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Føler du dig inspireret i dit nærmiljø? Er du omgivet af
smukke, kunstneriske udtryk, der gør indtryk
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8586 Ørum Djurs
Mobil: 20102920

Sådan arbejder jeg med en specifik kunstopgave
Natur og kultur

Mit navn er Ingolf
Steffensen og jeg er
født i 1949. Jeg er gift
med Lis og vi er bosat
i Norddjurs Kommune.
Som 16-årig, blev jeg
fascineret af jernets
mange forskellige facetter og det har siden
været en livslang proces for mig at optimere mit arbejde i rustfrit
stål og cortenstål .
Jeg har et veludviklet
kritisk syn på det gode
håndværk. Min kunst
er således skabt af de
bedste materialer og
kan stå både indenog udendørs. Det endelige materiale, størrelse og udtryk afhænger af opgaven eller
udtrykket.

Naturen er det, Vor Herre har skabt – kulturen er det, mennesket
skaber. Al min kunst har en relation til en form for natur, samtidig
med, at jeg finder det højst nødvendigt at danne et overblik over den
allerede eksisterende omliggende kultur, som fx bygninger og deres
arkitektur.
Når jeg bliver bedt om at lave et specifikt kunstprojekt, er første led i
mit arbejde, at skabe en god fornemmelse af det område, hvor
skulpturen ønskes opsat. Jeg tager gerne ud og iagttager forholdene. Den rette placering i forhold til lyset og solen, træerne og skyggerne. Hvad skal skulpturen repræsentere? Hvem skal repræsenteres? Skal stier og veje lede folk omkring skulpturen - eller forbi, igennem eller ind i kunstværket?
Eksempelvis; da jeg i 2016 fik opgaven, at lave en skulptur til Kolind
by, i Syddjurs kommune, faldt det mig naturligt, at den skulle være
en hyldest til Kolindsund og samtidig være et symbol for sundets rige
dyreliv. Et symbol for sund og by. For det, der var og er. Det blev til
den rene, stolte svane, der letter fra de tætte røde dunhammere.
På samme måde har jeg arbejdet med skulpturer, tilpasset et specifikt sted/område, for Norddjurs kommune, senest da jeg udstillede
på Kunststien mellem Fjellerup og Bønnerup. Desuden har jeg udstillet kunst og skulpturer i byer som Grenå, Give og mange flere.
I 2016 kom jeg med i bogen ”101 nye kunstnere” , her kan der læses meget mere om mit arbejde med kunst.

Se flere kunstværker facebook.
Scan koden og du kommer direkte ind på min side.

