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“
JÁ NÃO SOU O QUE ERA:

DEVO SER O QUE ME TORNEI

“

COCO CHANEL



BRICE MOUNIER
Sobre

“Quando somos crianças, antes de 

aprendermos a falar, a primeira coisa 

que observamos são as cores, as formas 

e as matérias.” Brice.

Arte, esta poderosa forma silenciosa  de 

expressão, encaixa-se perfeitamente 

com a natureza humilde de Brice.

Toda a sua obra, baseia-se em memórias 

e nos sentimentos que elas provocam.

Ele despediu-se de um fundo de 

investimento em 2010, durante essa 

fase de transição, sentiu a necessidade 

que precisava de começar a pintar 

novamente e de tentar novos tipos de 

pintura. Foi assim que começou a pintar 

em acrílico.

O seu objetivo, é tentar transcender 

as cores, através de formas e matérias 

e ao mesmo tempo, sempre tentando 

corresponder às emoções que produz, 

mas também incluindo referências 

diferentes, tais como a arte pop. 

As cores fortes nas suas fotos, fazem 

alusão ao mundo de papel dos desenhos 

animados da DC comics e da Marvel.

BRICE MOUNIER
About

“As a child, before we begin to talk, we 

observe colours, shapes and matter.” 

Brice.

Art, this soundless expression form fits 

perfectly with Brice’s humble nature.

His work is based on memories and 

triggered feelings. 

He resigned from his work at an 

investments funds company in 2010, 

during that transitional phase, he felt 

the need to paint again seeking new 

forms of painting. That was when he 

started to paint with acrylic. 

His main goal is to try and go beyond 

colours, by using shapes and matters 

while attempting to tune with his 

feelings, but also by using various 

references, such as pop art.  

The strong colours in his photos allude 

to DC and Marvel Comics.



A essência da sua obra são as suas 

memórias. Cada conjunto que ele 

produz, vem de uma desmaterialização 

das suas memórias e tem como objetivo 

transmitir uma nova interpretação 

gráfica.

A pintura sempre orientou Brice, 

deixando-lhe uma marca permanente 

na sua vida. Ele simboliza isso, deixando 

sempre uma impressão digital em cada 

uma das suas pinturas.

“Eu sempre tento fazer o que eu 

não sei, e é assim como eu espero 

aprender a fazer“

 

Pablo Picasso

The essence of his work are his 

memories. Each set derives from the 

dematerialization of his memories 

and aims to build a new graphical 

interpretation. 

Painting as always guided Brice, leaving 

a permanent mark on his life. He 

symbolizes this by leaving a personal 

imprint on each of his paintings’. 

“I am always doing that which I cannot 

do, in order that I may learn how to do 

it”

 
Pablo Picasso BRICE MOUNIER
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Big Dady - Picasso

40x40cm (LxA)

Acrílico e Resina 

2016/17

Crazy Dali

70x70cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Brain

240x120cm (LxA)

Acrílico e Resina

2017



Bubble Einstein Pink

40x40cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

Bubble Einstein

40x40cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Bubble Einstein Pourpre

70x70cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Sem Título

32x50cm (LxA)

Técnica Mista sobre Papel

2015

Barbie Botox

13,5x20x15,5cm (LxAxP)

Acrílico e Resina

2016/17



Inside - Blue Lagoon

150x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Inside - Deeper Underground

150x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Inside Solaris

80x80cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

Inside - First

100x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



La Marianne Guidant  Charlie

70x70cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

La Jaconde Pixel

70x70cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Sem Título

40x55cm (LxA)

Técnica Mista sobre Papel

2015

Venus

77x45x35cm (LxAxP)

Acrílico e Resina

2016/17



When Pig Fly

70x70cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

Einstein Triangle

40x40cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Square - Green Lemon 2

100x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

Square - Pink Lady

100x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Square - Sweet Kiss

100x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

Square - X-Ray

100x100cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



Square - K

80x80cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17

Square - Andy

80x80cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



BRICE MOUNIER
BIOGRAFIA

Square - Green Lemon

80x80cm (LxA)

Acrílico e Resina

2016/17



BIOGRAFIA

“No início…”

Ele está em casa, sobre os telhados, tão perto, 

mas ao mesmo tempo longe do tumulto dos 

homens, escondido no seu ateliê entre mundos 

emocionantes onde as telas, os pigmentos 

coloridos, as camadas e as resinas se encontram 

numa dança de fios numa estimulante 

coreografia.

Interessado nesse campo, Brice Mounier usa a 

pintura como a sua principal forma de expressão. 

Além disso o avô de Brice era um artista: mas 

também um motorista, esta figura extravagante 

que Brice admirava enquanto estava sentado na  

sua oficina,  e o seu avô dava vida à sua arte.

É por isso que Brice naturalmente está voltando 

para a arte, especificamente a pintura.

Durante anos, a pintura provou ser essencial para 

ele, como um alter ego; Um lugar onde o artista 

está cheio de liberdade, um lugar onde tudo é 

possível, como não há barreiras sociais nada o 

pode parar na sua liberdade de expressão.

A ideia principal na arte de Brice é transcender as 

cores em formas e assuntos.

A Sua arte baseia-se em arte abstracta e figurativa 

com  cores, que combinadas entre si, acabam 

com o aspecto minimalista.

Assim, todas as obras de arte, de Brice, 

estão ligadas, contando-nos uma história. É 

definitivamente a sua história; São basicamente 

todas as suas memórias de infância, vistas hoje. 

Passando por todas as fases de um universo 

onde ele cresceu.

Obviamente, cada uma das suas obras de 

arte têm um significado. Vêm de emoções, de 

pessoas, de artistas, uma área, simplesmente

BIOGRAPHY

“At the beginning…”

He is home, over the rooftop, so close and at 

the same time so far from the crowds of men, 

hidden in his studio between compelling 

worlds where the canvas, colour pigments, 

layers and resins meet in an exhilarating 

choreography in a dance of threads. 

Very eager in this filed, Brice Mounier uses 

painting as his main form of expression. Also, 

Brice’s grandfather was an artist: but also 

a driver, an extravagant person that Brice 

admired while sitting at his studio while his 

grandfather gave life to his art. 

This is why Brice turned to art, specifically 

painting. 

For years painting proved to be essential to 

him, as an alter ego; A place where the artist 

is complete with freedom, a place where 

anything is possible as there are no social 

barriers to block his freedom of expression. 

Brice’s key idea is to go beyond colour, shape 

and matter. 

Is art is abstract and figurative with combining 

colours that result in a minimalist detail.

Therefore, all of Brice’s works’ are connected 

as if they’re telling us a story. Definitely his 

story; basically all his childhood memories, 

uncovered, all the way through every phase of 

the universe where he grew up. 

Naturally, all his work has a meaning. It comes 

from emotions, people, artists or places and 

feelings. All this references are stored in our 



de sentimentos. Todas essas referências ficam 

na nossa mente e referem-se às nossas próprias 

emoções.

A arte de Brice Mounier, é um projeto vivo numa 

imperfeita estética.

O seu trabalho libertou-se da ideia de beleza 

estereotipada, vinculada a cores com os seus 

sentimentos, bem como suas referências 

artísticas. Para se inspirar, Brice procura e 

coleciona documentos e fotos. O seu universo 

colorido veio de um campo elétrico como a 

Arte Pop, a Marvel/DC Comics, mas também da 

cultura e de filmes.

“Viver a arte como uma exaltação de significados”

Pintar, é uma poderosa forma silenciosa de 

expressão, encaixam-se perfeitamente com 

a  modéstia de Brice. A Tinta usada serve como 

uma  ferramenta e uma matéria como uma musa 

e uma missiva.

Cada série dos seus trabalhos, nasce de uma 

desmaterialização da vida atribulada, a fim de 

dar à sua vida uma palestra gráfica - com o verniz 

a ser  uma segunda pele.

Brice Mounier gosta de estar em contacto com 

a matéria. Como artista e com uma enorme 

sensibilidade, ele decidiu colocar a sua impressão 

digital em cada uma das suas obras de arte, como 

uma assinatura.

Como uma imagem de fundo, o seu objetivo é 

interligar-se com a matéria da sua obra.

Eugène DELACROIX’ descreveu a opinião de Brice 

Mounier na pintura. Ele escreveu:  “a pintura 

detesta-me, usando mil maneiras de incomodar-

me, como uma amante gostaria de ser.”

GALLERIES & EXHIBITIONS

INNÉ’ART GALLERY - TRAVELING EXHIBITIONS

Since August 2016 - Museum of Dalian

Exhibitions Gallery in Shanghai & Beijing

April 2017 - Contemporary Art Biennales - 

Les Chromalies, Organized by the Lions Club 

Dauphin - Valence

December 2017 - Metz: Christmas market - 

Ephemeral exhibition of works via giant screens.

February 2016 to January 2017 - Colorfi eld 

Gallery Brussels.

November 2014 to January 2017 - Colorfi eld 

Gallery Paris

Exhibitions and performances on the various 

French and European shows 2015: GMAC et 

Foire de Paris; Toronto Love Art Fair; Aff ordable 

Art Fair Milan; Aff ordable Art Fair Londres; Art3f 

Metz; Lille Art Up; Aff ordable Art Fair Bruxelles

Luxexpo Luxembourg: Art3f Paris; Art3G 

Bordeaux; Art3f Nice; AAF Amsterdam; GMAC 

Bastille; Art3f Mulhouse; AAF Hambourg; St-Art 

Strasbourg; Art 3F Toulouse.

November 2014 - Auction for the benefi t of “The 

Order of Malta” - Lyon

February 2014 to October 2014  Gallery Monsieur

May 2014 to October 2014  - Gallery Petitjean

December 2013 to April 2014  Galerie Marie-

Christine Grulier

April 2013 - Contemporary Art Biennales - Les 

Chromalies Organized by the Lions Club Dauphin

April to October 2013  - Velvet Gallery -  Paris

September 2012 to June 2013 - Gallery Sandrine 

Fallet - Paris

April to June 2012 -  Gallery JPB Art Gallery - 

Saint Tropez

May 2012  - Auction sale for the benefi t of the 

association SOS Gazelle. Sale by Maître Cornette 

de Saint Cyr.

March to June 2012 - Galerie Grudzien - Valence

mind and relate to our own emotions. 

Brice Mounier’s art is a live project in a flawed 

aesthetics. 

His work escaped from the stereotyped idea of 

beauty, linked to colours and feelings, and the 

artist’s artistic references. For inspiration, Brice 

pursuits and collects documents and photos. 

His colourful universe comes from an electric 

domain such as Pop Art, Marvel/DC Comics, 

and also culture and the films. 

“To live art as an exaltation of senses”

Painting is a powerful soundless expression 

form, fitting perfectly with Brice’s honesty. The 

paint used as tool and matter as a muse and 

correspondence. 

Each of his works derive from the 

dematerialization of his turbulent life 

presenting a graphical presentation of his life 

– lacquer as a second skin. 

Brice Mounier likes to come in contact with 

matter. As an artist and given is greater 

sensitivity, he decide to imprint all his works, 

as his signature. 

Like a background image he aims to connect 

with the matter on his work. 

Eugène DELACROIX’ described Brice Mounier’s 

opinion on painting. He wrote:  “painting hates 

me, it uses a thousand approaches to bother 

me, like a lover would.” 
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