Currículum artístic
Cinta Ramos Pallarés
!
!

DADES PERSONALS
CORREU-E: cintapintanuvols@gmail.com
WEB: http://cintapintanuvols.socjo.cat
Nascuda a Roquetes (Baix Ebre) i actualment resident al
Pallars Sobirà

!
FORMACIÓ ACADÈMICA

• 1997-2002 - Llicenciatura de Belles Arts a la Universitat de Barcelona 1er. 2on. i 3er. curs.

!

FORMACIÓ EXTRA ACADÈMICA
• 2014 (29 i 30 de desembre) Taller d'il·listrustració experimental amb Diego Mallo
• 2014 (del 27 al 31 d'agost) Curs intensiu d’il.lustració DIFUMINA amb Elena Odriozola
• 2013 (de l’1 al 5 de juliol) Curs intensiu de gravat, paisatge i espontaneïtat al Centre d’art i Natura de Farrera
(www.farreracan.cat) amb Danielle Creenaune
• 2012 Curs intensiu d’il.lustració DIFUMINA amb Àfrica Fanlo
• 2004 Curs d’art social al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, Barcelona
• 2004 Curs de Disseny de Vestuari teatral al Centre Cívic Drassanes, Barcelona
• 2003 Seminari de Pedagogia del Teatre a l’escola a la Sala Colibrí, Tortosa
• 2003 Curs de maquillatge i caracterització per a actors al Centre Cívic Drassanes, Barcelona
• 2002 Cursos d’esmalts al foc al Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona
• 2002 Curs d’arquitectura de Gaudí a la UPC, Barcelona
• 2002 Curs d’Història del Cinema per la UB a la Filmoteca de Barcelona
• 2002 Curs de Tall i Confecció al Centre Cívic Drassanes, Barcelona
• 2002 Curs d’Esfínters (tècnica teatral) amb Peter Gadish a la Sala Salamandra, Barcelona

!

EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA
• 2014 Taller de la Carbonera, pintar amb carbó. Realitzat a l'escola dels Minairons (Ribera de Cardós) per a
l'empresa Aixortà.
• 2014 Coordinació i organització del taller artístic de ELS CURSOS DE LO TAFANARI: Il.lustració
experimental amb Diego Mallo

• 2014 Creació de Animalades (vídeos animats) per al projecte del mateix nom del músic Oriol García, tallers
musicals per a canalla
• 2014 Projecte personal Abecedari il·lustrat català, realització d'un abecedari format paper per comercialtzar
acompanyat del taller infantil "Inventem paraules" realitzat en diferents espais de Catalunya
• 2013 Realització d’un mural per a l’Espai Tomata (Restaurant ecològic dintre el projecte de la CCB,
www.laccb.cat)
• 2013 Il.lustració d’un poema de Joanna Raspall per al XXIX Saló del llibre Infantil i juvenil de Catalunya
• 2013 Participació en l’elaboració de material per a l’exposició “Supo-supo” amb el pallarès de l’associació
Cambuleta
• 2012 Disseny de cartell i punt de llibre per a la campanya SUPERPADRINA (setmana de la dona) per a
l’Ajuntament de Tremp
• 2011 Disseny de carta, estalvis i postals informatives per a l’Espai Tomata (Projecte i restauració de la CCB)
• 2010 Realització d’un mural infantil a la seu de la UOC de València
• 2009 Realització d’un mural infantil a la seu de la UOC de Tortosa
• 2009-2012 Membre del grup de coordinació de la publcació: Lo Tafanari, agenda de dones de muntanya
• 2008 (Del 7 a l’11 de Setembre) Exposició individual al Casal Municipal de Benifallet.
• 2008 (Del 4 al 10 de Juliol) Exposició individual a l’Hort de Cruells de Roquetes.
• 2008-2013 Membre actiu de l’associació Cambuleta, coordinant la borsa d’il·lustradors
• 2008 (Gener) Il.lustració del llibre “Cantallops” de l’associació Cambuleta ( contes escrits en pallarès )
• 2007 (Octubre) Exposició individual “Cos Nu” al Centre del Comerç de Tortosa.
• 2007 (Del 15 al 30 d’Agost) Exposició col.lectiva d’artistes del Pallars a l’Alfolí, Gerri de la Sal.
• 2006 Exposició individual de pintures al bar-sala d’exposicions Andrògina, Tortosa.
• 2006 Il·lustradora del conte infantil “Chic, Tic, Mic, Un cuento de Navidad”, Editorial CCS, Madrid.
• 2005 Vestuari i Escenografia per a l’espectacle “Sorolls”, campanya contra els sorolls al carrer de
l’Ajuntament de Barcelona.
• 2004 Exposició individual de pintures al bar-sala d’exposicions Andrògina, Tortosa.
• 2004 Maquillatge artístic en el curmetratge “Aguas del último momento” de Juanma Leiva.
• 2003 Il.lustracions al llibre “De Roquetes vinc...” de Ramón Tafalla
• 2003 Escenografia i vestuari de l’espectacle “Quan siguis petit, papa” de SUC DE RUC pallassos, Tortosa.
• 2003 Escenografia i Vestuari de l’espectacle “No hem ratllis” de TEATREACCIÓ, Barcelona.
• 2002-2003 Monitora d’activitats extraescolars de Teatre i Plàstica al CEIP Alexandre Gal.lí, Barcelona
• 2001-2002 Creació del grup de plàstica per a nens GOMA TEATRE a la sala Colibrí, Tortosa.
• 2000 Il·lustradora del cartell de l’espectacle “Draps” de SOMNIS DE PAPER, Tortosa.
• 1999-2002 Membre del grup de teatre ATZAVARA, dins l’equip tècnic i artístic a la Sala Colibrí, Tortosa.
• 1998-2002 Escenografia i maquillatge d’actors per a les Festes del Renaixement, Tortosa

