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The Current Project, 2007
billboard, lampen / billboard sign, lights
3000 mm x 12 000 mm
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Stuck in the Middle with You, 2017
in situ-installatie, met Manor Grunewald /
site-specific installation, wth Manor Grunewald

‘We don’t know what art is, because applying
an idea in practice always falls short.’
(Alexander van Grevenstein)

Billboard
On a roof stood an empty billboard; at night it was lit up
with the same type of light that illuminates commercial
posters in the public domain. This ‘framed’ nothing was
not just nothing; its content was the light in Strombeek,
shaded from grey to azure blue, which, as an unpredictable
show, was as a whole reminiscent of the history of
painting, where skies and clouds depicted/depict the
pregnant drama. ‘The Current Project’ (p. 5) was a work
that not only depicted the weather, but also alluded to
the enticing advertising of cultural and other products.
The ‘Billboard Sign’ was set up very visibly on the roof
of the ticket office of the cultural centre. At the time it
was a fine and powerful, implicit sign of the increasing
commercialisation of art and culture; an evolution which
today has reached the thin boundary of the world of
marketing. Art and culture have penetrated the world of
lifestyle and the way an artificial way of life becomes the
dazzling subject of a taste-analogous, matching sale of
enticing status-affiliated art and culture goods.
‘The Current Project’ was an early work by Frederik
Van Simaey, in which hesitation made itself the master
of a young artist balancing on the tightrope between
the artist’s ‘poetic’ mission and the latent backdoor
approaches of commerce, which slowly but surely
absorbed art in its permanent urge and compulsion
for product innovation.
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Op een dak stond een lege billboard; ’s nachts verlicht
met eenzelfde type licht dat de publieke commerciële
posters in het daglicht stelt. Het ‘geframede’ niets
was niet niks; de inhoud was de van grijs naar
azuurblauw de-graderende lucht in Strombeek, die als
een onvoorspelbaar schouwspel in zijn geheel deed
denken aan de geschiedenis van de schilderkunst,
waarbij luchten en wolken het dragende drama in
beeld brachten/brengen. ‘The Current Project’ (p. 5)
was een werk dat niet alleen het weer in beeld bracht
maar ook alludeerde op het aanlokkelijk adverteren
van cultuur- en andere producten. Het ‘Billboard Sign’
stond heel zichtbaar opgesteld op het dak van de
ticket-balie van het cultuurcentrum. Het was toen een
mooi en krachtig impliciet signaal van de toenemende
ver-commercialisering van kunst en cultuur; een evolutie
die vandaag de smalle grens bereikt van de wereld van de
marketing. Kunst en cultuur zijn binnengedrongen in de
wereld van de lifestyle en de manier waarop een artificiële
way of life het fonkelende onderwerp wordt van een
smaak-analoge, bij-passende verkoop van aanlokkelijke
status-aanhorige kunst en cultuurgoederen.
‘The Current Project’ was een pril werk van Frederik Van
Simaey, waarin de aarzeling zich meester maakte van
een jong kunstenaar, balancerend op de slappe koord
tussen de ‘poëtische’ missie van de kunstenaar en de
sluimerende sluipwegen van de commercie, die langzaam
maar zeker de kunst absorbeerden in een permanente
drang en dwang naar product-innovatie.

Fully- fledged absence as the product of promising intentions

Billboard
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‘Wij weten niet wat kunst is,
omdat de vertaalslag altijd tekortschiet.’
(Alexander van Grevenstein)

The Middle
Institutional hesitation and the search for the ‘open’
middle are a thread running through Frederik Van
Simaey’s artistic production. He is able to convert the
act of deliberately letting things falter into an art where
the profane form avoids every pitfall of gratuitous and
glittering aestheticism. A well-dosed coating of no
nonsense takes control of his artistic activity, which
manifests itself as a bountiful series of works that
closely follows his own life. Using simple materials,
often from the world of mass consumption in which we
all participate, like it or not, he is able, by no more than
a clever twist – which can best be characterised as
‘re-contexting’ – to place the banal in a poetic-artistic
situation.
In this work, the banality of every day captures an
‘other’ place – a place outside what is conditioned
and the constant unconscious consumption. Frederik
Van Simaey’s work thus becomes associated with the
deafening lack of comprehension of the ordinary life
lived, which slips by to the cadence of the objects that
create order and structure and in this way make our lives
regular and controllable. Works such as ‘They Have the
Watch, but We Have the Time’ (p. 17) is a perfect example
of this. A wristwatch with no figures or even a face, which
has vanished and become only a mirror, a mirror of time
– an abstract mirror of our soul, which invariably keeps a
proverbial finger on the pulse of our times.
The wholeness of time in all its gradations and
accelerations remains a crucial thread running through
this oeuvre. Intimate memories are given artistic form
in material re-enactments of objects, such as a family
garden chair or, in the work ‘Voyage, Voyage’ (p. 21),
making a projection screen vibrate slightly by means
of the light breeze from a fan, which may allude to the
cosy slide-show evenings of winters past… Or else a
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De institutionele aarzelingen en het zoeken van het
‘open’ midden lopen als een rode draad doorheen de
artistieke productie van Frederik Van Simaey. Het bewust
laten haperen van de dingen weet hij om te zetten
in kunst waarbij de profane vorm alle valkuilen van
gratuit en glinsterend estheticisme ontwijkt. Een goed
gedoseerd laagje no nonsense maakt zich meester van
zijn artistiek bezig-zijn, dat zich manifesteert als een
gulle kraal van werken die zijn eigen leven dicht op de
hielen zit. Met banale materialen, niet zelden geplukt
uit de wereld van de massaconsumptie waaraan wij
allen willens nillens deel-achtig zijn, weet hij met een
handige draai – die men methodisch het best typeert als
‘ont-heemding/de-paysement/re-context’ – het banale
in een poëtisch-artistieke omstandigheid te plaatsen.
De banaliteit van alledag verovert hier een ‘andere’
plaats – een plaats buiten het geconditioneerde en
het voortdurend onbewuste consumeren. Frederik Van
Simaeys werk sluit dan ook aan bij het oorverdovend
stilstaan bij het gewone, geleefde leven dat verglijdt
op de cadans van de objecten die orde en structuur
scheppen en ons leven op die manier regulier en
controleerbaar maken. Een werk zoals ‘They Have
the Watch but We Have the Time’ (p. 17) is daarvan
een schitterend voorbeeld. Een polshorloge zonder
cijfer-aanduidingen én met een verdwenen wijzerplaat
die alleen nog spiegel is, een spiegel van de tijd – een
abstracte spiegel van onze ziel, die steevast een
spreekwoordelijke vinger aan de pols van de tijd houdt.
De volle tijd in alle schakeringen en versnellingen
blijft een cruciale rode draad in dit oeuvre. Intieme
herinneringen krijgen een artistieke vorm in materiële
re-enactments van objecten, zoals een familie-tuinstoel,
of bij het werk ‘Voyage, Voyage’ (p. 21) het lichtjes laten
vibreren van een projectiescherm via de lichte bries
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Het Midden
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more recent work, ‘Give Me a Break’ (p. 18-19), with sand
in several adjacent frames that presents itself as a single
perfect continuous horizon line, resonating splendidly
with another work, ‘Arrêtez de me Copier’ (p. 22-23),
which consists of reversed mirrors whose backs are in
remarkably attractive muted monochrome colours worthy
of ‘high’ minimal painting.

Concrete and Exemplary
The art Frederik Van Simaey produces is like one ongoing
diary; he notes/composes a visual idiom which at first
sight is immediately recognisable, but with a substantial
and very lively poetic element that never shows the artist’s
‘inner man’, but generates after-images for the viewer,
who is then individually able to make them concrete
again. In this sense, his work is stylistically sensitive to a
strategy – which tends towards surrealism – of combining/
assembling objects and/or things, whereby standard
conclusions turn linguistically into arrangements that
arouse discussion and reconfigure our view of reality.
While starting with nothing, or by the simple manipulation
of such things as the tops of beer bottles or the caps of
champagne bottles, large numbers of which he disperses
in a room, as in the space-filling installation ‘Life is a
Beach’ (p. 18-19), the artist is able to create so-called
installations in which the open imagination provides a
possible way out for our hunger for decoding and our
desire to get a grip on and an understanding of what
presents itself around us.
The art that Frederik Van Simaey produces avoids fashions
and whims and runs parallel to the art market, which is
increasingly directed by a small group of wealthy galleries
that are active globally 24 hours a day and are taking over
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De artistieke productie van Frederik Van Simaey is als
één verlopend dagboek; hij noteert/componeert een op
het eerste gezicht meteen herkenbare beeldtaal, maar
met een hoog en springlevend poëtisch gehalte, dat
nooit ‘de binnenkant’ laat zien van de kunstenaar maar
na-beelden genereert bij de toeschouwer, die ze opnieuw
en particulier concreet kan maken. In die zin is zijn werk
stijl-gevoelig aan een naar het surreële aanleunende
strategie om voorwerpen en/of objecten bij elkaar te
plaatsen/te monteren, waarin standaard-vaststellingen
talig kantelen in spraak-makende constellaties die onze
kijk op de werkelijkheid en realiteit re-configureren.
Vanuit het niets of via het eenvoudig manipuleren van
dingen zoals kroonkurken van bierflesjes of kroontjes
van champagneflessen en die in massa verspreiden in
een ruimte, zoals in de plaats-vullende installatie ‘Life
is a Beach’ (p. 18-19), weet de kunstenaar zogenaamde
installaties te creëren waarin de open verbeelding een
mogelijke uitkomst biedt voor onze honger naar decodering
en ons verlangen naar grip op en begrip van wat zich
rondom ons aanbiedt.
De artistieke productie van Frederik Van Simaey is wars
van modes of grillen en staat naast de kunstmarkt die
meer en meer gedirigeerd wordt door een kleine groep

Fully- fledged absence as the product of promising intentions

Concreet en Exemplarisch
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van een ventilator, wat exemplarisch kan alluderen op de
gezellig winterse dia-avonden van weleer ... Of neem een
meer recent werk, ‘Give me a Break’ (p. 18-19), met zand dat
zich in verschillende lijsten naast elkaar manifesteert als
één perfect doorlopende horizon-lijn, heerlijk resonerend
met dat andere werk, ‘Arrêtez de me Copier’
(p. 22-23), dat bestaat uit het omkeren van spiegels
waarvan de achterkant merkwaardig mooie monochroom
gedempte kleuren laat zien, ‘high’ minimal painting
waardig.

‘Il faut confronter des idées vagues
avec des images claires.’ (Jean-Luc Godard)
‘CARPE DIEM’ doet mij denken aan de reeks werken ‘Songs
held in Offices’ (2007-08) van het Britse collectief Art &

the culture of the museums, which is gradually melting
away. His art draws on non-aesthetic means and this
leads to art that exists close to life. The fact that the mass
media, as well as the mass production of consumer goods,
plays an inspiring role here can be seen immediately in the
oeuvre, as well as in the artist book ‘Pull Yourself Together’
(p. 27) in which Van Simaey shows extremely enticing
photos of iconic fashion models by means of montages
and deconstruction in black and white across double-page
spreads. At the heart of this magazine is the seductive look;
the look that is intended to tempt us to buy clothes that the
models recommend. The game of inversions and showing
objects inside out is a recurring feature of Van Simaey’s
work. In an artwork, packaging becomes the inside, or
else in ‘In Case of Emergency’ (p. 34-35), the familiar
gold-coloured emergency blankets are carefully framed
like a series of paintings with a bitter aesthetic-political
aftertaste. There is no plainly readable content, so the
artwork becomes a container in which the content is given
and becomes free movement.

Institutional & Joie de vivre
It is not a colourful spectacle; this simple edition in
cardboard and thread is a ‘thing’ that has been stripped of
all colour and glitter, which can be hung up anywhere and
yes, can even be worn as a festive necklace around the neck
of those who want to celebrate, perform and adhere to the
artist’s truth.
‘One must confront vague ideas
with clear images.’ (Jean-Luc Godard)
The phrase ‘CARPE DIEM’ reminds me of the series of
works called ‘Songs Held in Offices’ (2007-8) by the British
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Het is geen kleurrijk spektakel geworden; de eenvoudige
editie van karton en draad is een van alle kleur en glitter
ontdaan ‘ding’, dat tegelijk overal en waar ook kan worden
bevestigd en ja, zelfs als een feestelijke collier kan worden
gedragen rond de hals van diegenen die de waarheid van de
kunstenaar willen vieren, performen én aankleven.

Fully- fledged absence as the product of promising intentions

Institutioneel & Joie de vivre
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kapitaalkrachtige galeries die mondiaal 24/7 actief zijn en
de stilaan wegsmeltende museumcultuur overneemt. Zijn
kunst bedient zich van a-esthetische middelen en dat leidt
tot kunst die zich dicht bij het leven nestelt.
Dat de massamedia, naast de massaproductie van
consumptiegoederen, hierbij een rol van inspiratie
spelen is meteen afleesbaar in dit oeuvre, alsook in
het kunstenaarsboek ‘Pull Yourself Together’ (p. 27)
waarin Frederik Van Simaey in zwart-wit telkens per
dubbele pagina erg aanlokkelijke foto’s van iconische
mode-modellen afbeeldt via montages en de-constructie.
In dit magazine staat de blik van verleiding centraal;
de blik die ons moet verleiden kleding te kopen die de
modellen aanprijzen. Het spel van omkeringen en van het
binnenstebuiten tonen van objecten is een weerkerend
kenmerk in Frederik Van Simaeys werk. Verpakkingen
worden in een kunstwerk de binnenkant of worden ‘In Case
of Emergency’ (p. 34-35) – de goudkleurige nood-dekens –
keurig ingelijst als een reeks schilderijen met een wrange
esthetisch-politieke na-smaak. De direct afleesbare inhoud
is verdwenen zodat het kunstwerk een container wordt
waarin inhoud de vrije loop krijgt en wordt.

collective Art & Language. Garlands of cheerful and
light-coloured cardboard hang on a cord between poles
with fluorescent lamps mounted on them; art that tends
towards a party. Words are printed on the individual links,
somewhere between to be read and not to be read – a
striking, cheerful-critical work that alludes to everything of
value and substance, which today all too soon fades into a
fun thing or… fun artwork. The distant echo of this series of
works by Art & Language in the ‘CARPE DIEM’ festoon is no
more than an indirect hint concerning the conclusion that
good art usually circulates in like-minded conglomerates.
The worlds of an artist are fascinating when a hook (or a
barb) is able to thwart the linear reading of the artworks in
a disarming and meaningful way.
Frederik Van Simaey’s art manages to transfer the
objectivity of life into work that contains the promise that
art will become the amazing and above all poetic derivative,
ripe for the picking, of the life that is played out ‘among
ourselves’.
And then there is this:
‘Realism itself is restful
because it is not speculative.’ (Rudi Fuchs)
Luk Lambrecht
June 2017

15

Reflections on the work of Frederik Van Simaey

Luk Lambrecht
juni 2017
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‘Realisme zelf brengt rust
omdat het niet speculatief is.’ (Rudi Fuchs)
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Language. Slingers van vrolijk en lichtgekleurd karton
hangen aan een draad tussen palen waarop tl-lampen
zijn gemonteerd; kunst die naar een party neigt. Op de
afzonderlijke schakels staat tekst gedrukt, ergens tussen
te lezen en niet te lezen – een treffend vrolijk-kritisch werk
als een allusie op alles van waarde en inhoud, dat vandaag
al heel snel verwelkt tot een leuk ding of ... dito kunstwerk.
De verre echo van deze reeks werken van Art & Language
in de slinger ‘CARPE DIEM’ is niet meer dan een zijdelingse
hint aangaande de vaststelling dat goede kunst veelal in
gelijkgestemde agglomeraties cirkelt.
De werelden van een kunstenaar zijn fascinerend wanneer
een (weer)haakje de lineaire lectuur van de kunstwerken
op een ontwapenende en zin-volle manier weet te
dwarsbomen.
De kunst van Frederik Van Simaey weet de zakelijkheid van
het leven te transfereren in werk dat de belofte inhoudt dat
de kunst de plukrijpe, verwonderende en bovenal poëtische
afgeleide wordt van het leven dat zich afspeelt ‘onder ons’.
En ja, nog even dit:
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They Have the Watch but We Have the Time, 2012
c-type print op aluminium / c-type print mounted on aluminium
760 x 480 mm
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Icarus, 2017
podiumelement / stage element
100 x 200 x 60 cm
Give me a Break, 2017
boxkaders, zand / box frames, sand
variabele dimensies / variable dimensions

Voyage, Voyage, 2017
verschillende media / mixed media
variabele dimensies / variable dimensions
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Life is a Beach, 2017
metalen kroonkurken / metal bottle caps
variabele dimensies / variable dimensions
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Arrêtez de me Copier, 2012 - 2015
spiegels gedraaid in hun kaders / mirrors reversed in their frames
variabele dimensies / variable dimensions
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Taking a Break, 2017
1971 Volkswagen kever, gips / 1971 Volkswagen beetle, plaster
2420 x 4080 x 1500 mm
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Pull Yourself Together, 2015
kunstenaarsboek / artist book
200 x 255 mm, 68 p., Pony Press
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Pull Yourself Together, 2012-2017
modemagazines, lijm / fashion magazines, glue
variabele dimensies / variable dimensions
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In Case of Emergency, 2011
reddingsdekens, boxkaders / emergency blankets, box frames
variabele dimensies / variable dimensions
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CARPE DIEM, 2017
papieren slinger / paper banner
multiple, oplage van 100 + 50 ap / multiple, edition of 100 + 50 ap
930 x 100 mm

p. 5, 17, 22, 23, 27 - 37
beelden/ images
Frederik Van Simaey
p. 2, 3, 18, 19, 21, 24, 41, 41
uit de tentoonstelling NOTHINGCOMPARESTOYOU met Manor Grunewald
from the exhibition NOTHINGCOMPARESTOYOU with Manor Grunewald
De Garage Mechelen, juni - augustus 2017 / June - August 2017
beelden/ images
Alexander Saenen
p. 34, 35
uit de solotentoonstelling Hiding in Plain Sight
from the solo exhibition Hiding in Plain Sight
P/////AKT Amsterdam, december 2010 - januari 2011 / December 2010 - January 2011
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