
FREDERIC DESCHAMPS (°14/09/1977/leeft in Celles)

Frédéric werkt sinds 2001 in Kunstwerkplaats de Zandberg.
Hij woont bij zijn vader in Celles, net over de taalgrens, en is Franstalig.
Met een steeds toenemende kennis van de Nederlandse taal  weet hij  zich heel goed te 
handhaven tussen de andere kunstenaars in de ateliers van de Zandberg. 

Hij werkt het meest met vetkrijt waarin hij overlapt en soms weer wegkrast. Dat geeft een 
bepaalde intensiteit aan zijn werk. Zijn menselijke figuren - dieren, kastelen en straatbeelden 
- liggen vervat in een lijnenspel dat aanvankelijk een vermenigvuldiging van de omlijning van 
de  onderwerpen  veronderstelde.  Gaandeweg  evolueerde  dit  lijnenspel  tot  een  minder 
stereotiepe en dus interessantere abstracte achtergrond.
In de diepte ligt  een vreemd auto-biografisch verhaal verscholen dat  zich nooit  helemaal 
prijsgeeft. 

In zijn keramisch werk maakt hij vooral sculpturen die in de lijn liggen van zijn tekeningen. 
De thema's geven weer hoe hij het leven aanvoelt.  Als deel van een tweeling weet hij heel 
goed wat het leven wel en niet te bieden heeft aan hem.  Zijn functioneel keramisch werk 
maakt hij vooral om anderen te behangen.
Frédéric is gedecideerd en trots over zijn werk. Hij is een vlotte prater en heeft niemand 
nodig om zijn eigen werk te promoten…

Enige tijd geleden nam hij deel aan een fotografisch dagboekproject ‘Heen en Terug’ van vzw 
Wit.h waarin hij zijn dagelijks leven vastlegde. 

Frédéric se raconte, se livre, se décrit… Il s’enregistre seul dans sa chambre et nous parle,  
il  glane des sons à droite à gauche,  une cafetière, une émission de télé,  son père qui  



tousse… On le suit à travers son quotidien, ce quotidien si particulier que vit une personne  
«mentalement déficiente». On le suit à la ferme où il travaille un jour par semaine, dans 
son atelier de peinture, dans ses trajets… On recompose sa réalité à partir d’une foule de 
petits fragments anecdotiques tirés de son quotidien dans lequel est entremêlée sa voix 
qui nous parle. On glisse ainsi doucement dans son monde imaginaire, où se brouille la  
limite entre la réalité et la fiction. On se perd, on ne sais plus exactement où on est. On se  
laisse prendre par ce foisonnement, cette énergie tellement libre. On le suit et se ballade 
dans ses méandres, hors des limites de la logique rationnelle. On entre petit à petit dans 
son intimité, sa pensée, son ressenti. Il parle de lui, de la société, de ce qu’il vit, de ce qu’il  
pense. Il questionne implicitement notre société, notre réalité, notre « normalité » à travers  
son regard et sa différence. Nous sommes tout proche de lui,  si  proche que cela nous 
renvoie à nous-même.

Jury pbk harelbeke verslag :
puur  –  simpel  –  poëtisch  –  geknutseld  –  druist  in  tegen  de  hedendaagse  vormtaal  – 
professioneel – de verschillende onderdelen versterken elkaar – variatie aan textuur vorm en 
kleur maken het geheel nog puurder – je kan er alle kanten mee op – het verveelt niet – zet 
aan tot denken – kan onder verschillende opstellingen opnieuw en opnieuw werken in relatie 
met  elkaar  –  zonder  meer  en  zonder  enige  vorm  van  discussie  de  laureaat  van  deze 
wedstrijd

EXPO
‘Château des Arts’ workshop La Campagne Drongen, 2002 
‘Camping Zandberg’, Kunstwerkplaats De Zandberg, Harelbeke, 2005
‘La Charrette’, workshop en tentoonstelling o.l.v. Kris Vandenberghe, Kunstwerkplaats De 
Zandberg, Harelbeke, 2006
‘Outsider Art van bij ons’, (org. Kiwanis Meetjesland), Paterskerk, Eeklo, 2006 
‘Collectie’, workshop / happening, ( cur. René PJ Van Daele ), Kunstwerkplaats De 
Zandberg, Harelbeke, 2007
‘La Promenade’, toonmoment dans, Studio 4, Groeningeheem, Kortrijk, 2007 
‘Oud Ijzer’, workshop i.s.m. Kris Vandenberghe, org. Steunpunt Zwevegem, Knokke Boem 
Festival, Knokke-Zwevegem, 2007
‘Bezet', dansperformance, sociaal-artistiek project vzw Wit.h, Kortrijk 2008
‘De Werf', kunstwerkplaats De Zandberg, Harelbeke 2008
‘Den Draad’ brielpoort Deinze 2008
‘Den Draad’ UZ St Lucas Gent , 2009
‘Tête-à-tête, tentoonstelling ism SASK, Sint-Niklaas, 2010
Celles groepsexpo amateurskunsten 2010
‘Je suis Frédéric”, klankopname i.s.m. Damien Magniette, voorstelling 2/2011 in Brussel
'360°' groepstentoonstelling, vzw Wit.h, Kortrijk, 2010
Celles groepsexpo amateurskunsten 2011
‘Biennale internationale de gravure contemporaine, Liege, 2011
Zijn werk is opgenomen in de vaste collectie van het MADmusée, Luik, 2011
2e Prijs met ‘je suis Frédéric’ in ‘la création radiophonique Longueur d’ondes’ 2011 
‘je suis Frédéric’ bij de 5 laureaten voor de europese prijs 2011 bron: 
http://www.acsr.be/production/je-suis-frederic/
Celles groepsexpo amateurskunsten 26-28 mei 2012
1e prijs Winnaar Prijs Beeldende Kunst Harelbeke, PBK - klein sculptuur en object, maart 
2013
Atelier with a view, art et marges, Brussel, 12/06/2015 – 13/09/2015
De geluidsfabriek, De Zandberg, Harelbeke, 3 juli 2015

Performances:



`Château des Art´ workshop en muzikale performance La Campagne Drongen 2002
Dansproject ( ism Sabine Vercruysse, Kris Deprey en olv Paola Bartoletti ) tgv ‘Ventilatie’ 
( Corpus Festival ), Hospitaal Museum Sint – Jan, Brugge 2005 
‘La Promenade’, toonmoment dans, Studio 4, Groeningeheem, Kortrijk, 2007
‘Kromtaal’, tentoonstelling poëzie en beeld, Bibliotheek kortrijk, 200
Toonmoment dansproject, opening vzw Wit.h Kortrijk, 12/2009
Toonmoment dansproject Le sacre du printemps, vzw Wit.h Kortrijk, 06/2010
Première dansproject Le sacre du printemps, vzw Wit.h, Kortrijk, 10/2010
Voorstelling Le sacre du printemps, Justice inside out, Vlinderpaleis Antwerpen, 2011
‘Le sacre du printemps’ in het tejaterfestival Spots op west, Westouter, 7/2011

Publicaties:
Zeefdrukte - een impressie, Phoenix, themablad 2007 Wit.h
 Dood gedanst Le sacre du printemps, Driftstroom, themablad 2009 Wit.h
 Punt 7, Pinhole fotografie, publicatie Steunpunt Beeldende kunst Zwevegem, 2008-2010
http://www.magazinewith.org/secrets

Frédéric Deschamps heeft atelierruimte in kunstwerkplaats De Zandberg, Julius Sabbestraat 
45 in Harelbeke. Zijn kunstwerken worden ook verhuurd in Artotheek De Zandberg.
(info: www.kunstwerkplaatsdezandberg.be) 
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