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Galleri Haaken har gleden av å ønske velkommen til Aurora Passeros utstilling Hard Shell. Kritikerroste 

Aurora Passero (f 1984) er best kjent for sine monumentale installasjoner som befinner seg i sjiktet mellom 

skulptur og maleri. 

I utstillingen presenterer Passero en gruppe nye, stedsspesifikke arbeider, hovedsakelig i vevd og farget 

nylon. Arbeidene vil kunne leses som en større komposisjon, men også som individuelle verk – montert i 

dialog med det særegne gallerirommet med en takhøyde i overkant av fem meter. Monumentale størrelser 

stilles ut side om side med mer subtile, mindre verk og utstillingen rommer, blant annet, en gruppe arbeider 

som består av nærmest oppløste vevde bånd, som henger som fragile søyler i rommet og binder sammen 

gulv og tak. 

Ved å jobbe i dialog med rommet vil Passero fortsette sin pågående undersøkelse av arbeidene som 

potensielle meningsbærere, der motsetninger mellom natur og kultur stadig er et tilbakevendende tema 

arbeidene kretser rundt.  

 

Aurora Passero (1984) bor og jobber i Oslo, Norge. Hun har studert ved Kunsthøgskolen i Oslo og Glasgow 

School of Art. Siste separatutstillinger inkluderer Crystal Set, Galleri Haaken, Oslo; Silvery Actions, Vigeland 

Museet, Oslo; Affections, Kunstnernes Hus Foaje, Oslo; Liquid Territory, Kraft, Bergen; Ivory Tactics, 

Kunstnerforbundet, Oslo og Warrior Gloss, Galleri Soft, Oslo. Utvalgte gruppeutstillinger inkluderer Open Art, 

Örebro; Ode til en Vaskeklut, Hymne til en Tiger, Kunsthall Stavanger og Kunstnerforbundet, Oslo; Hengende 

Hager, Grenland Kunsthall, Porsgrunn; NNA-NNA-NNA, Stavanger Kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet, 

Oslo; Europe, Europe, Astrup Fearnley Museet, Oslo; Tusen Tråder, Lillehammer Kunstmuseum, 

Lillehammer; Norsk Skulpturbiennale, Vigelandmuseet, Oslo; 24 Spaces/1857, Malmö Konsthall, Malmö; I 

Tråd Med Tiden, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg; og Glasgow International Festival of Visual Art, 

Glasgow. 

 

De siste årene har hun gjennomført flere offentlige kunstprosjekter, blant annet til Danderyd Sykehus, 

Stockholm (2020), Stortinget, Oslo, (2019) og Den Norske Ambassade i Roma.  
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