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Det går med andre ord mote et 
utstillingsprosjekt som er litt 
utenom det vanlige. 

Heimdalinger bes bidra
En fysisk kunstinstallasjon trenger 
nødvendigvis byggematerialer.
Men kunstner Hedda Hørran 
fra Skien har ikke tenkt å 
oppsøke byggevarebutikken for 
å reise en større installasjon i 
kunstforeningens lokaler. Hun ber 
omverdenen om hjelp til å skaffe til 

veie materialene som skal til. 
– Det jeg håper på med dette 
prosjektet er å lage en form 
for møteplass og å åpne opp 
kunstscenen for flere, sier Hedda. 
–Jeg ber med dette folk om hjelp 
og skaper samtidig en mulighet for 
å delta og bidra inn i et prosjekt 
som kanskje for mange er uvanlig, 
- å være med å bidra til å bygge 
en installasjon. Ikke ved å faktisk 
hjelpe meg å bygge og mure, men 
å bidra i form av materialer, smiler 

hun.
–Jeg ønsker med dette prosjektet å 
ta over Heimdal kunstforening og å 
skape en ny virkelighet, et nytt rom 
og en ny form for verden. Her kan 
hva som helst skje. Det er fritt.

STEIN:
- Murstein - gammel som ny
- Lettbetong, gassbetong, 
porebetong (eks: Siporex, Ytong)
- Alle typer blokker (Leca, sement, 
mur o.l.)
- Belegningsstein
- Dekorstein
- Naturstein
- Sement og mørtel
- Sand, grus, pukk
TRE:
- Plater (kryssfiner, spon, gips, 
MDF, OSB etc.)
- Konstruksjonstrevirke (alle slags 
planker, bjelker og bord, store, små, 
behandlet, ubehandlet 

- Trær

DIVERSE:
- Armeringsjern, armeringsnett
- Dyner, puter, ryer / gulvtepper
 
Allerede nå kan du hjelpe Hedda 
med å samle inn disse materialene 
og levere dem hos Heimdal 
Kunstforening i Lundemobakken 1.
Avlevering kan skje når som helst 
på døgnet og plasseres i hagen 
bak kunstforeningen, fra og med 
nå og opp mot åpningen den 18. 
januar. Hedda Hørran kommer 
til Trondheim og Heimdal i en 
14-dagers periode for å skape 
utstillingen.

 –Jeg skal bygge, bo og streve!, sier 
hun til Heimdalsbladet. – Det er jo 
et sjansespill om folk slutter opp 
om prosjektet mitt!  

 tlf. 958 00 058 - www.aktivkjokken.no

Få et nytt og moderne kjøkken 
på en enkel, hurtig, miljøvennlig og 

rimelig måte UTEN å rive det gamle. 
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater 
etc hvor alt tilpasses eksisterende 

skapstammer. Uansett alder eller mål. 
Bygger også overskap opp mot tak. 
Stort utvalget av farger og profiler. 

Kontakt Kjellfor GRATIS befaringTlf. 958 00 058

HEIMDAL  Eller, for å gjengi ustillinstittelen helt korrekt:
« SWEETDREAMSAREMADEOFTHIS
                                                     321_0
- a big big bang - a kiss - a true life love story - the biggest
of them all - the greatest greatest greatest - welcome to 
_TRASH LAND_
of milk and honey - two fists of solid rock » 
 

Av: Stig O.H. Larssen

EN GANG TIDLIGERE Bildet er fra Spriten Kunsthall i Skien hvor Hedda 
Hørran gjennomførte et prosjekt tidligere ut fra samme konsept. 

–Hjelp meg å bygge installasjonen 
”SWEETDREAMSAREMADEOFTHIS!”

HEIMDAL 
KUNSTFORENING

Heimdal Kunstforening ble 
grunnlagt 8. juni 1953.

I tiden 1953 - 1960 ble det holdt 
en rekke tegne- og malekurs 
med Roar Matheson Bye som 
fast lærer.

I disse årene tok Heimdal 
Kunstforening imot Riksgalle-
riet og arrangerte kulturkvelder. 
Et fast galleri ble opprettet.

På årsmøtet i 1966 var oppmø-
tet så dårlig at styret besluttet å 
legge foreningen ”død”.

21. november 1983 ble det 
holdt et orienteringsmøtet for å 
forsøke å reorganisere Heimdal 
Kunstforening. Det ble valgt 
et interimstyre som varte frem 
til 16 januar 1984. Etter det 
har Heimdal Kunstforening 
vokst, både som forening og 
galleri, og fra å være husløse til 
å få sitt eget hus i Tiller Gamle 
Herredshus.
Heimdal Kunstforening var 
medarrangør av den årlige 
Heimdalsutstillingen i 1984 og 
1985 og enearrangør fra 1986 
- 1996. Både billedkunstnere 
og kunsthåndverkere sluttet en-
tusiastisk opp om dette tiltaket 
som tiltrakk seg mange etablerte 
kunstnere, stort publikum og 
salg.

I dag er Heimdal Kunstforening 
en meget aktiv kunstforening  
med gallerivirksomhet og 
kunstskole.

I galleriet i 1 etasje holdes ca. 8 
utstillinger i året. Kunstskolen 
ble startet i 1996 og kan tilby 
kurs i olje-, akryl- og akvarell-
maling, tegning, grafikk, tekstil, 
foto og keramikk. 

Heimdal Kunstforening
Lundemobakken 1
7072 Heimdal
https://heimdalkunstforening.
wordpress.com/

Åpningstider:
tors, lør og søn: kl. 12 - 16
Tlf. 471 46 243

LØPENDE OG 
KOMMENDE 
UTSTILLINGER
26.10 - 24.11   Brynhild Bye-
-Tiller | Paricipatory observation 
and documentary methods in 
Edit Palestine
06.12 - 05.01   
Medlemsutstillingen

2020
18.01 - 09.02   Hedda Hørran
29.02 - 22.03   Louise Haugaard 
Jørgensen
18.04 - 10.05   Lissette Escobar
20. juni          Midtsommerfest 
med Lucky Malice
12.09 - 04.10   Margrethe 
Pettersen
24.10 - 22.11   Hilde Honerud

Annonsere? 
Tlf. 

952 08 513

Hedda Hørran er januar-utstiller i Heimdal Kunstforening: 

SOLID ROCK Dette er storveis og kan utmerket godt brukes, mener Hedda.


