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Manola Sint Jago

30 JANUARI 2016 – 02 APRIL 2016
Mijn naam is Manola Sint Jago en ik ben geboren en getogen op het zonnige eilandje van
Aruba. Ik woon al vanaf mijn 15de levensjaar in Nederland. Door een ernstige en chronische
ziekte was en ben ik helaas soms nog steeds aan mijn bed gekluisterd met veel pijnklachten
en vermoeidheid. Om mezelf toch enigszins overeind te houden en weer plezier te vinden in
het leven ben ik hier in Nederland eerst gaan tekenen en schilderen en vervolgens sieraden
gaan maken. Het tekenen en schilderen is iets dat ik op Aruba al deed sinds mijn 3de
levensjaar. Als ik bezig ben met iets creatiefs dan vergeet ik vaak dat ik pijn heb en dat ik
moe ben. Al moet ik wel vaak tussendoor rust nemen, maar alle plezier die ik ervoor terug
krijg, zou ik nooit meer willen missen. Mijn sieraden maak ik van alles wat er te vinden is op
creabeurzen of sieradenbeurzen en vaak wat ik zelf ook kan creëren binnen mijn
mogelijkheden. Ik heb geen cursussen gevolgd en laat me graag inspireren door de natuur.
Van alle sieraden maak ik eerst een schets en daarna volgt een gedetailleerde tekening.
Vervolgens ga ik rustig aan het werk en wordt er geleidelijk een mooie ketting geboren.
Sieraden die opvallen door sprekende kleuren en bijzondere vormen en niet alledaagse
combinaties hebben mijn voorkeur. De sieraden zijn niet trend/mode gebonden. Mijn creaties
moet je ook over 20 jaar nog kunnen dragen en veel bekijks mee kunnen ogen.
Ook met veel medische narigheid zijn er gelukkig altijd lichtpuntjes die mijn leven kunnen
verrijken en verder kunnen brengen, waardoor je weer het leven helemaal ziet zitten.
Neem een kijkje in mijn bijzonder kleurrijke leven in de vorm van mijn sieraden. Bedankt voor
uw tijd en heel veel plezier met deze expositie.
Met vriendelijke en zonnige groeten,
Manola Sint Jago
(W): www.manolasintjago.exto.nl
(E): msintjago@planet.nl
(M): 06-46141210
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Voor informatie over exposities: www.mca.nl/kam

