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Frank Steyaert 
Met een uitvoerige retrospectieve rolt het museum Keramis in La Louvière de rode loper 

uit voor Frank Steyaert. Met een 150-tal werken belicht deze expositie het succesvolle par-

cours dat Steyaert als keramist doorliep. Sinds de jaren 1970 speelt hij een prominente rol in 

de doorbraak van de sculpturale keramiek. Tal van musea in binnen- en vooral buitenland 

verwierven werken van hem. Bovendien bleef zijn oeuvre niet beperkt tot één discipline 

maar kreeg tevens vertakkingen in de juweelkunst, de grafiek en het meubeldesign.

TeKST: Lieven Defour       porTreT: guy KoKKen

Keramiek als metafoor

De thuishaven van Steyaert is Gent, waar 
hij in de Tinnenpotstraat in het his-
torische Prinsenhof twee 15e-eeuwse 
huisjes kocht en samen met zijn broer 

en architect Dirk restaureerde. Opvallend is de gevel 
met veelkleurige keramische wandpanelen en raam-
lijsten die het pand tot een blikvanger van de buurt 
maken. Dit huwelijk van keramiek met architectuur 
illustreert de gedrevenheid waarmee Steyaert de 
keramiek uit het keurslijf van de toegepaste kunst 
wil bevrijden en in een ‘Gesammtkunstwerk’ laat 
versmelten. Zijn galerie en privémuseum in Gent 
bewijst dat zijn passie zijn persoonlijke artistieke 
ambities overstijgt. Naast een verwoed kunstverza-
melaar profileert Steyaert zich ook als promotor en 
pleitbezorger van de hedendaagse keramiek. 

Water
Thematisch wordt Steyaert van oudsher geasso-
cieerd met  water en schepen. “Dit is niet toeval-
lig”, zegt de kunstenaar, “Ik vond mijn inspiratie 
in mijn onmiddellijke omgeving. De wortels van 
mijn werk liggen in mijn jeugd.” Frank Steyaert 
werd geboren in Dendermonde in 1953, het jaar 
waarin Zeeland door een stormvloed getroffen 
werd en ook Dendermonde door watersnood 
werd geteisterd. “Tot op heden vertelt mijn moe-
der over de penibele omstandigheden waarin mijn 
geboorte plaatsgreep.” Op zevenjarige leeftijd 
verhuisde Frank met het gezin naar een veerhuis 
in Denderbelle, waar hij gefascineerd werd door 
de boten die op de aanpalende Dender voorbij 
voeren. Vandaag is zijn atelier nog steeds in dat 
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veerhuis gevestigd. Sommige visuele indrukken 
uit zijn kindertijd drukten hun stempel op zijn 
vormgeving en stijl. Zo was de lange, betonnen 
puntvorm van ‘De Pijl ’ van het paviljoen van de 
civiele techniek op de Wereldexpo 58 in Brussel 
determinerend  voor zijn ‘boegbeelden’. 
Aanvankelijk studeerde Steyaert bouwkundig 
tekenen in Aalst met de bedoeling de handel in 
bouwmaterialen van zijn vader over te nemen. 
Maar uiteindelijk vervolmaakte hij zich in de 
keramiek in Antwerpen. Tijdens zijn studies in 
de Scheldestad vierde de figuratieve keramiek 
met Achiel Pauwels, Jose Vermeersch en Carmen 
Dionyse hoogtij. In het verlengde van zijn archi-
tectuurstudies koos Steyaert echter voor opbouw-
werk.

Schepen
In de vroege jaren 1980 realiseerde Steyaert zijn 
eerste keramische sculpturen in de vorm van 
scheepsrompen. Hij plaatste ze rechtopstaand zo-
dat ze een constructieve verwantschap vertonen 
met spitsbogen. Niet toevallig raakte Steyaert ge-

boeid door de ruïnes van de abdij van Villers-la-
Ville in Waals-Brabant en het ribbengewelf van 
gotische kathedralen, dat omgekeerd een schip 
vormt.  In tal van beschavingen en religies, van de 
ark van Noach over de Egyptenaren tot de Vikin-
gen speelt het schip overigens een sleutelrol. Ook 
roept de structuur van een casco exotische asso-
ciaties op met de Indonesische Torajahuizen of 
de Vikingkazernes, waarvan de gekromde daken 
tevens op omgekeerde schepen lijken. Steyaert in-
terpreteert zijn schepen als portretten of zelfpor-
tretten en kent ze op die manier een metaforische 
betekenis toe. Ze staan symbool voor onze levens-
reis waar niemand ongehavend of ongeschonden 
uit komt. Het assembleren van de vele plakken 
klei vraagt honderden werkuren en een flinke 
dosis monnikengeduld. Daarom reserveert Stey-
aert dit huzarenstuk  vooral voor de winterperi-
ode wanneer de klei trager droogt. “Ik heb geen 
specifieke technische recepten”, stelt Steyaert, “Ik 
werk altijd puur intuïtief”. Zijn vaartuigen heb-
ben een opvallend ruige huid en zijn uitgevoerd 
in zwartbakkende, gechamotteerde klei, die met 
engobelagen en email is bewerkt. Benevens blau-
we en goudaccenten bestrijkt zijn kleurengamma 
een breed palet van sobere aardtinten, van steen-
rood tot bruinzwart. Het behalen van de ‘Prijs 
van de President van de Republiek’ in 1982 en de 
‘Prijs van het Italiaanse Ministerie van Cultuur’  
in 1985 op de Internationale Keramiekwedstrijd 
in Faenza waren een mijlpaal in zijn carrière. De 
‘Concorso della Ceramica d’Arte’ wordt sedert 
1964 georganiseerd en heeft de wereld van de ke-
ramiek een internationaal elan gegeven en tege-
lijk heel wat Belgen op een internationaal podium 
geplaatst. “Ik was nog vrij jong toen ik die presti-
gieuze prijs won en het opende  voor mij nieuwe 
horizonten”, zegt Steyaert. “Ik legde er onder an-
dere boeiende contacten met de Spaanse keramist 
Claudi Casanovas”.

verzameldrift
In de vroege jaren 1990 creëerde Steyaert con-
tainers in steengoed. Deze doosvormen met een 
gewelfde onderkant en een eerder geometrisch ge-
structureerde bovenzijde bevatten tal van verbor-
gen kamertjes, vakjes en compartimenten die met 
raku dekseltjes of luikjes afgesloten zijn.  Het ope-
nen impliceert als het ware een ritueel om gehei-
men te ontsluiten. In onze verbeelding dwalen wij 
af naar altaartjes, een grondplan van een tempel, 
vlotten of een woonlabyrint, maar bovenal ver-
wijzen de containers naar kabinetten of opberg-
meubelen. Misschien zijn ze een voortvloeisel van 
Steyaerts verzameldrift die tijdens zijn studies in 
Antwerpen het daglicht zag. Als een onvervalste 
humanist collectioneerde Steyaert middeleeuwse, 
Precolumbiaanse en Oosterse kunst. Sinds 1975 
deelde Steyaert zijn visie ook met studenten in di-
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verse academies. In 1992 leidde zijn lesopdracht 
tot een vruchtbare samenwerking met zijn leer-
ling Chris Scholliers. Alhoewel zij er een totaal 
verschillende benadering op na hielden vormden 
zij een artistiek duo, dat in een verfijnde dialoog 
trad. Op rotsige sokkels in steengoed van Steyaert 
plaatste Scholliers flinterdunne porseleinen lotus-
vormige vaasjes met een mozaiekachtig gekleurd 
inlegwerk. In 1995 werd dit werk bekroond op de 
toonaangevende Triënnale voor porselein in het 
Zwitserse Nyon.

Afscheid
Een zwaar verkeersongeval van een hechte vriend 
in 1996 veroorzaakte een emotionele en stilisti-
sche cesuur in het werk van Frank Steyaert. Zijn 
scheepsrompen kregen meer het aanschijn van 
wrakken, die de broosheid en kwetsbaarheid 
van het leven benadrukken. Steyaert trok zich 
een tijd terug en maakte grotere en complexere 
scheepswrakken die door hun fragiel skelet het 
pijnlijk afscheid en de onvermijdelijke verganke-
lijkheid verzinnebeelden. Bij een expositie (2000) 
in het Vlaamse Cultuurhuis ‘ De Brakke Grond’ 
in Amsterdam werden ze liggend gepresenteerd 
alsof ze deel uitmaakten van een archeologische 
site van gezonken schepen op de oceaanbodem. 
Vanuit een onbevangen gemeenschapsgevoel 
breekt Frank Steyaert ook een lans voor zijn col-
lega’s –keramisten. Zo bracht hij op een expo-
sitie ter gelegenheid van de uitbreiding van het 
Gentse Designmuseum in 1992, met een twintig-
tal containers een hommage aan keramisten die 
hij waardeerde. De architectonische, keramische 
objecten kregen een eigen accent in functie van 
de kunstenaar aan wie ze opgedragen waren. Bij 
Claudi Casanovas integreerde hij bijvoorbeeld 
vulkanische stenen uit Gerona en bij de Duitser 
Karl Fulle een stukje beton van de gevallen Ber-
lijnse muur. Toch koos Steyaert nooit exclusief 
voor de sculpturale keramiek. Toen hij in 2012 
uitgenodigd werd door het Museum voor Tor-
houts aardewerk noopten de beperkte vitrinekas-
ten er hem toe opnieuw de pottenbakkersschijf 
boven te halen. 

Asurn
Zijn rusteloze scheppingskracht bracht hem ook 
tot een vernieuwing in de funeraire kunst. Bij het 
overlijden van zijn vader in 2009 rijpte de idee om 
een ouderlijke asurn te creëren. Dit resulteerde in 
een urne met twee compartimenten zodat zijn 
ouders ook na hun dood verenigd blijven. Mo-
menteel werkt Frank Steyaert aan zijn eigen asurn 
in de vorm van een schip. De stuurhut zal zijn as 
bewaren, terwijl in het scheepsruim talloze kistjes 
worden opgestapeld. Deze kratten zullen minia-
tuurreplica’s bevatten van kunstwerken en souve-
nirs die in zijn leven een voorname rol speelden 

en die hij tijdens zijn laatste reis wil meenemen. 
Deze asurn prijkt op de expositie in La Louvière. 
Sinds 2012 speelt het blauw een dominantere 
rol. De aanzet hiervoor was de opdracht voor 
een monumentaal kunstwerk in het gemeente-
lijk dienstencentrum in Lebbeke. Een wandre-
liëf met als titel ‘Waarheen de wind ooit waait’ 
suggereert de talloze zaadpluisjes die een gigan-
tische paardenbloem verspreidt. Ieder zaadje 
werd een abstract kunstwerkje waarin een stukje 
spiegel is geïntegreerd. Het daarop volgende 
werk kreeg door het eerder landschappelijk en 
geologisch karakter een nieuwe wending. Op 
de beurs ‘Collect’ in de Londense Saatchi Gal-
lery in 2014 toonde Steyaert deze kobaltblauwe 
recipiënten waarin een diepe, getrapte kloof de 
erosie van een rivier in het landschap suggereert. 
Ook de titels zoals ‘Silver Canyon’ of ‘Grand 
Canyon’ alluderen op het uitschuren van de bo-
dem door het water. De organisatie van een re-
trospectieve wekt vaak de misleidende indruk dat 
het oeuvre van een kunstenaar ‘af ’ is. Frank Ste-
yaert blijft echter zijn grenzen verleggen. Getuige 
hiervan zijn de recente trompetvormige vazen die 
hij naar aanleiding van een kamerconcert in zijn 
galerie-museum schiep. Deels op een draaischijf, 
deels als opbouwwerk gerealiseerd is dit zonder 
twijfel een technisch bravourestuk.

Meer weten
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Gevels in het Gentse prinsenhof, 
ontworpen door Dirk en Frank Stey-
aert in 2000 en 2015.

boven
‘Frank Steyaert urne’, 2016, h 70 x 42 x
136 cm, coll. F. Steyaert.


