
STEFAN W IGELSTRÖM 
 
Född 1953 i Stora Skedvi.  
 
Målare, skulptör och grafiker. 
 
I Dalarna, i ett litet stenhus bredvid byns tvätteri, föddes Stefan W Igelström i januari månad 1953. 
Från livet i Dalarnas rika natur och kulturarv till det mångfasetterade skånska landskapet och närheten 
till det vida Europa har präglat honom och hans sätt att medla kärleken till naturen och livet genom 
konsten. 
 
Stefans drömska natur ser man klart i hans verk. Färgerna är varma. Klara och starka, Landskapen är 
platser att längta till. Finna ro i, träd dignande av frukter – ibland med  äpplen. Apelsiner och citroner – 
ett riktigt önsketräd! Mystiken finns där – är vi i verkligheten. Är vi i drömmen? Mycket av folklore finns 
i Stefans verk – ett arv från ursprunget i Dalarna, Stefan är en sann konstnär. En konstnär med hjärtat 
i handen, Man blir lycklig av hans verk! Ingenting lämnar hans ateljé som inte är utfört med stort 
engagemang och omsorg. 
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Måleri  
Att sätta sig framför staffliet och sväva iväg i 
drömmar och fantasi, med en palett med 
regnbågens alla färger. Och glömma tid och rum, 
känna dofter och höra musik, att komma i ett med 
bilden,  
Det är lyckan. 
 
Grafik 
Att jobba hantverksmässigt med träsnitt, etsning och 
litografi är viktigt för att föra kunskapen och 
traditionen vidare in i framtiden. 
 
Skulptur 
Doften av trä, det sköna motståndet i olika träslag, 
ljudet av klubban mot stämjärnen när det klyver ett 
spån ur ämnet. Känslan av att forma något ur ett 
material från naturen, och känna att man är en del 
av arvet. 
 



 


