Nom i llinatges:

Montserrat Torras Planas

Data i lloc de naixement:

Manresa, Barcelona. 8 d’agost de 1968.

DNI:

07490344A

Adreça:

Carrer Despuig, 5, 8è C, 07013 Palma de Mallorca.

e-mail:

palma@introart.es

Telèfon de contacte:

608019880

FORMACIÓ

1982-86
Batxillerat. Instituto Nacional de Bachillerato Las Rozas, Madrid.
1992
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Sant Jordi, Barcelona.
Especialitzada en disseny gràfic i publicitari en el primer cicle i en escultura en el cicle superior.
1995
Taller cubà de gravat i collagrafia a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
1993-94
Taller cubà de collagrafia, serigrafia i litografia.
Premiada amb una de les beques Pilar Juncosa i Sotheby’s per a la formació , creació i
experimentació en projectes d’obra gràfica, lliurada per la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca.
1993
Curs intensiu de gravat calcogràfic a Torculari, taller d’estampació, Palma de Mallorca.

EXPERIÈNCIES LABORALS

2014-2017
IntroArt. Itineraris guiats d'art contemporani.
Creació i direcció de l'empresa IntroArt (www.introart.es).
Organització i coordinació de recorrreguts per les diferents galeries d’art contemporani de
Palma. La voluntat del projecte és la d’apropar l’art contemporani a tot tipus de públic.

2017
Comissària del I Certamen d’arts plàstiques Gent Gran organitzat pel Consell de Mallorca.
2004-17
Tècnic d’exposicions, comunicació, coordinació de publicacions, arxiu, fires d'art... a la Galeria
Pelaires, Palma de Mallorca.
Ha estat responsable de la part tècnica de més de cent exposicions duïtes a terme tan a la Sala
Pelaires com al Centre Cultural Contemporani Pelaires. Les tasques han estat:
1. Suport i atenció als artistes .
2. Gestió dels transports, assegurances, supervisió de la càrrega i descàrrega de les obres,
embalatges.
3. Material per la difusió de l’exposició: notes de premsa, fulls de sala, CV, imatges,
carteles, pòsters de les exposicions…
4. Convocatòria de les rodes de premsa, dossiers de premsa, difusió de la informació, a
nivell nacional com internacional, xarxes socials i pàgina web.
5. Coordinació de les publicacions.
6. Mailing.
7. Participació a fires d’art nacionals i internacionals: sol·licitud de participació,
documentació, stand, transport, muntatge i desmuntatge de l’stand, llistats d’obres,
dossiers de les artistes…
8. Gestió de la página web.

9. Organització de les inauguracions i activitats que l’envolten, tals com: sopars, visites
guiades a l’exposicion de la mà de l’artista, etc.
10. Responsable de l’entrada i sortida d’obra: catalogació, feina administrativa (albarans,
factures, certificats d’autenticitat..)
11. Catalogació de tota l’obra gràfica de la galeria Pelaires.
12. Fotografia: obres, exposicions, inauguracions..
13. Tasques de secretaria.
2003-04
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
1.

Responsable del Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s i de les Beques Pilar Juncosa.

2.

Auxiliar del departament artístic i col·laboració amb els tallers d’obra gràfica de Miró en
motiu de la celebració del Xè aniversari dels tallers .

3.

Responsable del departament de premsa i comunicació.

2002
Disseny i comissariat de l’exposició“ Petjades “ duïta a terme en motiu de la inauguració del
Centre Cultural de sa Calatrava, Testre Xesc Forteza ( Ajuntament de Palma ).
2000/01
Responsable dels programes d’exposicions i d’activitats socioculturals i membre de l’equip
directiu del Centre Social Flassaders (emmarcat dins el projecte Europeu URBAN).
1997/00
Cap de programació i coordinació de les activitats realitzades a la seu de la Fundació “la Caixa”
a Palma de Mallorca. Consistiren, de forma aproximada, en deu cicles de conferències anuals
amb una mitja de nou ponències per cicle a l’entorn de temàtiques diverses , tallers d’activitats
, cicles de cinema i activitats paral·leles a les exposicions oferides pel centre, coordinació dels
cicles de música tant clàssica com contemporània i activitats puntuals diverses .
1999
Professora del curs d’expressió artística “Obrim els sentits “ adreçat a mestres de primària i
realitzat a l’escoleta Gianni Rodari de Palma a petició de la UCTAIB al llarg del darrers mesos de
l’any 1999.

1996/97
Responsable de projectes i coordinació de les activitats complementàries a l’entorn de les
exposicions “Fotografia i Societat a l’Espanya de Franco”,”Rellotges del Patrimoni Nacional”,
“Joaquim Mir, itinerari vital” i dels cicles de conferències i de cinema “La capacitat i la
discapacitat i “Violència i Societat” realitzats a la Fundació “La Caixa” de Palma .
Professora a l’escola Blau de disseny, on hi va impartir classes al llarg d’un curs en les
especialitats de disseny gràfic , moda i art floral.
1995-97
Professora de plàstica a l’escola Aula Balear i a l’escola Blau de disseny .
1995
Cap del departament de premsa i comunicació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Treball d’investigació sobre la correspondència rebuda per Joan Miró que es troba dins el fons
documental de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Selecció de texts pel concert “Mon
Cher Miró” del compositor mallorquí Joan Valent realitzat a la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca.
1993-94
Responsable de l’administració de l’empresa Xicarandana S.L (tallers d’emmarcació ,dissenys i
muntatges d’art contemporani).
1992
Pràctiques en el departament d’arxiu i premsa de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Col·laboració en el muntatge i execució de l’exposició “Homenatge a Miró” , realitzada amb
motiu de la inauguració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
1991
Realització de cartells per:
Exposició de pintors joves “La Joie de Vivre”.
Concurs de Pintura “Arcano” (Barcelona).

PUBLICACIONS
2004
Texts i coordinació del catàleg “10 anys Tallers d’obra gràfica”a la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca, editat per la pròpia Fundació, el Casal Solleric i el Ajuntament de Palma.
Text pel catàleg “De héroes y Venus” de l’artista Fernando Sánchez (Mèjic, 1975), editat per la
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

IDIOMES
Català

llengua materna, nivell C

Castellà

segona llengua

Anglès

intermediate B

Italià

parla i entén

ALTRES
Informàtica:
- Word
- Photoshop
- Excel
- Power point
- Carnet de conduir B

