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Bij de tekeningen in deze tentoonstelling hanteert Fabrice Souvereyns een aantal terugkerende 
uitgangspunten.  Als drager opteert hij voor simili japon papier van hetzelfde formaat.  Het potlood, 
aangevuld met gom en breekmes, vormt zijn enige werkinstrument.  Met die minimale middelen en het 
daaruit voortvloeiende 'kleurenpalet' gaat hij uiterst creatief tewerk. De aanraking van het potlood met 
het papier varieert van hard tot zacht, de lijnen balanceren van fragiel tot diepe inkervingen. Zware 
grijswaarden strijden om de overhand met (grijs)witte tonen.  Op voorhand plant hij geen reeksen, elke 
tekening is uniek. Zonder verhaal of thema trekt hij in een eerste fase spontaan op onderzoek uit met 
vloeiende lijnen. Intense waarneming van planten, zon en wolken, golven maar ook textielpatronen 
dienen daarbij als vaag richtsnoer.  Al snel ontwikkelt het werkproces een onvoorspelbare dynamiek 
van organische vormen, het spel van oppervlakte en diepte, of het benutten van zelfgemaakte fouten. 
De gekartelde randen bepalen mede de compositie. Bij gelegenheid maakt hij gebruik van collage en 
negatieve vormen. Een ritme roept een tegenritme op, een eerdere interventie beantwoordt hij met een 
tegenbeweging. Lichtpartijen worden donker en omgekeerd.  De kunstenaar wijkt bewust af van de 
evidente virtuositeit.  Soms zet hij stappen terug. Fragmenten worden uitgegomd of juist overtekend. 
Geometrische vormen enten ordening op de losse lijnvoering. Onderweg wisselen de aandachtspunten, 
het onderwerp transformeert. Naarmate het werkproces evolueert, stuurt hij de tekening bewuster een 
bepaalde richting uit.  Hij blijft meester van zijn artistieke beslissingen.  
 
De kunstenaar concentreert zich op één tekening tegelijk, de werktijd noteert hij zorgvuldig op de 
achterkant. Die keerzijde vormt een kunstwerk op zich vol sporen van uitgommen en inkervingen. In het 
atelier leidt de verbeelding van de kunstenaar tot zelfbedachte vormen, Het kijken in het eigen 
bewustzijn haalt de overhand op de aanvankelijke weergave van de visuele werkelijkheid. Het 
geconcentreerde proces verruimt het bewustzijn. Droom en creatie doen hun intrede. De lijnen komen 
dichter bij elkaar te liggen, de verschijningsvormen nemen een abstracte wending. Zijn kunst oogt 
hierdoor universeel en oorspronkelijk tegelijk. Het werk appelleert direct aan de belevingswereld van de 
kijker. We koesteren er bepaalde gevoelens bij, maar de kunstenaar schotelt ons geen uitgesproken 
standpunten noch persoonlijke gevoelens voor. Bewust vermijdt hij ostentatieve accenten. Zijn 
vegetatieve vormen zitten daarentegen vol verborgen oogjes. Kijken ze naar de tekening, naar de kijker 
of naar de wereld? Of keek de kunstenaar tijdens het werkproces naar iets anders?  In elk geval kijken 
we naar tekeningen die voortkomen uit intense waarneming van zowel de buitenwereld als de 
werkelijkheid van het bewustzijn.  

      Filip Luyckx 
 
 
Fabrice Souvereyns (°1995 Tongeren, B) studeerde tekenkunst aan de LUCA School of Arts in Gent.  

Hij stelde tentoon in CC Scharpoord (solo), Knokke-Heist; Off The Grid, Cas-co, Leuven; Kunstpodium 
T, Tilburg, NL. en nam deel met Hopstreet aan Drawing Now Paris en Paper Positions Basel.  Onder de 
vleugels van LUCA was zijn werk geselecteerd voor de tentoonstelling Young artists 2017 in LUCA 
Brussel en De Directeurswoning, Roeselare, B. In 2015 nam hij deel aan Expanded Drawing in 
Voorkamer, Lier, B. 
 
Op 23 oktober 2021 werd Fabrice Souvereyns de laureaat van Input/Output 2021, de tweejaarlijkse 
internationale wedstrijd voor jonge actuele beeldende kunstenaars van het Cultuurcentrum Brugge. 
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