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M I T T  S K A P A N D E  

UTSTÄLLNINGAR 
Malmö, Kristianstad, Helsingborg, 
Karlskrona, Lund, Halmstad, Åhus, 
Markaryd, Hamburg och London. 
  

 

SAMARBETE 
Musikhjälpen 2019 
Berlin "Karnevalen der Kulturen" 2019 

Swedish Art Show, Venice Beach, LA 
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UTBILDNING 
2015 Marknadsföring för 

Kulturarbetare, 
Aspero Kompetens 

2014 Knuff – affärsutveckling inom 
kulturella näringar, Camilla 
Bengtsson AB  

2014  Ämnesfördjupning i Måleri, 
Högskolan Kristianstad 

2013 Vedic Art, Johannes Kjellman 
2012 Vedic Art, påbyggnad, 

Konstnär Eva Sigvardsson 
2009 Vedic Art, Lindigo Art 
2004    IT Designer  
1999   Kurs i oljemåleri, hos konstnär 

Tina Linder 
 
 

 

 

 

 

 
Jag heter Christine Robertson född 1968, kallas allmänt för Chris. Jag kommer ursprungligen från 
Skottland och flyttade tidigt till Sverige tillsammans med min mamma och min syster. Bor sedan 
många år tillbaka i Kristianstad. Min passion för det kreativa började tidigt, vid tio års ålder hade jag 
målat min första oljemålning. Tillsammans med min pappa, som var konstnär, utvecklade jag mina 
kunskaper inom oljemåleri. 
Som bildkonstnär arbetar jag med skiftande tekniker och uttryck som installation, måleri och skulptur. 
Jag har ett stort intresse för historia som tydligt avspeglar sig i mitt konstnärliga arbete. 
 
Färgerna skapar i sin komposition en symfoni av energi som skall beröra betraktaren. Jag har alltid 
varit kreativ och skapande, en process som just nu innebär experimenterande uttryck i olika tekniker. 
Motiven i mina tavlor präglas och tar sig ofta uttryck av kvinnor i en fantasivärld med färgstarka färger. 
Mycket färg och form är utmärkande i mina målningar. En traumatisk barndom sätter ofta avtryck i 
konsten från sorg till något vackert där drömmen möter verkligheten. 
 
Idag finner ni främst min konst på stora dukar (akrylmålningar) och på färgstarka bruksföremål så som 
brickor, muggar, kläder och inredning. 


