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NAMSOS NAMSOS KUNSTFORENING STIPEND

Lena er årets Namdalsstipendiat: – Som å være i et
eventyr!
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IMPONERT: Lena Heggelund skryter voldsomt av den namdalske naturen. Foto: Bjørn Tore Ness

Asbjørn Hagerup
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Lena Heggelund bor for tida i Snedkeriet på sagbruksmuseet i Namsos. Der er hun i gang
med forberedelsene til høstens store kunstutstilling, og Heggelund storkoser seg i
Namdalen: – Elgene her er helt gale, ler kunstneren.

Av  Tommy Sten

Publisert: 27.05.21 15:19 Del

 For abonnenter

NAMSOS: Heggelund ble født i Vladivostok i Russland for snart 50 år siden. Etter å ha jobbet som
fotograf i Latvia i mange år !yttet hun til Norge for ni år siden, og her har hun blitt.

Heggelund fant sitt kunstnerkall ganske sent i livet, men har de siste årene blitt stadig mer anerkjent.
Hennes bakgrunn som fotograf merkes godt i kunsten hun lager.

– Jeg kan ikke å male med pensel – jeg pleier å si at jeg bruker kameraet som pensel, smiler hun.

Heggelund kaller seg for digital kunstner, og hennes store hovedgeskjeft er billedkunst – da med
hovedvekt på tegning og gra"kk.

Hun bor til daglig i Holmestrand med sin norske ektemann, men når muligheten for å bo og jobbe i
Namdalen dukka opp var hun ikke tung å be.

– Dette er faktisk første gang jeg får stipend for å lage noe. Vi hadde ikke sett denne delen av landet
før, og nå har vi vært her i tre uker, forteller Heggelund.

A N N O N S E

mailto:tommy.sten@namdalsavisa.no


– Det er helt fantastisk her!

– Hvordan er det å bo her i Snedkeriet?

– Det er som å være i et eventyr, svarer hun.

I løpet av disse ukene har hun og ektemannen tilbakelagt over hundre mil på kryss og tvers i regionen,
på jakt etter inspirasjon til kunsten hennes.

– Hva synes du om Namdalen?

Kvinnen lyser opp og smiler bredt.

– Det er helt fantastisk her, sier hun.

SKA VI SJÅ: Det er ikke godt å si hva som blir resultatet til høsten, men spennende blir det uansett... Foto: Bjørn
Tore Ness

– Nesten som å være kongelig

– Når jeg tar bilder bruker jeg lang lukkertid på kameraet, noe som gjør at det blir vanskelig å holde på
i dagslys. Derfor er jeg stort sett aktiv når det er kveld og natt, forklarer Heggelund.

Dermed får hun opplevd mye som ikke er dagligdags heime i Holmestrand.

– Elgene her er helt gale, ler hun.

– I Holmestrand kan du kanskje se en og annen elg langt unna, men de stikker av så fort man nærmer
seg. Oppi her virker det ikke som elgen bryr seg – den står bare og ser dumt på deg, humrer hun.

Heggelund er mektig imponert av den namdalske naturen, men hun synes også at befolkningen er
noe for seg selv.

– Folk er så utrolig vennlige her. Uansett hvor vi drar så møter vi folk som smiler og vinker, sier hun og
ler.

– Det er nesten som å være kongelig av og til.

Feirer 75-årsjubileum

Namdalsstipendiet så dagens lys i 1946, det samme året som Namsos Kunstforening ble stiftet.
Stipendiet – som nå er på 30 000 kroner – har blitt utdelt hvert eneste år siden da, og har dermed 75-
årsjubileum i år.



Flere saker

Styreleder i Namsos Kunstforening, Kirsten Kvalø, forteller at det var 24 søkere til årets
Namdalsstipend, noe som er et høyt antall i denne sammenhengen. Til slutt var det altså Heggelund
som nådde til topps.

PRIVAT VISNING: Lena viser fram sine seneste mesterverk til Kirsten Kvalø fra Namsos Kunstforening. Foto:
Bjørn Tore Ness

– Hvorfor ble Heggelund utvalgt?

– De verktøyene hun bruker, og den generelle stilen hennes, representerer veldig godt noe vi alle
opplever i det daglige – nemlig overgangen mellom det tradisjonelle og digitale, svarer Kvalø.

Heggelund er nemlig glad i å kombinere gamle og nye stilarter. Hun blander gjerne fotogra"er,
tegninger og skulpturer sammen til en salig miks. I tillegg til å ha reist rundt i Namdalen med kameraet
har hun også samlet sammen gamle gjenstander som eksempelvis har ligget rundt omkring ved
sagbruksmuseet.

– Hva slags kunst kan vi forvente oss til høsten?

– Det blir nok en liten blanding av alt, men hovedfokuset kommer nok til å være på naturen, smiler
Heggelund.
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