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Sista föreställningen, olja på duk, 81x100 cm.Första föreställningen, olja på duk, 81x100 cm. 
Bild på omslaget, Utanför sig själv, tusch, 60x60 cm. 

Den allvarsamma leken. Den ensamma människans eftertanke och reflektioner.

Flickans vedermödor, det ödsliga, sköra och gåtfulla. Otillräckligheten och utsattheten. 
Svag eller stark, nyfiket undrande ser hon sig om i världen. 

Ingen eller alla är annorlunda, vi måste se, känna och lära av varandra.

Livsglädjen, utforskandet och bräckligheten skapar en känsla av lust och kreativitet.
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Sista föreställningen, olja på duk, 81x100 cm.Första föreställningen, olja på duk, 81x100 cm. 
Bild på omslaget, Utanför sig själv, tusch, 60x60 cm. 



Bräcklig lek, olja på duk, 100x80 cm. 
Hoppet, olja på duk, 135x102 cm, ingår i Skövde kommuns samlingar.

Höst, olja på duk, 92x73 cm. 
Övergivet, olja på duk, 100x80 cm.
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Edith, tusch, 20x30 cm. Eljest, tusch, 10x30 cm. Josephine, tusch, 22x27 cm. Ligga planka, akryl på papper, 23x30 cm.
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Prima ballerina, etsning, 33x44 cm. En dans i rosa, serigrafi, 40x55 cm.
En dans i blått, serigrafi, 23x35 cm. Mitt i steget, etsning, 15x25 cm.

Maskrosbarn, handkolorerad litografi, 40x50 cm. 
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Hjälm II, serigrafi, 28x32 cm. Japansk högtidsdräkt, handkolorerad litografi, 50x65 cm. 
Japansk klänning, handkolorerad litografi, 50x63 cm. Bröstvärn, serigrafi, 40x60 cm.

Skyddsklänning, mässing, 105x75x100 cm.
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En amma, collage, 40x50 cm. På sköra ben, collage, 40x50 cm. Hon som visar vägen, collage, 40x50 cm. Tämjd, collage, 35x65 cm.
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Nässjöflickan en face, mosaik, 32x32 cm. Lisa, mosaik, 34x34 cm. Sleep-in-bag, papier-maché och textil, 155x40x18 cm. Sleep-in-bag, mosaik och stengods, 22x7x4 cm.



Nässjöflickan en face, mosaik, 32x32 cm. Lisa, mosaik, 34x34 cm. Sleep-in-bag, papier-maché och textil, 155x40x18 cm. Sleep-in-bag, mosaik och stengods, 22x7x4 cm.
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Gör ett besök på hemsidan och ta del av
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Facebook. Barbro Christoffersson
Instagram. christofferssonbarbro

Rapunzel, stengods och jute, 12x96 cm. 




