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Guy Van Leemput (B)  

Vlasporselein, flinterdunne, porseleinen vormen en prachtige 
huiden.  

 
9 en 10 mei 2020 

 
Guy Van Leemput oogst veel waardering met zijn fragiele eierschaal kommen en hun doorschijnende 
structuren. Hij leert je werken met vlasporselein, steunmallen en patronen aanbrengen in huiden. 
 
Over Guy Van Leemput (1967 Herentals, België): 
Sinds zijn jeugd is hij gefascineerd door patronen en structuren en geboeid door ambachten. Hij is opgeleid 
tot wiskundige, keramist en beeldend kunstenaar. De voorbije jaren concentreerde hij zich op het maken 
van flinterdunne kommen in porselein. Alle stukken worden minutieus op een ballon, stukje per stukje, 
geboetseerd en daarna in een speciaal daarvoor gebouwde houtoven gebakken. Voor elke kom wordt een 
steunmal gemaakt zodat de kom ondersteboven in de oven kan. Zo kan de zwaartekracht de kom 
uitrekken en de aangebrachte ribbels sturen kleine vervormingen aan (zoals de nerven in een blad). Zijn 
werk bevindt zich in musea in Japan, China en Europa en in vele  privécollecties. In 2014 won zijn werk ‘Big 
Anas’ uit meer dan 10.000 inzendingen een ‘Bronze Award’ in de 10de Internationale Keramiekcompetitie 
in Mino (Japan). 
 
Inhoud workshop: 
In deze workshop wordt uitgelegd hoe je met vlasporselein op een opgeblazen ballon een flinterdunne 
kom kunt maken. Er wordt ook getoond hoe je een mee krimpende steun kunt maken waarop dan die 
flinterdunne kom kan gehangen worden om ze zo te bakken. De eerste morgen leren we het materiaal 
vlasporselein kennen. We leren hoe we hele dunne lapjes kunnen maken en hoe die op de ballon aan 
elkaar gemaakt worden. De verschillende technieken om patronen aan te brengen worden uitgebreid 
gedemonstreerd en er is gelegenheid die te oefenen. 
Na de middag begint elke cursist aan een kom met één of meerdere van de getoonde technieken. 
Tussendoor worden ook de mee krimpende steunen gemaakt die het werkstuk zullen dragen in de oven.  
De tweede dag worden een aantal technieken getoond waarbij we een kleipersje gebruiken. Die methode 
vraagt wat meer tijd. Er is daarna gelegenheid ook die methode te oefenen en een tweede kom te maken. 
Bedoeling is dat iedere deelnemer twee kommen maakt: één kom met de eenvoudigere technieken van 
de eerste dag en één kom met de methode van het kleipersje. De hulpstukken om die  twee kommen te 
bakken worden ook gemaakt. Alle gemaakte werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Nadat 
de werken klaar zijn, kunnen ze dan opgehaald worden. 
Meer info over wat je kunt verwachten https://www.youtube.com/watch?v=hdVgmuvUgjk 
 

Duur: 2 dagen; 10.00-16.00 uur 
Kosten inclusief materialen en lunch: € 235,- p.p. 
 
Niveau: ervaring met keramiek zorgt voor wat meer ‘gemak’ maar is zeker geen 

vereiste. 
Materiaalgebruik:  vlasporselein, gietporselein, steengoedklei, batwash, ballonnen, kleipersje 
Zelf meenemen:  instructies voor deelnemers volgen enkele weken voor de workshopdatum. 
Aanmelden:  via inschrijfformulier zie website. U ontvangt binnen 5 werkdagen per mail  
 een bevestiging en de factuur voor het inschrijfgeld.  
Inschrijving:  definitief na ontvangst inschrijfformulier en ontvangst inschrijfgeld. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdVgmuvUgjk

