Creatieve
Kempenaars
Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal.
~Albert Einstein~
Op grote podia en in kleine achterkamers gaat CittA Kempen op zoek
naar uitzonderlijke en creatieve
mensen en initiatieven in de regio.

Een kei met klei
Keramiek van wiskundeleraar behoort tot wereldtop

“Ik noem mezelf geen beeldend kunstenaar”, benadrukt Guy Van
Leemput (49) uit Herentals. Toch prijkt zijn porseleinen kunst
wereldwijd in galerieën en musea. De leerkracht wiskunde bakt zijn
flinterdunne kommen met klei, passie en Kempense bescheidenheid.
CittA bezoekt het atelier van een tergend trage keramist.
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In zijn atelier krijgt Guy Van Leemput zelden volk over
de vloer. Wanneer de keramist zich over zijn klei buigt,
bestaat de buitenwereld niet meer. “Als ik werk, kunnen
mijn gedachten nergens anders zijn. Goede keramiek lukt
alleen met alle aandacht”, beseft Guy.
Nu gaat alle aandacht naar onze vragen. Zoals hoe het
keramisch allemaal begon? “Mijn wortels liggen in
Vorselaar, maar mijn ouders kochten een stuk grond met
een oude boerderij in Herselt. Ze houden er schapen en
leven dicht bij de natuur. Pottenbakker Geert Van der
Borght woonde een dorp verder, in Aarschot. Na mijn laat-
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ste examen in het college van Herentals belde ik bij Geert
aan, met de vraag of ik hem mocht helpen. Hij hoefde mij
niet te betalen, als ik van hem kon leren. Nagenoeg elke
zomerdag zat ik in de pottenbakkerij. Toen ik wiskunde
ging studeren in Leuven, bleef ik tijdens de weekends het
atelier van Geert bezoeken. Zo ging het jarenlang. Tot ik
mijn liefde Katrien leerde kennen. Afstuderen, werken,
trouwen, bouwen en kinderen slorpten veel tijd op zodat
het pitje van mijn bakoven jarenlang laag stond. Rond
mijn 35ste werd mijn beste vriend ziek. Zijn ziekte en
overlijden lieten een diepe indruk na. Plots besefte ik dat
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Guy haalt veel
inspiratie voor
zijn werk uit de
natuur.

later een illusie is. Ik schreef me in voor keramieklessen aan de academie van Herentals. Acht jaar lang
trok ik drie keer per week naar de academie waar ik
volop mocht experimenteren.”
De passie groeide uit tot een bijberoep, want overdag doceert meneer Van Leemput wiskunde. Al blijft
zijn grafische rekenmachine dit schooljaar opgeborgen in de boekentas. “Ik nam een jaar loopbaanonderbreking op het Sint-Jozefcollege in Turnhout.
Het college is een fantastische school, ik heb heerlijke leerlingen en collega’s. Maar ik voelde dat het
moment gekomen was om er even tussenuit te zijn.
Zo laat ik me dit schooljaar volledig gaan in de klei.
‘Meneer, gaat u al met pensioen?’, vroeg een leerling (lacht). ‘Nee jongen, ik ga me toeleggen op potten bakken.’ De klas lag in een deuk. Rond keramiek
hangt een oubollig clichébeeld. Ik neem dat niemand
kwalijk. Hier heerst geen traditie in hedendaagse
keramiek. Keramiek komt als kunstdiscipline in ons
land amper de jongste zeventig jaar voor. Terwijl die
discipline in het Oosten al meer dan duizend jaar
teruggaat. Zelfs mijn familie lacht me soms nog uit
met mijn kommen. Ik ben er ook niet zo zeker van dat
mijn vrouw dol is op mijn creaties (lacht). Ze heeft
liever dat ik eindelijk aan de eierdopjes en spaghettiborden begin, die ik al zo lang beloof. Ik noem mezelf
geen beeldend kunstenaar, hoewel ik dat strikt
genomen natuurlijk wel ben. De Kempense nuchterheid houdt mij met beide voeten op de grond.”
Nochtans krijgt Guy veel erkenning voor zijn kunst.
“Ik vind het soms lastig om met mijn werk naar buiten te komen. Toch probeer ik geregeld aan een
wedstrijd deel te nemen. Op zo’n concours word je
opgemerkt door galerieën en musea. Ze komen niet
vanzelf naar de Watervoort in Herentals (lacht). Ik
exposeer vaak in het buitenland, van Frankrijk tot
Australië. Op mijn tentoonstellingen in kasteel
Le Paige in Herentals ben ik even trots. De bronzen
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medaille op het keramiekfestival in het Japanse Mino
is wellicht de mooiste erkenning. Misschien ben ik de
enige Belg die daar ooit zo hoog scoorde. Duizenden
artiesten sturen digitaal hun werk op. Na meerdere
selectierondes blijven er zo’n tweehonderd finalisten
over. Uit die selecte groep kiest een jury dan de prijswinnaars.”
Waar let zo’n jury op? “Een goede keramist is
vernieuwend en verlegt grenzen. De kwaliteit van
een keramische kom kan je zien, voelen en horen. Als
je tikt tegen een gaaf exemplaar hoor je een helder
‘tingting’. ‘Tongtong’ is niet goed (lacht). Dankzij de
internationale erkenning krijg ik in mijn omgeving
stilaan begrip en waardering voor wat ik doe. ‘Onze
pa zit tussen zijn potten in zijn kot’ klinkt ondertussen als: ‘Onze pa maakt kommen in zijn atelier.’
Gevoelsmatig is dat een wereld van verschil (lacht).”

Natuurarchitectuur

Guy zegt de dingen zoals ze zijn. Zijn atelier is een
kot. De knusse werkplaats staat achteraan in de tuin.
Hoewel tuin niet helemaal de lading dekt voor het
groene reservaat. “Onze tuin grenst aan het bosgebied Kempense Heuvelrug. Telkens er een perceel
vrijkwam, probeerden we dit te kopen. Zo sprokkelden we ondertussen een flinke lap bij elkaar.
Kun je bos bezitten? We voelen ons geen eigenaar,

“Rond keramiek
hangt een oubollig
clichébeeld. Ik
neem dat niemand
kwalijk”
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maar meer tijdelijke beheerders. Het bos ligt hier
al eeuwen en hopelijk blijft het nog lang liggen na
mijn dood. Een halve dag per week reserveer ik voor
natuurwerkzaamheden. Dan ben ik druk in de weer
met bosmaaier en kettingzaag. Het bos levert het
hout voor mijn ovens. Het grootste stuk is vrij toegankelijk, een stuk is zelfs speelzone. We willen dat
iedereen meegeniet van dit prachtig stuk natuur.”
De natuur reikt Guy veel aan. “Ik laat mij intens inspireren door de architectuur van de natuur. Ik wil
de natuur niet imiteren, maar doorgronden. Ik ben
op zoek naar de oorsprong van de dingen. Een voorbeeld. Wie niets van bloemen kent, denkt dat een
stengel een eenvoudig hol buisje is. De realiteit is
complexer. Als een stengel zonder meer hol is, kan
hij de bloem niet dragen. Dus zitten in zo’n stengel
flinterdunne ribbeltjes, voor extra stevigheid. De
stengel is tegelijk stevig en buigzaam om te wiegen
in de wind. In enkele objecten van mijn reeks Golem
werkte ik met soortgelijke ribbels. Ander voorbeeld.
De zaden van een zonnebloem volgen een patroon
op basis van de gulden snede. Dus maakte ik kommen waarin ik gaten aanbracht op het ritme van de
gulden snede. Als wiskundige zoek ik patronen. Als
je zo’n patroon herkent, bedenk je er variaties op en
wordt het interessant. Mijn kommen zijn nooit perfect symmetrisch, omdat een cirkel saai is. Kleine
variaties op wat we verwachten, maken het net boeiend. Als ik het allemaal zo vertel, lijkt het alsof keramiek voor mij een rationeel proces is. Terwijl het tegenovergestelde waar is, ik volg mijn gevoel. Ik denk
pas na over een kom wanneer ze klaar is. De woorden
komen achteraf.”

Glimpie

Bekijk hoe Guy
stap voor stap te
werk gaat in een
filmpje op
www.gva.be

De kommen van Guy zijn zo dun en teder dat ze
niet echt als kom kunnen dienen. “Hun nut is hun
schoonheid. Ik wil dat mijn kommen mij ontroeren
en hoop dat ze dat ook bij anderen doen. Kijken naar
mooie objecten geeft in het beste geval energie. Ook
als bescheiden verzamelaar van keramiek van andere kunstenaars kan ik daarover meespreken.”
Is keramiek een goede belegging? “Absoluut. Wie
bij de Brusselse galerie Puls Ceramics een knap stuk
koopt, doet zeker een verstandige investering. Al is
het slim om eerst vertrouwd te raken met de keramiekwereld. Ook dat is de taak van een goede galerie. Aan de spreekwoordelijke bakker of beenhouwer
verkoop ik zelden. Mijn werk wordt verkocht via galerieën en belandt zo bij verzamelaars en musea. De
prijs voor mijn kommen schommelt tussen de 300 en
de 1.000 euro. Nochtans word ik er niet rijk van. Dat
is een denkfout (lacht). Ik verdien als keramist veel
minder dan als leerkracht. Het aantal uren bepaalt
mee de prijs van een object. Ik werk traag. Te traag
hoor ik wel eens, maar het is mijn weg. Ik volg mijn
pad op mijn ritme. In sommige exemplaren steken
meer dan dertig manuren. Vanzelfsprekend is elk object uniek. Ik maak nooit twee dezelfde kommen. Het
is een onophoudelijk streven, de nieuwste kom moet
steeds de beste worden.”
Duldt Guy pottenkijkers in zijn atelier? “Ik deel alles
wat ik kan en wat ik weet. Dat is allicht de mentaliteit
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Guy bakt al
zijn stukken
ondersteboven
in een oven.

“Flinterdunne
kommen transporteren
is een nachtmerrie.
Onlangs stuurde ik
er drie naar China.
Eentje overleefde het”
van een leerkracht (lacht). Als je deelt, daag je jezelf
uit om met iets straffers naar buiten te komen. Geregeld geef ik workshops waar ik haarfijn uitleg hoe ik
mijn kommen opbouw op een doodgewone ballon.
We maakten een YouTube-filmpje over het hele
proces. Ik hoop dat andere keramisten hun voordeel
doen met mijn vondsten. Al hoop ik wel dat ze mijn
werk niet klakkeloos imiteren.”
Op de ballon modelleert Guy minutieus zijn klei. “Ik
druk alles aan met een houtje van appelboomwortel.
Niet met mijn vinger, want vingers geven een saai
patroon. Eigenlijk kom ik amper met mijn handen
aan mijn eigen werk. Alles gebeurt via mij, maar

niet door mij. Ik begin elk nieuw werk met mijn
stempel. Vroeger op de Chiro had ik als totemnaam
Glimpie. Die naam gebruikte ik op mijn allereerste
werkstukken in klei. Ik vond het grappig om mijn
wiskundige achtergrond te laten doorschemeren
en daarom schreef ik Glimpie met de Griekse letter
pi. Nadien ontwikkelde ik een logo met vier keer
het symbool pi. Zo ontstond een teken dat sterk lijkt
op een Keltische knoop. Met zulke knopen experimenteer ik graag. Ik gaf Keltische knopen aan mijn
leerlingen, omdat de categorisatie van die knopen
wiskundig een open probleem is. Leken denken dat
wiskunde af is, maar wiskunde is nooit af. Net zoals
mijn werk. De ene kom leidt automatisch naar de
volgende.”
Urenlang stilzitten eist zijn tol. “Als ik een uur of
vier werk, voel ik dat in mijn rug. Daarom gebruik
ik yogatechnieken om niet uit mijn concentratie te
raken. Ik werk op het ritme van mijn adem en oefen
op een correcte houding. Via meditatie probeer ik de
weg naar mezelf te vinden, naar wie ik werkelijk ben.
In mijn kunst zit hetzelfde streven. Met elk werk leer
ik mezelf beter kennen. Als ik over mijn ballon gebogen zit, voelt het als meditatie. Net zoals na yoga voel
ik me altijd beter achteraf. Al ben ik blij dat ik niet
altijd in mijn atelier zit. Een artiest moet soms veran-

Enkele kleurrijke
creaties. “Sommige kommen
wegen amper
60 gram en zijn
bijna even dun als
een blad papier.”
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deren van omgeving. In China maakte ik tien werken
in tien dagen, omdat ik me daar enorm geïnspireerd
voelde. Onder meer door de lotus, een bloem die in
het Oosten een grote rol speelt. Ik boots de natuur
niet na. Ik probeer veeleer een mier te zijn die zandkorrels rolt. Zonder plan of duidelijke richtlijnen
van bovenaf slaagt ze erin om mee te bouwen aan
een ingenieus nest. De vakjes in een honingraat zijn
perfect zeshoekig. Hoe weet zo’n bijtje dat? Een bij
weet dat niet, ze bouwt gewoon een efficiënte rechte
muur tussen haar vakje en dat van haar buur. Net
omdat elke bij dat doet, krijg je mooie zeshoeken.
Pas achteraf krijgt alles zin.”

Ondersteboven

Een leek zou het niet zeggen, maar keramiek is ontzettend spannend. Guy weet wat er in de oven gaat,
maar nooit wat eruit komt. “Wie experimenteert met
hooggestookt keramiek, ervaart geregeld mislukkingen. Mislukte kommen houd ik een tijdje bij, om
me eraan te herinneren waar het misliep. Zo vormt
elke mislukking een nieuwe mogelijkheid. Ik bak
mijn klei ondersteboven op een temperatuur van
1.300 graden. In een boek zag ik op een foto van de
keramiste Jane Reumert hoe zij haar klei ondersteboven stookte. Ze wilde niet verklappen hoe ze dat
deed, dus ben ik beginnen te experimenteren. Mijn
kommen rusten op een soort van meekrimpende
paddenstoelen. Het ondersteboven bakken zorgt
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ervoor dat de zwaartekracht en het smelten van de
klei hun werk doen. De kommen rekken licht uit en
kleine vervormingen vergroten uit. Wie geïnteresseerd is, bezoekt maar eens een workshop (lacht).”
Na het bakken moet het spannendste nog komen.
“Flinterdunne porseleinen kommen transporteren
is een nachtmerrie. Onlangs stuurde ik drie stukken
naar China, waarvan slechts eentje het transport
overleefde. Ik probeerde ondertussen alle mogelijke
verzendmethodes. Ik knutselde eigenhandig kisten
in elkaar. Soms twee kisten met schokwerend piepschuim ertussen. Zelfs met de meeste omzichtigheid
is het niet zeker dat mijn kom heelhuids aankomt.
Daarom schakel ik vrienden in die toevallig in de
buurt van een buitenlandse tentoonstelling moeten zijn (lacht). Maar die vrienden staan dan onder
stress. Gewoon een kom van mij vasthouden voelt
voor velen ongemakkelijk aan. Laat staan transporteren. Mijn schalen zijn flinterdun. De fijnste
exemplaren wegen amper 60 gram en zijn bijna zo
dun als een blad papier.”
Guy schrikt op van een sms. “Mijn vrouw laat weten
dat het eten klaar is. Als ze roept, zou ik het toch niet
horen (lacht). We eten niet uit zelfgemaakt servies.
Hoewel Katrien al twintig jaar vraagt: ‘Guy, maak nu
eindelijk eens iets nuttigs (lacht).’” ■
INFO: www.guyvanleemput.be

Het logo van Guy
bevat vier keer
de letter pi.
Foto: Dirk Theys
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