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NESODDPARKEN 
KUNST- OG KULTURNÆRINGSSENTER AS

Fra Sigrid Hynell-Fleischers utstilling
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Revisors beretning s. 11

Istvan Liztes, Figur med to kloder I Bakgrunnen, Julie Engaas, Groblader 



•Et annerledes år

• Nesoddparken begynte 2020 med friskt mot; En midlertidig

kunsthall på 120 kvm hadde siden før jul 2019 vært under

oppføring, og en åpning ble satt til lørdag 8.februar 2020.

• Dagen kom og gikk med brask og bram, utstillingen med Nils

Aasland var en stor suksess, så vel kunstnerisk som

publikumsmessig.

• På tampen av Aasland sin utstillingsperiode slo covid-19 til,

og fra 12.3. til 7.mai var Nesoddparken stengt for publikum.

• Fra første uken i mai 2020 og ut året maktet imidlertid

Nesoddparken, med kunsthall, butikk for kunsthåndverk og

kafè å holde åpnet hver helg. Smittevernet var godt, og

Nesoddparken har ikke vært involvert i noen uønskede

hendelser ang. spredning av virus i regionen.

Christian Montarou, Kontinuum, 2002



Drift & Publikum

• Nesoddparken har gjennom hele 2020 vært fullt utleid, det er fortsatt

således en av Nesoddens største arbeidsplasser, med 60

næringsdrivende. I 2019 viste en undersøkelse at den samlede

omsetningen var på omtrent 40 mill. Det er grunn til å tro at dette

tallet sank i koronaåret 2020.

• Det mest fremtredende formålet til virksomheten har vært å drive

utleie til næringer innen kunst- og kultur. Denne delen er godt

balansert, og med det er tid frigjort til å etablere enn mer utadrettet

drift.

• Nesoddparken har alltid hatt et visst publikum, men det er først i 2020

at åpning for besøkende er fast og konsekvent. Det er et stort tilfang av

lokalt, regionalt og sogar nasjonalt publikum, og Nesoddparkens

potensiale er vidtrekkende og stort. Det vil det alltid være uansett

antall besøkende.



•Utstillinger

• På tross av Covid-19 maktet 

kunsthallen/nesoddparken å produsere 5 

utstillinger i 2020.

• Eksterne kuratorer og teknikere ble hyret inn 

på flere av produksjonene. 

• Tabellen under viser nøkkelinformasjon.

NAVN PERIODE TEKNIKK PUBLIKUM SALG PRESSE
Nils Aasland

(f. 1939)

8.2. – 7.6.2020 Skulptur,tre-

snitt, grafikk

1160 Kr. 78 000,- -2 omtaler i Akershus 

Amtstidende

-1 fantastisk kritikk i 

Billedkunst nr. 3 2020

Christian Montarou

(f. 1949)

20.6. – 15.8.2020 Maleri, tegning, 

grafikk

2756 Kr. 81 000 -1 omtale i Akershus 

Amtstidende

-1 fantastisk kritikk i 

Kunstavisen.no

PULS / 

gruppeutstilling

Samarbeid med 

Nesodden Kunstnere

29.8 – 20.9.2020 Alle. 20 deltakere 230 Kr. 16450,- -1 omtale i Akershus 

Amtstidende

-Forhånsomtale i Norsk 

Kunsthåndverk

Sigrid Hynell 

Fleischer

(f. 1970)

27.9. – 8.11.2020 Maleri/tekstil 1459 Kr. 86 000,- -Akershus Amtstidende

Karantene i 

Container

gruppeutstilling

28.11 – 20.12.2020 Alle 939 Kr. 15 800 -

5 utstillinger Alle teknikker 

presentert

Besøk 2020

6 794

Kunstsalg 2020

Kr. 277 250,-

Alle prosjekter omtalt i 

lokalpresse.

Svært! gode kritikker i 

Billedkunst og 

Kunstavisen.no 



•Andre aktiviteter

• Anlegg av lekepark for barn. Etter inspirasjon fra Follo Museum i Drøbak
ble det anlagt en lekepark i solid treverk. Både elementene og
montasjen på stedet ble gjennomført av driftstekniker ved Follo Museum
Philip Skauge.

• Den kunstige dammen ble oppgradert med ny elvesten, som det ble lagt
betydelige økonomiske midler i, samtidig som vi til enhver tid gjennom
sommersesongen bestreber oss på å holde parken klippet, samt stadig
beplante nye områder. Miljøhagen, som drifter parsellen med Drivhuset
planter nytt hvert år.

• Kafeèn inne i hovedbygningen ble åpnet 8.2.2020. Den gjenåpnet som
nevnt 7.mai samme år etter den første nedstengingen. Det ble investert i
inventar og utstyr til kafèdrift, samt utemøblement og annet.

• Mentorprosjektet i Akershus, som Nesoddparken har prosjektledelsen
for, gikk over til digitale samlinger i og med Covid-19. Resultatet ble helt
klart mindre tilfredsstillende enn ved fysiske møter og samtaler. Men det
gikk på et vis. Programmet ble avsluttet i desember 2020. Evalueringen
viser at resultatet var over forventning.



Virksomheten 
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Nesodden, 12.mai.2021 
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