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”Ordet ”utländsk” fångade mig i min ungdom. En resa mot det okända, kulturell och historisk. 
Full med nya upplevelser, annorlunda på alla sätt. Daglig upptäcktsfärd, men samtidigt 
utmattande” 
 
 

             
 
Jag föddes i Saltillo, Coahuila, Mexiko och har en passion för den kulturella rikedomen och de 
intensiva färgerna i mitt hemland Mexiko och de latinamerikanska länder jag bott i de senaste 25 åren. 
Brasilien, Bolivia och México har alla inspirerat mig till de utpräglade särdragen i mina målningar. 
Klimatet har betytt mycket för mina målningar. I min samling av abstrakta verk, kallad ”Toner och 
Visioner”, inspirerades jag av färgerna och klimatet i det vintriga Sverige. Jag använde mig även av 
den klassiska musiken där jag känner att varje not har sin klangfärg och intervall, på så sätt kan jag 
uttrycka färgernas harmoni på duken. Målningsteknik: Akryl 
 
Bor och arbetar i Stockholm. Jag studerade konst i Sao Paulo Brasilien och Sverige. För närvarande 
visas mina konstverk på Alberto Misrachi Galery i Hotel Nikko México, City. Mina verk har även 
visats på The National  Museum of Women in The Arts in Washington, D.C, Art Gallery och 
Etnografiska Musset i Stockholm, Galeria de Culturas Latinas i Sao Paulo Brasilen,  Galeria Taller 
de Restauración de la Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera. Guanajuato Patrimonio de la 
Humanidad AC Projekt “Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Mexico”, Escuela 
de Artes Bolivianas i La Paz Bolivia och Museum del Normalismo en Saltillo, México. 
 
Jag har jobbat med Ideellt arbete inom konst för välgörenhets projekt för olika länder under de senaste 
15 åren. Jag har även medverkat i konst auktioner i Washington DC. och i ett samarbete mellan 
Colombia-México där intäkterna gick till olika kvinnoprojekt i Latinamerika. 
 
Mitt senaste verk kallad "Monarkfjärilarnas iakttagelser” 
Inspirerad av Monark fjärilar som varje år så många som 60 miljoner till en miljard emigrerar från 
östra Kanada till skogarna i centrala Mexiko, en resa som sträcker sig över mer än 2500 km. Det är 
den största vandringen av insekter i världen. 
Målningsteknik: Enkaustik med olja (Vaxmålning med smält bivax med olja) 
 
Mina tankar 
Konsten är en förlängning av själen. Allt eftersom jag fördjupar mig i varje verk upphör jag aldrig att 
överraskas av känslan att utforska de oändliga möjligheterna. 
En ny dörr öppnas med varje penseldrag. Varje verk avslöjar sig framför mina ögon som om det hade 
en egen själ eller var en förlängning av min. 



Konsten är en delad känsla. Ett känslotillstånd som uppmanar till kontemplation där verket kan 
omvandlas till att bli en del av betraktarens själ, på samma sätt som den är en del av konstnärens. Jag 
målar bara mina känslor och passioner. 
Aurora Persson 
 
 
Medlem 
KRO Konstnärernas Riksorganisation www.kro.se/ 
SK Svenska Konstnärsförbundet http://www.konstnarsforbundet.se/index.php/p/aurora-persson 
Täby Konstnärer http://www.tabykonstnarer.se 
BUS Bildkonst Upphovsrätt i Sverige www.bus.se/ 
ARTAC  Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C.  http://www.artac-aiap.org.mx/artistas-
activos-2/ 
IAA/AIAP The International Association of Art  www.aiap-iaa.org/ 
 
Se vidare CV och fler utställningar som finns på min hemsida www.aurorapersson.com 
 
Nästa utställning  
”Konsten att mötas” 14 april Galleri Lyktan Skogås 
 
Senaste utställningen 
 
”Konsten att Delta” HUB juli 2017 
SK Svenska Konstnärsförbundet   
 
Konst i Roslagen 2016 
http://www.konstiroslagen.se/zt_aurora.persson.html  
http://www.konstiroslagen.se/akon.html 
http://www.konstiroslagen.se/karta-taby.pdf  
 
Öppen Ateljé  
Konst i Roslagen Täby  
1-2 oktober  
Granitvägen 48  
Täby 
Plats 9 
 
 
Culturen Västerås 
Kulturtorget   17 augusti- 14 september, 2016 
http://www.culturen.nu 
 
 
Kulturnatten  
So Stockholm Kungsträdgården 
23 April, 2016 


