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Keramiste Carola Zee maakte van haar passie haar werk

“Geweldig, om de
hele dag met klei
te werken”
Soms moet je gewoon je hart volgen. Carola Zee (36) zegde haar baan
als grafisch ontwerper op en ging doen wat ze het allerleukste vond: met
klei werken. Inmiddels is ze een gevierd kunstenaar, heeft ze ateliers in
Nederland en China en is haar collectie te koop in diverse winkels: “In China
leerde ik eeuwenoude technieken die ik vertaal naar mijn eigen ontwerpen.”
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Carola in ’t kort
Wie: Carola Zee (36)
Motto: “I am not what happened to me – I am
what I choose to become.” Jung
Opleiding: grafisch ontwerper en pottenbakker
Designstudio sinds: 2005
Ateliers in: Rhoon en Jingdezhen (China)
Ontwerpt: lampen, vazen, kommen en kopjes in
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zachte tinten met grafische patronen
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Avontuur in China
Carola Zee werkte al jaren als grafisch ont
werper, maar had toch het gevoel dat dat het
niet helemaal was. In haar vrije tijd volgde ze
een cursus pottenbakken en dat werken met
klei vond ze geweldig. De man van wie ze
pottenbakken leerde, de ambachtelijke potten
bakker Joop Cock, vertelde haar over een
klein dorpje in China, Jingdezhen, waar veel
pottenbakkers uit de hele wereld naartoe gaan.
Je kunt daar een opleiding volgen, de Pottery
Workshop en alles uitproberen met keramiek
wat je maar wilt. Dat leek Carola wel wat.
“Ik ben gewoon gegaan. Het was fantastisch!
Ik huur er inmiddels mijn eigen atelier.
Tijdens mijn eerste verblijf heb ik alleen maar
gekeken, alle technieken worden daar van
meester op leerling overgedragen. Je hebt
natuurlijk het bekende blauwwitte aardewerk,
maar er is nog zo veel meer. In mijn ogen is
het puur vakmanschap, maar zij zien het zelf
als fabriekswerk.”
Toen Carola eenmaal in Jingdezhen was
geweest, was er geen houden meer aan: “Ik
besefte dat mijn werk als grafisch ontwerper
prima was, maar dat mijn hart ergens anders
lag. Ik besloot mijn baan op te zeggen. Niets
stond me in de weg: ik had geen kinderen,
geen hypotheek of vast contract.Vanaf het
moment dat ik mijn eigen studio ging opzet
ten, ging het allemaal heel snel. Ik heb me
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Pure scheikunde
“Joop Cock leerde me met de hand draaien.
Ik bleef lessen volgen en daarnaast werkte
ik in mijn studio. Je moet heel veel research
doen. Geloof me, ik heb soms stukken klei
tegen het plafond aan gegooid omdat het
niet lukte. Bijvoorbeeld het glazuren, dat is
eigenlijk gewoon scheikunde. Ik ben soms
wekenlang kleurproefjes aan het doen. Alles
moet goed samenkomen. Temperatuur en
oxides bepalen de kleur, die pas na het bakken
naar boven komt. In Rhoon, waar ik ook een
atelier heb, duurt dit proces veel langer dan
in China. Daar kan ik gebruikmaken van een
publieke oven die altijd aanstaat. In mijn eigen
studio stook ik de oven pas als er genoeg
materiaal in staat om te bakken. In Jingdezhen
ren ik soms nog op het allerlaatste moment
naar de publieke oven. Mijn proefje kan dan
nog nét mee en dan weet ik de volgende dag
al of de kleur die ik samenstelde de juiste was.”

Eeuwenoude technieken
“Bijna alle grote namen uit pottenbakkersland
komen naar Jingdezhen om er een paar weken
te werken. De eerste keer denken ze: dat doe
ik wel even! Maar de samenstelling van de klei
daar is compleet anders. Het scheurt snel en
wordt een soort kauwgom zodra je het verhit.
Dan zie je die grote ego’s letterlijk smelten.
Iedereen moet er bij nul beginnen. Maar de
passie voor keramiek zorgt er toch altijd voor
dat dezelfde mensen steeds weer terugkomen.
Ik maak in China andere dingen dan ik in
Nederland zou kunnen maken en andersom.”
De gedetailleerde beschilderingen, de reliëfs
die je met de hand in de klei moet ‘carven’, de

“Ik moet
de materialen
en technieken
in handen
hebben, dan
komen de
ideeën
vanzelf”
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het ambacht eigen gemaakt, ben voor zes
werkperiodes naar China gegaan en onder
tussen werkte ik aan verschillende projecten
en exposeerde ik mijn porselein.”
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enorme formaten die er soms door twee paar
handen tegelijk gedraaid worden... Al deze
eeuwenoude technieken heeft Carola vertaald
naar haar eigen ontwerpen. “Ik heb altijd zo
veel ideeën, op het moment dat ik in China
land, denk ik: ik heb hier maar acht weken, ik
moet opschieten! Daarom heb ik besloten af
en toe langer te blijven.”
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“Op het
moment dat ik
in China land,
denk ik altijd:
ik heb hier
maar acht
weken, ik moet
opschieten!”

Naam en faam
Net als de rest van China, verandert ook
Jingdezhen in rap tempo. Toch zijn de werk
plaatsen nog altijd eenvoudig en zelfs in de
vrieskou onverwarmd. Ongelooflijk hoe
in het ronddwarrelende stof, verfijnd, bijna
transparant porselein wordt gemaakt. Het
kleine stadje heeft niet alleen naam en faam
in China, maar ook in de internationale kera
miekwereld. Zo werd Carola er in haar stof
fige werkplaats benaderd voor een opdracht
voor het superdeluxe vijfsterrenhotel The
Peninsula Shanghai en komen de inkopers
voor luxe winkels in Beijing en Shanghai ook
weleens bij haar rondkijken. Toch schermt ze
haar werk een beetje af. “Omdat iedereen er
met keramiek bezig is, wordt er ook heel veel
gekopieerd. Ik wil zelf zo veel mogelijk bij
mijn eigen ontwerpen blijven en niet bij mijn
collega’s de kunst afkijken.”

Ideeën komen vanzelf
“Jingdezhen is een klein stadje, maar omdat
daar zo veel mensen van over de hele wereld
komen, heb ik er een internationale vrienden
kring opgebouwd.Via een van die mensen
kan ik nu een project gaan doen in Canada.”
Op het moment dat we Carola spreken, is ze
net terug uit China en heeft ze alweer haast
om de Nederlandse winkels te bevoorraden,
vrienden te bezoeken en tijd met familie door
te brengen. Want over een paar weken zit ze
in Canada. Ze zal daar drie maanden gaan

werken in een College. Op de Canadese
Universiteiten en Colleges neemt haar
ambacht een belangrijke plek in. Er staan
bijvoorbeeld wel vijf verschillende ovens
op het College waar zij zal gaan werken.
“Ik ga er blanco naartoe”, zegt ze. “Ik moet
de materialen en technieken in handen
hebben, dan komen de ideeën vanzelf. Het
eerste werk is meestal een probeerseltje, dan
denk ik: dit is leuk! De volgende ideeën
komen daaruit voort. Een collectie ontstaat
heel intuïtief.”

INTERVIEW: Roos Stalpers. FOTOGRAFIE: Eric van Lokven

Oneindige mogelijkheden
De kans bestaat dat ze in 2011 haar familie
vooral via Skype zal zien. Want als het aan
Carola ligt, volgt na Canada een periode in
Australië en dan is er nog haar atelier in
China. Dit wordt een jaar om nieuwe technie
ken uit te proberen en op zoek te gaan naar
een verbinding tussen de futuristische moge
lijkheden in Canada en de eeuwenoude tech
nieken die ze in China opstak. Zijn er dan
eigenlijk nog technieken die ze wil leren of
een ontwerp dat ze ooit nog hoopt te maken?
“Eigenlijk niet. Wanneer ik iets wil maken,
dan ga ik er meteen mee aan de slag. De
mogelijkheden in Jingdezhen zijn oneindig,
als ontwerper kun je het zo gek niet beden
ken, of ze helpen je het te verwezenlijken.”

Carola’s werk kopen?
Dit voorjaar zal Carola haar Canadese werk in
Enschede exposeren. Houd voor data en de
locatie haar website in de gaten: www.carolazee.nl.
Via deze site is ook werk van haar te koop of op:

* Depot Rotterdam, Pannekoekstraat 66a, Rotterdam,
010-414 44 48, www.depotrotterdam.nl.

* CBK Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 75, Rotterdam,
010-436 02 88, www.cbkrotterdam.nl.
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