BILDKONSTNÄR
www.instagram.se/konstnarmiguel

PROFIL
Jag heter Miguel Flores Franco, jag är gift och bor i Masthugget, Göteborg.
Jag är bildkonstnär och gra sk designer.
Jag är en glad person som tränar regelbundet 3/7. Jag designar och målar
dagligen. Ofta glad och positiv, om ser jag hinder i min vardag försöker jag
xa det, problem är till för att lösas enligt min mening med smarta beslut och
en vänlig attityd.

073 - 322 86 99
miguel@miguelkonstnar.se
Fjällgatan 6, 41317,

Jag arbetar just nu med en serie abstrakta målningar i akryl, olja och mixed
media som påminner om förcolumbiansk symbolik i en övergång till nordiskt
bildspråk.

ERFARENHET

Göteborg

Konstnär, Göteborg - 2018 - Pågående
Jag målar oljor/akryl och mixed media på duk av mellan och storformat. Jag
jobbar med ett projekt, en serie abstrakta målningar som påminner om
förcolumbiansk symbolik i en övergång till nordiskt bildspråk.

Gra skdesigner, Lilla Edets kommun, Lilla Edet 20181001-20190303
Som praktikant jag arbetade på era projekt som “välkommen turné för nya
människor” i Lilla Edets Kommun och olika presentationer av of ciella projekt,
inbjudningar bland annat. Jag har fotograferat olika platser i kommunen för
att användas som visuellt material i publikationer. Jag hjälpa deras med
design av broschyrer och olika presentation inslag.

Webbdesigner/gra skdesigner, Föreningen Frizonen - 201701202007
Jag arbetade för organisationen som gra sk designer av broschyrer,
kataloger, vykort design, logotyper och jag designade alla webbplatser.
Föreningen Frizonen är en liten organisation och har personal som arbetade
för samverkanstjänster.design, logotyper och jag designade alla webbsidan.

Gra skdesigner, Macrogra c E.I.R.L., Santiago de Chile 201702-201707
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I Santiago de Chile arbetade jag som gra sk formgivare, Illustratör för
annonsering och utskriftstjänst för sublimering. Jag slutade eftersom jag
behöver att ytta till Sverige.
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MIGUEL FLORES FRANCO

Gra skdesigner, Insamlingsstiftelsen Hand i Hand - 200301-201012
Arbetade jag på distans när jag Bode i Lima, Peru. Jag har designat
broschyrer, logotyper, signaler och webbdesign för organisationen.

Muero de Arte de Lima 199001-199107
Mitt jobb på museet var att lära barn mellan 6 och 10 år att måla. Vid den
tiden var jag konststudent vid National School of Fine Arts i Peru.
Tillvägagångssättet var att lära barn genom berättelser att främja beskrivande
kreativitet så att barn började beskriva berättelserna att måla med gouache.

SEPARAT UTSTÄLLNINGAR
1993
- Instituto Peruano Norteamericano (ICPNA) - “Resonancias” Utställning av
teckningar (Lima, Peru)

GRUPPUTSTÄLLNINGAR AV MÅLNINGAR (I URVAL)
2020
Vernissage på Fjällgatan- September 19 öppnade en vernissage av mina
målningar om mina "minnen" i Sverige. Denna utställning har arbetats under
de senaste månaderna 2020 och det var min första utställning mellan
kompisar i mitten av pandemin i Sverige. (Masthugget, Göteborg)

2009

- Banco Continental (BBVA).
ambassad.

"Noche de Arte" Arrangerad av USA:s

2008
- Pérez Araníbar barnomsorg - ”Noche de Arte” Arrangerad av USA:s
ambassad.

1997
- La Galeria - Utställning av målningar organiserad av Damkommittén för den
judiska föreningen i Peru (Lima, Peru)

1994
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- La Galeria - Utställning av målningar organiserad av Damkommittén för den
judiska föreningen i Peru (Lima, Peru)

MERITER / STIPENDIER
1993
- Representerad i konstgalleriet på “Instituto Peruano Norteamericano”

1992
- Hedersdiplom och silvermedalj vid Konst (teckning)
- Representerad i konstgalleriet på “Instituto Peruano Norteamericano”
- Mac & PC Design - Utbildningsstipendier

UTBILDNING
- Kreativ plattform för utveckling - Leksand Folkhögskola - 202201 pågående
- IT Högskolan, Göteborg - Front-End Utvecklare - 20200826
avbruten utbildning 20210510
- National School of Fine Arts of Peru, Lima, Peru - Kandidatexamen i
Plastkonst och bildkonst - 19880401-19931220
- Instituto Metropolitano, Lima, Perú - Gra sk design - 198507-198606
- Interaction Design Foundation - “Design Thinking: The Beginner’s Guide”
med en topp 10% skillnad. - 201902-20190
- Interaction Design Foundation - “Webbdesign för användbarhet” med en
topp 10% skillnad. - 201902-201905

IT KUNSKAPER/ DATAKUNSKAPER
- FIGMA: Avancerad kunskap
- Adobe photoshop: Avancerad kunskaper
- Adobe Indesign: Avancerad kunskaper
- Adobe illustrator: Avancerad kunskaper
- Adobe Dreamweaver: Avancerad kunskaper
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- Corel Draw: Avancerad kunskaper

ÖVRIGA MERITER
- Hedersdiplom och silvermedalj vid Konst (teckning) - 1992
- Stipendium Digital design Mac & PC system. - 1990
- Volontär i Peruvian Röda Kors. - 1981-1985
- Körkort A III (peruansk) - 1983
- Första hjälpen kurs - 1981

REFERENSER
• Mai Lundell, Integrationssamordnare Socialförvaltningen Lilla Edets
Kommun, Tel 0520 65 99 55
• Gustav Sandgren, Mob 070 282 9280
• Anette Andersson, Föreningen Frizonen, Mob. 0723 59 57 25
• Andrés Abatte Calderón, Abattes Nyckelservice, Mob. 0739 95 91 60

