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West Den Haag presenteert met trots het werk van Denicolai & Provoost op Art Rotterdam. 
 
Als multidisciplinaire kunstenaars, werken Denicolai en Provoost met verschillende media zoals animatie, 
objecten en installaties. Centraal thema in hun werk is het spelen met bestaande modellen — zoals het 
sociale en economische systeem — door een draai te geven aan de gangbare perceptie van dingen. Hiervoor 
halen ze de kunst weg uit zijn conventionele plek en gaan ermee aan de slag binnen openbare ruimten, zoals 
op vismarkten en stadspleinen, en door middel van sociale media en openbare instellingen; ze breiden 
daarmee hun werkgebied uit naar het dagelijks leven. Dit was te zien in hun recente tentoonstelling ‘MORE’ in 
West, maar ook in de manier waarop ze het platform benaderen dat hun door de beurs geboden wordt. 
 
Tijdens Art Rotterdam presenteert West ‘De Maritieme Geschiedenis van Nederland’ van Denicolai and 
Provoost, bestaande uit achttien modelschepen in westerse stijl en een catalogus. Het werk is tot stand 
gekomen dankzij een vruchtbare samenwerking met inwoners van Den Haag. De schepen zijn afkomstig van 
de vensterbanken van privéwoningen en ontwortelen de gevestigde presentatieorde van een kunstbeurs. 
Voorbijgangers of bezoekers van de huizen van de scheepseigenaren worden begroet door een affiche met 
excuses voor het ontbrekende object. 
Samen met de scheepsmodellen wordt tijdens Art Rotterdam een catalogus gepresenteerd met anekdotes 
over en de geschiedenis van elk schip. Deze catalogus vermeldt eveneens de adressen van de eigenaars van 
de schepen en wordt zo dus beschouwd als een gids voor een tentoonstelling in de stad. Want na afsluiting 
van de beurs keren de schepen terug naar huis om zo een even permanente als fragiele tentoonstelling te 
vormen in de stad Den Haag. 
 
Simona Denicolai (1972, Milaan) en Ivo Provoost (1974, Diksmuide) wonen en werken in Brussel. Ze hebben 
eerder tentoonstellingen gehad in vele instituten en galeries over de hele wereld, zoals NICC vitrine, Brussel, 
(SIC), Brussel; Kunstenfestivaldesarts, Brussel; Institut d’art contemporain, Villeurbanne; Casino, Luxemburg; 
Castlefield Gallery, Manchester; TRACK, Gent; en West Den Haag. 
 
Voor persfoto’s en meer informatie kunt u contact opnemen met M.J. Sondeijker: marie-jose@westdenhaag.nl 
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