stillingen ble vist.

2016 var preget av rekordhøye besøkstall, god drift og 
betydelige støtte gjennom gaver fra private aktører til 
stiftelsens utstillinger. HOK leverte et positivt aktivi-
tetsresultat inklusive utviklingsfondet på kr 3 533 753 
i 2016 mot et negativt resultat på kr 256 690 i 2015. 
Resultatet i 2016 er positivt påvirket av besøkstall som 
styrker billettinntekter, HOK butikk og formidling. God 
kostnadskontroll og private gaver/sponsormidler bidrar 
også til et sterkt resultat for HOK i 2016. Akershus fyl-
keskommune har innvilget HOK tilskudd gjennom spil-
lemidler for kulturarenaer i 2015 og 2016.  I 2016 mottok 
HOK kr 1 978 000 i spillemidler, og i 2015 utgjorde be-
løpet kr 2 364 290. 

HOKs inntekter er løftet betydelig i 2016 til totalt kr 52 

806 141. Oppgangen fra 2015 er på ca. kr 14,6 millioner 
eller 38 %. Inntekter fra billettsalg og formidling utgjør 
ca. kr 12,5 millioner, en oppgang fra 2015 på kr 9,2 mil-
lioner. Av de totale anskaffelser i 2016 utgjør offentlige 
tilskudd 51 %, opptjente inntekter 48 % og finansinn-
tekter 1 %. Til sammenligning var de samme forholdstall 
hhv. 71 %, 27 % og 2 % i 2015.

Sum opptjente inntekter på kr 25 281 040 er en opp-
gang på ca. kr 15 millioner i forhold til 2015. Det er sterk 
økning i inntekter fra billettsalg og formidling (+ kr 9,2 
millioner) og butikk (+ kr 2,2 millioner) og sponsorinn-
tekter/gaver (+ kr 3,4 millioner). 

Antall omvisninger var mer enn doblet mot 2015 med 
410 bestilte omvisninger, og HOK Sommerskole gjen-
nomførte 4 uker med ulike aktiviteter for barn mellom 
8 og 14 år. 

Totale kostnader i 2016 var kr 49 272 387 mot kr 38 485 
290 i 2015, en differanse på ca. kr 10,8 millioner eller 28 
%. Utstillingskostnader endte på kr 11,9 millioner mot 
kr 7,6 millioner i 2015. Sum kostnader til anskaffelse av 

Økonomi

midler var ca. kr 11,3 millioner, en økning på ca. kr 3,1 
millioner, mens administrasjonskostnadene er økt med 
ca. kr 1,1 million til ca. kr 8 millioner. Andel av forbrukte 
midler til å oppfylle formålet var 60 % av totale kostna-
der ved utgangen av 2016, samme nivå som i 2015.
Gjennom Vedlikeholdsløftet har HOK gjennomført 
et betydelig arbeid med å oppgradere bygningen på 
Høvikodden. Til sammen utgjør tiltakene gjennom en 4 
års periode aktiverte tiltak på i overkant av 13 millioner 
og kostnadsførte tiltak på ca. kr 1,3 millioner. HOK har 
finansiert Vedlikeholdsløftet gjennom låneopptak med 
låneramme på kr 15 millioner.

Offentlige tilskudd

Av sum anskaffelse av midler på kr 52 806 141 utgjor-
de offentlige tilskudd 51 %, tilsvarende andel i 2015 var 
71 %. Det ble ikke gitt tilskudd til sikringsmidler i 2016, 
men derimot mottok HOK kr 1 978 000 i spillemidler 
fra Akershus fylkeskommune. I sum reduseres offentli-
ge tilskudd med 1 % i forhold til 2015, noe som skyldes 
nedgang i andre offentlige tilskudd (spillemidler)/sik-
ringsmidler. Øvrig offentlige driftstilskudd ble økt med 
til sammen kr 547 600. I 2016 mottok HOK kr 27 060 
600 i offentlige tilskudd mot kr 27 334 266 i 2015. 

Samarbeidspartnere og andre gaver

HOKs omfattende og ambisiøse aktivitetsprogram med 
kunstutstillinger, konserter, performance arrangement 
og formidlingsaktiviteter til ulike aldersgrupper er støt-
tet av kunstsenterets samarbeidspartnere. Sparebank-
stiftelsen DNB og DNV GL fungerer som hovedsamar-
beidspartnere til Kunstsenteret. 

Samarbeidspartnere

— Sparebankstiftelsen DNB har støttet HOK i for-
bindelse med utstillingen Nikolai Astrup – Norske 
landskap og tilhørende samtidsprosjekt Park og 
hage. I tillegg mottok HOK støtte til utendørskon-

sert og markering av sankthans på Høvikodden. 
— DNV GL og HOKs samarbeidsavtale ble forlenget i 

2015 og løper til 2018. 
— ABG Sundal Collier og Jan Petter Collier bidro med 

gaver til utstillingen med Yayoi Kusama, og funger-
te som utstillingens samarbeidspartner.

— Stiftelsen Fritt Ord, Musikkutstyrsordningen og 
Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning 
har alle bidratt med tilskudd til HOK i 2016. 

— CC Vest inngikk i 2016 en samarbeidsavtale med 
HOK, og samarbeidet innbefatter gjensidig synlig-
gjøring av hverandres unike tilbud og eksklusive 
arrangementer for CC Vests kundeklubb på HOK.

— Panduro AS har gjennom flere år vært en viktig 
samarbeidspartner som bidrar med utstyr til HOK 
Lab og andre formidlingsaktiviteter ved HOK.

Utviklingsfondet for Sonja Henie og 
Niels Onstads stiftelse

I henhold til stiftelsens vedtekter skal stiftelsen ha et 
utviklingsfond som sikkerhet for virksomheten. For-
målet med fondet er å sikre kunstsenterets langsikti-
ge utvikling av samling, utstillingsprogram og bygning. 
Midler fra fondet skal utelukkende anvendes innenfor 
kunstsenterets kjernevirksomhet i henhold til vedtekte-
nes formålsparagraf. 

Forvaltning av Utviklingsfondet ivaretas av styret i sam-
svar med stiftelsens vedtekter, og etter spesielle ret-
ningslinjer. Utviklingsfondet forvaltes etter en investe-
ringsstrategi der risikoen i fondsinvesteringene holdes 
lav. Utviklingsfondets midler er allokert til samlingsut-
vikling og kunstnerisk virksomhet. Fondets plasserin-
ger var ved utgangen av 2016 kr 26 939 778. Fondet er 
tilført kr 3 millioner i 2016, herav fondets avkastning, 
renter og gaver med kr 425 838 og andel av overskud-
det med kr 2 574 162.  



U
ts

ik
t f

ra
 H

øv
ik

od
de

n 
(F

ot
o:

 M
at

hi
ld

e 
Th

af
ve

lin
/H

O
K

)



30 31

Ansatte

HOKs direktør Tone Hansen inngikk i 2016 en forlen-
get åremålskontrakt på 7 år og fortsetter som direktør 
for HOK. Ved årets utgang hadde kunstsenteret 22 fast 
ansatte, tilsvarende 18 årsverk. HOK benytter innleid 
arbeidskraft i forbindelse med utstillingsskift, og for å 
dekke inn generell vaktplan i kunstsenterets åpnings-
tid. HOK er organisert i fire avdelinger; Kunstfag, Kom-
munikasjon & Formidling, Drift & Sikkerhet, og Admi-
nistrasjon. Det er ikke rapportert om arbeidsulykker i 
2016. Sykefraværet i 2016 var på 5 % mot 3 % 2015.

Styret 

Stiftelsen skal ledes av et styre på åtte medlemmer, og 
styret er stiftelsens øverste organ. Styret er ansvarlig 
for at stiftelsens formål fremmes på best mulig måte, 
og for at virksomheten drives innenfor de økonomiske 
rammer og øvrige vilkår som gjelder. Styret avgjør alle 
saker som er av vesentlig betydning for stiftelsens drift. 
HOKs styre har bestått av Halvor Stenstadvold (leder), 

Hanne Inger Bjurstrøm (nestleder), Rolf Sæter, Helene 
Berge Holm, Claes Söderquist, Jannicke Veum-Søhoel, 
Sebastian Næss Langaas, og Silje Ringen Høibjerg (an-
satte valgt representant). Det ble avholdt 5 styremøter 
i 2016, hvorav ett av styremøtene var et fellesmøte med 
HOKs representantskap. 

Representantskapet

Stiftelsen skal ha et representantskap på 9 medlem-
mer. Representantskapet skal tjene som et rådgivende 
organ og holdes løpende orientert om viktige spørsmål 
knyttet til kunstsenterets drift og økonomi. HOK repre-
sentantskap hadde følgende sammensetning i 2016; 
Gunnar Gussgard (leder), Ane Maria Mjaaseth (nest-
leder), 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 2016.

Organisasjon

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 ste-
de, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under den-
ne forutsetning.  Virksomheten forurenser i begrenset 
grad. Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der 
det er full likestilling mellom kvinner og menn.  Like-
stillingsarbeidet anses tilfredsstillende, og det er der-
for ikke iverksatt, eller planlagt for ytterligere tiltak. Av 
stiftelsens 22 fast ansatte pr. 31.12.2016 var 15 kvinner.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av stif-
telsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resul-
tat. 
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HOK Klubb ble etablert i 2014, og medlemmene i klub-
ben er av kunstsenterets mest lojale gjester. De bidrar 
til økt besøkstall gjennom å bringe med seg nye besø-
kende, og er en publikumsgruppe som får tilgang til 
eksklusive åpninger og klubbkvelder. Et klubbmedlem-
skap øker sjansen for gjenbesøk og uttrykker tillit til 
HOKs program over tid.

I 2016 har arbeidet med vært rettet mot å øke salget av 
medlemskap, videreutvikle konseptet rundt klubbkvel-
der og synliggjøre klubbens fordeler på huset.
Det ble arrangert fem Klubbkvelder i 2016 med til 
sammen omtrent 2 000 deltakere, inklusive to eksklusi-
ve åpningsarrangementer. 

- Yayoi Kusama – I uendeligheten ved utstillingens
kurator.

- Kunstnermøte under utstillingen Lotte Konow
Lund – Hold allting kjært

- Kunstnermøte med Lise Wullf og tekstopplesning
ved skuespiller Håkon Ramstad i forbindelse med
utstillingen Utopia Bærum.

- Eksklusivt åpningsarrangement av Yayoi Kusama –

I uendeligheten 
- Eksklusivt åpningsarrangement for utstillingen Ni-

kolai Astrup – Norske landskap.

Klubbmedlemmene har også fått gaver i form av 
bærenett og kataloger til utvalgte og aktuelle utstillin-
ger i 2016.

Ved årets utgang hadde HOK Klubb 2.231 medlemmer, 
hvorav 6,5 % var studentmedlemskap. For 2016 er det 
registrert ytterligere 805 medlemskap, som er en øk-
ning på 56 %. Pris for 12 måneders ordinært medlem-
skap i klubben er kr. 510, og for studentmedlemskap kr. 
300.

HOK Klubb
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Vedlikeholdsløftet
HOK startet Vedlikeholdsløftet i 2012, og prosjektet 
ble avsluttet i 2016 med en totalkostnad på ca. kr 15 
millioner. Dette er den første store oppgraderingen av 
bygningen siden åpningen i 1968. Prosjektet har vært 
lånefinansiert, og støttet med spillemidler. De gjen-
nomførte tiltakene har gitt Kunstsenteret bedre innekli-
ma grunnet oppgradering av fasade med nye glass, og 
etterisolering av tak. Strømforbruket er betydelig redu-
sert på grunn av dette og enøktiltak, samt en del tiltak 
på ventilasjonsanleggene med nye effektive vifter. Him-
linger og belysningssystem i alle publikumsarealer, og i 
deler av kontorlandskapet er skiftet. Strømkostnadene 
ble likevel høyere i 2016, grunnet økning i strømprisene.

Vedlikehold
Øvrig vedlikehold i 2016 var oppgradering av ytterli-
gere 3 undersentraler (strømtavler) over vedlikeholds-
budsjettet. Ett kontor i underetasje, og tre kontorer 
i 1. etasje ble oppgradert med nytt gulvbelegg og ny 
himling med LED lys. Alle kontorer både i 1. etasje og 
underetasje fikk installert nye kontormøbler. Skilleveg-
ger er revet og alle kontorene i adminstrasjonsfløyen er 
tilbakeført til original utforming. 

Sikkerhet
HOK ble ikke tildelt sikringsmidler i 2016. Søknaden 
videreføres til 2017.I forbindelse med utstillingen Yayoi 
Kusama – I uendeligheten, valgte HOK hovedsakelig å 
benytte Securitas til å ivareta vaktfunksjonen i salene. 
I forbindelse med årets sankthansfeiring med de Lillos 
konsert ble det innledet et større samarbeid med Bæ-
rum kommune, Politiet, eksternt sikkerhetsselskap og 
HOK for å ivareta sikkerheten under arrangementet 
som trakk mer enn 5 000 besøkende. 

Uteområdet
Det er ikke gjort store tiltak utover normalt vedlikehold 
av skulpturpark og uteområde. I forbindelse med As-
trup-utstillingen og prosjektet «Park og hage», hvor det 
blant annet ble plantet poteter i sekker utenfor hoved-
inngang, ble det gjort en mindre midlertidig omlegging 
av kjøremønster utenfor hovedinngang i påvente av en 
permanent løsning som kommer på plass sommeren 
2017. Telenors røde telefonkiosk ble malt sommeren 
2016.

Drift og sikkerhet
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Ledelsen ved Henie Onstad Kunstsenter vil arbeide for 
et stabilt høyere besøkstall, og forsterke merkevaren 
frem mot 2020. HOK skal gjennom dette rustes for økt 
konkurranse fra Oslo når det nye Munchmuseet åpner 
dørene i Bjørvika og det nye Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design står ferdig i 2020. 

Asker og Bærum er kommuner i sterk vekst. Det er der-
for viktig at HOK etablerer seg som regionens foretruk-
ne kunstdestinasjon, og at det skapes gode relasjoner 
til nærmiljøet som kan føre til økt bruk av kunstsente-
ret. Ved HOK er det gratis adgang for unge opp til 18 
år, noe som gjør stedet til et lavterskel tilbud for barne-
familier, skoler og barnehager. I 2017 vil HOK arbeide 
for å styrke den offentlige bevilgningen fremover slik at 
HOK enda bedre kan utvikle et tilbud til barn og unge 
som er relevant for deres hverdag. For å skape fremti-
dens publikummere er vi avhengig av økt støtte fra det 
offentlige slik at HOK kan drive målrettet arbeid mot 
barn og unge.

HOK starter året 2017 med en større retrospektiv pre-
sentasjon av Irma Salo Jæger. Deretter følger den inter-

nasjonale gruppeutstillingen Myths of the Marble. Vå-
rens hovedsatsning er en bred presentasjon av Carsten 
Höller, der publikum inviteres til å delta i en spektaku-
lær og sanselig verden. Høsten hovedsatsning viser den 
amerikanske fotografen Catherine Opie. Til våren løftes 
den norske fotografen Kåre Kivijärvi med en egen ut-
stilling i Sal Haaken. Den permanente presentasjonen 
av Kurt Schwitters fortsetter, og HOK vil utvide samlin-
gen til også å omfatte kunstnere fra den historiske av-
ant-garden, i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, 
som er HOKs viktigste støttespiller. 

Høsten 2018 starter markeringen av HOKs 50-års-
jubileum, og et utstillings og aktivitetsprogram er un-
der planlegging. 

Økonomien må styrkes for at HOK skal kunne gjen-
nomføre de store, internasjonale publikumssatsingene 
fremover. For å nå målene om et stabilt høyt besøkstall, 
må også markeds og kommunikasjonsbudsjettene styr-
kes. Administrasjonen vil derfor arbeide strategisk for 
å øke støtten fra privat næringsliv og fond gjennom å 
synliggjøre aktiviteter og den interessen HOK skaper. 

Fremtidsutsikter

Også for fremtiden skal HOK strekke seg langt for å 
skape store opplevelser av kunsten, friste til gjenbesøk, 
og gjennom kunsten gi kunnskap om samfunnet rundt 
oss. 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle medarbeiderne 
for innsatsen i 2016. 
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