Eva Rodríguez
Maquilladora

DADES ACADÈMIQUES:
1987/89 INSTITUT VINYES VELLES (Montornès del Vallès) B.U.P.
1990/91 CENTRE HENRY COLOMER S.A.(Barcelona)
PERRUQUERIA: Títol oficial homologat per la Generalitat de Catalunya.
ESTÈTICA: Diplomada en manicures i pedicures, neteja de cutis i tractaments
facials.
1992/93 ESCOLA DE MAQUILLATGE STICK ART STUDIO (Barcelona)
Diplomada en maquillatge professional.
Certificat d’especialització en efectes especials aplicats a pròtesis, màscares i
caracteritzacions.
1994 INSTITUT RAFFEL PAGÈS (Barcelona)
Perfeccionament d´ alta perruqueria
2002/03 CREATIVE (Barcelona)
Ungles acríliques, porcellana (amb motlles i amb tips),ungles mossegades, gel,
francesa, spamanicure i spapedicure.
2004 TEVIAN (València)

Maquillatge i decoració d´ungles amb aerògraf.
2006 SEI ELECTRONICS (Barcelona)
Fotodepilació amb llum pulsada (IPL) .
2008 THUYA (Barcelona)
Decoració d´ungles amb esmalt.
2008 FORMATEC (Barcelona)
Anglès comercial.
2010 EMFOR (Màlaga)
Curs a distancia d'assessoria d'imatge personal (125 h.).
2010 CREATIVE (Barcelona)
Curs d'esmaltat d'ungles amb Shellac.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
1994/99 Propietària del saló de perruqueria ARRELS a Montmeló
1994 BMV FILMS:(Barcelona)
Caracterització per anuncis de TV.
1995 VERSUS TEATRE (Barcelona)
Maquillatge i perruqueria de la majoria d’espectacles.
1997/98 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
EL SOMNI DE MOZART, disseny i realització de la caracterització dels 18 personatges de
l´obra.
1998/99 Cia. EL MUSICAL MÉS PETIT
Maquillatge i perruqueria a l’espectacle “UN COP MÉS UNA MICA DE MÚSICA”
1999 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
EL MANIQUÍ, disseny i formació als actors del maquillatge i la perruqueria de l'obra
2001/2008 MASAJES A 1000 – ESPAIS MIMA
Encarregada d’estètica i responsable de la secció d'ungles i maquillatge.
Responsable de la formació en acrílics, manicures i pedicures del personal del
centre.
Control d'estocs, comandes i proveïdors.

2009/2011 BODYMIMS (Vic)
Especialista d'ungles en totes les tècniques (Porcellana, gel, shellac, decoració, manicures i
pedicures)
Formadora i assessora dels professionals dels centres d'estètica “Bodymims” i perruqueries
“Carol Bruguera”.
2011/actiu CND Barcelona (Creative Beauty)
Formadora per professionals d'estètica i perruqueria.

VARIS: Professora i assessora d'ungles, perruqueria i maquillatge per diferents companyies
de teatre, productores, ajuntaments i col∙lectius diversos.

