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Et eventyrligt liv

Har rejser og eventyr været en stor del af livet?...

Christina Christiansen fortæller: ”Maleri og urne er malet med inspiration fra løgkuplerne på 
tårnene fra den Røde plads. Disse kupler minder mig om alt det eventyrlige. Derfor, blev min første 
urne malet med inspiration herfra.”

”Min tanke er at det lille maleri – vil give dig der er efterladt, et smukt minde om det liv i havde 
sammen.”

Maleri og urne sælges 
sammen.

Således der bliver et 
minde til de efterladte.

Maleriet er 20x20 og lille 
bordstaffeli medfølger.

gallericc.dk/urne – se video om denne urne og maleri og priser. 



www.gallericc.dk/urne - se video om denne urne

Fredsfyldt ro.

”Det jeg ønsker, at skabe her, er en stemning af ro. 
Skoven symboliserer det så fint.” Fortæller 
Christina Christiansen.

Maleri og urne sælges sammen. Således der bliver 
et minde til de efterladte. Maleriet er 30 x 80 cm.

”Fredsfyldt ro”
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gallericc.dk/urne – se videoer 

Kærlighedens bånd

Inspirationen til urnen ”Kærlighedens bånd” har været kærlighed, samhørighed, 
fællesskab og bånd med familie og venner. De to lysestager, følger med. Så de efterladte 
kan tænde lys, og mindes kærlighedens bånd.



Livets og Kærlighedens vej

Livet og 
kærligheden vokser 
og gror og tager nye 
retninger. 

Vi lever videre med 
dem vi holder af i 
vores hjerter.

Med de to stager -
kan lys tændes for 
den, der er savnet.

Gallericc.dk/urne 
se videoer og mere 
om bestilling.
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Spørgsmål
Hvis livet har været fuld af god musik og 
højt humør, så kunne afskeden blive et 
symbol derpå?  Hvordan ønsker du at sige 
farvel?

Historien bag dette maleri og urne:
Maleriet et påbegyndt under vidunderlig 
festlig stemning til Jazz festival i Slangerup 
hvor jeg malede i teltet. Det var en aften 
med højt humør, fællesskab og kærlighed til 
musikken. 

Maleriet er efterfølgende færdiggjort, og 
urnen er malet til maleriet. Som en stor 
hyldest til musikken.  Tiltænkt et sidste 
farvel, til en der havde et stort musikhjerte. 

Mit håb er de efterladte med maleriet, vil 
mindes alt det vidunderlige musikken har 
bragt. Alle det sjove minder – alt det gode. 

Jazz – All that fun: En hyldest til at det gode 



Gyldne minder

© Gallericc.dk/urne – se video om denne urne og maleri

Historien bag dette maleri og 
urne:
Som kunstner er jeg mest kendt for 
mine skæve huse og abstrakte 
danserinder. 

Denne urne er den første med 
dansemotivet. Og er inspireret af en 
god snak med min skønne svigerfar. 

Kjolerne på danserinderne er 
gyldne, fordi jeg ønsker at henlede 
tankerne på de gode minder. 

Urne og maleri følges ad. Og det er 
mit håb at maleriet vil minde de 
efterladte om de mange gyldne 
øjeblikke de har haft med den som 
er gået bort. 

Christina Christiansen
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Gyldne minder

Urne og maleri (20x40)

Pris kr. 4.000

Video om urne:
https://youtu.be/7ID27L_LOmc

Livets og kærlighedens vej

Urne og 2 lysestager

Kr. 2.500

Video om urne:

https://youtu.be/atg5Kqb8Rtk

Kærlighedens bånd

Urne og 2 lysestager

Kr. 3.500

Video om urne:
https://youtu.be/2yIKtURJEZE

All that fun

En hyldest til alt det gode.

Urne og maleri (50x60)

Kr. 5.500

Video om urne:
https://youtu.be/QfBErEJF4js

Eventyrligt liv

Urne og maleri (20x20)

Inkl. ministaffeli

Kr. 3.500

Video om urne:
https://youtu.be/HloJSc8gyLM

Fredsfyldt ro

Urne og Maleri (30x80)

Kr. 5.500

Video om urne:
https://youtu.be/lm88WPPYH5g

https://youtu.be/7ID27L_LOmc
https://youtu.be/atg5Kqb8Rtk
https://youtu.be/2yIKtURJEZE
https://youtu.be/QfBErEJF4js
https://youtu.be/HloJSc8gyLM
https://youtu.be/lm88WPPYH5g

