Kunstenaarsduo Nicole Sanders en Cajac
Nicole is een zeer veelzijdige kunstenaar. Ze combineert en experimenteert graag
met verschillende materialen. Tot nu toe stelde Nicole vooral haar schilderkunst en
keramiek tentoon. De boodschap die Nicole met haar werk wil uitdragen, is er één
van schoonheid en liefde. Als reactie tegen zoveel verdriet en geweld in deze wereld
laat Nicole ons via haar werk een wereld zien die mooi en liefdevol is. Zo werkt ze
graag met opvallende kleuren in haar schilderkunst. De kleuren in haar werk doen
het werk opfleuren net zoals kleuren in ons dagelijks leven alles een vrolijke toets
geven.
De laatste tijd laat Nicole haar creativiteit vooral de vrije loop in haar naaiwerk. Ze
ontwerpt momenteel een unieke kledinglijn voor dames en heren. Telkens als ze
naait, creëert ze een uniek stukje kunst. Ze volgt hierbij haar gevoel en maakt
gewaagde combinaties van stoffen en patronen. Nicole brengt haar passie voor
naaien ook graag over op anderen. Geïnteresseerden kunnen in haar “Design
Zolder” de kneepjes van het naaivak leren.
Cajac is een echte liefhebber van de oude schildertechnieken. Als kunstenaar wil hij

zijn werk tot in de puntjes voorbereiden. Met zijn werk wil Cajac aantonen dat mens
en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De mens is deel van de natuur,
maar ook de natuur is zich volop bewust van de mens. Deze verbondenheid vindt u
in zijn werk terug in de vele fictieve planten, de ogen, vingers, enzovoort. Mens en
natuur kunnen volgens Cajac niet los van elkaar gezien worden, ze zijn met elkaar
verweven.
Cajac maakt ook tekeningen in inkt. Tekeningen die hij losjes uit de pols heeft
gemaakt omdat een kunstenaar voor hem vooral plezier in zijn werk moet hebben.
De onderwerpen van zijn werken zijn dan ook erg uiteenlopend al naargelang de
inspiratie van dat moment.

