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Persbericht 
 
« ART THERAPIE», Simon Nicaise  
 
Tentoonstelling van 03 juni tot 16 juli 2016 
Opening donderdag 02 juni, van 18 tot 21h 
 
 
Albert Baronian is verheugd u de eerste tentoonstelling van Simon Nicaise, getiteld “Art Thérapie”, voor te stellen. 
 
Simon Nicaise: Art Thérapie. Een naamplaat op de voorgevel kondigt aan dat de galerij tot een 
praktijk werd omgevormd. Simon Nicaise, kunsttherapeut? Of eerder Simon Nicaise, de kunstenaar 
die niemand onbehandeld van deze tentoonstelling laat weggaan? Indien men ervan uitgaat dat kunst 
heelt, dan simuleert de tentoonstelling des te meer de werking van deze activiteit en draagt ze de 
stereotypes ervan over. De problematiek betreffende de affecten resulteert niet in een exacte 
wetenschap.  
De tentoonstelling richt zich, onder de noemer van de praktijkruimte van een therapeut, naar een 
resoluut topische interpretatie van de aanwezige stukken, terwijl de kunstenaar zich inspant om ons 
op verkeerde pistes te leiden. Hij beweert ons de sleutels tot zijn eigen werk aan te reiken, maar 
maakt ze ons intussen afhandig. 
Een driehoekige stapel met afval uit de tentoonstellingsruimte, lampionplanten omcirkeld met 
betonstaal, Carl Andre-vierkanten waarop nog andere materialen parasiteren; de ruimte is in vakken 
verdeeld door evenveel elementaire vormen waar ontregeling, spanning en toeval aan het werk zijn.  
 
Is niet eenvoudig om zijn esthetiek te kwalificeren, dan is het werk van Simon Nicaise gemakkelijk te 
herkennen. Hoe hij het beeldhouwwerk en het object behandelt en verzadigt met elementen uit de 
kunstgeschiedenis, puurt zowel uit zijn frequent bezoek aan zowel musea als scherts- en fopwinkels. 
Men kan zijn kunst op het snijvlak van de readymades en de goochelkunst situeren. Ze ontstaat vaak 
uit het omwerken van een dagelijks object dat hij ontdoet van alle functie en waarvan hij met een 
eenvoudig slimmigheidje de wentelende, semantische zin omdraait. 
Simon Nicaise creëert beelden als visuele woordspelingen; een spelen met woorden in een plastische 
vorm. Hij geeft objecten een kracht die hem op ieder moment kan ontglippen en het onderwerp laat 
emanciperen. Door vormen, materialen en omstandigheden samen te voegen, associeert hij 
elementen die elkaar op één of andere manier tegenspreken, aanvullen of opheffen en van daaruit 
een nieuwe poëtische realiteit doen ontstaan. Simon Nicaise ontleent stukken van andere reeds 
bestaande voorwerpen - hetzij uit industriële productie, hetzij uit het artistieke veld - en werkt met 
interventies die ondanks de vaak complexe techniciteit subtiel blijven. 
Hij gooit de interne logica van de objecten, de elementen en de materie overhoop. Omdat hij ze 
zodoende van een nieuwe richting, een nieuwe manier van interpretatie voorziet, laadt hij de objecten 
op met een poëtische kracht.  
Zijn werk heeft iets van een labyrint: eenvoud van het traject om tot maximale cognitieve verwarring te 
komen. De dagelijkse objecten die men in zijn werk herkent, leiden tot impasses of doen ons lachen 
omdat ze ter plaatse blijven balanceren. De artiest neemt en eist het statuut van de leerling-tovenaar 
op, die poetsen bakt met anderen en met zichzelf en de vertrouwde alledaagse betekenis doet 
verdwijnen. 
 
 
Simon Nicaise werd in 1982 in Rouen geboren en woont in Parijs. In 2008 studeerde hij af aan de École des 
Beaux-Arts de Rouen. Hij won de Prix Jeune Création in 2009 en de Prix Sciences-Po pour l’art contemporain in 
2011. Hij nam deel aan verschillende solo- en groepstentoonstellingen in galerijen, stichtingen en kunstencentra 
in Frankrijk en in het buitenland (Duitsland, België, Zwitserland, Litouwen, Thailand), waaronder Seconde Main in 
het Musée d’Art Moderne in Parijs in 2010. Zijn associatief inzicht zette hem ertoe aan om tussen 2008 en 2011 
met Morgane Fourey de Storck Galerie in Rouen op te richten en te leiden. In 2012 begon hij met de internetradio 
*DUUU – Unités Radiophoniques Mobiles, waar hij lid is van het bestuurscomité. 


