
ERS LindaNieuwstad
zougraagnog

eens ‘Erik
ofHet klein

insectenboek’
uitbeelden voor

deEfteling.Tulpenuit vrachtwagenzeil. Vilten sanseveria’s.En
ranonkels vanpoedersuiker eneiwit.Denatuurblijft een
onuitputtelijkebronvan inspiratie voordezeontwerpers.
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H
et atelier van
LindaNieuw-
stadhoudthet
midden tussen
eennaaiatelier
eneenstaalbe-

werkingsbedrijf.Met rollendekens,
stof en zeil aandeenekant, en
lasapparateneneen lasdampafzui-
ger aandeandere.Hier komende
bloemstukken tot standwaarmee
ze inkorte tijddedesignwereld
veroverde. Ze gebruikt vrachtwa-
genzeil omde vettige look van
tulpenbladerenna tebootsen,wol
ommeeldradenmetpoedereffect
te creërenenharigewollendekens
voorde stelen.Onlangs vond
Nieuwstadeennieuwmateriaal in
velours. ‘Die stof zie jenu veel inde
modeen inhet interieur,maardie
is ookheel geschikt omhet zachte
hart vaneenprimuladat tactiele
mee te geven.Vanzo’nontdekking
word ikblij.’
Hetwas een tentoonstelling

overdeNederlandsebloemstil-
levenkunstenaar Jan vanHuysum
dieNieuwstadophet ideebracht
bloemenna temaken. Zewasnet
afgestudeerdals autonoomkunste-

naar, nogaanhet zoekennaar een
richting en raaktebetoverddoor
deprecisie ende zintuiglijkheid
vande17de-eeuwse schilderijen.
‘Ik kroopzodicht ophetdoekdat
de suppoostme iederekeermoest
terugfluiten.Het liefstwilde ik ín
die schilderijen stappen.Dat ga ik
doen, dacht ik: bloemencreëren
waar jeheel dichtbij kuntkomen.’

Donkergroenbouwzeil
Nieuwstad leerde lassen, omop
groot formaat te kunnenwerken
met staal.De eerste seriedie ze
maakte, bestonduit paardenbloe-
menvandonkergroenbouwzeil.
Al snel volgdendeeerste opdrach-
tenen tentoonstellingen.Maar
haardoorbraakkwamtoenPiet
HeinEekhaardekansgafhaar
bloemen te exposeren indoorhem
ontworpen vazen. ‘Ikwerd in één
klapgelanceerd indedesignwe-
reld. Voor ikhetwist stond ikop
deSalonedelMobile inMilaanen
werd ikbenaderddoorondermeer
Forbo, datbloemenvanmarmo-
leumwilde, eneenontwerper
als PaolaNavone, diebloemen
bestelde voor een vanhaarprojec-
ten inHongkong.’
Nogaltijd vormendeoude

meestersdegrootste inspiratie-
bron voorNieuwstadswerk. ‘Net

als de schilders kijk ik goednaar
de stofuitdrukking vaneenbloem.
Hoekan ikdie tereblaadjes zo
goedmogelijkbenaderen?Welk
materiaal leent zichhetbest voor
de stampers?Vervolgensontstaat
het ontwerp vandebloemtijdens
hetmaken: terwijl ik las ennaai
maak ikkeuzes.’
De zakengaangoed.Nieuwstad

heeft opdrachten, ze exposeert in
binnen- enbuitenlandenzekan
goed leven vande verhuur vanhaar
werk voor fotoshoots enevenemen-
ten.Eendroomopdrachtheeft ze
nogwel: ‘Ik zougraaghet verhaal
vanErikofHetklein insectenboek
vanGodfriedBomans voorde
Eftelingwillenmaken.Een tuin
vól joekels vanbloemenenplanten
–de insectenmag iemandanders
doen –waar jedoorheenkunt lopen
enwaar je jeheel kleinkuntwanen.
Dat is de essentie vanmijnwerk, en
waarhet allemaalmeebegon:de
wenseenbloemenwereld te creëren
waar je inkruipt enonderdeel van
wordt.’

‘Velours is heel geschikt voor het
zachte hartje van eenprimula’

GROENE VING

LindaNieuw-
stad (44),maakt
internationaal
furoremethaar
monumentale
bloemstukken,
geïnspireerdopde
bloemstillevens
vanoudemeesters.
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Bijna twintig jaar
langmaakte ze
ophoogniveau
bruidsjurken.Dat
deed zemet veel
liefde enplezier.

Maar toenhaardochter jarigwas
en zebij hetbakken vande taart
ontdektedat je van suikerprach-
tigebloemenkuntmaken, stond
Natasja Sadi’s levenopzijnkop.
‘Hetwas alsof er eennieuwe liefde
mijn levenkwambinnenwandelen.
Jehoudt vandegenedie al twintig
jaarbij je is. Jewilt niet kwijtwat
je samenhebtopgebouwd.Maar
je gevoel voordie andernegeren,
dat lukt ookniet.’ Zenameen jaar
vrij.Dat jaar stortte ze zichopde
bloemenende verfijning vande
techniek. ‘Ik vondhetmoeilijk om
tegenklanten te zeggendat ik ze
niet konhelpenmethunbruids-
jurk. Verder genoot ikmet volle teu-
gen.Erwasgeenwegmeer terug.’
Vanhetmaken vanhaute-coutu-

retrouwjurken stapteNatasja Sadi
overnaar ‘haute-couturetaartbak-
ken’, zo ziet zehet.Waarbij de taart
zelf, hoe vreemddat ookklinkt,
bijzaak is. ‘Het gaat omdebloe-
men.Die zijnniet bedoeldomop te
eten.Het kanwel,maardaarvoor
zijn ze veel tedelicaat enkostbaar.

Dat ze eeuwighoudbaar zijn,maakt
ze aantrekkelijk voor kunstliefheb-
bers,maarook voorbijvoorbeeld
bruidsparendiehunbruidsboeket
willen vereeuwigen.’
Poedersuiker engepasteuriseerd

eiwit vormendebasis voorhet
goedjewaarmeeSadihaarbloemen
maakt.Door eenpoeder toe te
voegendatde suikeruitdroogt ont-
staat er een soort kleiwaarmee je
kuntboetseren.Nogeenbelangrijk
ingrediënt: engelengeduld.Want
Sadidoet allesmetdehand,blaadje
voorblaadje, nerf voornerf. Een
ranonkel is bijna eendagwerk, in
eenheel boeket gaan somsweken
zitten. ‘Mijnwerkheeft ietsmedita-
tiefs, doorde constanteherhaling.
Aandeanderekant: elkblaadje is
anders. Enof je een roos indeknop
vastlegt of ophetmomentdat-ie
ophetpunt van verwelkenstaat,
is nogal een verschil. Ik vindhet
prachtigde vergankelijkheid te
laten zien, debloemenhoeven van
mijniet altijd jongen fris te zijn.’

Koninklijkhuis
Behalvemeditatief is hetwerk van
Sadi somsstressvol.De taart, die
zeook zelf bakt,moet vers zijn en
opexacthet juistemomentworden
afgeleverd.Het komt voordat Sadi
tot diep indenachtdoorwerkt
omeenklantdeallermooiste en
allerlekkerste taart te bezorgen. ‘Je
doet elkekeerweer jebest omeen
topprestatieneer te zetten.’
Eenandere factor is dat de

extreemfragiele kunstwerkjes
vanSadi vaaknaarhetbuitenland

moeten.Onlangs stapte zenog
met taart enalhet vliegtuig in voor
een fotoshoot in een tijdschrift.
De taart gingnatuurlijkmee inde
handbagage,maar toch. ‘Bij het in-
checkenkomende vragen: “What is
this,madam?”Endan: “Wooooow,
that’s amazing!”Eenmaal onder-
wegkan ikbloednerveus zijn.Dan
ben ikbangdat er iets breekt, en
maak ikmezelf gekmet vragenals:
voldoetditwerkwel aande stan-
daarden vandie topfotograaf? Ik
benmijn eigengrootste criticus.’
Naeenheel drukkeperiode

heeft Sadinueven vakantie.Nou ja,
vakantie. ‘Ikhebeen lijst vanbloe-
mendie iknognooit gemaaktheb,
maar graag eenkeer in alle rustwil
uitproberen.Dedahlia, bijvoor-
beeld. Ende roos, daarben jenooit
opuitgeleerd.’ Vanwelkeopdracht-
gever ze graag een telefoontje zou
krijgen? ‘Eenkoninklijkhuis,welk
danook.En verder: iedereendienet
zo vanbloemenhoudt als ik.’

‘Onderwegnaar eenopdrachtgever
kan ikbloednerveus zijn, bangdat
er iets breekt’

NatasjaSadi (43),
creëertbloemen
vansuiker,dieniet
vanecht teon-
derscheidenzijn.
Behalvedandatze
nooit verwelken.
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Natasja Sadi
doet alles

metdehand,
blaadje voor
blaadje, nerf

voornerf.
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NicoleDriessens
(53) en Ivo van
denBaar (52)
makensinds
1999 samen
kunstwerken

voordeopenbare ruimte, onderde
naamWandschappen. Indeeerste
plaats zijn zekunstenaars,maar
omdathetniet zomakkelijkwas
vandekunst te leven, besloten ze in
1996hunatelier enmachinerie in
te zettenomprototypes te ontwik-
kelen voor anderen.Al snel stonden
gerenommeerdeontwerpers als
Hella Jongerius,ChristienMein-
dertsmaenThomasEyckopde
stoepomhunontwerpenbij hen te
latenproduceren.
Toenzewerdenbenaderdom

nieuwwerk temakenvoor een
tentoonstelling indewijkwaar
zewonenenwerken,Charlois in
Rotterdam-Zuid, begonnenzena
tedenkenoverdemigrantendie
ze al jaren zienkomenengaan.
‘Sommigen vanhenblijveneen
paarweken, anderen jaren’, vertelt
VandenBaar. ‘Ophetmomentdat
zeplanten voorhun ramenzetten,
weet je: dieblijven voorlopig. En
gaanmensen verkassen, danzijn
hethunplantendie je als eerstebij

de vuilnis ziet staan.Dusbesloten
we ietsmetkamerplanten tedoen,
als symbool voorbestendiging.We
maaktenzwarte sanseveria’s uit
vilt. Expres géénplant,maar een
beeld vaneenplant.’

Goudenei
Niet langnadie tentoonstelling,
kwamhet verzoekde zwarte san-
severia’s opdeDutchDesignWeek
te tonen.Vervolgensontdekten
interieurarchitectenen stylisten ze.
VandenBaar: ‘Zelf zagenweonze
sanseveria’s niet als designof als
eenproduct.Maar ze gingeneen
eigen leven leiden.Mensen vroegen
omanderematenenkleuren, of
stof vanKvadrat.’
Dekunstenaarshieldenaan-

vankelijk vast aan zwart,maar
zwichttenuiteindelijk toch voor
kleur.Ook sloegenzeaanhet
experimenterenmet verschillende
plantensoorten, in verschillende
kleurtinten,waardoorde collec-
tie groeide engoed verkoopbaar
bleek. ‘Deuitgesprokenkleuren
enhetmateriaalgebruikbrengen
zachtheid enwarmte in een ruimte.
Daardoorkunnenze eenkale
kantoortuin cachet eneigenheid
geven.Omdie redenwerkenbedrij-
venalsVitra enAhrendgraagmet
onzeplanten.Bovendienhebben
ze eengunstig effect opdeakoes-
tiek.’Opditmomentwerkthetduo
aanplanten voorhet atriumvan
hethoofdkantoor vanZalando in
Berlijn en voor eenopen ruimteop
deHogeschoolAmsterdam. ‘Een
vandemeestprestigieuzeprojec-
tendiewegedaanhebben,was een
samenwerkingmet IndiaMahdavi

voorhetVitraHaus.Het concept
wasAlice inWonderland, enwij
kregende vraagdeedelweiss, een
piepkleinbloemetjedathoog inde
Alpengroeit, sterkuit te vergroten.’
Oppiekmomentenhebben

Driessens enVandenBaar zesman
voor zichwerken, omaande vraag
te kunnenvoldoen. Ze zijnnog
steeds verbaasdoverhet succesdat
zeboekenmet eenproduct, terwijl
ze vanoorsprongkunstenaars zijn.
‘Datwe jarenlangandereontwer-
pershebbenbegeleidbij hunpro-
ductie, heeft enormgeholpen.We
wistendeweg indedesignwereld,
kendende ingangen.Dekracht
vanhet ontwerp zit, denkenwij, in
hetmonochromebeeld.Door één
kleur te gebruiken, ontstaat een
silhouet vaneenplant.Daarmee
doenweeenuitspraak,makenwe
eenknipoognaar tuttigheid.Daar
zit humor in.’
‘Het is onsgoudenei geweest,

zo voelt hetwel ja.Het geeft ons
demogelijkheidgoed te levenen
ondertussengewoononzekunst
teblijvenmaken, zoalswealtijd
deden.’o

‘Met onzeplantendoenwe
eenuitspraak,makenweeen
knipoognaar tuttigheid’

Deviltenbloemen
enplantenvan
kunstenaarsduo
Wandschappen
brengenkleur,
warmteenzacht-
heid.Zowordt zelfs
desaaistekantoor-
tuinéchteen tuin.
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De inkomstenuit de
viltenbloemenen
planten stellenhet
kunstenaarsduo in
staathunvrijewerk
teblijvenmaken.
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