GROENE VING ERS
Tulpen uit vrachtwagenzeil. Vilten sanseveria’s. En
ranonkels van poedersuiker en eiwit. De natuur blijft een
onuitputtelijke bron van inspiratie voor deze ontwerpers.
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Linda Nieuwstad (44), maakt
internationaal
furore met haar
monumentale
bloemstukken,
geïnspireerd op de
bloemstillevens
van oude meesters.

H

et atelier van
Linda Nieuwstad houdt het
midden tussen
een naaiatelier
en een staalbewerkingsbedrijf. Met rollen dekens,
stof en zeil aan de ene kant, en
lasapparaten en een lasdampafzuiger aan de andere. Hier komen de
bloemstukken tot stand waarmee
ze in korte tijd de designwereld
veroverde. Ze gebruikt vrachtwagenzeil om de vettige look van
tulpenbladeren na te bootsen, wol
om meeldraden met poedereffect
te creëren en harige wollen dekens
voor de stelen. Onlangs vond
Nieuwstad een nieuw materiaal in
velours. ‘Die stof zie je nu veel in de
mode en in het interieur, maar die
is ook heel geschikt om het zachte
hart van een primula dat tactiele
mee te geven. Van zo’n ontdekking
word ik blij.’
Het was een tentoonstelling
over de Nederlandse bloemstillevenkunstenaar Jan van Huysum
die Nieuwstad op het idee bracht
bloemen na te maken. Ze was net
afgestudeerd als autonoom kunste-

naar, nog aan het zoeken naar een
richting en raakte betoverd door
de precisie en de zintuiglijkheid
van de 17de-eeuwse schilderijen.
‘Ik kroop zo dicht op het doek dat
de suppoost me iedere keer moest
terugﬂuiten. Het liefst wilde ik ín
die schilderijen stappen. Dat ga ik
doen, dacht ik: bloemen creëren
waar je heel dichtbij kunt komen.’

Donkergroen bouwzeil

Nieuwstad leerde lassen, om op
groot formaat te kunnen werken
met staal. De eerste serie die ze
maakte, bestond uit paardenbloemen van donkergroen bouwzeil.
Al snel volgden de eerste opdrachten en tentoonstellingen. Maar
haar doorbraak kwam toen Piet
Hein Eek haar de kans gaf haar
bloemen te exposeren in door hem
ontworpen vazen. ‘Ik werd in één
klap gelanceerd in de designwereld. Voor ik het wist stond ik op
de Salone del Mobile in Milaan en
werd ik benaderd door onder meer
Forbo, dat bloemen van marmoleum wilde, en een ontwerper
als Paola Navone, die bloemen
bestelde voor een van haar projecten in Hongkong.’
Nog altijd vormen de oude
meesters de grootste inspiratiebron voor Nieuwstads werk. ‘Net

als de schilders kijk ik goed naar
de stofuitdrukking van een bloem.
Hoe kan ik die tere blaadjes zo
goed mogelijk benaderen? Welk
materiaal leent zich het best voor
de stampers? Vervolgens ontstaat
het ontwerp van de bloem tijdens
het maken: terwijl ik las en naai
maak ik keuzes.’
De zaken gaan goed. Nieuwstad
heeft opdrachten, ze exposeert in
binnen- en buitenland en ze kan
goed leven van de verhuur van haar
werk voor fotoshoots en evenementen. Een droomopdracht heeft ze
nog wel: ‘Ik zou graag het verhaal
van Erik of Het klein insectenboek
van Godfried Bomans voor de
Efteling willen maken. Een tuin
vól joekels van bloemen en planten
– de insecten mag iemand anders
doen – waar je doorheen kunt lopen
en waar je je heel klein kunt wanen.
Dat is de essentie van mijn werk, en
waar het allemaal mee begon: de
wens een bloemenwereld te creëren
waar je in kruipt en onderdeel van
wordt.’

‘Velours is heel geschikt voor het
zachte hartje van een primula’
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Linda Nieuwstad
zou graag nog
eens ‘Erik
of Het klein
insectenboek’
uitbeelden voor
de Efteling.

Natasja Sadi (43),
creëert bloemen
van suiker, die niet
van echt te onderscheiden zijn.
Behalve dan dat ze
nooit verwelken.

B

ijna twintig jaar
lang maakte ze
op hoog niveau
bruidsjurken. Dat
deed ze met veel
liefde en plezier.
Maar toen haar dochter jarig was
en ze bij het bakken van de taart
ontdekte dat je van suiker prachtige bloemen kunt maken, stond
Natasja Sadi’s leven op zijn kop.
‘Het was alsof er een nieuwe liefde
mijn leven kwam binnenwandelen.
Je houdt van degene die al twintig
jaar bij je is. Je wilt niet kwijt wat
je samen hebt opgebouwd. Maar
je gevoel voor die ander negeren,
dat lukt ook niet.’ Ze nam een jaar
vrij. Dat jaar stortte ze zich op de
bloemen en de verﬁjning van de
techniek. ‘Ik vond het moeilijk om
tegen klanten te zeggen dat ik ze
niet kon helpen met hun bruidsjurk. Verder genoot ik met volle teugen. Er was geen weg meer terug.’
Van het maken van haute-couturetrouwjurken stapte Natasja Sadi
over naar ‘haute-couturetaartbakken’, zo ziet ze het. Waarbij de taart
zelf, hoe vreemd dat ook klinkt,
bijzaak is. ‘Het gaat om de bloemen. Die zijn niet bedoeld om op te
eten. Het kan wel, maar daarvoor
zijn ze veel te delicaat en kostbaar.

Dat ze eeuwig houdbaar zijn, maakt
ze aantrekkelijk voor kunstliefhebbers, maar ook voor bijvoorbeeld
bruidsparen die hun bruidsboeket
willen vereeuwigen.’
Poedersuiker en gepasteuriseerd
eiwit vormen de basis voor het
goedje waarmee Sadi haar bloemen
maakt. Door een poeder toe te
voegen dat de suiker uitdroogt ontstaat er een soort klei waarmee je
kunt boetseren. Nog een belangrijk
ingrediënt: engelengeduld. Want
Sadi doet alles met de hand, blaadje
voor blaadje, nerf voor nerf. Een
ranonkel is bijna een dag werk, in
een heel boeket gaan soms weken
zitten. ‘Mijn werk heeft iets meditatiefs, door de constante herhaling.
Aan de andere kant: elk blaadje is
anders. En of je een roos in de knop
vastlegt of op het moment dat-ie
op het punt van verwelken staat,
is nogal een verschil. Ik vind het
prachtig de vergankelijkheid te
laten zien, de bloemen hoeven van
mij niet altijd jong en fris te zijn.’

moeten. Onlangs stapte ze nog
met taart en al het vliegtuig in voor
een fotoshoot in een tijdschrift.
De taart ging natuurlijk mee in de
handbagage, maar toch. ‘Bij het inchecken komen de vragen: “What is
this, madam?” En dan: “Wooooow,
that’s amazing!” Eenmaal onderweg kan ik bloednerveus zijn. Dan
ben ik bang dat er iets breekt, en
maak ik mezelf gek met vragen als:
voldoet dit werk wel aan de standaarden van die topfotograaf? Ik
ben mijn eigen grootste criticus.’
Na een heel drukke periode
heeft Sadi nu even vakantie. Nou ja,
vakantie. ‘Ik heb een lijst van bloemen die ik nog nooit gemaakt heb,
maar graag een keer in alle rust wil
uitproberen. De dahlia, bijvoorbeeld. En de roos, daar ben je nooit
op uitgeleerd.’ Van welke opdrachtgever ze graag een telefoontje zou
krijgen? ‘Een koninklijk huis, welk
dan ook. En verder: iedereen die net
zo van bloemen houdt als ik.’

Koninklijk huis

Behalve meditatief is het werk van
Sadi soms stressvol. De taart, die
ze ook zelf bakt, moet vers zijn en
op exact het juiste moment worden
afgeleverd. Het komt voor dat Sadi
tot diep in de nacht doorwerkt
om een klant de allermooiste en
allerlekkerste taart te bezorgen. ‘Je
doet elke keer weer je best om een
topprestatie neer te zetten.’
Een andere factor is dat de
extreem fragiele kunstwerkjes
van Sadi vaak naar het buitenland

‘Onderweg naar een opdrachtgever
kan ik bloednerveus zijn, bang dat
er iets breekt’
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Natasja Sadi
doet alles
met de hand,
blaadje voor
blaadje, nerf
voor nerf.
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De vilten bloemen
en planten van
kunstenaarsduo
Wandschappen
brengen kleur,
warmte en zachtheid. Zo wordt zelfs
de saaiste kantoortuin écht een tuin.

N

icole Driessens
(53) en Ivo van
den Baar (52)
maken sinds
1999 samen
kunstwerken
voor de openbare ruimte, onder de
naam Wandschappen. In de eerste
plaats zijn ze kunstenaars, maar
omdat het niet zo makkelijk was
van de kunst te leven, besloten ze in
1996 hun atelier en machinerie in
te zetten om prototypes te ontwikkelen voor anderen. Al snel stonden
gerenommeerde ontwerpers als
Hella Jongerius, Christien Meindertsma en Thomas Eyck op de
stoep om hun ontwerpen bij hen te
laten produceren.
Toen ze werden benaderd om
nieuw werk te maken voor een
tentoonstelling in de wijk waar
ze wonen en werken, Charlois in
Rotterdam-Zuid, begonnen ze na
te denken over de migranten die
ze al jaren zien komen en gaan.
‘Sommigen van hen blijven een
paar weken, anderen jaren’, vertelt
Van den Baar. ‘Op het moment dat
ze planten voor hun ramen zetten,
weet je: die blijven voorlopig. En
gaan mensen verkassen, dan zijn
het hun planten die je als eerste bij

de vuilnis ziet staan. Dus besloten
we iets met kamerplanten te doen,
als symbool voor bestendiging. We
maakten zwarte sanseveria’s uit
vilt. Expres géén plant, maar een
beeld van een plant.’

Gouden ei

Niet lang na die tentoonstelling,
kwam het verzoek de zwarte sanseveria’s op de Dutch Design Week
te tonen. Vervolgens ontdekten
interieurarchitecten en stylisten ze.
Van den Baar: ‘Zelf zagen we onze
sanseveria’s niet als design of als
een product. Maar ze gingen een
eigen leven leiden. Mensen vroegen
om andere maten en kleuren, of
stof van Kvadrat.’
De kunstenaars hielden aanvankelijk vast aan zwart, maar
zwichtten uiteindelijk toch voor
kleur. Ook sloegen ze aan het
experimenteren met verschillende
plantensoorten, in verschillende
kleurtinten, waardoor de collectie groeide en goed verkoopbaar
bleek. ‘De uitgesproken kleuren
en het materiaalgebruik brengen
zachtheid en warmte in een ruimte.
Daardoor kunnen ze een kale
kantoortuin cachet en eigenheid
geven. Om die reden werken bedrijven als Vitra en Ahrend graag met
onze planten. Bovendien hebben
ze een gunstig effect op de akoestiek.’ Op dit moment werkt het duo
aan planten voor het atrium van
het hoofdkantoor van Zalando in
Berlijn en voor een open ruimte op
de Hogeschool Amsterdam. ‘Een
van de meest prestigieuze projecten die we gedaan hebben, was een
samenwerking met India Mahdavi

voor het VitraHaus. Het concept
was Alice in Wonderland, en wij
kregen de vraag de edelweiss, een
piepklein bloemetje dat hoog in de
Alpen groeit, sterk uit te vergroten.’
Op piekmomenten hebben
Driessens en Van den Baar zes man
voor zich werken, om aan de vraag
te kunnen voldoen. Ze zijn nog
steeds verbaasd over het succes dat
ze boeken met een product, terwijl
ze van oorsprong kunstenaars zijn.
‘Dat we jarenlang andere ontwerpers hebben begeleid bij hun productie, heeft enorm geholpen. We
wisten de weg in de designwereld,
kenden de ingangen. De kracht
van het ontwerp zit, denken wij, in
het monochrome beeld. Door één
kleur te gebruiken, ontstaat een
silhouet van een plant. Daarmee
doen we een uitspraak, maken we
een knipoog naar tuttigheid. Daar
zit humor in.’
‘Het is ons gouden ei geweest,
zo voelt het wel ja. Het geeft ons
de mogelijkheid goed te leven en
ondertussen gewoon onze kunst
te blijven maken, zoals we altijd
deden.’ o

‘Met onze planten doen we
een uitspraak, maken we een
knipoog naar tuttigheid’
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De inkomsten uit de
vilten bloemen en
planten stellen het
kunstenaarsduo in
staat hun vrije werk
te blijven maken.
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