MARIA MAGDALENA GOMILA SANCHO. IL·LUSTRADORA
“Faig art sobre roba, però també vull crear contes, logotips per a
empreses, cartells i en un futur fer tallers”
Ens trobam davant una dona molt creativa, entusiasta i emocional, que va començar el
curs per a emprenedors amb certes inseguretats. En un principi, Maria Magdalena,
coneguda com a “Nena” dins l’àmbit familiar i d’amistats, no era conscient del gran
potencial que tenia com a artista. Fou necessari lluitar amb les seves pors per,
finalment, valorar-se com a la gran professional que és, una il·lustradora.
Casada i amb dos fills, Nena comptava amb l’edat de 45 anys quan va realitzar el taller
per a emprenedors organitzat per l’Ajuntament.
Trajectòria
Es va iniciar al món de la pintura l’any 2000 cursant la tècnica a l’oli amb la professora
Antònia Mesquida, però més endavant i amb altres mestres de la Península va
estudiar altres disciplines com ara: dibuix artístic, pintura tèxtil, guix, pastís i aquarel·la
(aquesta darrera tècnica fou apresa on line durant la pandèmia).
Durant 12 anys va viure a Múrcia, i va tornar a Mallorca l’any 2018. Durant la seva
estada a la ciutat murciana va aprofitar molt el temps realitzant tallers a l’Ajuntament
de Múrcia i al Liceu francès d’aquesta ciutat. També va participar a mercats d’artesania
i va dissenyar logotips per a algunes tendes d’allà.
L’any 2019 va conèixer José Antonio Navas, un psicòleg i actor de teatre que va
escriure l’argument del conte: infantil “La Estrellera”, i fou Nena qui va il·lustrar el conte
amb els seus dibuixos plens de colors.
Què va suposar per a tu assistir al Curs per a emprenedors?
Sobretot posar el focus a la meva idea de negoci i me va aclarir molt les idees. Ja
quan estava a Múrcia vaig crear la meva marca “Ensaïmada de Color”, pintant roba
que molta gent em demanava i vull potenciar aquest nom perquè representa les meves
arrels mallorquines.
Ara que tinc les idees més clares vull formar part d’un, crowdfunding, és a dir, d’un
micromecenatge, ja que abans ho vaig intentar però no vaig trobar finançament perquè
no tenia un projecte concret.
De moment, me dedic sobretot, a crear art damunt roba, però no me vull tancar les
portes fent només això, ja que també vull fer altres coses com ara: contes, logotips per
a empreses, cartells, i alguns tallers per formar futurs artistes. De fet, una altra de les
coses que també faig és la de pintar un mural per a una escola, i la meva intenció és
seguir experimentant en la pintura mural.
Com et poden trobar, contactar o seguir la teva trajectòria artística?
A través de les xarxes socials com ara:
Instagram: ensaimada_decolor.
Facebook: Ensaïmada de color.
E-Mail: ensaimadadecolor@hotmail.com.
I WatsApp: 669362127.

