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Regels als richtsnoer
Kaders stellen. Het speelveld bepalen. Heldere afspraken
maken. Overtreders aanspreken op hun gedrag en
handelwijze, of erger nog: hen beboeten wegens
spelbederf. Dat klinkt nogal streng en formeel en wordt
dus meestal als vervelend ervaren. Maar toch: samen
spelen is vooral leuk als iedereen de spelregels kent en
zich daaraan houdt. Regels scheppen duidelijkheid en
voorkomen dat in het heetst van de strijd alles compleet
uit de hand loopt. Maar veel belangrijker: als het goed
is, verhogen ze de spelvreugde. In tegenstelling tot wat
vaak gedacht wordt hoeven vaste afspraken en regels
niet belemmerend te werken voor het plezier en het
creatieve proces. Het zoeken van de grenzen van het
spel en het speelveld, op creatieve wijze omgaan met
gegeven beperkingen, pogingen om het maximale
rendement te halen uit jezelf en uit het spel, dat zijn
zaken waar de Toyisten alles van af weten. Sterker nog:
ze doen niet anders.
Toyisten? Wie zijn dat? Het woord Toyisme laat zich
lastig vertalen. Letterlijk vertaald betekent de eerste
lettergreep: speelgoed. En het achtervoegsel -isme
refereert aan brede bewegingen of stromingen
die zowel in de kunstwereld als in religies bestaan.
Impressionisme en expressionisme, surrealisme, tachisme,
boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme en confucianisme.
Ook politieke verschijnselen, karaktereigenschappen
of maatschappelijke fenomenen die breed gedragen
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worden of in ruime mate voorkomen worden soms
verheven tot de status van een -isme. Simplisme is
daar een sterk voorbeeld van. Maar ook begrippen als
protectionisme, dualisme, futurisme en centralisme
zijn ingeburgerd.
Omdat Toyisme gedragen en uitgedragen wordt door
een collectief van internationaal opererende kunstenaars,
ligt het voor de hand hier een kunststroming in te
zien. Strikt genomen is dat juist. Maar wie zich wat
meer verdiept in de beweging en niet alleen kijkt naar
de kunstuitingen maar ook naar de organisatievorm
en de wijze waarop het gelegenheidscollectief zich
manifesteert, ontdekt al snel dat binnen het Toyisme
ook elementen voorkomen die doen denken aan een
heterogeen groepje wereldverbeteraars dat de potentie
van een maatschappelijke beweging in zich draagt.
Doordat ze zich omringen met vaste rituelen die zijn
vastgelegd in een geheim manifest is het zelfs verleidelijk
om aan het Toyisme religieuze dimensies toe te schrijven,
maar dat blijkt bij nader inzien toch te ver te gaan,
tenzij kunst in het algemeen als een soort religie
wordt opgevat.
Van 1992 tot 1999 maken de Toyisten kunst volgens
strenge regels. Daarna is het manifest herschreven en
zijn de regels losgelaten om meer ruimte te bieden aan
vrije interpretatie. Dat is een goede garantie voor de

eigen identiteit en herkenbaarheid van hun werk. Het
impliceert echter niet dat alle kunst die zij produceren
gelijkvormig en dus saai is. Integendeel. Het speelveld
is ruim en wordt nog dagelijks uitgebreid met nieuwe
opties, uitingsvormen en toepassingen. Het is met
Toyisme als met voetbal. De regels zijn helder. What you
see, is what you get. Iedereen weet hoe het spelletje
gespeeld moet worden en toch lopen de stadions keer
op keer vol met duizenden mensen die zich graag laten
verrassen door flitsende acties, doordacht samenspel,
creatieve balbehandeling, teamgeest, de kracht van
het collectief en individuele hoogstandjes. Zelfs over
de uiterlijke herkenbaarheid van de club is nagedacht.
Wat het clubshirt betekent voor de voetballers, is het
masker voor de Toyisten. Herkenbaarheid is voor hen
een geheimzinnig en paradoxaal gegeven. Overal waar
ze in de openbaarheid optreden zijn de Toyisten van
andere mensen te onderscheiden door het masker dat
hun Toyistenstatus bevestigt en tegelijk hun anonimiteit
waarborgt, maar de sporen die zij nalaten in hun
werk verraden onmiddellijk dat ze Toyisten zijn. Het
statement is glashelder: niet het individu telt, maar het
collectief. Toyisten willen beoordeeld worden op de
oorspronkelijkheid en authenticiteit van hun werk en op
het gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt. Dat is
universeel en tijdloos en daarbij past niet de kortstondige
roem van de eenling. Het is als met ware clubliefde die
voorschrijft: scoren doen ze met z’n allen! (wvdb)

Guided by Rules
Establish the framework. Determine the playing field.
Come to clear agreements. Address offenders for their
behaviour and course of action, or even worse: punish
them for unsporting conduct. This all sounds pretty
severe and formal and is therefore mostly seen as a
nuisance. But still: playing together is fun, particularly if
those who take part know and obey the rules. Rules are
made for clarity and prevent things from getting out of
hand in the heat of the moment. But more importantly:
they can increase the enjoyment. In contrast to what
is often believed, agreements and strict rules need not
interfere with the pleasure or the creative process.
Drawing the lines during the game and knowing the
boundaries of the playing field, handling restrictions
creatively and attempting to obtain the maximum out of
yourself and the game, those are things that Toyists know
all about. Actually, that’s what it’s all about for them.
Toyists? Who are they? The word Toyism is not very
easy to explain. The first syllable is clear in itself, but
it’s the second one that needs some explanation. The
suffix ‘ism’ refers to motion or movements that exist in
both the world of art and religion. Impressionism and
expressionism, surrealism, Tachism, Buddhism, Hinduism,
Taoism en Confucianism. Also political phenomena,
character traits or any other social phenomenon,
those that are supported by many or even appear to
a great degree, are sometimes lifted to the state of

an –ism. Simplism is a nice example. But also ideas like
protectionism, dualism, futurism and centralism are
commonly accepted.
Toyism is carried out by a collective of artists that
operates internationally, so it is obvious that it can be
seen as an art movement. Strictly speaking this is correct.
Any person that is not only interested in a movement
that simply spreads pieces of art but also pays some
attention to the form of organisation and the way this
group of artists manifests itself will soon discover that
Toyism contains some elements that make people tend
to think of them as being a heterogeneous group of
do-gooders having the potential of a social movement.
Because they are guided by rituals and rules as part of a
secret manifesto, one can be tempted to even attribute
religious dimensions to Toyism - but when you take a
closer look, that seems rather exaggerated, unless art in
general should be perceived as a religion.
From 1992 until 1999 the Toyists were producing art by
following strict rules. After that period the manifesto
was rewritten, and some guidelines were relaxed in
order to offer more freedom for free interpretation. This
guaranteed that their work would get a genuine identity
and become more recognisable. What this does not imply
is that the art they produce had become similar and
boring. On the contrary, the playing field is enormous

and expanded daily with new options, expressions and
applications. Toyism is like soccer. The rules are clear.
What you see, is what you get. Everybody knows how
to play the game and yet stadiums are filled again and
again with thousands of people that like to be surprised
by dazzling actions, well-planned tactics, creative ball
handling, team spirit, collective strength and individual
tours de force. Even the club’s identify is considered.
What a club shirt means to a soccer player is what a
mask is for a Toyist. For them being recognisable is a
somewhat mysterious and paradoxical thing. Wherever
they appear in public, the Toyists are recognisable by
their mask that confirm their Toyist state and at the same
time guarantees their anonymity, although the traces
that they leave behind in their art work immediately
betray the fact that they are Toyists. The statement is
crystal-clear: it is not the individual that counts, but
the collective. Toyists like to be judged upon originality
and authenticity of their work and also on the range of
thought on which it underlies. All this is universal and
ageless with no room for short-lived glory of the loner.
It can be compared with true love for a sports team:
together they score! (wvdb)
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Ontsnapping van computerspinnen
Dejo | Acryl op papier
Private collectie
1990 | 50 x 70 cm
Escape of Computer Spiders
Dejo | Acrylic on canvas
Private collection
1990 | 20 x 27 inch
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De naam Toyisme ontstond in 1990 toen Dejo een grafisch
werk maakte met de titel ‘Ontsnapping van computerspinnen’.
Dit grafische werk bestaat uit een spel van krachtige lijnen
die samensmelten tot vlakken die enerzijds op zich zelf staan
en anderzijds tot geheel nieuwe vormen leiden. Een speelse
vertoning van kleuren en de combinatie van figuratieve en
abstracte vormen dwingt de kijker tot een zoektocht in het
lijnen- en kleurenspel. Grote computers veranderen in spinnen
en zijn op zoek naar de werkelijkheid. Maar eenmaal in
de realiteit komen ze erachter dat er voor computers geen
werkelijkheid bestaat. Het was dit werk en later meerdere
soortgelijke werken die aan de wieg stonden van de stijl
Toyisme begin jaren negentig.

The name Toyism was created in 1990 when Dejo made a graphic
composition with the title ‘Escape of the Computer Spiders’.This
graphic work consists of a powerful play of lines that merge into
areas which on the one hand are standalone but on the other
hand lead to entirely new forms. A playful display of colours
and the combination of figurative and abstract forms forces the
viewer to embark on a quest within the labyrinth of lines and
colours. Large computers transform into spiders and are in search
of reality. But once in reality they find out that no reality exists
for computers. This and several similar works that followed were
the origin of the Toyism style in the early nineties.

1990

Computerangst
Dejo | Acryl op linnen
1992 | 70 x 90 cm
Computer Anxiety
Dejo | Acrylic on canvas
19XX | 27 x 35 inch

Het allereerste officiële schilderij in de stijl Toyisme.
Computers in begin jaren 90 waren langzaam en log. Ze
deden je eerder denken aan een harig wezen dan aan een
gebruiksvriendelijk object.
The very first official painting in Toyism style. Computers in the
early 1990s were slow and awkward. They looked more like hairy
creatures than user-friendly objects.

1992
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De infiltrant in computerland
Dejo | Acryl op linnen
1992 | 100 x 120 cm
The Infiltrator in Computer Land
Dejo | Acrylic on canvas
1992 | 40 x 47 inch
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1992

A

B

C

D
A Leeuwenplaneet
Blaak | Acryl op linnen
1993 | 80 x 80 cm
Planet of Lions
Blaak | Acrylic on canvas
1993 | 32 x 32 inch

B Groeten uit Holland
Blaak | Acryl op linnen
1993 | 120 x 150 cm
Greetings from Holland
Blaak | Acrylic on canvas
1993 | 47 x 59 inch

1993

C Computers in de prehistorie
Dejo | Acryl op linnen
1993 | 120 x 150 cm
Prehistoric computers
Dejo | Acrylic on canvas
1993 | 47 x 59 inch

D Spookmissie
Dejo | Acryl op linnen
1993 | 100 x 100 cm
Ghost Mission
Dejo | Acrylic on canvas
1993 | 40 x 40 inch
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Koersvast
In augustus 1993 maakte ik voor het eerst kennis
met de toenmalige Toyisten. In opdracht van de
Geassocieerde Persdienst (GPD-kranten) interviewde ik
de drie grondleggers van de beweging naar aanleiding
van een tentoonstelling in Meppel. In dat interview
verduidelijkte Dejo dat de 25 grondregels van het
manifest van het Toyisme streng waren. Met Blaak en
de Duitse kunstenaar Leth opereerde Dejo destijds
vanuit zijn galerie in Emmen. De Toyisten van het eerste
uur begonnen hun samenwerkingsverband in 1992 en
hadden aanvankelijk niet de ambitie om te groeien.
Erkenning van het werk en gedachtegoed van de
Toyisten in het officiële kunstcircuit werd destijds door
Dejo als een belangrijk streven genoemd. Wel gaf de
inspirator die nog steeds als epicentrum van de beweging
fungeert, toen al aan er geen moeite mee te hebben als
andere kunstenaars zouden aanhaken en de stijl van de
Toyisten zouden kopiëren, zolang dat maar niet onder
de vlag van het Toyisme zou gebeuren. Het gekoesterde
gedachtegoed was geestelijk eigendom van genoemd
driemanschap en dat moest het ook blijven.
In het interview van 1993 gaf Dejo nadrukkelijk aan dat
elk kunstwerk met het officiële stempel van goedkeuring
van de Toyisten, getoetst is aan het manifest.
‘Wanneer regels met betrekking tot vorm, stijl, inhoud,
materiaalgebruik en kleurmenging worden overtreden,
wordt het kunstwerk afgekeurd,’ benadrukte Dejo in
1993. ‘Wij ervaren de strakke regels niet als een keurslijf.
De vrijheid van handelen die spreekwoordelijk is voor
het kunstenaarschap, is niet in het geding. Wij láten
ons geen stempel opdrukken, maar hebben onszelf een
stempel opgedrukt. Het manifest wordt door ons niet als
een dwangbuis ervaren. De beperkende regels dwingen
ons juist om naar alternatieven en andere creatieve
oplossingen te zoeken om ons doel te bereiken.’
In 1993 liet Dejo geen misverstanden bestaan over zijn
ambities en de intenties van de Toyisten. Hij legde de
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lat hoog: ‘We willen op den duur in kunstboeken en
encyclopedieën staan als een belangrijke vernieuwende
beweging in de kunstgeschiedenis. We hebben ons
inmiddels gepresenteerd tijdens de Holland Art Fair
en deden op typisch Amerikaanse manier mee aan de
selectie voor een belangwekkende tentoonstelling in
New York. Ook tijdens de openingstentoonstelling van
een nieuw Duits museum in de buurt van Nordhorn
zal het Toyisme centraal staan. We geloven keihard
in onszelf.’
Bijna 20 jaar later spreek ik Dejo opnieuw. Er is veel
gebeurd. Veel veranderd. Maar hij fungeert nog steeds
als spil van het Toyisme. De ontwikkelingen binnen
de beweging hebben de afgelopen twee decennia
verrassende wendingen genomen. Toch kan het Toyisme
in hoofdlijnen nog steeds als een koersvaste stroming
omschreven worden. Na een paar diepe dalen en zware
inzinkingen ligt het Toyisme anno 2012 zelfs weer
volledig op ramkoers. Dejo is nog steeds de kurk waar
de beweging op drijft. Die afhankelijkheid van één
inspirator blijft de achilleshiel van de beweging, maar
Dejo geeft aan dat aan verbreding van het draagvlak
hard wordt gewerkt. Zelf is hij honderd procent Toyist,
maar dat is geen spijkerharde eis of voorwaarde voor
anderen. Van huidige en toekomstige Toyisten wordt
niet verwacht dat ze zich volledig ondergeschikt maken
aan de beweging. Ze zijn vrij om onder hun eigen naam
kunst te maken die niet onder de vlag van het Toyisme
valt. Al het werk dat zij signeren met de schuilnaam
die zij als Toyist hebben gekozen, moet echter
voldoen aan de eisen en condities die in het manifest
geformuleerd zijn.
Medio 2012 bestaat de beweging uit 20 kunstenaars. Hun
pseudoniemen beginnen met een letter uit het alfabet
die aan hen wordt toegekend. Geen enkel pseudoniem
mag met dezelfde letter beginnen. Dit betekent dat
het maximum aantal Toyisten 26 is. Het eenmalig

gebruik van de 26 letters is tevens een knipoog naar
het getal 13 (26 = 2 x 13) dat een bijzondere betekenis
bezit binnen de stroming. In 2012 geldt nog steeds het
credo dat kunst gelijk staat aan maximale vrijheid en
dat die vrijheid ook inhoudt dat kunstenaars zich als
groep vrijwillig onderwerpen aan het dictaat van een
manifest. Dejo verklaart deze werkwijze vanuit een
diepgeworteld idealisme en een sterke behoefte om te
reageren op de leefomgeving. Zelf functioneert hij nog
steeds als bezieler, als spin in het web, als de steen die
kringen in de vijver veroorzaakt. Kunstenaarschap is voor
hem meer dan een creatief proces. Organisatietalent,
koopmansgeest en zakelijk inzicht zijn onmisbare
eigenschappen die bijdragen aan het opstuwen van het
Toyisme tot een (kunst)factor van belang. Dejo verenigt
die eigenschappen en combineert ze met gedrevenheid,
enthousiasme en hartstocht. Dat maakt hem tot de
gedroomde woordvoerder van de beweging.
In 2012 is het Toyisme weer helemaal terug. In 1999
viel de groep uiteen. Twee leden van het eerste uur
verlieten de groep en Dejo maakte een wereldreis om
de geest vrij te maken en zich te heroriënteren op zijn
persoonlijke toekomst en die van het Toyisme. De reis
opende zijn ogen voor de wereldwijde mogelijkheden
van het Toyisme. In andere werelddelen en culturen
ontdekte hij ingrediënten en grondstoffen, opvattingen
en werkwijzen, visies en ideeën die de internationale
potentie en het multiculturele draagvlak van de
beweging onderstreepten. De reis door verschillende
landen en continenten opende zijn ogen. De wetenschap
dat hij op basis van bestaande structuren maar wel met
de nodige aanpassingen het Nederlandse Toyisme kon
omvormen tot een wereldwijd ‘Toyism’ was geboren.
Dankzij de nieuwe media en de digitale snelweg zijn
globalisering en mondialisering geen loze kreten meer.
Ze vormen de basis voor een nieuwe strategie. Met nieuw
elan keert Dejo terug naar Emmen, waar hij begint met
het opbouwen van een internationale beweging. (wvdb)

Steady Course
In August 1993 I first met the group of Toyists of that
time. I interviewed the three founders of the movement
by order of the Associated Press Service (APS newspapers) after they had done an art exhibition in Meppel.
During that interview Dejo explained that the 25 basic
principles of the manifesto were very strict. In that period
Dejo worked with Blaak and the German artist Leth
out of his art gallery in Emmen. The first Toyists started
working together in 1992 and in the beginning they
had no real ambition for growth. Their first important
pursuit, according to Dejo, was to gain recognition and
acceptance of their range of thought in the official art
world. Back then the personified epicentre of the Toyism
movement, which Dejo still is, already stated that other
artists could follow the movement and copy their style as
long as their work would not be labelled as Toyism. The
cultivated range of thought was a mental property of
the previously mentioned triumvirate and needed to stay
that way.
During that same interview, Dejo stated explicitly that
every piece of art having the official mark of approval by
the Toyists was held against the manifesto. ‘As soon as
the rules regarding form, style, content, use of material
and mixture of colours are broken, the piece of art
will be rejected’, Dejo emphasised back in 1993. ‘We
do not experience the strict rules as a compulsion. The
freedom of action which is proverbial for artists is not
at issue. Others don’t put a stamp upon us, but we are
leaving our own mark instead. The manifesto for us is
never experienced as a straitjacket. On the contrary, the
restricted rules force us to find alternatives and other
creative solutions in order to reach our objective.’
In 1993 there was no misunderstanding regarding the
Toyists’ ambitions and intentions according to Dejo. He
expected a lot: ‘In the end we want to be mentioned in
art books and encyclopaedia as an important renovating
movement in the history of art. We have already

presented our work during the Holland Art Fair and
we have participated in the selection for an interesting
exhibition in New York in a typical American way. Toyism
will also be an important issue during the opening
exhibition of a new German museum near Nordhorn. We
definitely believe in ourselves.’
Almost twenty years pass by before I speak to Dejo
again. A lot has happened. A lot has changed. But he is
still the key figure of Toyism. Developments within the
movement have lead to surprising changes during the
last two decades. Nevertheless, Toyism can still be mainly
described as a movement that is on a steady course.
After surviving a few dips and heavy breakdowns, Toyism
is completely back on track in 2012. The movement
still rests on Dejo acting as its personified cork. Being
dependent on only one source of inspiration is the
Achilles heel of the movement, but Dejo mentions that
widening the basis is worked on constantly. He himself
is one hundred percent Toyist, but that is no demand
or precondition for the others. It is not expected from
contemporary and future Toyists to completely dedicate
themselves to the movement. They are free to produce
their own art and present it individually alongside
the pieces of art they make under the flag of Toyism.
However, every piece of art that they produce and sign
with their Toyism pseudonym – the pen name they have
chosen themselves – needs to comply to the rules and
conditions as stated in the manifesto.
In 2012 the movement contains 20 artists. Their
pseudonyms start with a chosen character of the
alphabet. Re-use of the same character is not allowed,
unless it becomes available because another artist has left
the movement. This means that the maximum number of
Toyists is 26. Using the 26 characters only once can also be
seen as a nod to the number 13 (26 = 2 x 13) which has a
special meaning within the movement. In 2012 the credo
still applies; art stands for maximum freedom and within

that freedom the artists voluntarily submit themselves to
the guidelines as stated in the manifesto. Dejo accounts
for this method of working based on a deeply rooted
idealism and a strong need to react on the community.
He himself still functions as the animator, the spider in
the web, the stone that causes the ripples in the pond.
Being an artist is for him more than a creative process.
A talent for management, commercial spirit and being
pragmatic are indispensable qualities that contribute
to drive Toyism to an important (art)factor. He unites
these qualities and combines them with enthusiasm and
passion. All this makes Dejo the perfect spokesman for
the movement.
In 2012 Toyism is more alive than ever. Back in 1999 the
group fell apart. Two members quit and Dejo decided
to begin a world trip in order to clear his mind and
concentrate on his personal future and the future of
Toyism. The journey was an eye-opener leading to
global possibilities of Toyism. Travelling through other
parts of the world made him discover ingredients and
components, notions and working-methods, visions and
ideas that would underline the movement and give it
an international potency and multicultural support.
Travelling through different countries and continents
opened his eyes. Suddenly he came to realise that by
simply adjusting the existing structure he could transform
the Dutch ‘Toyisme’, and worldwide ‘Toyism’ was born.
Thanks to new media and the information superhighway
it was only a small step towards globalisation. They
form the basis for a new strategy. Dejo returned to the
Netherlands with new élan. From the city of Emmen he
starts to construct an international movement. (wvdb)
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De vier jaargetijden van Vivaldi
Dejo/Blaak | Acryl op linnen
1999 | 120 x 150 cm
The Four Seasons of Vivaldi
Dejo/Blaak | Acrylic on canvas
1999 | 47 x 59 inch
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1999

Engels Drop
Dejo/Blaak | Acryl op linnen
2000 | 120 x 150 cm
Candy Doll
Dejo/Blaak | Acrylic on canvas
2000 | 47 x 59 inch

2000
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Het Manifest
Het manifest is nog steeds de moeder van het Toyisme
en de kunstwerken zijn haar kinderen. Hun DNA
matcht voor de volle honderd procent met dat van het
manifest ‘Moeder’. In een gesprek dat ik in 1993 met
hem had, vertelde Dejo dat één van de grondregels
van het Toyisme is dat uitsluitend het gebruik van rood,
geel en blauw en mengingen van die drie kleuren
zijn toegestaan. Andere clausules die in het manifest
zijn vastgelegd hebben eveneens betrekking op het
kleurgebruik, maar ook de beeldelementen, die een
sterke relatie hebben met speelgoed, liggen gedeeltelijk
vast. In 1993 was het handelsmerk van Dejo de
spelcomputer, terwijl Blaak zijn werk destijds signeerde
met een spaceshuttle. Voor Leth was de teddybeer het
vaste symbool.
‘Met het gebruik van vaste symbolen sluiten we aan bij
de tijdgeest,’ legde Dejo in 1993 uit. ‘Ons streven is erop
gericht de drie hoofdsymbolen organisch te maken. We
schilderen speelgoed dat dingen doet waartoe speelgoed
normaal gesproken niet in staat is. We zijn absoluut
niet bang dat we met deze formule op een dood spoor
terechtkomen, zolang we maar blijven vasthouden aan
actuele speelgoedsymbolen die op een ongebruikelijke
en oorspronkelijke manier tot leven worden gewekt. De
herkenbaarheid van de stroming wordt erdoor vergroot
en we hebben er geen moeite mee onze eigen identiteit
ondergeschikt te maken aan die van het collectief. Wie
een stroming wil oprichten moet dat in groepsverband
doen. Het surrealisme en de Cobrabeweging hebben
bewezen dat het alleen op die manier werkt. Ons
manifest biedt houvast. Het is officieel geregistreerd
bij de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie, zodat
niemand er de hand mee kan lichten.’
Dejo heeft het gelijk aan zijn zijde. Manifesten zijn
in de beeldende kunst van alle tijden en ze hebben
hun waarde bewezen. Het bekendste voorbeeld is
ongetwijfeld het ‘Manifest van het Surrealisme’ van de
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Franse schrijver, dichter en essayist André Breton (1896 –
1966). Hij wordt gezien als de theoreticus en grondlegger
van het surrealisme. Voordat hij het geruchtmakende
manifest schreef, was hij gefascineerd door het
symbolisme en betrokken bij het dadaïsme. Hij koesterde
de opvattingen van Apollinaire. Met Philippe Soupault
en Louis Aragon richtte hij het tijdschrift ‘Littéraire’ op.
Het blad bood een podium aan de kunstenaars Hans Arp,
Max Ernst, Marcel Duchamp, Man Ray en Francis Picabia
die direct of indirect bij het dadaïsme betrokken waren.
Breton baseerde zich voor zijn theorieën onder meer
op publicaties van Sigmund Freud. ‘Manifeste du
surréalisme – Poisson soluble’ werd in 1924 gepubliceerd
na een periode van vijf jaar intensieve voorstudie en
systematische proefnemingen op het gebied van hypnose
en psychoanalyse. Belangrijke aspecten vormden de
uitkomsten van het onderzoek naar het automatische
schrijven dat vanuit het onderbewustzijn wordt
aangestuurd, en de invloed van de hypnotische slaap.
In 1925 bepleitte Breton het bestaansrecht van het
surrealisme als nieuwe en onafhankelijke kunststroming
en in 1938 verhief hij het absolute automatisme tot de
belangrijkste grondslag van de surrealistische beweging.
Hij aanvaardde de waanzin als enige grens om de vrijheid
van de mens te beperken. Niet voor niets vormde l’amour
fou (de onbegrensde, wilde en irrationele liefde) het
fundament van de surrealistische stroming.
Er bestaan duidelijke overeenkomsten tussen de visie
van de surrealisten en de opvattingen van de Toyisten.
Hoewel het openbare manifest van de ene groepering
in schril contrast staat met het geheime document van
de andere, is het wel zinvol om vast te stellen dat zowel
surrealisten als Toyisten veel waarde hechten aan een
onwrikbaar document waarin de stellingen van hun
beweging zijn vastgelegd. Andere stromingen die de
moderne kunst sterk hebben beïnvloed, baseerden
zich eveneens op groepsgevoel, gedeelde idealen,

geestverwantschap en gemeenschappelijk opvattingen,
maar die werden doorgaans in meer vrijblijvende teksten
vastgelegd. In het laatste decennium van de vorige eeuw
tekende zich een hernieuwde belangstelling voor het
manifest af. Toen manifesteerde zich een wereldwijd
gevoelde behoefte aan een gemeenschappelijk
optreden van kunstenaars voor wie maatschappelijke
betrokkenheid een waardevol gegeven was. Die
behoefte aan een gezamenlijk statement resulteerde
uiteindelijk in Manifesta 1, een grote kunstmanifestatie
die in 1996 in Rotterdam werd georganiseerd. Sindsdien
is de hang naar stevige documenten met een duidelijke
maatschappijvisie weer een hot item. Kunstenaars
zoeken weer naar een evenwicht tussen praten en
presenteren, communiceren en discussiëren, positie
bepalen en standpunten innemen. Opvallend is dat de
Toyisten al drie jaar eerder een soortgelijke behoefte aan
gemeenschappelijke idealen en doelstellingen in hun
manifest hadden vastgelegd.
De Manifesta in Rotterdam was vooral bedoeld
om nieuwe impulsen te geven aan het openbare
kunstdebat. Jonge kunstenaars haakten in op
actuele, mondiale problemen. Ze zochten interactie
met burgers, doorbraken het hiërarchische denken,
becommentarieerden vastgeroeste politieke en
maatschappelijke structuren, sneden brandende
kwesties aan, variërend van globalisering, migratie,
communicatie, verlies van vertrouwen en verval
van overzichtelijke structuren tot gevoelens van
onzekerheid, vreemdelingenproblematiek en andere
immateriële vraagstukken. De Manifesta werd op
straat ‘uitgevochten’, zo dicht mogelijk bij de burger
en ver weg van de gevestigde kunstbolwerken, waar
het publiek nauwelijks kennis van neemt. In zekere zin
doen de Toyisten dat ook. En door hun preoccupatie
met speelgoed ontsluiten ze een terrein dat voor
iedereen herkenbaar en toegankelijk is. Evenals de
Cobrabeweging zoekt het Toyisme aansluiting bij de

belevingswereld van het kind, maar indirect worden zo
ook alle volwassenen aangesproken.
Fascinatie voor manifesten hangt samen met het
fenomeen van de ‘hybride kunstenaar’. In de jaren
negentig rukte een nieuw kunstenaarsprofiel op.
Van kunstenaars werd verwacht dat ze niet alleen
artistieke talenten exploiteren maar ook dat ze zich als
ondernemer opstellen. Dejo begreep al snel dat een
combinatie van die twee elementen de beste garantie
is voor succesvol kunstenaarschap. Vroeger scoorde een
kunstenaar vooral met materiaalkennis, ambachtelijke
vaardigheden, kunsthistorische kennis, een originele
stijl, aanpak en beeldtaal. Tegenwoordig wordt de
succesfactor mede bepaald door moeilijk meetbare
competenties, zoals organisatietalent, commercieel
inzicht, het bedenken van effectieve zakelijke structuren,
het vermogen om de eigen attitude op waarde te
schatten en maximaal te laten renderen en het lef
om steeds opnieuw projecten op te starten zonder te
weten waar die eindigen. Ondernemers hebben daar
een hekel aan. Als ze niet zeker weten wat de uitkomst
van een project is, beginnen ze er liever niet aan.
Kunstenaars leven daarentegen dagelijks met toeval
en onzekerheden. Ze hebben geen rekenmodellen,
marktonderzoeken of statistieken nodig om goed
te functioneren. Toch moeten ze zich juist ook de
mentaliteit van een ondernemer eigen maken. Het
lijkt een onmogelijke spagaat maar Dejo bewijst met
zijn Toyisme dat het kan. Een manifest is het middel bij
uitstek om ervoor te zorgen dat alle neuzen in dezelfde
richting wijzen. Dat maakt moeizame discussies en
heilloze meningsverschillen overbodig. (wvdb)

The Manifesto
The manifesto is still seen as the mother of Toyism, and
the pieces of art are her children. Their DNA matches
that of the ´Mother´ one hundred percent. During the
conversation back in 1993 Dejo told me that one of
the basic rules of Toyism is to only allow the use of red,
yellow and blue and mixtures of those three colours.
There are more clauses stated in the manifesto referring
to the use of colours, but there are also clauses regarding
image elements that usage strongly related to toys. Back
in 1993 Dejo’s trademark was a games computer, whilst
Blaak signed his work with a space shuttle. For Leth the
teddy-bear was used as a symbol for his artworks.
‘By using fixed symbols we connect to the spirit of the
age,’ explains Dejo in 1993. ‘Our ambition is to make the
three main symbols organic. In our paintings we allow
toys to do things that can normally not be done by toys.
We are not afraid at all to come to a dead end by using
this formula, as long as we hold on to actual toy symbols
brought alive in an unusual and original way. People will
easier recognise the movement and we have no difficulty
making our identity subordinate to the collective. If
you want to start a movement, this must be done as a
group. Surrealism and the Cobra movement are proven
examples of that. Our manifesto is a good handhold. It is
registered officially with the Dutch organisation for art
registration (‘Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie’),
so nobody can walk away with it.’
Dejo is right. Manifestos in the world of art can be found
from many eras and they have proven their worth.
The most well-known example of this is definitely the
‘Manifesto of Surrealism’ that was originated by the
French writer, poet and essayist André Breton (1896 –
1966). He is known to be the theorist and founder of
surrealism. Before he wrote this sensational manifesto
he was fascinated by symbolism and involved with
Dadaism. He cherished the ideas of Apollinaire. Together
with Philippe Soupault and Louis Aragon he initiated
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‘Littéraire’, a magazine that was a platform for other
artists like Hans Arp, Max Ernst, Marcel Duchamp, Man
Ray and Francis Picabia, all involved with Dadaism
directly or indirectly.
Breton’s theories were mainly based on publications
initiated by Sigmund Freud. ‘Manifeste du surréalisme
– Poisson soluble’ was published in 1924 after an
intensive preparatory study of five years and systematic
experiments in the area of hypnosis and psychoanalysis.
Important aspects of this publication formed the
results of the research into automatic writing from
subconsciousness and the influence of hypnotic sleep.
In 1925 Breton pleaded the right for surrealism to exist
and to be a new and independent art movement and
in 1938 he elevated absolute automatism to the most
important foundation of the surrealism movement.
He accepted madness to be the only limitation to the
freedom of man. It was not for nothing that l’amour
fou (the limitless, wild and irrational love) became the
foundation of surrealism.
There are clear similarities between the vision of the
surrealists and the ideas of the Toyists. Although the
public manifesto of the former group is in sharp contrast
with the secret document of the latter, it makes sense
to conclude that both the surrealists and the Toyists
attach value to a firm document in which assertions for
their movement are stated. Other movements that have
strongly influenced contemporary art are also based on
forming groups, sharing ideals, spiritual relationship and
common ideas, but they were generally based on noncommittal writings. In the last decade of the previous
century a renewed interest for using a manifesto became
apparent. At that time there was a global need for
artists to perform as a group, artists that gave value to
social involvement. The need to make such a combined
statement eventually resulted in Manifesta 1, a great
demonstration of art that was organised in Rotterdam in

1996. Since that moment, a passion for firm documents
with a clear vision on society became a hot item.
Artists were again searching for the balance between
talking and publishing, communicating and discussing,
taking position and defending points of view. It is very
remarkable that already three years earlier the Toyists
had expressed the same need to state their common
ideals and objectives in their manifesto.
Manifesta in Rotterdam was especially meant to give new
impulses to the public art debate. Young artists took up
actual, worldwide problems. They were interacting with
civilians, broke hierarchical thinking, gave comment on
deep-rooted political and social structures, brought up
hot issues like globalisation, migration, communication,
loss of trust and decay of well-organised structures, but
also feelings of insecurity, problems with immigrants
and other immaterial issues. The Manifesta was ’fought
out’ on the streets, as close to the civilian as possible
and far away from the established art bulwarks, of
which the public hardly takes any notice. In a way,
the Toyists act the same. And it is because of their
preoccupation with toys that they unlock a terrain
accessible and recognisable for everyone. Similar to the
Cobra movement, Toyism is trying to seek contact with
the experience of the child, but they also address adults
indirectly.
The fascination for manifestos is connected with the
phenomenon of the ‘hybrid artist’. In the 1990’s a
new artist profile appeared. An artist was expected
to not only exploit artistic talents, but also to be an
entrepreneur. Dejo understood that the combination
of those two elements would give the best guarantee
to becoming a successful artist. Previously artist could
score based on knowledge of material, skills according to
traditional methods, knowledge of art history, original
style, approach and expression. Nowadays the level of
success depends on hard to measure competences, like

management, commercial insight, designing effective
business models, the ability to evaluate personal attitude
and get maximum return on it, but also to have the guts
to accept assignments again and again without really
knowing where they will end. Entrepreneurs hate that.
If they are uncertain about the outcome of a project
they would rather choose not to begin at all. Artists,
on the contrary, experience uncertainty on a daily base.
They don´t need calculation models, business research or
statistics to function properly. Yet they need to adopt the
mentality of an entrepreneur. It looks like an impossible
divide, but Dejo proves with Toyism that it is feasible. A
manifesto is in principle the perfect aid to point all noses
in the same direction. It avoids laborious discussions and
disastrous disagreements. (wvdb)

Opium in Laos
Dejo | Acryl op linnen
2002 | 50 x 50 cm

De bezetting
Dejo | Acryl op linnen
2002 | 50 x 70 cm

Opium in Laos
Dejo | Acrylic on canvas
2002 | 20 x 20 inch

The Occupation
Dejo | Acrylic on canvas
2002 | 20 x 27 inch
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2002

inch

De verboden stad
Dejo | Acryl op linnen
2003 | 80 x 100 cm

Irrawaddydolfijnen in de Mekong-delta
Dejo | Acryl op linnen
2003 | 70 x 50 cm

The Forbidden City
Dejo | Acrylic on canvas
2003 | 32 x 40 inch

Irrawaddy Dolphins in The Mekong Delta
Dejo | Acrylic on canvas
2003 | 27 x 20 inch

2003
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Natuurgeweld
Fihi | Acryl op linnen
2005 | 80 x 60 cm
Nature’s Attack
Fihi | Acrylic on canvas
2005 | 32 x 24 inch

Moeder Natuur trekt ten strijde: Een leger van hommels laat
stuifmeelbommen vallen. De mens die besmet wordt met het
stuifmeel ondergaat innerlijke verandering en krijgt hierdoor
respect voor de machtige natuur.

28

TOYISM BEHIND THE MASK

Mother Nature takes on the battle: a legion of bees carries
out a pollen bomb attack. Fortunately, the person covered in
pollen undergoesinner change and gains respect for mighty
nature as a result.

2005

In het midden ligt een grote zeilboot in de vorm van een
dirigent. De directeur als metafoor, geeft de juiste maat
aan bij de bedrijfsvoering. Aan weerszijden van de dirigent
zien we vloedgolven die moeten worden getemd. Aan
de rechterkant zien we de trompetspelers (personeel)
meedeinen op het ritme van de golf en helemaal links in het
schilderij klinkt de muziek met vioolklanken en gezang.

At the heart of this painting lies an enormous sailing ship in
the form of a conductor. The director as metaphor orchestrates
the entire flow of operations by keeping the correct timing.
Next to the conductor we see towering waves that must be
tamed. On the right are trumpet players (personnel) who sway
to the rhythm of the wave, while in the far left of the painting
the music reverberates with the sound of violins and singing.

De scheepsdirigent
Dejo | Acryl op linnen
2005 | 120 x 180 cm

2005

The Ship’s Conductor
Dejo | Acrylic on canvas
2005 | 47 x 70 inch
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TIC-TAC-TOE
Boter, kaas en eieren is hoogstwaarschijnlijk een van de eerste strategische spelen
dat door sommigen van ons is gespeeld. Iedereen die een kruis, een X en een O kan
tekenen, is in staat om het spel te spelen. Hoewel velen van ons denken dat het hier een
strategisch simpel spelletje betreft, heeft een ieder van ons ook wel eens verloren. Als je
weet wat je doet, kun je niet verliezen. Als je tegenstander weet wat jij doet, kun je niet
winnen. Bij een optimale strategie zal ieder spel uitmonden in een gelijkspel.
Gelukkig draait het in de Toyistische Boter, kaas en eieren niet alleen om winnen, maar
ook om het creëren van een nieuwe kompositie. Deze kompositie is opgebouwd uit 9
afbeeldingen, de 10de afbeelding wisselt.
Beide spelers, cq beschouwers arrangeren de afbeeldingen waardoor steeds weer
andere komposities ontstaan. Hierdoor wordt de beschouwer actief betrokken bij de
uitvoering en het uiteindelijke resultaat.
Ieder kunstwerk bestaat uit een hoofdthema dat tevens de titel is van het werk. Dit
hoofdthema is uitgewerkt in 10 afbeeldingen, zogenaamde subtitels. Beide kunstenaars
die tegen elkaar spelen hebben gekozen voor een hoofdthema dat uit twee delen
(tegenstelling) bestaat. Iedere kunstenaar heeft per spel 5 afbeeldingen gemaakt. In 4
van de 5 afbeeldingen komt één deel van dit thema voor, in de vijfde afbeelding zitten
beide delen van het thema besloten. Iedere kunstenaar geeft zijn eigen invulling aan
thema en uitwerking.

Tic Tac Toe (US) or Noughts and Crosses (UK), is probably one of the first strategic games
that some of us ever played. Anyone able to draw a grid, an X and an O, is able to play
the game. Although many of us consider this a strategically simple game, we have all
lost at one time or another. If you know what you are doing: you cannot lose. If your
opponent knows what you are doing: you cannot win. When the optimum strategy is
employed: every game results in a draw.
Fortunately, the Tic Tac Toe of Toyism is not just about winning - it also involves the
creation of a new composition. This composition comprises 9 paintings: the 10th
painting is variable.
Both players or observers arrange the pictures and in doing so, continually create
different compositions. This actively involves the observer in the composition and
final result.
Each work of art consists of a main theme which also serves as the title of the work. The
main theme is expressed by 10 paintings; so-called subtitles. Both artists playing against
one another have chosen a main theme consisting of two elements (opposites). Each
artist has created 5 paintings for every game. Only one element of the theme appears
in 4 out of the 5 paintings, while both elements of this theme are contained in the 5th
painting. Each artist applies his own interpretation to theme and style.
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Tussen 17 en 18
In 1997 heeft wereldkampioen schaken Kasparov verloren van de schaakcomputer Deep
Blue. Dit was de eerste maal in de geschiedenis dat dit op dit niveau gebeurde. Op basis van
deze legendarische tweekamp hebben Dejo en Jaf’r een kunstwerk gemaakt bestaande
uit 64 doekjes met als onderliggend thema de tegenstelling tussen mens en machine.
Verbeeld wordt het diagram van de situatie tussen de zeventiende en de achttiende zet
van de zesde partij. Kasparov -spelend met zwart- heeft zojuist met zijn pion een loper
verschalkt (hij is er bovenop gaan zitten!). Omdat hierdoor zijn dame niet meer is gedekt,
zal de toren van Deep Blue, behangen met wapens, aanstonds de zwarte dame slaan, die
al duidelijk in paniek raakt. Terwijl een van de zwarte lopers op wraak zint, is een paard
zich al aan het bezatten. Hij doet daarbij zijn behoefte op het hoofd van een van de eigen
pionnen, die desondanks keurig in de houding blijft staan.

Between 17 and 18
In 1997, world-champion chess player Kasparov lost to chess computer Deep Blue. It was
the first time in history that this had taken place on such a level. Using this legendary
dual as a basis, Dejo and Jaf’r have created a work of art consisting of 64 canvasses
which represent the underlying theme: the contrast between man and machine. The
diagram of the situation between the sixteenth and seventeenth set of the sixth match
has been depicted. Kasparov – playing black – has just outwitted a bishop with his pawn
(he has pounced right on top of it!) As a consequence, his queen is no longer covered
and Deep Blue’s rook (castle); laden with weapons, will directly strike the black queen:
already clearly in distress. While one of the black bishops contemplates revenge, a knight
is already getting plastered. He promptly relieves himself on the head of one of his own
pawns, who despite this stays nicely in position.

CHESS
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Art Unlimited
Groepsprocessen hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in de beeldende kunst, zelfs in de jaren van
voortschrijdende individualisering die het kunstaanbod
in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
domineerde. Kunst komt ergens vandaan en gaat ergens
heen. Nagenoeg elke kunstenaar is schatplichtig aan
voorgangers. Niemand ontkomt aan het ondergaan en
verwerken van indrukken. Ze worden opgeslagen in
het arsenaal dat wij gemakshalve ‘geheugen’ noemen.
Daar verkleuren ze, of vermengen ze zich met andere
indrukken. Vaak gaan ze allianties met elkaar aan.
Ze sluiten een pact of maken een deal. Dat maakt
herinneringen diffuus en bronnen onbetrouwbaar, maar
het levert ook verrassende nieuwe ideeën of beelden op.
Na verloop van tijd is niet meer duidelijk waar bepaalde
invloeden of beelden precies vandaan komen. Zelden
zijn ze voor de volle honderd procent authentiek. Het
verschijnsel synergie heeft zijn werk gedaan. Nieuwe
kunst is via allerlei onzichtbare lijnen verbonden met
eerder opgedane indrukken, herinneringen die zijn
blijven hangen en invloeden van buitenaf. Ze komen uit
het grote archief dat zich als een kleurrijk en goedaardig
gezwel genesteld heeft in het hoofd van de kunstenaar.
Op zoek naar kunsthistorische kaders waarbinnen het
werk en het gedachtegoed van de Toyisten geplaatst kan
worden zijn verwijzingen naar de Pop Art die, komend
vanuit Amerika, in de jaren zestig de wereld veroverde
en naar New Image Painting, Keith Haring en Graffiti die
in de jaren tachtig en negentig het postmodernistische
tijdperk inluidden, onontkoombaar. In dit licht gezien
is het opvallend dat de drie Toyisten van het eerste
uur doelbewust afstand nemen van alle stromingen
die het gezicht van de moderne kunst sinds de laatste
eeuwwisseling hebben bepaald. Maar in het rijtje namen
van groeperingen waartoe zij niet gerekend willen
worden, hebben ze de Graffitibeweging steeds buiten
beschouwing gelaten. Verwonderlijk is dat natuurlijk
niet. De geestverwantschap met toonaangevende
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vertegenwoordigers van die beweging is groot. Eén van
de meest in het oog springende overeenkomsten is het
gebruik van pseudoniemen. Dejo, Blaak en Leth zijn
tegenhangers van A-one, Blade, Daze, Lee en Seen. Ook
de bewuste keuze voor anonimiteit, ontindividualisering,
de voorkeur voor een guerrilla-achtige aanpak,
voorliefde voor de openbare ruimte als podium en een
anti-establishment mentaliteit verbindt de Toyisten
met graffitikunstenaars. Minder opvallend zijn de
overeenkomsten in de beeldtaal en in het handschrift.
De frisse en rebelse uitingen van Pop Art, die in de jaren
zestig nieuw elan geven aan de beeldende kunst vormen
een reactie op de verstikkende koude oorlog. Ineens
duiken overal beeldende kunstenaars en musici op die
hun stem verheffen en hun ongenoegen uitspreken
over de gevestigde orde. De kunstenaars die de
veranderende tijdgeest aankondigen, manifesteren zich
als onverbeterlijke optimisten met veel ondernemingszin.
Ze rekenen af met conventies en tradities, omarmen
de consumptiemaatschappij en verwelkomen de
onbegrensde mogelijkheden van de technieken en
beeldtaal die via allerlei reclame-uitingen (waaronder
billboards en neonreclame) het straatbeeld opfrissen
en de wereld een nieuw gezicht geven. Het beoefenen
van kunst wordt gemeengoed en vindt plaats op straat.
Daar ontstaan nieuwe hypes en trends. Kunst is niet
langer een privilege van de happy few die tot dan toe
vanuit de traditie het alleenrecht op het kunstenaarschap
claimden. De reproductie van een reclame voor
Campbell’s soup van Andy Warhol vormt de basis voor
een nieuw soort realisme. Kunst gaat zich ongevraagd
met het dagelijkse leven vermengen. Ze verleent banale
of triviale voorwerpen de status van kunstobject. Ze
maakt gewone zaken bijzonder. Afbeeldingen van
bierblikjes, dollarbiljetten en pakken Brillo veroveren
galeries en musea. Fastfood, porno-industrie, Jackie
Kennedy, Marilyn Monroe en Mick Jagger worden
de iconen van het nieuwe realisme dat een dankbare

voedingsbodem creëert voor het postmodernisme. Toch
duurt het nog tot in de jaren tachtig voordat de rebelse
straatkunst populair wordt en de terugval inluidt van
de Minimal Art en Conceptual Art die de jaren zeventig
beheersen.
De Graffitibeweging ontstond in de Bronx. Jonge
New Yorkse straatartiesten verwerven de status van
popsterren. Hun werk wordt een hype. Kunsthandelaren
en verzamelaars die steeds op zoek zijn naar nieuwe
kunstuitingen, plukken de graffiti-kids letterlijk van
de straat en trekken hen een maatpak aan. Blade,
Rammellzee, Futura 2000 en Crash verplaatsen hun
werkterrein van tochtige metrostations en grauwe
betonnen tunnels naar gerieflijke studio’s waar zij hun
eigen stijl voortzetten op doeken die gretig aftrek vinden
in het hongerige, trendy galeriecircuit. New stars are
born. Het duurt niet lang maar de echo klinkt lang na in
de kunstwereld. Keith Haring, die zijn carrière eveneens
met een spuitbus in de subway begint, houdt het langer
vol dan zijn tijdgenoten. Hij is minder straatkunstenaar
dan zijn geestverwanten. Met zijn ambitie om als
beeldend kunstenaar serieus genomen te worden en
te infiltreren in de gevestigde kunstorde, onderscheidt
hij zich van de graffiti kunstenaars die onbedoeld
en zonder vooropgezette strategie in de kunstscène
terechtkwamen. Haring wordt een cultfiguur. Zijn vette
knipoog naar de stripcultuur wordt door de kunstwereld
als een verademing gezien. De term low culture wordt
geïntroduceerd. Door de productie van buttons,
caps, affiches, horloges en T-shirts waarop zijn frivole
figuurtjes hun halsbrekende toeren uithalen, maakt de
kunstenaar die in 1990 aan aids overleed, kunst tot een
consumptieartikel. Zijn beeldtaal wordt gemeengoed.
Voor de Toyisten geldt min of meer hetzelfde. Evenals de
vertegenwoordigers van Pop Art en Graffiti verbeelden
ze het moderne levensgevoel en maken ze kunst
toegankelijk voor iedereen. Ze propageren de kracht
van ‘Art Unlimited’ door hun ideeën en beelden via

kalenders, ansichtkaarten, grafiek en muurschilderingen
bij de massa te introduceren. In hun werk verbleekt het
onderscheid tussen high en low culture. Kunst is voor
iedereen, discrimineert niet en sluit niemand uit.
Evenals Keith Haring, die zijn producten in een eigen
winkel (de Pop Shop) verkocht, veroveren ook de
Toyisten de wereld vanuit een eigen winkel annex
galerie in Emmen. Die vaste presentatieplek is nog
steeds de thuisbasis van de beweging. Naast genoemde
overeenkomsten tussen graffitibeweging en Keith Haring
enerzijds en Toyisten anderzijds, vallen ook de grote
verschillen op. Die manifesteren zich onder meer in de
organisatiestructuur, beeldtaal, thematiek en uiterlijke
verschijningsvormen. Het werk van de Toyisten blinkt uit
door veelvormigheid en kameleontische eigenschappen.
Het grootste verschil met graffiti heeft echter te maken
met de doorlooptijd. Tegenover de kortstondigheid en
tijdelijkheid van graffiti en Haring staat de duurzaamheid
van de Toyisten. De houdbaarheidsdatum van deze
beweging is nog lang niet verstreken. Sterker nog: meer
dan ooit staan de Toyisten midden in de samenleving.
De beweging presenteert zich met nieuw élan en
onderstreept met uiteenlopende projecten dat er meer
dan ooit een vruchtbare voedingsbodem bestaat voor het
uitzaaien van haar ideeën en gedachtegoed. (wvdb)

Art Unlimited
Group processes have always played an important
part in visual art, even during the years of advanced
individualisation which was dominating whatever art had
to offer during the seventies and eighties of the previous
century. Art has its origin and art proceeds. Almost
every artist is indebted to predecessors. Nobody avoids
enduring and processing impressions. They are put in the
arsenal that we call ‘memory’ for convenience´s sake. That
is where they colour or mingle with other impressions.
Often they form an alliance with each other. They form
a treaty or make a deal. That is what makes recollections
diffuse and sources unreliable, but it also furnishes
surprising new ideas or images. After a period of time it
is no longer obvious where certain influences or images
exactly came from. They are rarely one hundred percent
authentic. The phenomenon we call synergy has done its
work. New art is connected by numerous invisible lines
with impressions that were gained earlier, memories that
got stuck and influences from outside. They emerge from
the vast archive that has nested itself in the head of the
artist like a colourful and benign tumour.
Whilst searching within the boundaries of art history
in which the work and range of thought of the Toyists
can be placed, references to Pop Art, that - after it came
from America - conquered the world in the sixties and
also to New Image Painting, Keith Haring and Graffiti,
that ushered in the post-modern era in the eighties
and nineties, are inevitable. Viewed in this light it is
remarkable that the three founder Toyists deliberately
distanced themselves from all movements that had
determined what modern art looked like since the latest
millennium. But within the list of names of groups to
which they did not want to belong to, they always left
the Graffiti movement out. That is no surprise really.
The spiritual relationship with leading representatives
of that movement is quite big. One of the most striking
similarities is the usage of pseudonyms. Dejo, Blaak and
Leth are counterparts of A-one, Blade, Daze, Lee en
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Seen. Also the intentional choice for anonymity, deindividualisation, preferring a guerilla approach, having
a predilection for staging at public spaces and an antiestablishment mentality, connects the Toyists with graffiti
artists. Less remarkable are the resemblances in visual
language and handwriting.
The fresh and rebellious expressions of Pop Art, that
gave new élan to visual art in the sixties, are a reaction
to the suffocating cold war. Suddenly, visual artists
and musicians turn up raising their voice and speaking
out their displeasure regarding the established order.
The artists announcing the changing spirit of the age
manifest themselves as superior optimists with great
entrepreneurship. They judge conventions and traditions,
accept the consumer society and welcome the unlimited
possibilities regarding technique and visual language,
refreshing the street scene with advertisements (like
billboards and neon signs) resulting in a complete new
view on the world. Practising art becomes common
property and is displayed on the street. That is where
new hypes and trends originate. Art is no longer a
privilege of the happy few that had claimed exclusive
rights to it traditionally up until then. The reproduction
of an advertisement for Campbell’s soup made by
Andy Warhol is the origin for a new form of realism.
Unquestionably, art mingles with daily life. It changes
banal or trivial objects to art objects. It makes ordinary
things special. Pictures of beer cans, dollar bills and Brillo
packages conquer galleries and museums. Fast food,
porn-industry, Jackie Kennedy, Marilyn Monroe and Mick
Jagger become icons of new realism creating a thankful
breeding ground for post-modernism. Nonetheless, it
takes until the eighties before the rebellious street art
becomes popular and announces the decay of Minimal
Art and Conceptual Art that had controlled the seventies.
The Graffiti movement came into being in the Bronx.
Young street artists from New York acquire the status of

rock stars. Their work becomes a hype. Art dealers and
collectors – continuously in search for new expressions
in art – literally pluck the graffiti kids from the street
and dress them in tailor-made suits. Blade, Rammellzee,
Futura 2000 and Crash shift their work-terrain from
draughty metro stations and grey concrete tunnels to
comfortable studios where they continue producing art
in their own style on canvas, in great demand by hungry,
trendy gallery visitors. New stars are born. It does not
last for long, but the echo reverberates for a long time
in the world of art. Keith Haring, who also started his
career with a spray can in the subway, holds on longer
than his contemporaries. He is a less a street artist than
his sympathisers. His ambition to be taken seriously as
a visual artist, and to infiltrate into the given order of
art, distinguishes him from graffiti artists that ended
up in the art scene unintentionally and without a wellconsidered strategy. Haring becomes a cult figure. His
heavy nod towards the cartoon culture is experienced
as a relief within the world of art. The term low culture
is introduced. By producing buttons, caps, posters,
watches and t-shirts on which frivolous figures risk their
necks, the artist who died in 1990 from AIDS transforms
art to consumer article. His visual language becomes
common property. For the Toyists it is more or less the
same. Comparable to the representatives of Pop Art and
Graffiti they represent the sense of modern life and make
art accessible to everyone. They propagate the power of
‘Art Unlimited’ by introducing their ideas and images to
the masses on calendars, picture postcards, graphics and
wall-paintings. In their work the difference between high
and low culture fades away. Art is for everyone, does not
discriminate, and disqualifies nobody.
Like Keith Haring, who sold his products from his own
store (the Pop Shop), the Toyists also conquer the world
from their own shop and adjoining gallery in Emmen.
That permanent presentation place is still the home base
of the movement. In addition to the similarities between

the Graffiti movement and Keith Haring on one hand
and the Toyists on the other hand, also great differences
show. These differences can be found in organisational
structure, visual language, thematics and appearance.
The work of the Toyists excels in being multifarious
and having chameleon-like properties. The biggest
difference with graffiti though concerns the lead time.
Whilst graffiti and Haring are ephemeral, the work of
Toyists is long-lasting and durable. The sell-by date of
this movement is far from view. In fact: the Toyists are
in the middle of society more than ever. This movement
presents itself with new élan, and with various projects
it emphasises that a fertile breeding ground exists
which can be used for spreading her ideas and range of
thought. (wvdb)

Camouflage katten >>
Toescat | Acryl op linnen
2006 | 100 x 100 cm
Camouflage Cats >>
Toescat | Acrylic on canvas
2006 | 40 x 40 inch

Deze kattenfamilie neemt in een volgend leven
een andere gedaante aan. Als kameleons kruipen
ze in de huid van giraffes, zebra’s, panters en
andere dieren. Maar hun kattenkwaad raken ze
niet kwijt!
This family of cats will take on different forms in
their next life. Like chameleons they will get under
the skin of giraffes, zebras, panthers and other
creatures. Despite this, they will never lose their
feline mischievousness!

Ambitie
Jaf’r - Acryl op linnen
2006 | 100 x 100 cm
Ambition
Jaf’r - Acrylic on canvas
2006 | 40 x 40 inch

De uil (het Toyisme) spreidt zijn vleugels met daarin
de Toyisten (met pootjes) die zich in alle richtingen
manifesteren om de toeschouwers (zonderpootjes)
te laten kennis maken met hun kunst.
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2006

The owl (Toyism) spreads its wings to reveal the
Toyists within (depicted with legs), who manifest
themselves in all directions so that the viewer
(depicted without legs) becomes familiar with
their art.

<< Eten en gegeten worden
Fihi | Acryl op linnen
2006 | 100 x 100 cm
<< To Eat and Be Eaten
Fihi | Acrylic on canvas
2006 | 40 x 40 inch

Druk bezig met eten, heeft het
insect niet in de gaten dat hij
verteerd wordt door het reptiel.
Het reptiel op zijn beurt wordt
ook weer aangevreten door
insecten!
Fully engrossed in the act of
eating, this insect is totally
unaware of being consumed
by the reptile... who in turn, is
being eaten away by insects!

De Olifant
Jaf’r - Acryl op linnen
2006 | 80 x 80 cm
The Elephant
Jaf’r - Acrylic on canvas
2006 | 32 x 32 inch

2006

De olifant staat hier op drie manieren ten dienste van de mens.
Hij is versierd om als statussymbool te dienen, hij is lastdier bij de
houtkap en hij levert ivoor.
Here, the elephant is portrayed as serving man in three ways:
adorned as a status symbol, serving as a beast of burden during
logging activities, and as a source of ivory.
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Doorbraak voor nr. 13
In Amerikaanse vliegtuigen ontbreekt vaak de rij stoelen
met nummer 13. En veel hotels in de VS kennen geen
dertiende verdieping. De lift springt ongemerkt van
de twaalfde naar de veertiende etage. Hotelkamers
met nummer 13 ontbreken eveneens. In Hotel Ten Cate
in Emmen is dat anders. Daar zullen dertien Toyisten
de komende jaren in totaal dertien kamers van hun
bijzondere signatuur voorzien. Elk jaar worden twee
hotelkamers aangepakt. Als alles volgens plan verloopt,
zal de laatste kunstkamer in 2017 worden opgeleverd.
Voor wie het nog niet wist: dertien is het geluksgetal van
de Toyisten. Deze tegendraadse keuze rekent voorgoed
af met het bijgeloof dat niet alleen in de VS diep
geworteld is. De voorliefde voor dertien is kenmerkend
voor de eigenzinnige benadering van de beweging
en heeft zeker niet te maken met enige aversie tegen
de Amerikaanse cultuur. Dat zou ook onlogisch zijn,
want er bestaat juist een duidelijke affiniteit met de
hybride kunstwereld in de VS, waar artistieke kwaliteit
en commerciële aanpak perfecte partners zijn. In
het oeuvre van de Toyisten komen veel knipogen en
verwijzingen voor naar de Amerikaanse beeldcultuur die
groot geworden is dankzij stripalbums en animatiefilms.
Herinneringen aan Robert Crumb en Walt Disney
versmelten tot een wonderlijke mix van invloeden die
gerelateerd zijn aan de Amerikaanse beeldcultuur.
De legendarische Robert Crumb (Philadelphia, 1943) is
grondlegger van de undergroundstrip die in de jaren
zestig furore maakte in de VS. Hij is geestelijk vader
van stripiconen als Devil Girl, Mr. Natural, Schuman the
Human en Fritz the Cat. Als chroniqueur legt hij in zijn
satirische cartoons al meer dan veertig jaar genadeloos
de vinger op de zere plekken van de hedendaagse
Amerikaanse samenleving. In zijn werk is Crumb op zijn

42

TOYISM BEHIND THE MASK

beurt schatplichtig aan de stripcultuur die in de jaren
twintig Amerika veroverde en die weergaloos beschreven
is door Michael Chabon in zijn vuistdikke roman ‘De
wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay’. De fantasie
en de wrange humor van Crumb sijpelt af en toe door in
het werk van de Toyisten. Ook zij confronteren ons op
cartooneske wijze met tekortkomingen en gebreken en
leggen met enige regelmaat de vinger op schrijnende
wondjes. Maar even vaak grenst hun benadering aan
de positieve, optimistische en opportunistische
toonzetting die de animatiefilmindustrie van de Disney
Studio’s typeert.
De fascinatie voor de Amerikaanse beeldcultuur is
terug te vinden in ‘Houston, Tranquillity Base here. The
Toyists have landed’. Deze bescheiden brochure met
de ondertitel ‘Toyism, not your Grandpa’s surrealism’ is
onder meer uitgegeven met het oog op een mogelijke
doorbraak in de VS, die anno 2012 nog steeds heel
erg voor de hand ligt. Het Toyisme bevat een aantal
ingrediënten die daar ongetwijfeld zullen aanslaan. Toch
is het fundamenteel onjuist om te veel nadruk te leggen
op de affiniteit met de Amerikaanse beeldcultuur. De
beweging is namelijk sterk gefocust op kruisbestuivingen
tussen totaal verschillende culturen. Alleen vormen van
synergie die uiteenlopende culturen verbinden, zijn de
beste garantie voor een beweging die wereldwijd respect
afdwingt en herkenbaar is. Bij het rekruteren van nieuwe
Toyisten mikt Dejo op een mix die recht doet aan de
opvatting dat een smeltkroes van mensen en culturen
meerwaarde oplevert. Het Amerikaanse ideaal van de
‘Melting Pot’ is daarbij zeker van invloed. De jongste
Toyist is 22 jaar oud. De oudste is 57 jaar. Het aantal
mannelijke en vrouwelijke Toyisten is ongeveer even
groot. De kleinste Toyist is 1.60 meter en de langste 2.04

meter. Alle huidskleuren (blank, zwart, geel en rood) zijn
vertegenwoordigd in de groep. Toyist Eiiz is afkomstig uit
Maleisië. Hij werkt samen met geestverwanten uit onder
meer Mexico, Europa, Amerika en Australië. Hoeveel
meer mix kan een mens nog wensen?
Internet heeft het vinden van potentiële kandidaten
voor het completeren van de groep Toyisten een stuk
makkelijker gemaakt. Soms melden enthousiaste
kandidaat-leden zichzelf aan, soms worden ze gevonden
tijdens het afstruinen van het wereldwijde web. In alle
gevallen worden ze zorgvuldig gescreend. Ze moeten
bereid zijn hun ego ondergeschikt te maken aan dat
van de groep en uiteraard moeten ze hun ‘Moeder’
erkennen als degene die garant staat voor het DNA van
hun artistieke uitingen. Na een eerste kennismaking
volgt een verkennend tweede gesprek. Uiteindelijk
wordt bij gebleken geschiktheid het manifest besproken
en geopenbaard. Het risico dat bij eventueel afhaken
van een kandidaat de inhoud van dat manifest op straat
komt te liggen, nemen Dejo en zijn collega’s op de
koop toe. Ook kunstenaars die na verloop van tijd de
groep verlaten kennen de inhoud en kunnen die dus
openbaar maken. Dat gegeven zou het manifest tot
de achilleshiel van de beweging kunnen maken, maar
niemand tilt daar zwaar aan. Uiteindelijk gaat het niet
om de vastgelegde regels maar om resultaten. En die zijn
uiteraard voor iedereen zichtbaar. Een analyticus met een
beetje beeldend inzicht kan de inhoud van het manifest
moeiteloos in hoofdlijnen aflezen van het werk dat de
Toyisten aan de openbaarheid prijsgeven. (wvdb)

Breakthrough for Number 13
In American aircraft, seats with number 13 are
often absent. And a lot of hotels in the USA have no
thirteenth floor. The elevator jumps from the twelfth
to the fourteenth floor unnoticed. Hotel rooms with
the number 13 are also missing. In Hotel Ten Cate in
Emmen it is different. In this hotel in the coming years
thirteen Toyists will provide thirteen rooms in total with
their special signature. Two hotel rooms will be dealt
with every year. If everything goes as planned, the final
art room will be furnished in 2017. In those that don’t
know: thirteen is the Toyists lucky number. Superstition
– not only deeply-rooted in the USA – is judged upon
by this recalcitrant choice. The fondness for thirteen is
characteristic of the obstinate approach of the movement
and it has nothing at all to do with having any aversion
to the American culture. That would also be illogical,
because there is a clear affinity with the hybrid world of
art in the USA, where artistic qualities and commercial
approach are seen as perfect partners. The oeuvre of the
Toyists contains a lot of nods and references to American
visual art culture that grew up because of comic books
and animation films. Reminiscences of Robert Crumb and
Walt Disney fuse to a miraculous mixture of influences
related to this culture.
The legendary Robert Crumb (Philadelphia, 1943) is the
founder of the underground cartoon that was the talk of
the town in the USA in the sixties. He is the mental father
of cartoon icons like Devil Girl, Mr. Natural, Schuman the
Human and Fritz the Cat. As chronicler he has poked at
the top of modern American society for more than forty
years. In his way, Crumb is in debt to the cartoon culture
that conquered America in the twenties, matchlessly
described by Michael Chabon in his huge novel ‘The
Amazing Adventures of Kavalier & Clay’. Crumb’s

fantasy and wry humour oozes through the work of the
Toyists every now and then. They also confront us with
shortcomings and defects by using cartoon-like images,
and often point the finger to harrowing wounds. But,
just as frequently, their approach borders on a positive,
optimistic and opportunistic composition typical of the
Disney Studio cartoon industry.
The fascination for the American visual culture can be
traced back to ‘Houston, Tranquillity Base here. The
Toyists have landed’. This low profile brochure with its
sub-heading ‘Toyism, not your Grandpa’s surrealism’ was
issued in view of a possible breakthrough in the USA, one
that tends to be very obvious in 2012. Toyism contains
a number of ingredients that, without a doubt, will be
successful. Yet it is fundamentally incorrect put too much
emphasis on the affinity with the American visual culture.
That is because the movement is focussed strongly
on cross-pollination between completely different
cultures. Only forms of synergy connecting diverging
cultures are the best guarantee for a movement that
compels world-wide respect and is recognisable. Whilst
recruiting new Toyists, Dejo aims at a mixture that
justifies the perception that a melting pot of people and
cultures yields additional value. The American idea of
the ‘Melting Pot’ certainly exerts an influence on this.
The youngest Toyist is 22 years of age, the eldest is 57.
The number of male and female Toyists is practically
equal. The shortest Toyist measures 1.60 metres and the
tallest one is 2.04 metres. All skin colours (white, black,
yellow and red) are represented in this group. Toyist Eiiz
originates from Malaysia. He co-operates with kindred
spirits from, amongst others, Mexico, Europe, America
and Australia. What greater mixture can you wish for?

The Internet has made the search for potential
candidates for completing the group of Toyists much
more convenient. Sometimes enthusiastic wannabemembers come forward by themselves, sometimes they
are found whilst browsing the world-wide web. In each
case they are screened carefully. They must be ready to
place their ego secondary to the group and of course
they need to recognise their ‘Mother’ as the one that
guarantees the DNA of their artistic expression. After
the first contact, a second evaluation meeting follows.
Finally, should the candidate appear to be suitable,
the manifesto is discussed and revealed. Dejo and his
colleagues take the risk of revealing the contents of the
manifesto into the bargain when a candidate drops out.
Also when artists are leaving the group after a certain
period of time they have knowledge of the contents,
and therefore have the opportunity make it public.
That could make the manifesto of the movement a
vulnerable point, but nobody makes a fuss over that. In
the end it is not the recorded rules but the results that
count. And they are of course visible for everybody. An
analyst with a bit of visual insight can read the outlines
of the manifesto effortlessly by studying the work that is
published by the Toyists. (wvdb)
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13
IS OUR LUCKY NUMBER

Het concept is gebaseerd op een schilderij van een van de grootste kunstenaars van de laatste
eeuw: Pablo Picasso’s Guernica. Dit schilderij is een icoon in de geschiedenis van de hedendaagse
kunst. Wat Guenica is voor oorlog, is de freakshow over de manier hoe wij tegenwoordig omgaan
met seks. De beeldtaal die in De Freakshow is gebruikt verwijst naar de hedendaagse benadering
van erotiek. Er zijn geen geheimen meer, alles is te zien op tv of internet. Filmcamera’s hangen
overal: Big Brother ziet alles. Waarden en normen zijn niet meer belangrijk tegenwoordig. Het
draait allemaal om de buitenkant; we moeten er altijd goed uitzien, een goeie baan en veel geld
hebben. De binnenkant lijkt steeds minder belangrijk. We leven in een snelle wereld. Wat vandaag
nieuw en trendy is, is morgen oud en vergeten. Reizen rond de wereld opent je ogen en zal je
beseffen dat wij in een geweldig land leven, want er is heel veel meer dan alleen materialisme....

The Freakshow
Acryl op linnen
Dejo
2006 | 100 x 150 cm
The Freakshow
Acrylic on canvas
Dejo
2006 | 40 x 59 inch

2006

The concept is based on a painting of one the greatest artists of the last century: Pablo Picasso’s
Guernica. This painting is an icon in the history of modern art. The Freakshow represents the
way we see sex these days in the same way that Guernica represents war. The symbolism used in
The Freakshow refers to the contemporary approach of eroticism. No more secrets; we can see
everything on TV or the internet. Film cameras are hanging everywhere: Big Brother is watching
you. Values and standards are less important nowadays. It’s all about outer appearances; we need
to look sharp, have great jobs and earn lots of money. The inside is less important. We live in a fast
world. Here today: gone tomorrow. Travelling around the world will open your eyes and enable
you to realize that we live in a wonderful country because there is far more than materialism.....
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Dit schilderij vertelt het verhaal over een ontdekkingsreis in de beeldende kunst die loopt
van de Middeleeuwen tot het heden. De compositie is deels gebaseerd op het schilderij ‘De
Staalmeesters’ van Rembrandt van Rijn. Maar gaat het hier niet om staalmeesters, hier zijn zes
grootmeesters uit de kunst vertegenwoordigd, gezamenlijk gezeten op een schip, genaamd
naar de combinatie van henzelf: De Gouden Ark. Allen zijn representatief geweest voor
verschillende stromingen in de beeldende kunst. De zes grootmeesters zijn Lichtenstein, Van
Gogh, Picasso, Matisse, Dali en Appel. Zij hebben op deze reis een van hun meesterwerken
meegebracht die een stroming vertegenwoordigen in de beeldende kunst; Pop Art;
Impressionisme; Kubisme; Fauvisme; Surrealisme; Abstract Expressionisme (Cobra).
De gouden ark vaart door de eeuwen heen en laat de verschillende stromingen achter zich.
Uiteindelijk meert het schip aan. De sfeer en achtergrond waarin het schip zich bevindt neemt
nog een stroming in de beeldende kunst aan: De Stijl! Met als belangrijke vertegenwoordiger
Mondriaan. De gouden ark vaart verder de 21ste eeuw in. Misschien komt ze nog wel nieuwe
stromingen tegen….

Frans Haks (oud directeur Groninger Museum) voor De Gouden Ark
Frans Haks (former director Groninger Museum) in front of The Golden Ark

De Gouden Ark
Acryl op linnen
Dejo
2006 | 120 x 180 cm

The Golden Ark
Acrylic on canvas
Dejo
2006 | 47 x 70 inch

2006

This painting recounts the story of a voyage of discovery into the world of visual art; spanning
from the Middle Ages to the present day. Although the composition is partly based on
Rembrandt’s painting ‘The Steel Masters’ this is not the subject of the painting. Here, six great
masters of art are depicted as a party onboard a ship that has been named after them: The
Golden Ark. These great masters are Lichtenstein, Van Gogh, Picasso, Matisse, Dali and Appel.
Each master is accompanied on the journey by one of his masterpieces – each symbolizing an
art movement: Pop Art; Impressionism; Cubism; Fauvism; Surrealism; and Abstract Expressionism
(Cobra). The Golden Ark sails throughout the ages, leaving the various art movements in its
wake. Eventually the ship ties up. The atmosphere and backdrop in which the ship finds itself is
the birthplace for a new visual art movement: De Stijl (The Style)! Mondrian was an important
proponent of this movement. The Golden Ark ventures further into the 21st century. Maybe she
will encounter some new movements…
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GUARDIANS
OF THE PAPER
JUNGLE IN
THE SPIRIT OF
THE HEIR
In de jungle van het overdragen van onroerende zaken en het vestigen van hypotheken
etc, bieden deze heren uitkomst. Zij waken over de regelmatigheid van de akten die
zij opmaken en geven deze bewijskracht en uitvoerende kracht. De vogels en de vissen
staan metafoor voor de vele mensen die zijn geadviseerd in deze jungle van papier. Als
meesters van en in de papieren jungle, werpen zij licht op de zaak, informeren zij en
geven raad, maar balanceren ook tussen goed en kwaad, want is niet het gif van de
slang soms dodelijk?

Hoeders van de papieren jungle
in de geest van de erfgenaam
Acryl op linnen
Dejo
2007 | 180 x 180 cm

Guardians of the Paper Jungle
in the Spirit of the Heir
Acrylic on canvas
Dejo
2007 | 70 x 70 inch

In the jungle of transferring property and establishing mortgages etc, these gentlemen
offer solutions. They ensure the reliability of the deeds that they draw up and give them
probative value and lawful power. The birds and fish are metaphors for the many people
who have been advised in this jungle of paper.
As masters of, and in, the paper jungle, they not only throw light on the subject and
inform and give council, but they also balance between good and evil – after all, is not
the poison of the snake sometimes lethal?

2007
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Environmental Art
Presentatie van beeldende kunst is al lang niet meer het
alleenrecht van musea en galeries. Kunst is overal en kan
overal getoond worden. Een opmerkelijk fenomeen dat
in de jaren ’60 veel stof doet opwaaien, is de ingerichte
ruimte als kunstwerk. Basisidee is het creëren van een
totaalbeleving. Wie zich in de als kunstwerk ingerichte
ruimte begeeft, gaat er deel van uitmaken. Aanvankelijk
blijven ‘environments’ en ‘Environmental Art’ beperkt
tot avant-garde galeries en musea, maar na verloop
van tijd passen enkele hoteleigenaren het concept aan
met de bedoeling hun gasten iets bijzonders te bieden.
Overnachten in een hotel wordt daardoor een bijzondere
belevenis.
In Nederland kent bijna iedereen ‘Jardin d’émail’ van
Jean Dubuffet. Het zwart-witte object staat in de tuin
van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Het daagt
kinderen uit om er in rond te rennen, terwijl ouderen
vaak een plekje zoeken om de bijzondere omgeving
in alle rust op zich te laten inwerken. Naast Dubuffet
creëren ook andere kunstenaars ruimte in hun werk. De
Amerikaan Edward Kienholz wordt algemeen gezien als
degene die een ongekende impuls aan Environmental
Art heeft gegeven. Legendarisch zijn de enorme
tableaux vivants die hij maakte van afvalmaterialen.
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Het zijn fascinerende voorstellingen of taferelen die
de toeschouwer meeslepen in het verhaal. Kunstkijkers
worden zodoende bondgenoten van de figuren met
wie ze zich in dezelfde ruimte bevinden. Ze ondergaan
de handelingen weliswaar niet letterlijk aan den lijve
maar worden er door hun fysieke aanwezigheid wel
bij betrokken.
In 1965 koopt Stedelijk Museum Amsterdam ‘The
Beanery’, een als eetcafé ingerichte ruimte van Kienholz.
Aan de bar zitten bezoekers van wie de hoofden
getransformeerd zijn tot klokken. In de bedompte ruimte
klinkt het geroezemoes van stemmen. Een jukebox zorgt
voor de nodige sfeer en zelfs de geur die in het café
hangt, is nauwelijks van echte barlucht te onderscheiden.
Wie de ruimte betreedt, ervaart vrijwel onmiddellijk
een onheilspellende en vervreemdende sfeer. Het is
duidelijk dat de kunstenaar een statement wil maken
met de beklemmende omgeving. Het bordje aan de
muur met de tekst ‘Flikkers niet welkom!’ neemt het
laatste restje onzekerheid over de intenties van Kienholz
weg. Zijn engagement is alom tegenwoordig. Sinds de
eerste environments van Kienholz is het fenomeen niet
meer weg te denken uit de kunstwereld. Later raakt

het begrip ‘installatie’ in zwang. Ook hier gaat het om
een ingerichte ruimte of in elk geval om een ruimte
waarin beeldelementen zijn geplaatst die in onderlinge
samenhang een totaalbeleving oproepen.
Iets anders is de opdracht aan kunstenaars om naar eigen
inzicht hotelkamers in te richten op basis van bepaalde
thema’s. Onder meer het Art Hotel in Berlijn en Hotel
New York in Rotterdam hebben grote bekendheid
gekregen door deze themakamers. Gasten worden
bij het betreden van hun hotelkamer omringd door
een omgeving die in alle opzichten afwijkt van ‘het
normale’. Door de thematische benadering die bepalend
is voor de inrichting, krijgt het verblijf in de kamer een
meerwaarde. Het bijzondere fenomeen is in Emmen
uitgewerkt door de Toyisten. Zij hebben hun artistieke
sporen nagelaten in enkele kamers van Hotel Ten Cate
(p. 176). Ze bezorgen de gasten een onvergetelijke
ervaring die nog lang na het verblijf in het kunsthotel
naklinkt. Verblijven in een kunstwerk: dat is toch echt
iets anders dan slapen in een hotel! Opgenomen worden
in een kunstwerk is een bijzondere gebeurtenis die veel
verder gaat dan kijken naar kunst in een museum of
galerie. (wvdb)

Environmental Art
Already for some time, museums and galleries have
not had exclusive rights to present visual art. Art is
everywhere and can be shown everywhere. A remarkable
phenomenon that caused a stir in the sixties is the
decorated room as a piece of art. The basic idea is to
create a total experience. He who finds himself in such
a furnished room of art becomes a part of it. Originally
‘environments’ and ‘Environmental Art’ were limited to
avant-garde galleries and museums, but after some time
hotel managers adjusted this concept in order to offer
their guests something special. Therefore staying the
night in a hotel becomes a special experience.
In the Netherlands almost everybody knows ‘Jardin
d’émail’ by Jean Dubuffet. This black-and-white object
can be found in the garden of the Kröller-Müller museum
in Otterlo. It challenges children to run around in it,
whilst the elderly tend to search for a quiet place to
let this special environment sink in peacefully. Besides
Dubuffet also other artists introduce space in their
artwork. In general the American Edward Kienholz
is seen as the person that gave an unprecedented
impulse to Environmental Art. The enormous tableaux
vivants he had created out of waste product materials
are legendary. They are fascinating representations,

or scenes, dragging the spectator into the story. Art
watchers and figures residing in the same environment
become allies. They don´t really undergo the acts literally,
but by being physically present they get involved with it.
In 1965 the city museum (Stedelijk Museum) of
Amsterdam buys ‘The Beanery’, a room decorated similar
to an eatery made by Kienholz. Visitors are sitting at
the bar with their heads transformed into clocks. In
the stuffy room people can hear a humming sound of
voices. A jukebox determines the musical ambience
and even the smell in this pub is indistinguishable from
reality. Whoever enters that room is experiencing an
ominous and alienating atmosphere. It is clear that the
artist wants to make a statement with this oppressing
environment. The sign on the wall with the text
‘FAGOTS-STAY OUT!’ takes away the final doubt about
Kienholz’s intentions. His commitment is represented
everywhere. Ever since Kienholz’s first environments, the
phenomenon cannot be separated from the world of art.
Later, the concept of ‘installation’ became fashion. Here
also it concerns a furnished room, or at least a room with
visually connected elements inside, calling up a feeling
of total perception.

Slightly different is the assignment given to artists to
decorate hotel rooms to their own insight based on
specific themes. Amongst others there are the Art Hotel
in Berlin and Hotel New York in Rotterdam, which
became widely known because of their thematic rooms.
When guests enter their hotel room they are surrounded
by elements that deviate from ‘the norm’ in every way.
Because of the thematic approach, which determines
the furnishing, staying in such a room offers a bonus
value. This special phenomenon has also been created by
the Toyists in Emmen. They have left their artistic traces
in some rooms of Hotel Ten Cate (p. 176). They offer
the guests an unforgettable experience that resonates
long after their visit. To stay in a work of art: that is
completely different from just sleeping in a hotel! To be
absorbed by a piece of art is a very special experience,
something that reaches beyond watching art in a
museum or gallery. (wvdb)
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Behind the Mask
Eén van de meest gezichtsbepalende kenmerken van
de Toyisten is hun anonimiteit. Die constatering klinkt
als een wonderlijke contradictio in terminis. Maar
hoe paradoxaal het wellicht ook lijkt: anonimiteit en
herkenbaarheid sluiten elkaar niet uit. Binnen de brede
beweging van de Toyisten is het individu ondergeschikt
aan de groep. Onherkenbaarheid wordt gewaarborgd
door de maskers die ze dragen tijdens optredens in het
openbaar. Achter die maskers gaan totaal verschillende
persoonlijkheden schuil. Aardige bijkomstigheid is dat
het dragen van maskers soms tot hilarische situaties
leidt. Het masker is voor de meeste Toyisten gewoon
en vertrouwd geworden. Vaak vergeten ze zelfs
dat ze het dragen. Dat was ook het geval toen de
boomlange Mexicaan en de kleine Maleisiër tijdens hun
werkzaamheden aan de beschildering van de gasbol
in Emmen besloten om even een pakje sigaretten te
halen in het winkelcentrum van Emmen. Ze liepen een
winkel binnen zonder te beseffen dat ze er uitzagen
als twee gemaskerde overvallers. Het meisje achter de
kassa reageerde alert. Ze drukte op de alarmknop onder
de toonbank. Er was heel wat overtuigingskracht nodig
om aan de twee agenten, die in recordtijd kwamen
aansnellen, uit te leggen dat het tweetal geen kwaad in
de zin had.
Maskers komen op de buitenwereld vaak bedreigend
over. Zeker in tijden waarin het dragen van
gezichtbedekkende kleding zwaar ter discussie staat,
is ook het gebruik van maskers voor niet-carnavaleske
doeleinden discutabel. Voor de Toyisten telt eigenlijk
alleen de symboolfunctie van het masker. Het gaat
hen niet om wie ze zijn maar om wat ze doen. De
kunst staat voorop en de kunstenaar wordt beschermd
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tegen de valkuilen die individuele bekendheid met zich
meebrengt. Elke Toyist beschildert zijn of haar eigen
masker en legt daar een vleugje authenticiteit in. Daar
komt bij dat het dragen van een masker iets feestelijks
heeft door de referentie aan carnavals, verkleedpartijen
en bonte maskerades. Indirect symboliseert het masker
daardoor ook het plezier dat Toyisten beleven aan hun
gezamenlijke arbeid en de optredens in het openbaar.
Die scheppingsvreugde hoort bij hun instelling en imago.
Toyisten zijn wereldburgers. Ze wenden hun creativiteit
aan om de wereld te verrijken en kleurrijker te maken.
Niemand minder dan Frans Haks (de in 2006 overleden
voormalig directeur van het Groninger Museum)
constateerde in de tekst die hij schreef voor de publicatie
‘Let the games begin!’ dat kunst zo veranderlijk is als
het weer en dat kunstuitingen door velen zó serieus
worden genomen dat mensen het spelelement uit
het oog verliezen. ‘In tijden waarin het grootste deel
van de bevolking niet kon lezen of schrijven, deed de
kunstenaar wat hem werd opgedragen. In openbare
gebouwen verbeeldde hij de heldendaden van de
gezagsdragers en op de wanden van de kerk schilderde
hij het verhaal van de bijbel. Zo verduidelijkten
kunstenaars de idealen van verschillende gezagsdragers
in de vorm van een soort stripverhalen,’ stelt Haks vast.
‘Het tegenovergestelde doen kunstenaars die vanaf
het midden van de negentiende eeuw werken volgens
de dichtregel ‘Ik ben een god in het diepst van mijn
gedachten.’ Deze kunstenaars stellen zich onafhankelijk
op en laten zich uitsluitend leiden door goddelijke
inspiratie. Zij maken vaak onbegrijpelijke kunst waaraan
een legioen van uitleggers te pas moet komen om de
kloof met het publiek te overbruggen.’

In relatie tot de werkwijze van de Toyisten merkt Haks
op: ‘Zij ageren tegen de gebruikelijke wetten in de kunst.
Voor hen is het spel uitgangspunt voor een nieuw soort
kunst. Als reactie op een wereld waarin het individu
centraal staat, kiezen zij voor het optreden als een groep
waarbinnen anonimiteit gegarandeerd is. Alle leden
hebben een eigen schuilnaam gekozen en ieder voor zich
ontwierpen ze een eigen stripachtig icoontje (puppet)
waarmee ze globaal iets van hun identiteit prijsgeven.
Mededelingen komen naar buiten in de vorm van
gedrukte teksten en manifesten zonder egotripperige
optredens in de media. De afgelopen jaren is het
repertoire aan onderwerpen steeds verder uitgebreid
en ook het aantal kunstenaars dat zich aansloot, is
gegroeid.’
Dat Frans Haks de Toyisten een warm hart toedraagt,
is niet verwonderlijk. Hij was ook degene die graffiti
art in 1992 naar Groningen haalde en een spectaculair
museaal podium bood. In de begeleidende catalogus
bij die mega-expositie‘Coming from the Subway’ breekt
hij een lans voor deze controversiële beweging: ‘Als
je het verschijnsel graffiti met kunsthistorische ogen
bekijkt, moet je constateren dat het om een nieuwe
stroming gaat die naadloos in de geschiedenis kan
worden ingepast. Van het begin af ging het om werk
met een nieuw thema, een nieuwe techniek en een
nieuwe drager. Hoofdthema was aanvankelijk de naam
van de maker, zoals Lee, Blade en Seen. Anders gezegd:
de handtekening, die normaal op een schilderij wordt
gezet om aan te geven wie de maker is, is hier het
onderwerp geworden. Wat eerst een ondergeschikt maar
functioneel deel van een schilderij was, is verzelfstandigd
tot hoofdonderwerp. Dat is op zichzelf overigens geen

nieuw verschijnsel. Het landschap bijvoorbeeld diende
in de middeleeuwen als achtergrond voor een (religieus)
tafereel en is in de loop van de zestiende eeuw tot een
zelfstandig genre uitgegroeid.’
Wat de verzelfstandigde handtekening voor de
graffitikunstenaars was, zijn de puppets voor de Toyisten
geworden. Terwijl hun graffiticollega’s kozen voor
treinen als beelddragers, gebruiken zij een gasbol of
de kamers van een hotel als dragers van hun ideeën.
Daarmee voldoen zij aan de condities waaraan een
nieuwe, authentieke en autonome beweging volgens
Frans Haks moet voldoen. Achter de maskers waarmee
zij hun identiteit afschermen voor de buitenwereld, gaan
mensen schuil die in staat zijn zichzelf weg te cijferen.
Dat doen ze vanuit de wetenschap dat dit de beste
manier is om het grotere geheel zo helder mogelijk
over het voetlicht te brengen. Het identificatieproces
verloopt rechtstreeks via de beelden, niet via de makers.
Miss Lodieteb, Mr. Yicazoo, Mr. UUIUU, Miss Fihi, Miss
Qooimee, Mr. Roq, Miss Amukek, Miss Mwano, Mr. Jaf’r
en alle andere Toyisten geven zich alleen bloot via hun
werk en via de puppets die (meestal zijdelings) iets
onthullen over hun herkomst. (wvdb)

Behind the Mask
One of the most distinguishing marks of the Toyists
is their anonymity. That observation sounds like an
amazing contradiction of terms. But no matter how
paradoxical it seems, anonymity and recognisability do
not rule each other out. Within the wide movement of
the Toyists, the individual is of minor importance than
the group. Recognition is prevented by the masks they
wear when they appear in public. Behind the masks hide
completely different personalities. A nice consequence
of wearing masks is that sometimes it leads to hilarious
situations. Wearing the mask has become a common
and familiar thing. They often even forget that they
are wearing one. That was exactly the case when the
extremely tall Mexican and the small Malaysian decided
to go for a pack of cigarettes at the local mall whilst they
were working on The Dot Project in Emmen. They simply
went to the shop without realising they looked like two
masked robbers. The girl behind the checkout was very
alert. She pressed the alarm button below the counter.
It took a lot of persuasion to convince the two police
officers, who had arrived in record time, that the pair of
Toyists didn’t intend any harm with their visit.
Masks often appear to the outside world as threatening.
Especially in times in which wearing face-covering cloths
is heavily under discussion, using masks that are not
meant for carnival purposes is disputable. Actually, for
the Toyists it is only the symbolism of wearing the mask
that counts. They don’t care who they are, it only matters
what they do. Art comes first and the artist is protected
from pitfalls that come with individual reputation. Every
Toyist paints his or her own mask and puts a touch of
authenticity into it. A nice side-effect of wearing a mask
is that it is festive because it refers to carnivals, dress up
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parties and multi-coloured masquerades. Because of that,
indirectly the masks also symbolise the joy the Toyists
experience with their combined labour and concerted
actions. That joy of creation is part of their attitude
and image.
Toyists are world citizens. They exert their creativity to
enrich the world and make it more colourful. No less
a person than Frans Haks (the former manager of the
Groninger Museum who died in 2006) ascertained in
the piece of text he wrote for publishing ‘Let the games
begin!’, that art changes like the weather and that
expressing art is taken too seriously by many, which
causes people to lose sight of creative play. ‘In times
where the majority of the population could neither
read nor write, the artist did what he was told. In public
buildings he represented heroic deeds of the authorities
and he painted scenes of the story of the bible on church
walls. At that time the artists explained the ideals of
various authorities in the form of a kind of cartoon,’
concludes Haks. ‘Artists working from the middle of the
nineteenth century do exactly the opposite according
to the verse of poetry ‘I am a God in the deepest of my
thoughts.’ These artists take up an independent position
and let themselves only be lead by inspirations of God.
They often make incomprehensible art that needs a
legion of interpreter to bridge the gap to the public.’
In relation to the manner in which the Toyists work Haks
observes: ‘They campaign against the usual laws in art.
For them the game is a starting point for a new form of
art. Reacting to a world in which the individual stands
in the centre, they choose to appear as a group in which
anonymity is guaranteed. All members have chosen their

own pen name and they have designed their own dotty
icon (puppet), with which they globally reveal something
of their identity. Announcements are presented in the
form of printed texts and manifestos without selfish
actions towards the media. In the past few years the
repertoire of subjects has expanded further and the
number of artists that have joined the movement has
also grown.’
The fact that Frans Haks wishes the Toyists well is not
surprising. He also was the one that brought graffiti
art to Groningen in 1992 and offered it a spectacular
museum-like platform. In the accompanying catalogue
of the mega-exposition ‘Coming from the Subway’ he
breaks a lance for this controversial movement: ‘If you
look at the phenomenon graffiti with art historical
eyes, you must realise that this is a new movement that
seamlessly fits into the history of art. From the beginning
it concerned work with a new theme, a new technique
and a new bearer. At first the main theme was the name
of the creator, like Lee, Blade and Seen. In other words:
the autograph, which is normally applied to a painting
to indicate the creator, became the subject. What initially
was a secondary, but functional, part of a painting
promoted itself to the main subject. That in itself is no
new phenomenon, by the way. A landscape, for example,
in the medieval centuries served as a background for a
(religious) event and has evolved to an independent style
during the sixteenth century.’
What once was the independent autograph for graffiti
artists, is what the puppets became for the Toyists.
Whilst their graffiti colleagues chose for trains and metro
stations, the Toyists use a spherical gas storage container

or hotel room to carry out their ideas. With that they
comply with the conditions that a new, authentic and
autonomous movement needs according Frans Haks.
Behind the masks, with which they protect their identity
from the outside world, people are hidden who are
capable to removing themselves. They act like that,
knowing that this is the best way to put the greater
whole on display as clearly as possible. Identification
is directly from the images, not from the creators.
Miss Lodieteb, Mr. Yicazoo, Mr. UUlUU, Miss Fihi, Miss
Qooimee, Mr. Roq, Miss Amukek, Miss Mwano, Mr. Jaf’r
and all other Toyists bear all only through their work and
their puppets that (mostly indirectly) reveal things about
their origin. (wvdb)
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THE PAINTING OF
A GASHOLDER INTO
A WORK OF ART
De blauwe gasbol van Enexis in Emmen
is beschilderd en getransformeerd tot
kunstwerk. Vier elementen vormen
inhoudelijk de basis van het ontwerp,
namelijk de vier energiebronnen zonneenergie, windenergie, waterkracht en
grondstoffen energie. Kunstenaars uit
binnen- en buitenland stonden maar
liefst acht maanden op de steigers. Het
transformeren van de gasbol tot een
Toyistisch kunstwerk is een idee dat in zijn

oorsprong dateert van eind 1997. In 2004
is een stichting in het leven geroepen en
dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de
start van de beschildering op 27 juli 2009.
Na ruim acht maanden en 6000 uur met
zeventien Toyisten te hebben gewerkt is
De Stip op 4 juni 2010 feestelijk onthuld.
Met een hoogte van 22 meter en een
oppervlakte van 1250m2 is dit kunstwerk
uniek in Nederland.

The blue gasholder of Enexis in Emmen
has been painted and transformed into
a true work of art. Four elements form
the basis of the design, the four energy
sources being solar energy, wind energy,
water energy and fossil fuels. Artists
from across the world worked on the
scaffolding for no less than eight months.
Transforming the globe into a Toyistic
art piece is an idea that originates from
late 1997. In 2004, a trust is founded and

eventually results in the commencement
of the painting on July 27, 2009. After just
over eight months and having worked
6000 hours with seventeen Toyists, The
Dot is finally revealed in a festive manner
on June 4, 2010. The height of 22 meters
and a surface of 1250 m2 makes this
artwork unique in The Netherlands.
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DOT
CLEANING
BY HAND

Specificaties
Gasbol gebouwd in 1963
In gebruik tot 1979
20 meter hoog
2 cm dik staal
Circa 1250 m2 oppervlakte
Thans gevuld met stikstof
Start project Leven met energie op 14 juli 2009
17 kunstenaars wereldwijd
8 maanden
3 schilderlagen
2 laklagen
Circa 6000 m2
in 2011 in eigendom van Living Industry
Specifications
Gas globe, built in 1963
In use until 1979
Height: 20 metres
Thickness: 2 centimetres of steel
Surface: around 1250 square metres
Currently filled with nitrogen
Project ‘Live with Energy’ started on July 14th 2009
Participants: 17 artists from around the world
Duration: 8 months
Circa 6000 m2 - Paint: 3 layers of tint, 2 layers of
varnish, approximately 6000 square metres
Property of the establishment ‘Living Industry
Emmen’ since 2011
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Balzaken
Er werd hard gewerkt tijdens het project.
En wie hard werkt lust wel eens wat. Toen
Mister Cluv tot de ontdekking kwam dat
er zich een pompstation vlakbij De Stip
bevond werd al snel het ‘broodje bal’
ontdekt. Op het bungalowpark bevond
zich eveneens een snackbar met een
welkome variant, namelijk een ‘broodje
eierbal’, een smakelijke caloriebom in
de vorm van een heel ei, ingekapseld

in ragout en omhuld met een krokante
paneerlaag. Daar werden er elke dag soms
meer dan één van naar binnen gewerkt.
Er werd door Mister Cluv al snel
gefantaseerd over een restaurant, te
openen in Mexico City, waar zo’n soort
delicatesse aan de Mexicaanse burger
zou moeten worden gesleten.
Dit was niet de enige fantasie die
deze Mexicaan van meer dan twee

meter bezigde. Er verschijnt nu weer
een brede glimlach op ons gezicht als
wij terugdenken aan de avond dat de
verstokte vrijgezel begon te praten over
zijn denkbeeldige dochter van acht jaar
die ineens in het Toyistenverblijf op de
eetkamerstoel zat. Met het – voor hem
karakteristieke – Schwarzenegger accent
begon die avond zijn denkbeeld vorm te
krijgen bij de medebewoners. Er werd veel

gefantaseerd en nog meer gelachen die
avond, het meest nog om het uitgestreken
gezicht dat Mister Cluv kon trekken terwijl
hij zijn verhaal deed. Dat was een avond
die bij elke Toyist, die destijds aanwezig
was, in het geheugen gegrift staat en waar
met een ‘big smile’ onder het genot van
een oer Hollandse snack nog steeds over
wordt gesproken.

finishing layer of bread-crumbs. Every day
several of these were consumed by our
Mexican giant - he even fantasised about
opening a restaurant one day in the very
center of Mexico City. He was eager to sell
this delicacy to his fellow civilians.
And this wasn’t the only fantasy of Mister
Cluv. A big smile appears on our faces
when recollecting the time that this
confirmed bachelor started talking about

his imaginary 8 year-old daughter. He
convinced us she was sitting in the empty
chair next to his in the Toyist bungalow. It
was almost as if she really sat there. With
his characteristic Arnold Schwarzenegger
accent, and putting on such a lively
performance, how could his fellow Toyists
not believe? Imaginary thoughts and lots
of laughter were shared that very evening,
but most of all it was the straightfaced

story-telling Mister Cluv that kept us
laughing our socks off. That was one of the
evenings forever carved in our minds, and
it still brings a big smile when recalling it.
It was an evening that every Toyist present
will cherish and even today will talk about
whilst enjoying the typical Dutch snacks.

Eggballs
The work was never easy during the
project and hard labour leads to hungry
people. It wasn’t long before Mister Cluv
discovered a gas station nearby The Dot
and the adventitious Dutch specialty called
‘broodje bal’, a sort of meat ball with
bread. Close to the Toyist bungalow a
snack bar could be found selling a similar
caloriebomb: the ‘broodje eierbal’, an egg
encapsulated in ragout and with a crispy
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CELEBRATING TH

HE FIRST LAYER

Leven op de bol
De Stip, eerst een kale kille gasbol, werd
leven ingeblazen door de Toyisten die hem
middels hun kleurrijke spel om wisten te
toveren tot een levendig object.
Maar niet alleen Toyisten maakten tijdens
het project deel uit van het ecosysteem
van de gasbol, ook waren er in die periode
andere aanwezigen die op de een of
andere manier aangetrokken werden
tot het reusachtige object. In de zomer
waren er de wespen. Die slimmeriken
wisten via de top de gaten in het dak te
vinden en jaagden enkele (voornamelijk
vrouwelijke) Toyisten de stuipen op het

lijf, met als gevolg dat deze zichzelf uit
veiligheidsoverwegingen toch maar aan
een lijntje koppelden en zich zodoende
niet in paniek van grote hoogte naar
beneden te werpen. Op een ander tijdstip
hadden de wespen plaatsgemaakt voor
enkele verdwaalde vogels, wie weet
waren zij op zoek naar een leuke plek om
een nestje te bouwen (een beetje laat,
dat wel). Gelukkig wisten ook deze met
vleugels gezegende wezens de uitgang
door het dak weer terug te vinden.
Gezellig was dat natuurlijk wel, een beetje
leven bovenop de gasbol. Immers, soms

zat je er als Toyist in je uppie te schilderen
en liep je zelfs de kans door de anderen
na een dag werken vergeten te worden
of af en toe een koffiepauze te missen. In
de maand november, toen het nieuwe dak
erop zat, kwamen er wederom nieuwe
bezoekers, ditmaal van een kleiner slag:
de lieveheersbeestjes. Op de bovenste
verdieping in de steigerpijpen zaten zij
verstopt en begonnen zo een reis naar
beneden. Voor deze kleine gestipte wezens
was dit wellicht een heilige tocht (...)
Zij zagen deze grote Stip waarschijnlijk
als hun ‘lieve heersende god’. De reis

bestond veelal uit even vliegen en dan
weer veilig landen op de bol. Voor een
enkeling wel spijtig om te landen op een
pas geverfd, plakkerig kleurvlak, tenzij je
gered werd door een in de buurt zijnde
lieveheersbeestjes liefhebbende Toyist, zo
niet volgde er een onvermijdelijke dood
op de bol. Wel een mooie dood natuurlijk,
zo dicht in de buurt van je eigen grote
Stip-god!

fasten themselves to the safety lines and
therefore avoided being thrown down
from frightening heights. Another time
the wasps made room for some lost birds.
Who knows, perhaps they were looking
for a nice place to nest (although it was
a bit late for that). Fortunately these
feathered friends were able to find their
way back to freedom and left through the
same holes that gained them access to the
area. Most of the time you could say all
those creatures were pleasant company.
After all, if it wasn’t for them you could

become very lonely up there, painting
all by yourself. Sometimes you were
forgotten after a long day of working, or
every once in a while when the rest were
enjoying a coffee break. Then it happened,
somewhere around November, after the
new roof was put on the scaffolding.
New visitors arrived, this time they were
much tinier, small but game: ladybirds.
They were hiding on the top floor in the
scaffolding pipes from where they started
their journey down. It must have been a
holy pilgrimage for these spotted creatures

(...); They probably saw this big dot as their
‘true ladybird Goddess’. They travelled by
wing and leg, sometimes flying just before
landing safely on The Dot. Some of them
unfortunately landed on a freshly painted
area and got stuck and, unless they were
saved by a ladybird-loving Toyist nearby,
they were doomed to die an inevitable
death on The Dot. A very nice death
naturally, being so close to your own big
Dot-god!

Bovendien is er waarschijnlijk ook wel een
leven na de bol...

Life on The Dot
The Dot, originally a bare cold gas globe,
was brought alive by the Toyists that used
their magic powers of colourisation to
transform it to a living object.
But it was not only the Toyists that were
part of the ecosystem of this sphere.
During that same period other creatures
were attracted to this huge object in
one way or another. For instance, during
summer there were swarms of wasps.
Those cunning creatures were able to
find holes in the roof and chased away
the (mainly female) Toyists, who had to

Besides, there must be life after The Dot...
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Choh dai di
Een van de leuke dingen van het
werken op De Stip, met mensen die
uiteenlopende achtergronden hebben,
was de kennismaking met andere culturen
en vooral woordspelingen die met de
diverse talen konden worden gemaakt.
Zo viel er wat Spaans te leren van Mister
Cluv, Nederlands (inclusief lokale dialecten
zoals Drents, Brabants en Gronings) van
de Nederlandse kunstenaars, IJslands
van Mister UUlUU, Belgisch van Mister
Iqoy en Maleis van Mister Eiiz. Het
volgende verhaal illustreert het plezier dat
voortkomt uit een misverstand als gevolg
van een speciale woordkeuze.
Op een vrijdagavond in de bungalow op

Ermerstrand besloten Mister Roq, Mister
Zigowst en Mister Eiiz een kaartspelletje
te gaan spelen. Het is het welbekende
eenendertigen, door eerstgenoemde
geïntroduceerd en uitgelegd aan de
andere twee. Die avond waaide het
behoorlijk hard en het was ongewoon
mistig wat leidde tot een spookachtig
tafereel in de bosrijke omgeving
waarin het bungalowpark is gesitueerd.
Vanwege de tocht waren alle ramen
gesloten, althans dat dachten ze, er was
nog een klein raam in de hoek bij de
herenslaapkamer dat op een kier stond,
daar kwamen ze later achter. Zo’n beetje
elk halfuur kreeg dit raam een rukwind te

verwerken met als gevolg een piepend en
soms krakend geluid.
Een lang aanhoudende harde windvlaag
– welke aankondigde dat er een onrustige
nacht op handen was – zorgde ervoor dat
het bewuste hoekraam met een ferme
luidruchtige klap dichtsloeg. Direct waren
alle ogen gericht op de plek waar het
geluid vandaan kwam en op datzelfde
moment zei Mister Eiiz: “In Maleisië
noemen we dit Choh Dai Di.”
Mister Roq en Mister Zigowst keken elkaar
geschrokken aan, allebei dachten ze aan
hetzelfde: een Maleisische klopgeest had
vastberaden ons verblijf uitgekozen om
de Toyisten de stuipen op het lijf te jagen.

Mister Eiiz zag de bleke gelaatsuitdrukking
van het tweetal en vervolgde met: “...
nee, dit kaartspel, bij ons noemen we dat
Choh Dai Di.” Daarop begonnen Mister
Zigowst en Mister Roq te lachen. “En wij
maar denken dat jij het over een of andere
Maleisische geest had!” Direct daarna
verstrakte het gezicht van Mister Eiiz en hij
zei: “Kom op jongens, doe me een lol, daar
moeten jullie niet over gaan beginnen...”

One Friday night at the bungalow in
Emmen, Mister Roq, Mister Zigowst and
Mister Eiiz were playing a card game that
Mister Roq had taught the other two. It
was May and the wind was blowing pretty
hard that night, and it was even a little bit
foggy. Inside the bungalow the windows
were shut, but we realized later that one
of them was not quite shut completely and
every half hour or so the wind would blow
and it would shake the window making a
spooky noise.
During one especially long and hard

gust of wind (you could hear the wind
the whole night going woooohhhhh,
wooooooooooooohhhhhh) the window
shook quite hard making a loud noise. All
three of us looked over to the window and
at this same moment Mister Eiiz says: “In
Malaysia we call this thing Choh Dai Di.”
Mister Roq and Mister Zigowst looked
at each other somewhat horrified, both
thinking that there was some kind of
Malaysian Ghost rapping on the Toyist’s
bungalow windows. Then Mister Eiiz
(reading their shocked faces) said

something like: “No, this card game, we
call it Choh Dai Di.”
Mister Roq and Mister Zigowst both
laughed and said: “We thought you meant
it was a Malaysian ghost at our window.”
Then Mister Eiiz said: “Come on guys, don’t
talk like that.”

Daarna volgde er nog een lange
enigszins angstaanjagende nacht voor
onze Maleisische vriend, want de Drentse
wind was nog lang niet van plan om te
gaan liggen.

Choh dai di
One of the great things about working
with people from diverse backgrounds on
‘The Dot project, was learning about each
other’s culture and especially ‘word play’
with the various languages that people
spoke. For example learning Spanish from
Mister Cluv, learning Dutch (and local
dialects too) from all the Dutch artists,
Icelandic from Mister UUlUU, Belgian from
Mister Iqoy, and Malay from Mister Eiiz.
The following story illustrates some of
the fun that can come from international
‘word-play’.
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It must have been because he did not want
to start thinking about ghosts on such a
windy and spooky night.
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Follow the Dots
In 2011 verscheen de publicatie ‘Toyism – Connecting
the dots’. Daarin wordt het belang van de stip in het
werk van de Toyisten beschreven. De publicatie geeft
niet alleen een beeld van de symboliek in hun werk,
maar gaat ook in op enkele projecten die de actualiteit
en dynamiek van de stroming onderstrepen. In
‘Connecting the dots’ wordt aandacht besteed aan het
E-Phant project (p. 140) en aan de megatransformatie
van de voormalige gasbol van Enexis in Emmen tot
het kunstwerk dat in de volksmond De Stip is gaan
heten. Daarnaast is in genoemde publicatie vrij werk
opgenomen van diverse Toyisten. Het gaat daarbij niet
alleen om schilderijen maar ook om een bijzondere
collectie glasobjecten.
In de inleiding van ‘Connecting the dots’ benadrukt
Dejo dat hij zich als grondlegger van de stroming
bewust is van de kruisverbanden met andere stijlen
en stromingen in de kunstgeschiedenis, maar dat
hij tegelijk ook de eigenheid van ‘zijn geesteskind’
helder voor ogen heeft. Eén van de belangrijkste
stijlkenmerken is het gebruik van stippen. In de enorme
muurschildering van Hotel Ten Cate, die in mei 2012
werd voltooid, is te zien hoe beeldbepalend het gebruik
van stippen uiteindelijk is geworden (p. 146). In zijn
tekstuele verantwoording maakt Dejo een duidelijk
onderscheid tussen de periodes 1992 – 2000 en 2002 –
heden. In de eerste periode, toen de Toyisten nog als
driemanschap (vaak gereduceerd tot duo) opereerden,
overheerste een figuratieve stijl die vaak simplistisch
van opzet was. De thema’s werden meestal surrealistisch
uitgewerkt en de terugkerende aanwezigheid van vaste
beeldmerken (computer, spaceshuttle en teddybeertje)
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was het meest toonaangevende stijlkenmerk. Aan het
werk dat in deze periode werd gemaakt, kleefde het
etiketje ‘kinderkamerkunst’, een ooit door mij (wvdb)
geïntroduceerde term die een eigen leven is gaan leiden.
In de tweede periode vormt het groepsdenken als reactie
op het egocentrische karakter van de kunstwereld een
leidinggevend principe. Het nieuwe denken wordt
vertaald in een stijl die beheerst wordt door sierlijke
lijnen en stippen. Allerlei eigentijdse onderwerpen
worden bij de kop genomen. Om te voorkomen dat het
gebruik van uiteenlopende disciplines en beeldmiddelen
en de diversiteit van onderwerpen (variërend van
milieuvervuiling tot wereldvrede en van levenslust
tot innerlijke worstelingen) tot een onoverzichtelijke
chaos of een vertroebeld idioom leidt, is doelbewust
gekozen voor een aantal vaste stijlkenmerken. Het
gebruik van stippen is één van de rode draden die
samenhang garanderen. Wie de stippen volgt of zich op
de stippen in de voorstelling concentreert, wordt vanzelf
opgenomen in een fantasierijke wereld vol avontuurlijke
gebeurtenissen. Lijnen en stippen sturen de aandacht
van de toeschouwer in onverwachte richtingen. Ze
stimuleren het onderzoekende kijkgedrag en brengen
verbanden aan tussen verschillende verhaallijnen en
beeldelementen. Maar er is meer aan de hand: stippen
komen in uiteenlopende culturen voor en zijn vooral in
volkskunst een bekend gegeven. In Nederland kennen
we het Staphorster stipwerk. De werkwijze van de
ambachtslieden die dit stipwerk op stoelen, bloembakken,
krukjes en ander huisraad aanbrengen, verschilt weinig
van de kunst van de Australische Aboriginals voor wie
stipwerk eveneens beeldmerk bij uitstek is.

Stippen zijn er in soorten en maten. Ook in het werk
van de Toyisten verschillen ze van kleur en omvang.
De absolute en onovertroffen superstip is en blijft
ongetwijfeld het kunstwerk dat het beeldmerk bij
uitstek van Emmen is geworden: het beschilderde
gasoverslagvat van 22 meter hoog en met een oppervlak
van 1250 vierkante meter dat in 2010 werd onthuld.
De Toyisten die aan dit grootschalige en prestigieuze
project werkten, hebben met De Stip een visitekaartje
voor de toekomst afgegeven. De superstip openbaart
een uitgesproken behoefte om verhalen te vertellen
die door het grote publiek begrepen en gewaardeerd
worden. Het gaat niet alleen om het brengen van een
boodschap met betrekking tot energiegebruik of het
uiten van een statement over milieubewustzijn, maar
ook om een directe interactie met het grote publiek.
Wat André Rieu doet met klassieke muziek, realiseren de
Toyisten met schilderkunst. Waardevolle tradities worden
zowel omarmd als omgebogen met de bedoeling kunst
toegankelijk te maken voor iedereen. Het idee is recht
voor z’n raap: Just Follow the Dots en het Grote Genieten
zal u vanzelf ten deel vallen. Evenals André Rieu hebben
de Toyisten de moed om zich op te stellen als onvervalste
entertainers. Op een onderhoudende manier vermaken
zij het publiek met beeldende kunst waarin ze (bijna
terloops) maatschappelijke, psychologische of sociale
onderwerpen aan de orde stellen. (wvdb)

Follow the Dots
In 2011 the publication ‘Toyism – Connecting the Dots’
was issued. In that book the importance of the dot is
described, being part of the artwork created by Toyists.
The publication not only illustrates the symbolism in their
work, but also goes into some projects that underline
the topicality and dynamic value of the movement. In
‘Connecting the Dots’ attention is given to the E-Phant
project (p. 140) and also to the mega-transformation of
the former spherical gas storage container of the energy
company Enexis into a work of art that is popularly
called De Stip (The Dot). Finally, the publication contains
separate art work made by various Toyists individually.
Those are not only paintings, but also a special collection
of glass objects.
In the preface of ‘Connecting the Dots’, founder of
the movement, Dejo, emphasises that he is aware of
the fact that there are cross links with other styles and
movements that have existed in art history, but at the
same time he has a clear view on the authenticity of
‘his brainchild’. One of the most important style trends
concerns the use of dots. The huge wall painting on the
outside of Hotel Ten Cate – a project that was realised
in May 2012 – expresses the impact of this (p. 146). In
his textual justification, Dejo makes a clear difference
between the periods 1992 until 2000 and 2002 until the
present. In the first period, when the Toyists were still
operating as a triumvirate (often reduced to a duo),
the figurative style, often being somewhat simplistic,
dominated. Mostly the themes were worked out in a
surrealistic manner and the returning presence of fixed
icons (computer, space shuttle and teddy-bear) was the
most common style trend. The work that was produced

in this period was marked with the label ‘nursery-art’, an
expression once introduced by myself (wvdb) that went
on to lead a life on its own.
In the second period, to think as a group as being a
reaction on the egocentric nature within the world of
art became a leading principle. A new way of thinking
is translated to a style dominated by graceful lines and
dots. Miscellaneous contemporary subjects are dealt
with. To avoid letting diverging disciplines and pictures
(varying from environmental pollution to world peace,
and from lust for life to inner struggle) lead to a badly
organised chaos or a turbid idiom, a purposeful choice is
made to use a number of fixed style trends. Using dots
is one of the driving forces to guarantee connection.
He who follows the dots or concentrates on the dots in
the representation will automatically be absorbed in an
imaginative world full of adventurous events. Lines and
dots lead the spectator’s attention towards unexpected
directions. They stimulate the investigative viewing
habits and connect different story lines and visual
elements. But there is more: dots are found in various
cultures and are often used as such to express art. In the
Netherlands we know the dot works from Staphorst. The
method of working of the artisans that apply the dots on
chairs, flowerpots, stools and other pieces of furniture is
not much different from the visual art expressed by the
Australian Aboriginals that also use dots pre-eminently.

of Emmen: the painted spherical gas storage container,
being 22 meters in height and 1250 square meters in
surface, revealed in 2010. The Toyists that have been
working on this large-scale and prestigious project, also
known as De Stip (The Dot project), have left their calling
card for the future. The super-dot reveals a distinctive
need to tell stories that are understood by the public and
appreciated as such. It is not only a matter of leaving a
message related to energy consumption or expressing
a statement on being environment-minded, but also
having a direct interaction with the public at large. The
Toyists realise with painting what André Rieu does with
classical music. Valuable traditions are both accepted and
adjusted in order to make art accessible for everyone.
The idea is straightforward: Just Follow the Dots and Big
Joy will automatically come to you. Just like André Rieu,
the Toyists have the courage to take up a position as pure
entertainers. By means of entertainment they (almost
casually) amuse the audience with visual art exposing
social or psychological subjects. (wvdb)

Dots can be found in different sorts and sizes. They
are found in art work made by the Toyists in various
colours and sizes. The absolute and unsurpassed superdot will always be the work of art that became the icon
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Paint Aerobics
Deze term werd door Mister Zigowst
verzonnen nadat ook hij eraan moest
geloven om geconcentreerd op eenzame
hoogte, half zittend, half liggend op De
Stip, de juiste hoeveelheid verf op de juiste
plaats aan te brengen.
Als een acrobaat, of aapje, hing je soms

met een hand aan een steigerbuis en
kon je nog net de verf aan je kwast laten
kleven in het tijdje dat het van de verfpot
naar de bol verplaatst moest worden. Dat
laatste was een hachelijke onderneming
omdat je met de kwast moest blijven
draaien, opdat de verf niet met grote

druppels op de andere kleurvlakken
neerzeeg, waarmee het werk van andere
Toyisten bijna teniet kon worden gedaan.
Op de negende verdieping kon je nog
naast je werk op de bol zitten, op de
achtste verdieping lag je soms met je buik
tegen de koude gasbol aangeplakt, maar

pas als je op de zevende verdieping langs
de steigers naar beneden keek, dan was
je je écht bewust van de hoogte van dit
immense kunstwerk.

an acrobat, or monkey - the other hand
holding a brush, the Toyist had to avoid
the paint from dripping on undesired spots
before it reached The Dot. This precarious
piece of work could only be done by
turning the brush over and over again,
keeping the paint stuck to it, to prevent
damaging the work of others - especially

when their carefully placed areas of paint
were still wet.
On the ninth scaffolding floor, at the top,
the Toyist could simply sit down and do the
work; on the eighth level the artist would
sometimes stick his or her belly against the
cold gas globe. But the feeling became
indescribable on the seventh floor, looking

down from impressive heights through all
the other floors in between the immense
construction of the metal sphere. Only
then can one appreciate that working on
a huge art-project like this is reserved for
the chosen.

Paint Aerobics
It was Mister Zigowst that came up with
the term “paint aerobics”, when he too
had to operate at dizzying heights, half
sitting, half lying, concentrating on placing
precisely the correct amount of paint at
the correct spot.
Hanging above the working spot, gripping
tight the scaffolding with one hand - like
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Verstopt en verdacht
Vrijdag 2 oktober 2009 is de laatste dag
voor Mister Zigowst. Na twee maanden
hard te hebben gewerkt op het project
keert hij huiswaarts, terug naar Kansas
City in de Verenigde Staten. De kunstenaar
Zigowst hebben we leren kennen als
iemand die leergierig is, iemand die alles
over stijl en techniek wil weten om hieruit
lering te trekken en om er beter van
te worden. En... dat is zeker gelukt. Zo
goed zelfs, dat we hem hebben gevraagd
om terug te komen en nog een aantal
maanden met ons mee te werken. Maar
Mister Zigowst hebben we ook anders
leren kennen. Op zijn tijd liet hij graag
een scheetje en een flinke boer liet hem

ook niet onbekommerd. En ‘op zijn tijd’
was... altijd! Grapje (...) Twee dagen na
zijn vertrek liepen we zoals gebruikelijk
over de steigervloer van de gasbol om te
gaan schilderen. Het waaide hard en het
opgespannen steigergaas sloeg dan weer
naar binnen, dan weer naar buiten langs
de gierende steigerbuizen. Opeens viel ons
oog op een bijzonder potje dat zichtbaar
werd vanwege het uitbollende gaas en
hierachter leek te zijn verstopt. Wat was
hier aan de hand? Er golden immers
strikte regels qua veiligheid! Eén daarvan
was dat er geen verfpotten op de steiger
mochten blijven staan, ze moesten na de
werkzaamheden worden meegenomen

naar beneden. Maar ging het hier wel om
verf? Jawel... tenminste aan de buitenkant
te zien, want de bekende groene verf zat
verspreid over het hele potje. Dit was het
verf potje van Mister Zigowst, immers hij
had de week voor zijn vertrek gewerkt
met J8.48.64. Door het wijkende gaas
viel er licht op het glas, het potje zat vol,
boordevol. Maar zagen we dit nu goed,
het was geen verf, maar... pies. Huh, pies?
Hoe zat dit, wie had dat gedaan? Het kon
natuurlijk iedereen zijn, of juist niet? Was
de groene verf op het glas een valstrik en
moest de verdenking juist vallen op Mister
Zigowst? Hier zat een luchtje aan. Echter,
de dader was snel achterhaald. Vooral

ook omdat we er later achter kwamen
dat ene Mister Roq het wel gedaan moest
hebben. In die bewuste week werkte
Mister Zigowst samen met Mister Roq
met deze kleur groen en ze zaten elkaar
steeds voor de gek te houden... Of was het
misschien toch een van de dames Toyisten
die het op de achtste verdieping niet meer
kon ophouden en al friemelend met een
plaspijp het potje vol heeft laten lopen
en daarna stiekem achtergelaten op de
steigervloer als stille getuige?

outside, the jar is smeared all over with
a very familiar green colour. This one
belonged to Mister Zigowst, after all he
had been working with J8.48.64 just before
he left us. Because the netting fell back a
bit more, the jar became more visible and
we could see that it was filled, filled to
the brim. We examined it further and the
doubt arose whether this was paint or not,
because it looked a lot more like... piss.
What, pee? What the heck... who did that?
Of course it could be anyone, couldn’t
it? Was this green paint a distraction and
was it meant to throw suspicion on Mister
Zigowst? This smelt bad! But it did not
take us long to figure out who had done

this. We found out that Mister Roq was
the culprit. In that particular period he had
been working with Mister Zigowst and
they were constantly mocking and joking...
Or maybe it was actually one of the female
Toyists that couldn´t hold out any longer
and fumbled with a tube until the jar was
full, a tour de force of paint aerobics. She
must have succeeded miraculously and left
it there with only the scaffolding floor as a
silent witness.

We hebben er met elkaar hartelijk om
gelachen... maar tot op heden is van de
dader geen enkel spoor... of toch wel...?

Concealed and suspicious
Friday October the 2nd, is the last day for
Mister Zigowst. After two months of tough
labour, working on The Dot Project, he is
returning back home to Kansas City in the
United States. We came to know the artist
Zigowst as a studious person, someone
who is eager to know everything about
style and technique and learn from it in
order to take advantage from it. And...
he certainly succeeded. When we asked
him, he agreed to return and work with
us for another couple of months. But we
also came to know another side of Mister
Zigowst. Every once in a while a fart or
belch would escape from his immense
body. And ‘once’ was... always! Just
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kidding (...) It was only a few days after he
left and we were walking on the seventh
or eighth floor to start another paint
job. The wind was howling and the tight
netting of the scaffolding was continuously
moving back and forth whilst its tubes
were whistling. Suddenly we saw a special
jar which was revealed by the netting
and seemed to be concealed deliberately.
What was going on here? We all had to
follow strict safety regulations! One of the
rules was that it was forbidden to leave
material on the worksplace after the work
was done, everything had to be brought
back down. But wait a minute, is this really
paint? Well... it looks like paint from the

We had a lot of fun and laughter recalling
this... but up until today the offender did
not show up... or did he... or she...?
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THE REVEAL

FIOD
Daar stonden ze dan ineens vlak voor
onze neus bij de kantine van het
opleidingscentrum waar wij probeerden
ons dagelijkse lunchpakketje te
verorberen; twee mannen gekleed in
donkerblauwe pakken. Ze zagen er
indrukwekkend uit. Met een staalharde
blik – minstens zo hard als het blinkende
metaal van hun emblemen – werd een
scala van intimiderende vragen op ons
afgevuurd. Zeg hoe zit dat eigenlijk?
Dragen jullie wel BTW af? Kunnen wij de
facturen inzien? Enigszins geschrokken
en met grote verbazing staarden wij met
een onschuldige blik in de kille ogen van
de ondervragers. Waar hadden wij dit aan
verdiend, zo’n kruisverhoor? Toen viel ons
oog op de emblemen waarop de letters

FIOD prijkten, de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst, dat verklaarde het een
en ander.
Onverstoorbaar zetten de mannen hun
spervuur van vragen voort. Wij zouden
illegale Chinezen aan het werk hebben
gezet. Er stond nog niet zolang geleden
een artikel over De Stip in de krant met
daarop een imposante foto van onze
Maleisische vriend Mister Eiiz. Hij is klein,
heeft een donkere huidskleur en een
Aziatische uitstraling, dat zeker, maar hij is
geen Chinees, laat staan dat hij hier illegaal
verblijft! Deze mannen waren ongetwijfeld
vals ingelicht door een oplettende,
wellicht met een vleugje jaloezie besmette
persoon, uit de omgeving. Of wellicht
was deze brave burger overmand door

angst en behept met vooroordelen of
een ziekelijke achterdocht? Dit gespuis
moet namelijk zo snel mogelijk worden
opgepakt, koste wat kost. Het duurde
nog geen tien minuten of de inspecteurs
waren als een blad aan onze rode
levensboom omgeslagen. Hier was sprake
van een groot misverstand! Meteen na
de lunch werden de mannen getrakteerd
op een bezoek aan het project. Helm op
en veiligheidsschoenen aan en dan de
steigers op. Er waren tijdens het project
maar weinig mensen die een blik mochten
werpen op het kunstwerk in wording
en zij hadden het geluk om dit mee te
mogen maken. Maar liefst anderhalf uur
duurde hun bezoek, dat gepaard ging
met de nodige kreten van bewondering.

Al snel waren alle verdenkingen van
de lucht: dit onvergetelijke bezoek
maakte definitief een einde aan hun
achterdocht. We wisten daarnaast ook alle
benodigde informatie te verstrekken om
de controleurs – met een tevreden gevoel
op zak – naar huis te kunnen sturen. Ze
hadden zichtbaar genoten van deze privé
excursie! En zo opgewonden als een stel
kinderen die verborgen achter de stoelen
van de ogenschijnlijk lege schoolreisbus
huiswaarts gingen, zo overtuigd waren
ze van het feit dat al die vooroordelen
over gemaskerde illegale arbeiders maar
eens voorgoed uit de wereld moesten
worden geholpen.

was overpowered by fear and bias, or
just suspicious? This riff-raff needed to
be arrested immediately, whatever it
takes. Anyway, it didn’t take more than
ten minutes before the inspectors were
convinced of the fact that there was a big
misunderstanding here! Immediately after
lunch we took them to the workplace
to visit the project. Helmets and safety
shoes needed to be put on first, and then
the scaffolding was climbed. There were
only a few people privileged to take a
glance at this art icon in the making, so
these two were very lucky. It took them
an hour and a half in total and there was
nothing but sheer admiration. Even if

there was a smallest trace of suspicion left,
this unforgettable visit took that feeling
away forever. In addition, we managed to
give them all the necessary information
to ensure that they went home satisfied.
They were visibly pleased with this private
excursion!

Income tax control
And there they stood, right in front of us,
near the canteen of the training centre
where we were trying to finish our daily
packed lunch; two men, dressed in dark
blue suits. They looked impressive. With
a look in their eyes – that was at least as
impressive as the blinking of their steel
badges – they started bombarding us with
intimidating questions. What can you
tell us about this situation? Do you guys
pay V.A.T.? Can we take a look at some
of your invoices? Somewhat frightened
and pretty much astonished we gazed
back at the interrogators with nothing
but innocence in our eyes. Did we deserve
such an inquisition? When we took a

closer look at their badges, we saw the
logo of the department of treasury, which
explained a lot more. Unperturbed they
continued their barrage of questions. They
were told we employed illegal Chinese
workers. Not long ago a newspaper article
was published with a nice story about
The Dot Project and an imposing picture
displaying our Malaysian friend Mister Eiiz.
He is a small guy, he´s got a dark skin and
has an Asian look that´s for sure, but he
is certainly not Chinese, let alone being
here illegally! These guys must have been
informed wrongly by a stool pigeon, or
a somewhat jealous person living in the
neighbourhood. Or perhaps a civilian

Just as excited as kids that come home
from a school trip trying to hide for their
parents behind the seats of the school
bus, they were convinced of the fact that
the prejudice regarding masked illegal
labourers needed to be banished forever.
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DE STIP | LEVEN MET ENERGIE
Dit afbeelding van De Stip vertelt de geschiedenis van
de energiewinning, het verhaal van de vier klassieke
elementen van het leven; aarde, water, lucht en vuur.
Het project De Stip is in opdracht van Stichting Living
Industry gerealiseerd, in samenwerking met de
Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, Enexis en Holland
Coating. Het ontwerp van De Stip: vier elementen
vormen inhoudelijk de basis van het ontwerp, namelijk
de vier energiebronnen.
1. Zonne-energie
2. Windenergie
3. Waterkracht
4. Grondstoffen energie
Naast deze 4 basiselementen is er een figuur dat centraal
staat: de boom. De boom staat metafoor voor leven,
energie, groei, ontwikkeling, verandering.
Er zijn 4 deelontwerpen gebruikt. Elk deelontwerp
voorziet de combinatie – tegenstelling van oude en
nieuwe verschijningsvormen van energiewinning of –
toepassing (kennis).
1. Zonne-energie
Een oude vorm van gebruik van zonne-energie is de
fotosynthese; het mechanisme waardoor planten
en bomen groeien doordat water en kooldioxide
uit de lucht wordt omgezet in glucose. Een nieuwe
vorm is het opvangen van zonne-energie met behulp
van zonnepanelen. Een toepassing is de (hybride)
auto (kennis economie) die wordt opgeladen door
stroom dat weer is opgewekt met zonnepanelen. Ook
huizen worden verwarmd met zonne-energie. Via
een zonnestraal die via het dak van de boerderij gaat,
wordt energie opgevangen in het raamzonnepaneel.
2. Windenergie
Oud: de klassieke molen, waarbij windenergie in
mechanische arbeid wordt omgezet, namelijk voor
het malen van graan. Verbind de molen met brood,
en kruimels waaien door de wind naar de moderne
windmolens waarbij de bewegingsenergie van lucht
wordt omgezet in bijvoorbeeld elektriciteit (nieuw).
Een van de windmolens blaast wind in het zeil van de
boot. De kajuit vormt zich uit het dak van de boerderij.
Een andere windmolen in vogelgedaante kruipt in
de huid van een giraffe en heeft met zijn enorme
reikwijdte uitzicht op nieuwe toepassingen voor
de toekomst.
3. Waterkracht
Oud: een watermolen zet d.m.v. een schoepenrad
de stoming van water om in rotatie-energie met net
als de oude molen een directie toepassing, namelijk
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het malen van graan of het persen van olie. Nieuw:
waterstof als brandstof: auto’s die op waterstof rijden
en hierdoor veel schoner zijn voor het milieu. Een
grote dolfijn duikt op uit het water. Druppels water
veranderen in goudvissen en zalm.
4. Grondstoffen energie
Oud: kolen, turf en olie. De prehistorische
jaknikkervogels halen fossiele brandstof uit de
grond. De olifant stampt de grond aan. In de
achtergrond duikt een enorme dinosaurus op.
Nieuw: biobrandstoffen, kernenergie. Een rokende
kerncentrale waaruit bellen komen die als atomen
door de lucht vliegen. Biogas als schone brandstof:
auto’s die rijden op biogas dat is onttrokken aan
de uitwerpselen van het spaarvarken. De boom als
rode draad in het ontwerp, ontspruit uit het oude
veengebied en vormt de basis voor nieuwe en groene
energievormen. De stopcontacten in de boom geven
groene stroom.
Verder bewegen algemene toepassingen of houders
van energie zoals spaarhazen en batterij-insecten, dus
eigenlijk op zich zelf staande ontwerpen, zich door het
hele ontwerp heen.

THE DOT | LIVE WITH ENERGY
The four classical elements of life – Earth, Water, Air
and Fire – are featured in this picture of The Dot Project
to show the history of energy production. The Dot
Project is accomplished through commissioning by the
“Living Industry” foundation in cooperation with the
municipality of Emmen, the Province of Drenthe, Enexis
and Holland Coating.
The design: The 4 elements of life are represented by 4
themes that form the basis of the design, namely the 4
energy sources.
1. Solar Energy
2. Wind Power
3. Hydropower
4. Raw Material Energy
In addition to these four fundamental themes, there is a
single, central figure: the tree. The tree is a metaphor for
life, energy, growth, development, and change.
There are four sub-designs used. Each sub-design
presents the combination or contrast of old and new
forms of energy production and their applications (the
sciences).
1. Solar Energy
An old form of the use of solar energy is
photosynthesis; the mechanism by which plants and

trees grow due to water and carbon dioxide from the
air being converted into glucose. A new form is the
collection of solar energy with the help of solar panels.
An application is the (hybrid) car (economic science),
which is charged by electricity that is again generated
by solar panels. Houses are also heated by solar energy.
As the rays of the sun strike the roof of the farm,
energy is collected by the solar panel window.
2. Wind Power
Old: the traditional windmill, where the power of the
wind is converted into mechanical labour, namely for
grinding grain. Link the mill with bread, and crumbs
are carried by the wind to the modern wind turbines
where the kinetic energy of the air is converted into,
for example, electricity (new). One of the windmills
blows wind into the sail of the boat, while the cabin
forms from the roof of the farm. Another windmill
in bird form imitates a giraffe affording a panoramic
view of new applications for the future.
3. Hydropower
Old: using paddles to transfer the current of water
into rotational energy a watermill, just like the old
windmill, has a direct application, namely the grinding
of grain or the pressing of oil. New: hydrogen as
fuel. Hydrogen fueled cars are much cleaner for the
environment. A large dolphin emerges from the water.
Drops of water turn into goldfish and salmon.
4. Raw Material Energy
Old: coal, peat and oil. The prehistoric nodding
donkeys obtain fossil fuel from the ground. The
elephant stomps the ground while a huge dinosaur
emerges in the background. New: bio fuels, nuclear
energy. A nuclear power station discharges clouds of
smoke that fly through the air like atoms. Biogas as
a clean fuel: cars that run on biogas that is extracted
from the ‘excrements’ of the piggy bank. Springing
from the ancient peat bogs as the lifeblood and
central focal point of the design is the red tree, which
forms the basis for new and green energy forms. The
electrical sockets in the tree deliver green power.
In addition, in the form of standalone motifs, general
applications or containers of energy such as ecobunny
lights and battery-insects can be seen moving throughout
the whole painting.
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Leven met energie
In 2009/2010 onderging de blauwe gasbol van Enexis
in Emmen een verbluffende metamorfose. De bol werd
getransformeerd tot kunstwerk. Zeventien Toyisten
uit binnen- en buitenland stonden acht maanden op
de steigers. Al in 1997 werd gespeculeerd en serieus
nagedacht over de mogelijke beschildering van de
gasbol. De directie van het toenmalige energiebedrijf
Edon overwoog het plan, maar desondanks verdween
het in een bureaula. Pas in 2004 werd opnieuw contact
gezocht met de eigenaar van de bol. Toen was dat
Essent. Toyisten ontwierpen een maquette en er
werden oriënterende besprekingen gevoerd met alle
betrokkenen en geïnteresseerde partijen. De Vereniging
Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) in Emmen
ziet het ambitieuze project wel zitten. Han Wiendels is
bereid zich sterk te maken voor de realisatie ervan. Toch
duurt het nog vier jaar voordat er echt schot komt in
de zaak.
In 2008 worden diverse brainstormsessies gehouden
onder leiding van Jos Zoer (Stenden College). Er wordt
een projectteam geformeerd en de krachten worden
gebundeld. Dat resulteert in de oprichting van de
stichting Living Industry Emmen met het doel om te
komen tot de realisatie van de werklandschappen van
de toekomst. De focus ligt op herontwikkeling van
oude, verouderde, monumentale of karakteristieke
bedrijfslocaties. De transformatie van de gasbol van
Enexis wordt algemeen beschouwd als een interessant
pilotproject waarin de ambities en doelstellingen van
de stichting samenkomen. Het is niet de bedoeling
dat overal in Emmen megakunstwerken verrijzen
maar wel dat er op creatieve wijze wordt gewerkt aan
kwaliteitsverbetering van de ingerichte omgeving.
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Daarnaast symboliseert het project de slag die Emmen
naar de toekomst wil maken. De spraakmakende
verplaatsing van het dierenpark naar een nieuwe locatie
(waarvoor in 2012 definitief groen licht wordt gegeven)
laat zien dat Emmen de lat hoog legt voorzover het de
verbetering van de toeristische en culturele infrastructuur
betreft. De stad onderstreept daarmee dat ze een
vruchtbaar en inspirerend ondernemingsklimaat biedt.
Voor De Stip zijn achttien heldere en contrasterende
kleuren gebruikt. Het totaal beschilderde oppervlak
bedraagt 1250 vierkante meter. De verf is in vijf lagen
opgebracht. Dit betekent dat in totaal ruim 6000
vierkante meter door de Toyisten is geschilderd.
De symbolische waarde van de gasbol voor de omgeving
blijft door de metamorfose tot kunstwerk bestaan. De
betekenis van de energievoorziening voor het gebied is
stevig verankerd in de voorstelling die op de beelddrager
is aangebracht. Het beeldverhaal is innig verbonden met
de cultuurhistorie van de streek. ‘Leven met energie’
vertelt het verhaal van Emmen en omgeving maar is
tegelijk ook een mondiaal gegeven. Sterker nog: het
verhaal gaat over het voortbestaan van onze planeet,
over noodzakelijke vernieuwing en verandering. Het
verleden, heden en de toekomst van energie(winning)
wordt kleurrijk in beeld gebracht. De boom die centraal
staat in de compositie, is een metafoor voor levenskracht,
energie, groei, ontwikkeling, verandering en stabiliteit.
Links en rechts van de boom worden de elementen zon,
wind, water en delfstoffen uitgewerkt. Het zijn de vier
belangrijkste natuurlijke energiebronnen. Alle essentiële
aspecten van energievoorziening worden in het
beeldverhaal betrokken. De lijnen lopen van turfwinning,
veenafgraving, watermolen met schoepenrad en

traditionele molens naar de duurzame energiebronnen
van de toekomst: biomassa, zonne-energie, windenergie
en waterkracht.
Bij het ontwerp van ‘Leven met energie’ is overal aan
gedacht. Uiteraard ontbreken de jaknikkers niet. Ze
zien eruit als prehistorische vogels. Een dinosaurus
symboliseert de fossiele brandstoffen, terwijl een
dolfijn opduikt als metafoor voor de waterkracht.
Zonnecollectoren verwarmen een boerderij. Een zeil op
het dak van diezelfde boerderij genereert windenergie.
Het typisch Nederlandse spaarvarken produceert al
schijtend grote hoeveelheden biogas. Overal duiken
onverwachte extraatjes op. Zo is er een olifant te
zien die de aarde aanstampt en zodoende net als
de zwaartekracht de organische sedimenten omzet
naar olie, die weer wordt opgepompt door de reeds
genoemde jaknikker vogels. Graankorrels worden door
de wind van ouderwetse naar moderne windmolens
geblazen. Stopcontacten die groene stroom leveren,
symboliseren de energievoorziening van de toekomst.
Een windmolen in vogelgedaante kruipt in de huid van
een giraffe die dankzij zijn lange nek uitzicht heeft op
de nieuwe energietoepassingen van de toekomst. Het
beeldverhaal staat bol van gedaanteverwisselingen.
Spaarhazen en batterij-insecten bewegen zich frank
en vrij door de hele compositie heen. Oud verandert
in nieuw. Verleden en heden zijn via allerlei lijnen
en stippen met elkaar verbonden. Waterdruppels
veranderen in goudvissen en zalm. Nieuwe auto’s zoeven
op waterstof of biogas door het landschap, terwijl
hybride tegenhangers op stroom rijden. Zij maken het
epos en het feest van de vooruitgang compleet. (wvdb)

Live with Energy
In 2009/2010 Enexis’ great blue spherical gas container,
also known as the gas globe of Emmen, was subject to an
astonishing metamorphosis. This globe was transformed
to a great work of art. Seventeen Toyists in total, from
home and abroad, worked on the scaffolding for eight
months. Already back in 1997 there were speculations
and serious thoughts about painting the globe. The
board of directors of Edon, the company that was
the owner of the gas globe, considered the plan, but
nevertheless it disappeared into a desk drawer. It was
not until 2004 that the owner of the gas globe was
contacted again. At that time Essent owned it. Toyists
designed a model and orientation meetings were held
between concerned and interested parties. A society of
business park management also known as ‘De Vereniging
Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB)’ in Emmen
believed in the ambitious project. Han Wiendels was
willing to forward a case for realisation of it. Yet still
another four years passed before things really get going.
In 2008 various brainstorm sessions were held, guided
by Jos Zoer (a member of ‘Stenden College’). A project
team was formed and people joined forces. That resulted
in setting up the establishment ‘Living Industry Emmen’
aiming to realise work environments of the future.
The establishment focusses on redevelopment of old,
aged, monumental or characteristic business locations.
Transforming the gas globe of Enexis was generally
viewed as an interesting pilot project in which the
ambitions and aims of the establishment are combined.
There is no intention to let mega pieces of art work arise
everywhere in Emmen, but there is a need for quality
improvement of the existing environment to be realised

in a creative manner. Besides that, this project – that
would be called the ‘Dot Project’ – symbolises Emmen
wanting to seize the opportunity towards the future. The
much talked about relocation of the zoo (which has been
given the definite go-ahead in 2012) shows that Emmen
sets the bar high as far as it concerns improvement of
a tourist and cultural related infrastructure. With that
the city emphasises the intention to offer a fruitful and
inspiring investment climate. To realise the ‘Dot Project’,
eighteen clear and contrasting colours were used. The
surface of the gas globe amounts to 1250 square metres.
Five layers of paint were applied. This means that in total
more than 6000 square metres have been painted by
the Toyists.
The symbolic value of the gas globe for the environment
still remains because of the metamorphosis to a work
of art. The importance of energy supply for the area is
firmly rooted in the representation that has been applied
to the image medium. The visual story is profoundly
connected to the cultural history of the region. ‘Live with
Energy’ tells us the story of Emmen and its environment,
but at the same time it illustrates a worldwide theme.
In fact: the story is about the continued existence of our
planet, about necessary innovation and change. The past,
present and future of energy (production) is colourfully
presented. The tree at the centre of the composition is
a metaphor for vitality, energy, growth, development,
change and stability. On both the left and right side
of the tree, elements related to sun, wind, water and
minerals are detailed. Those are the most important
natural sources of energy. All essential aspects of energy
supply are involved in the visual story. The lines go from

cutting and digging peat, a watermill with paddle
wheel and traditional mills to durable energy sources
of the future: biomass, solar energy, wind energy and
hydro power.
During the design of ‘Live with Energy’ everything was
considered. Naturally the nodding donkey is not absent.
They look like pre-historical birds. A dinosaur symbolises
fossil fuel, while a dolphin pops up as a metaphor for
water power. Solar collectors heat a farm. A sail on the
roof of that same farm generates wind energy. The
typical Dutch piggy bank produces large quantities of
biogas whilst excrement flows from its rear end. There
are little extras popping up everywhere. You can see an
elephant stamping on the ground acting like gravity,
turning organic sediments into oil being pumped up by
the aforementioned bird-like derricks. Grain is blown
by the wind from old to modern windmills. Plug sockets
supplying green current symbolise energy supply of the
future. A bird-like modern windmill crawls into the skin
of a giraffe that, because of its long neck, has a good
overview of new energy applications for the future.
The storytelling picture is full of transformations and
metamorphosis. So called Eco Bunnies and battery-insects
move openly and freely through the composition. Old
changes into new. Past and present are connected with
a variety of lines and dots. Drops of water change into
goldfish and salmon. New cars roam the landscape fed by
hydrogen or biogas, whilst their hybrid counterparts use
electric current. They complete the epic and festival of
progression. (wvdb)
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I-PHONICAL

Van de natuur kunnen we veel leren.
Wanneer de blaadjes van de boom vallen
en neerkomen op de grond, worden
zij verteerd en kunnen zodoende weer
als voedingsstof voor de boom dienen.
Hierdoor ontstaan er weer nieuwe
blaadjes aan de boom. Deze bijzondere
boom heeft zelfs een plastic fles in zijn
recyclingproces geïntegreerd.
We can learn a lot from nature. When the
leaves fall from the tree and rest on the
ground, they decompose and can thereby
again serve as nutrients for the tree. This
causes the tree to grow new leaves. This
special tree has even integrated a plastic
bottle into the recycling process.

Recycle boom
Fihi | Acryl op linnen
2008 | 100 x 100 cm
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Recycle Tree
Fihi | Acrylic on canvas
2008 | 40 x 40 inch

2008

Pay Your Respect
Dejo | Acryl op linnen
2008 | 120 x 150 cm

2008

Pay Your Respect
Dejo | Acrylic on canvas
2008 | 47 x 59 inch

Waar je ook kijkt, overal doen Aliens zich te
goed aan seks. Met hun genotsarm wordt
schaamteloos de heilige voorbibs betast en de
lust in het openbaar bedreven. Het kenmerkende
gesteun, dat op grote afstand is te horen, is bij
een ieder wel bekend. Net nu leek dat de Aliens
volledig waren geïntegreerd en geaccepteerd,
komt hun sterke drang naar seks weer
bovendrijven. Willen we dat wel zien? Is hun
cultuur te verbieden en kan dat in een land waar
de democratie hoog in het vaandel staat?

Wherever you look, aliens are having sex
everywhere. They shamelessly touch the sacred
triangle with their Joy Stick and openly act on
their desires. The characterizing groan, that can
be heard from a long distance, is well known to
everyone. Just when it appears the Aliens are
completely integrated and accepted, their strong
craving for sex arises again. Do we really want
to see that? Is it possible to prohibit their culture
and is that politically correct in a country where
democracy is highly respected?
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Uit de kleurrijke regenboog ontpoppen zich zestien
fantasievolle diersoorten die allemaal met Emmen
verbonden zijn. Behalve het ambitieuze plan om de
grootste dierentuin ter wereld op de kaart te zetten
ontfermt gemeente ‘Dikhuid’ zich ook over de
Toyisten, die met De Stip een minstens zo ambitieus
project zijn aangegaan.
De eerste munt die langs de spaarpot lijkt te glijden
toont de financiële onzekerheid, maar het geloof
in een goede afloop is te zien aan de stevige
olifantenpoot waarop project De Stip is gefundeerd.
Emerging from the colourful rainbow are sixteen
fanciful animal species, all of which are linked to
Emmen. Apart from an ambitious plan to develop
the world’s largest zoo, ‘Thick-skin’ Emmen will also
play host to the Toyists, who with their Dot Project
will undertake a mission at least as impressive.
The first coin, which appears to slide past the
piggybank, reflects the financial uncertainty, but
the belief in a successful outcome is represented by
the strong elephant leg upon which The Dot Project
is established.

Carnaval van de dieren
Roq | Acryl op linnen
2009 | 100 x 100 cm
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Carnaval Des Animaux
Roq | Acrylic on canvas
2009 | 40 x 40 inch

2009

Beïnvloeding
Xippez | Acryl op linnen
2009 | 70 x 100 cm

Influence
Xippez | Acrylic on canvas
2009 | 27 x 40 inch

2009

Mensen die met elkaar omgaan worden door elkaar
beïnvloed. Soms neem je dingen van elkaar over,
dat kan van alles zijn: eigenschappen, gewoontes of
bijvoorbeeld een kledingstijl. Bij deze katten is de
beïnvloeding duidelijk zichtbaar. De staart van de ene
kat wordt overgenomen door de ander. Zo ook met
poten en snorharen.

People who interact with each other are influenced
by each other. Sometimes you take things from each
other, that can be anything: characteristics, habits
or for example style of clothing. These cats are clearly
visible influenced by each other. The tail of one cat
is taken over by the other one. Similarly whit legs
and whiskers.
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Omarming in oneindigheid
Fihi | Acryl op linnen
2009 | 100 x 100 cm
Eternal Embrace
Fihi | Acrylic on canvas
2009 | 40 x 40 inch

De zon heeft allesomvattende liefde. Zijn stralen zijn
als een omarming in oneindigheid. Hier zie je hoe hij
twee auto’s bij elkaar brengt op zijn zonnestralen.
Wellicht denk je: hij heeft een roze bril op en ziet
zaken mooier dan ze in werkelijkheid zijn. Auto’s
zijn toch slechts levenloze voorwerpen, die geen
uiting kunnen geven aan liefde? Maar toch, zie de
bloemvormige uitlaatgassen, zie de nieuwe knopjes aan
de zonnestraaltakken, zie de opkomende lenteblaadjes,
zie de blije engeltjes! Getuigt dit alles niet van liefde?
The sun has a comprehensive love. Her beams are like
an eternal embrace. You can see how she brings two
cars together upon her sunbeams. You might think
she is wearing rose-tinted glasses and sees things in a
more beautiful way than they really are. Aren’t cars
just lifeless objects that cannot express feelings of love?
Nevertheless, witness the flower-shaped exhausts,
witness the new buds on the sunbeam-branches and the
budding leaves of spring, and look at the happy angels!
Isn’t all of this evidence of love?

2009

Leven met energie
Srylyn | Acryl op linnen
2010 | 100 x 100 cm
Live with Energy
Srylyn | Acrylic on canvas
2010 | 40 x 40 inch

Wij mensen en dieren zijn directeuren in onze
energiecapsules. Wij geven de richting aan. Wij zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud. Wij beïnvloeden
elkaar. Begin- en eindpunt van het traject staan vast.
We humans and animals are directors in our energy
capsules. We give direction. We are responsible for the
maintenance. We influence each other. The start and
end points of the process are fixed.

2010
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Speelse rebellie
De meeste Toyisten zijn echte verhalenvertellers. Soms
nemen hun beeldverhalen zelfs epische proporties aan.
Een verhalend hoogstandje is ongetwijfeld ‘Leven met
energie’ (het hoofdthema van De Stip), maar ook de
themakamers in Hotel Ten Cate bezitten ongekende
epische kwaliteiten waarbij sensuele componenten en
gekke uitspattingen eerder regel dan uitzondering
zijn. De verhalen schieten alle kanten op. Dat maakt ze
grillig en houdt de spanning er in. Allerlei aspecten en
deelaspecten van een thema worden in het beeldverhaal
betrokken. Het associatieve vermogen van de ‘vertellers’
levert extra dimensies, speelse invallen en onverwachte
invalshoeken op die het verhaal verlevendigen. In de
onderwerpkeuze gaan de Toyisten geen enkel taboe
uit de weg. Elk onderwerp is salonfähig en speelse
rebellie wordt niet geschuwd. De maatschappijvisie
die zij etaleren, kan soms lichtjes wringen of schuren,
maar humor is nooit ver weg. In hun benadering van
gevoelige onderwerpen volgen de Toyisten het pad van
de striptekenaars die de comic strip in Amerika populair
hebben gemaakt. Hun werk is vrolijk, uitbundig zelfs,
maar nooit plat of kritiekloos. Elk statement wordt van
spitsvondige kanttekeningen voorzien en geen enkel
standpunt wordt zomaar klakkeloos overgenomen.
De cartooneske opzet van de beeldverhalen geeft
aan dat er een sterke relatie bestaat met volkskunst
en folklore. Behoefte aan vereenvoudiging is
richtinggevend. Tegenstelling worden uitvergroot
en daardoor tegelijk versimpeld. Dat maakt de
weergegeven conflicten en dilemma’s begrijpelijk.
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Waanzinnige en fantasierijke figuurtjes begeven zich
in de meest bizarre situaties. Levenloze voorwerpen
blijken over bovennatuurlijke gaven te beschikken.
Exotische atmosfeer is eerder regel dan uitzondering.
Elke boodschap (hoe zwaar ook) wordt smeuïg verpakt.
Een greep uit de vele beeldverhalen die tot nu toe het
levenslicht zagen, leert dat voor de Toyisten letterlijk
niets te bont of te precair is. Een voorbeeld: In een
tropische omgeving zwemmen vissen rond die zich niet
meer bewust zijn van de schoonheid die hen omringt.
Blasé geworden voor de exotische onderwaterwereld
gaan ze op zoek naar gouden parels die hen het ultieme
geluk moeten brengen. De verwijzing naar mensen die
ziende blind zijn, is overduidelijk.
Nog een voorbeeld: elk mens wordt geboren met één
gezicht, maar in de loop van zijn leven ontwikkelt hij zó
veel uiteenlopende emoties en gedragspatronen dat zijn
ware gezicht steeds moeilijker te achterhalen is. Kortom:
mensen doen zich anders voor dan ze werkelijk zijn. In
het schilderij ‘Gezichten’ wordt zowel de pluriformiteit
van de mens als de verborgenheid van innerlijke
schoonheid verbeeld. Mensen doen alsof ze opgewekt
zijn, terwijl ze van binnen huilen. Met hun onechte,
hypocriete of huichelachtige gedrag doen ze zichzelf
en anderen tekort. De roep om het tonen van het ware
gezicht vormt de thematische basis van dit schilderij dat
grotendeels is opgebouwd met maskers.
De voorstellingen en taferelen waarop de Toyisten
hun publiek trakteren, zijn vaak ludiek en ze getuigen

van de behoefte om alternatieven aan te dragen voor
vastgelopen processen. Toyisten denken graag mee
over oplossingen. Ze signaleren zaken die ons allemaal
aangaan en die het voortbestaan van onze planeet
raken. Elk stukje aarde is geëxploiteerd en geëxploreerd.
Wie nieuwe gebieden op aarde wil ontdekken,
onderzoeken of ontginnen, krijgt het steeds moeilijker.
Alles is al eens gedaan of gevonden. Gelukkig biedt het
heelal uitkomst aan iedereen voor wie de aarde geen
geheimen meer heeft.
Kritiek op het menselijk gedrag en op het uitbuiten van
de aarde klinkt ook door in het schilderij ‘De natuur slaat
op hol’ (p. 189). Als gevolg van onverantwoord menselijk
handelen slaat de natuur op hol. Planten en dieren
muteren om te overleven. De overlevingsmechanismen
die zich in flora en fauna ontwikkelen getuigen van
ongekende vitaliteit en spankracht. Kameleontische
eigenschappen openbaren zich op de gekste plekken en
op de meest onverwachte momenten, maar soms schiet
de natuur door of ze slaat op hol door haar ultieme
overlevingsdrang of als gevolg van ijdeltuiterij.
Zelfs financiële kwesties laten de Toyisten niet
onberoerd, maar ze kijken er wel met een helikopterview
naar. Zo is er het schilderij met de lange titel ‘Hoeders
van de papieren jungle in de geest van de erfgenaam’
(p. 49). Daarin worden kritische kanttekeningen geplaatst
bij het adviescircuit dat ontsproten is aan de vraag naar
kennis over het slijk der aarde. De boodschap is helder:
mensen die hypotheken nodig hebben of koopakten

moeten tekenen, begeven zich in een jungle van papier
die vaak minder zekerheden en uitkomsten biedt dan
we graag willen geloven. Het blindelings volgen van
de goeroes in het geldcircuit, kan tot grote problemen
leiden. De heersers van de papieren jungle balanceren
vaak op het randje van goed en kwaad. Betrouwbare
raadgevers zijn moeilijk te vinden.
Interessante onderwerpen komen ook bovendrijven in
het project ‘Let the games begin!’ In de tentoonstelling
en de begeleidende brochure worden allerlei
tegenstellingen gecultiveerd en in spelvorm in beeld
gebracht. Triviale zaken, schijnbare tegenstrijdigheden,
dualiteiten, ethische dilemma’s, merkwaardige
discrepanties, dubbelzinnigheden en paradoxale kwesties
dienen zich aan in typische Toyistentaal. Fricties tussen
mooi en lelijk, recht en krom, rekenkunde en taal, geloof
en spiritualiteit, oorlog en vrede, vrijheid en slaafsheid,
mens en machine, zoet en zout, identiteit en imago
worden volgens het beproefde tic-tac-toe systeem in
beeld gebracht. Bij het spelen van schaak, boter kaas
en eieren of vier op een rij zijn strategische beslissingen
onontbeerlijk. Wie de kunst van het vooruitkijken het
beste beheerst, gaat meestal met de winst strijken. Maar
als alle spelers even slim zijn ligt remise voor de hand.
Op vindingrijke wijze betrekken de bedenkers van het
beeldspel de spelers (in casu: kijkers) bij universele en
tijdloze thema’s. (wvdb)

Playful Rebelliousness
Most Toyists are real storytellers. Sometimes their
imaginary tales adopt epic proportions. ‘Live With
Energy’ (the main theme of The Dot Project) is, without
a doubt, a narrative tour de force, but at the same
time the thematic rooms in Hotel Ten Cate – where
sensual components and weird excesses are the rule
rather than the exception – contain unprecedented
epic qualities. The stories go haywire. That makes them
freakish and keeps it all exciting. All sorts of aspects and
partial aspects of a theme are involved in the narrative
image. The associative capacity of the ‘storytellers’
brings in extra dimensions, playful brain waves and
unexpected angles enlivening the story. Whilst choosing
their subjects, the Toyists avoid no taboo whatsoever.
Every subject is presentable and they never shirk from
playful rebelliousness. The vision on society they display
sometimes slightly wrenches or grates, but humour is
never far away. In their approach to sensitive subjects
the Toyists follow the path of the cartoonists, those who
have made the comic book very popular in America.
Their work is cheerful, exuberant even, but never vulgar
or uncritical. Every statement is supplied with smart
marginal comments and no point of view is accepted
without thinking.
The cartoon-like idea within the narrative images
indicates a strong relationship with popular art and
folklore. The need for simplification determines the
direction. Differences are enlarged and, because of
that, simplified at the same time. That is what makes
the presented conflicts and dilemmas comprehensible.
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Mad and imaginative characters are exposed within
most bizarre situations. Lifeless objects turn out to
have supernatural forces at their disposal. An exotic
atmosphere is the rule rather than the exception.
Every message (no matter how serious) is wrapped up
smoothly. A selection of the many story-telling images
that have seen the light of day so far, teaches us that
nothing goes too far or is even risky for the Toyists. An
example: In a tropical environment fish are swimming
around no longer aware of the surrounding beauty. They
became blasé by the exotic underwater-world and try to
find the golden pearls that should offer them ultimate
luck. Here there is a crystal-clear reference to people that
are wilfully blind.
Another example: Every person is born with one face,
but during his or her life this person develops so many
diverging emotions and behavioural patterns that it
becomes very difficult to discover the true face. In short:
people present themselves differently from who they
really are. The painting ‘Faces’ shows both the diversity
of man and the hidden inner beauty. People act as if
they are cheerful, whilst they are crying from the inside.
With their surreal, hypocritical or devious behaviour they
wrong themselves and others. The call for revealing the
real face is the thematic basis for this painting, which is
mainly built from masks.
The representations and scenes with which the Toyists
treat their audience are often frivolous and they bear
witness to the need to come forward with alternatives

for blocked processes. Toyists like to think in solutions.
They observe things that concern us all and affect
continuous existence of our planet. Every bit of Earth
is exploited and explored. For the person that wants
to discover, investigate or reclaim new territories it
becomes harder and harder. Everything is already done
or discovered. Fortunately the universe offers a way out
to everybody for who Earth no longer holds secrets.
Criticism towards human behaviour and exploitation
of the Earth can also be found in the painting ‘Nature
goes Crazy’ (p. 189). As a result of irresponsible human
conduct, nature runs wild. Plants and animals mutate in
order to survive. Survival mechanisms developing in flora
and fauna testify unprecedented vitality and elasticity.
Chameleon-like qualities reveal themselves at the
strangest places and at the most unexpected moments
in time, but sometimes nature goes too far or runs amok
because of her ultimate will to survive or because of her
vanity.
The Toyists don’t even leave financial problems
untouched, but they observe them from a birds-eye
view. There is this painting with the title ‘Guardians
of the Paper Jungle’ (p. 49). It depicts critical marginal
comments towards the band of consultants that has
sprouted from the quest for knowledge regarding the
‘scum of the Earth’. The message is clear: People in need
of mortgages or those who need to sign title deeds are
exposed to a paper jungle often offering less security and
outcome than we would like to believe. Blindly following

the gurus on the money circuit can lead to big problems.
The rules of the paper jungle often balance on the edge
of good and evil. Reliable advisers are very hard to find.
Some interesting subjects also surface in the project
‘Let the games begin!’ The exhibition and the brochure
cultivate all sorts of antithesis, which are revealed in the
form of a game. Trivial things, apparent contradictions,
dualities, ethic dilemmas, remarkable discrepancies,
ambiguous and paradoxical issues are all presented in
typical Toyist fashion. Frictions between pretty and ugly,
right and wrong, arithmetic and language, religion and
spirituality, war and piece, freedom and slavery, man
and machine, sweet and salty, identity and image are
portrayed using the trusty tic-tac-toe method. Playing
chess, tic-tac-toe or four-in-a-row requires strategic
decisions. He who is in control of prediction, usually
pockets the gain. But when all of the players are equally
cunning, the game will most likely end in a draw. The
designers of this image game have cleverly involved the
player (in fact, the viewer) with universal and timeless
themes. (wvdb)
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BURNING GLASS IN THE STUDIO OF UUIUU IN ICELAND

E-PH

De E-Phant is een elektronisch en energie bewust oplaadpunt in het kader
van groene energie en duurzaamheid. Dit in het verlengde van ons grote
project Leven met Energie - de transformatie van de 22 meter hoge gasbol
in Emmen. De oren zijn zonnecollectoren die energie opslaan om vervolgens
weer af te geven via het stopcontact. Deze zit bovenop de kop van de olifant
in de vorm van een gezicht, in het klein zijn ze afgebeeld op de hoeven van
de olifant. Inpluggen en rijden maar. Over de hele olifant lopen snelwegen
met daarop twee kleuren autootjes - de groene kleur staat symbool voor
schoon en milieu vriendelijk, de rode autootjes zijn de vervuilers die worden
opgejaagd door de groene. Als Pac Man worden de rode autootjes van
de weg gedrukt en opgegeten. De rotondes zijn geschilderd in de letter
E (E-Phant = Energy Phant). De groene voetstappen die her en der op de
olifant zijn geschilderd staan symbool voor mensen die bewust omgaan met
energie en kiezen waar mogelijk voor groene energie. Achterop de olifant
zien we een grote ijsbeer als metafoor voor het smelten van de ijskappen.
Maar niet alleen een ijsbeer, ook zien we in de poot van deze ijsbeer een
miereneter opduiken, alleen zuigt deze geen mieren maar vervuilde (rode)
autootjes op. De staart verandert in een cobra die met zijn tong de rode
auto’s probeert te vergiftigen. Deze olifant staat voor bewust omgaan met
energie en duurzaamheid. Bijzonderheid: De grote olifant heeft in haar oren
zonnecollectoren die de omringende 20 ledlampjes kan laten branden. In
onze steeds voller wordende wereld is er eenvoudigweg niet meer voldoende
ruimte voor de Aziatische olifant. Deelname aan de Elephant Parade helpt
ons hier wat aan te doen.

ANT

The E-Phant is an electronic and energy efficient charging point created
with green energy and sustainability in mind. It is in line with our major
project entitled Live with Energy - the transformation of a 22 meter high
spherical gas container in Emmen. Its ears are solar energy collectors that
store energy and then send it off again via the socket. This sits atop the
head of the elephant in the shape of a face, and smaller versions can be
seen on the feet of the elephant. Just plug in and drive away. In addition,
two highways run over the entirety of the elephant: a green highway that
stands for environmental friendly living and a red highway with red polluting
cars driving on it. The red cars are chased off the road by the green cars and
swallowed up like Pac Men. The roundabouts are marked with the letter E
for E-Phant (Energy Phant). The big footsteps that have been painted on the
elephant in places symbolise people who are energy efficient and choose
green energy where possible. A large polar bear is shown on the back of the
elephant symbolising the melting of the ice caps. It’s joined by an anteater
sucking up the red cars. The elephant’s tail changes into a cobra that poisons
the red cars with its tongue. This elephant stands for energy efficiency and
sustainability. Special feature: The elephant has solar collectors in its ears
that power the surrounding 20 led bulbs. In today’s increasingly crowded
world there’s simply not enough room for the Asian elephant. Thank you for
joining Elephant Parade’s campaign to turn this around - we’re reconnecting
their forests and saving their jungle homes.
De E-Phant
Amukek, Dejo, Eiiz, Fihi, Iqoy, Jaf’r, Roq, Srylyn, UUlUU, Zigowst
Olieverf op polyester | 150 cm hoog
The E-Phant
Amukek, Dejo, Eiiz, Fihi, Iqoy, Jaf’r, Roq, Srylyn, UUlUU, Zigowst
Oil on Fiber | 60 inch high

TOYISM BEHIND THE MASK

141

Operatie
Als twee goedopgeleide chirurgen die deel uitmaken van een
gerenommeerd academisch ziekenhuis dwarrelen de Toyisten Mister
Srylyn en Mister Roq rondom de patiënt. Nietsvermoedend laat de
patiënt zich, zonder verdoving overigens, meerdere gaten in beide
oren boren. De stank is afgrijselijk, ergens tussen verbrandde haren
en de chemische lucht van Sisol, daar waar de meeste mensen een
hekel aan hebben bij een gemiddeld ziekenhuisbezoek.
Maar deze operatie vindt niet in het ziekenhuis plaats, nee de locatie
is ergens in de catacomben van de dierentuin.
Daar vandaan laat de patiënt zich door enkele Toyisten naar buiten
dragen en op zijn zij leggen om zich vervolgens lijdzaam een groot
gedeelte van het middenoor uit te laten zagen.
Bloed komt er overigens niet aan te pas, want de patiënt is E-Phant,
één van de vijfenzeventig kunststof olifanten die deelneemt aan
de Elephant Parade in Emmen. In het kader van project De Stip
hebben de Toyisten E-Phant voorzien van een prachtig vormgegeven
kleurenpalet en een vergelijkbaar thema: energie. E-Phant ondergaat
de operatie niet voor niets, de veertig gaten worden opgevuld
met LED lampjes en door het grote gat heen wordt de rest van de
elektronica aangebracht: accu’s, schakelaars, een ingewikkelde
schakeling en heel veel bedrading. Tenslotte worden de oren
voorzien van een viertal zonnepanelen die de accu’s overdag opladen
om ‘s nachts de LED lampjes te voorzien van energie, helemaal selfsupporting. Maandenlang zal hij weer en wind doorstaan tussen de
bavianen en de savanne, trots als een pauw, sterk als een leeuw, onze
dappere E-Phant, een waardig Toyist.
Surgery
Like two well-trained surgeons from a well-established academic
hospital, the Toyists Mister Srylyn and Mister Roq bustle around the
patient. Confidently the patient allows the doctors to drill multiple
holes in both ears, without anesthesia either! The stench is horrible,
a combination of burned hair and the chemical odor of Sisol, the
exact smell that most people hate when they visit a hospital. But
this surgery does not take place in a hospital, instead the location
is somewhere in the catacombs of the zoo. From that location, the
patient allows himself to be carried out to the open air and laid down
on one side, and then passively lets the doctors saw out and remove
a huge part of the middle ear. Blood is nowhere to be seen because
the patient is E-Phant, one of the seventy-five synthetic elephants
participating in the Elephant Parade visiting Emmen.
In the scope of The Dot Project, the Toyists have provided E-Phant
with a stylish palette of colours and a similar theme: energy.
E-Phant doesn’t undergo the operation for nothing, the forty holes
are filled with LED lights and the big hole is used to give access to the
rest of the electronic parts: batteries, switches, a complex integrated
circuit, and lots of wires.
Finally each ear is provided with two solar panels that charge the
batteries during the day and provide the LED lights with energy
during the night, completely self-supporting. For months he will
endure extreme weather conditions, amid the baboons and the
savannah, as proud as a peacock, strong as a lion, our brave E-Phant,
a worthy Toyist.
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Dromen als ontbijt
Niet alleen De Stip is een eyecatcher in Emmen. Minstens
even opmerkelijk is de buitengevel van Hotel Ten Cate.
Ook die fungeert als een bijzondere blikvanger. En ook
hier zijn de Toyisten verantwoordelijk voor de magistrale
metamorfose. De relatie tussen hoteleigenaar en Toyisten
is hecht, ook al is ze nog vrij pril. Het hotel bestaat al
weer 57 jaar. In 1955 begint de eerste generatie Ten Cate
(Geert en Trijn) aan het avontuur. In 1970 neemt Ties
ten Cate het stokje over van zijn vader. Met zijn vrouw
Mien bouwt hij het hotel verder uit. In 1999 verkoopt
zoon Hans het hotel om met zijn vrouw Anita en hun
drie kinderen te vertrekken naar Zuid-Frankrijk. In 2010
wordt het hotel failliet verklaard. Voor Hans en Anita is
dat een reden om na elf jaar terug te keren uit Frankrijk
om het familiehotel in ere te herstellen. Sinds 1 januari
2011 is het hotel weer officieel in handen van de familie
Ten Cate. 16 mei 2012 wordt de buitengevel feestelijk
onthuld. Hotel Ten Cate heeft vanaf dat moment weer
een fris en eigentijds gezicht. Vader Ties maakt het feest
nog mee. Enkele weken later overlijdt hij op 86-jarige
leeftijd na een kort ziekbed.
Hans en Anita ten Cate hebben ambitieuze plannen met
hun hotel. Het idee om er een themahotel van te maken
spreekt hen bijzonder aan. Interactie met de Toyisten
ligt voor de hand. De samenwerking begint met het
beschilderen en inrichten van de eerste themakamer
‘Dance of Love’. Twee geliefden dansen de liefdesdans.
Allerlei rituelen en symbolen versmelten met het
liefdesspel. De kamer, die als bruidssuite zal worden
gebruikt, heeft door de wandschilderingen een sensuele
uitstraling gekregen. Erotische elementen duiken in
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alle hoeken en gaten op. Spermabloemen, metaforische
zwanen, sexy pumps, pronkende pauwen, een ‘lullig’
vaasje en een heus SM-hoekje garanderen voor elk
wat wils. De liefde heeft veel gezichten, wensen en
voorkeuren. Alle Toyisten die aan het project deelnamen,
leverden in de eerste fase van het project ideeschetsen
in die op locatie in elkaar worden gepast en zonodig
worden gestroomlijnd en bewerkt.
Daarna volgt het ambachtelijke karwei. De basisschetsen
worden ingeschilderd. Zes Toyisten werken er ruim twee
weken aan.
Het idee van de themakamers slaat zo goed aan dat er
de komende jaren nog meer gerealiseerd zullen worden.
In totaal zullen dertien (!) kamers een metamorfose tot
themakamer ondergaan. De laatste kamer zal in 2017
worden opgeleverd. Plannen voor de Toyism Sweet
Room (speciaal voor snoepliefhebbers), een Zware
Jongens Kamer, een Geheime Kamer, een Stippenkamer
(De Stip), een Bal Masqué Kamer en een Vivaldi Kamer
waarin de vier jaargetijden centraal staan, zijn al in een
vergevorderd stadium.
Nog prestigieuzer dan de themakamers is de
beschildering van de buitengevel van Hotel Ten Cate.
De saaie buitenmuur ondergaat in 2012 een complete
metamorfose. Het wordt een minutieus voorbereide
militaire expeditie die door Dejo met strakke hand wordt
geleid. In het geheel zijn 5.400 stippen verwerkt waarvan
er 400 op afstandhouders van perspex zijn bevestigd
waardoor de schaduwwerking voor extra dimensies
zorgt. Het thema van de muurschildering is ‘Dreams for

breakfast’. De deelnemende Toyisten stuurden op basis
van dit thema concrete ideeschetsen in. Die werden in de
volgende fase gecombineerd tot één groot geheel. Alle
scènes die in de voorstelling verweven zijn, onthullen
iets over het leven dat zich binnen in het hotel afspeelt.
Zo wordt de binnenwereld aan de buitenkant van het
gebouw geprojecteerd. Het beschilderde oppervlak is 71
meter lang en 9 meter hoog. Er zijn drie verflagen nodig
voor een optimaal resultaat. De schets die eerst op schaal
gemaakt werd, is vervolgens opgedeeld in blokken die
daarna op ware grootte op de muur zijn aangebracht. In
de gebruikte verfsoort zijn de laatste ontwikkelingen op
het gebied van nanotechnologie verwerkt. Dit impliceert
onder meer dat het regenwater dat van de muur loopt,
eventuele roetdeeltjes en andere aanslag wegspoelt,
waardoor de schildering er altijd fris blijft uitzien.
Emmen is blij met de initiatieven van Hans en Anita ten
Cate en overweegt het hotel de kunststatus te verlenen.
Dit houdt in dat het hotel in z’n geheel als kunstwerk
wordt aangemerkt. Voor toekomstige hotelgasten en
voor iedereen die het markante gebouw passeert, geldt
vooral dat de kleurrijke buitengevel die iedereen een
blik gunt in de binnenwereld van het hotel, enkele
ogenblikken van onvervalste vrolijkheid garandeert. De
levendige muurschildering is de voorlopige apotheose
van een buitengewoon project waarin artistieke kwaliteit
en een verfrissende aanpak uitstekend samengaan.
(wvdb)

Dreams for Breakfast
Not only the Dot Project is an eye-catcher in Emmen. Just
as remarkable is the outer façade of Hotel Ten Cate. That
building also draws attention in a special way. Again the
Toyists are responsible for the masterly metamorphosis.
The relationship between the hotel manager and the
Toyists is a strong one, even though it has not been very
long. The hotel itself exists already for 57 years. In 1955
the first generation Ten Cate (Geert and Trijn) started the
adventure. In 1970 Ties ten Cate continued the job of his
father. With his wife, Mien, he expanded the hotel. In
1999 his son Hans sold the hotel and left for the south
of France with his wife Anita and their three children. In
2010 the hotel was declared bankrupt. That was a reason
for Hans and Anita to return from France after eleven
years with the intention to restore the family hotel. As
of January 1st 2011 the hotel officially belongs to the
family again. On May 16th 2012 the façade was revealed
in a festive way. As of that moment Hotel Ten Cate looks
fresh and contemporary. Father Ties took part in this
event. A few weeks later he died at the age of 86 after a
short illness.
Hans and Anita ten Cate have ambitious plans for their
hotel. The idea to change it into a thematic hotel is
appealing. Interaction with the Toyists is obvious. Their
cooperation started by painting and furnishing the first
thematic room ‘Dance of Love’. Two lovers dance the
dance of love. All sorts of rituals and symbols merge
with the game of love. The room, which will be used
as a wedding suite, has a glow of sensuality caused by
the wall paintings. Erotic elements emerge from every
nook and cranny. Sperm-flowers, metaphoric swans, sexy

pumps, parading peacocks, a ‘wally’ vase and a real SMcorner guarantee to offer something for everyone. Love
has many faces, wishes and preferences. During the first
stage of this project all participating Toyists drew some
sketches that were then fitted together, streamlined
and adjusted on location. Thereafter, the physical work
started. The basic sketches needed to be painted in.
Six Toyists were working on this project for more than
two weeks.
The idea of thematic rooms has caught on so well
that more will be realised in the coming years. In total
thirteen (!) rooms will undergo this metamorphosis. The
final room will be delivered in 2017. Plans for a Toyism
Sweet Room (especially for candy-lovers), a Beagle
Boys Room, a Secret Room, a Dot Room (Dot Project), a
Masked Ball room and a Vivaldi Room, in which the four
seasons are portrayed, are already at an advanced stage.
Even more prestigious than the thematic rooms was the
painting of the façade of Hotel Ten Cate. The boring
outside wall underwent a complete metamorphosis
in 2012. It became a meticulously prepared military
expedition, lead by Dejo, with a very tight schedule.
In total 5.400 dots were applied, of which 400 were
fastened onto so called distance-holders made out of
perspex, which gives an extra dimension to the work
of art because of the shadow effect. The chosen theme
for the mural is ‘Dreams for Breakfast’. Participating
Toyists posted some concrete sketches based on their
ideas. In the next phase those sketches were combined
to a whole. All interwoven scenes reveal something

about life inside a hotel. That way the inside world is
projected onto the outside of the building. The painted
surface measures a width of 71 metres and a height of
9 metres. To get an optimal result, three layers of paint
were needed. The sketch, which is first drawn to scale,
is divided in rectangles which is then used to project the
image in true scale on the wall. The paint that is used is
of a very special brand which is a product of the latest
development in the area of nanotechnology. This implies
that rainwater washes away soot deposit and other sorts
of dirt, thus the painting will be kept fresh in colour for a
very long time.
Emmen is pleased with the initiatives of Hans and Anita
ten Cate and is considering bestowing the hotel with
an art-status. This means that the hotel will be marked
as a piece of art in its entirety. Future hotel guests and
everyone passing by this remarkable building must surely
admit that especially the colourful façade, granting
everybody a view of the inside world of the hotel,
guarantees some moments of pure joy. The lively mural
is the provisional apotheosis of an extraordinary project
in which artistic qualities and a refreshing approach
combine perfectly. (wvdb)
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Dreams for Breakfast

Aan de voorzijde van het hotel is een fantasierijke
Toyistische weergave te zien van wat er zich in het
hotel allemaal af kan spelen. Een minnend paar dat is
omgeven door – en zelfs lijkt te zijn opgebouwd uit
– allerlei lekkernijen die in een hotel kunnen worden
genuttigd; croissants met een krul boter, gebakken
eieren, koffie met cupcake, aardbeien, kersen, meloen,
stokbrood en rode wijn. De geliefden hebben hun kleren
opgeborgen in de koffer waaronder een kleerhanger
bungelt, de vrouwfiguur houdt de kamersleutel
stevig vast en het stel wordt vergezeld van enkele
droomwandelaars. Ontdek ook de kaas, die bij het
ontbijt natuurlijk niet mag ontbreken.

At the front of the building the Toyists have used
their fantasy to express the different aspects of what
is happening in a hotel. Two courting people are
surrounded by – or even seem to be composed of – fine
delicacies that a hotel offers to its guests; croissants &
curly butter, fried eggs, coffee & cupcakes, strawberries,
cherries, a melon, a French bread and red wine. The
beloved couple has left its clothes in the suitcase under
which the coat hanger dangles, the female firmly holds
the key to their room and the pair is accompanied by
some dreamwalkers. Try to discover the cheese, an
essential element to every breakfast.

Zowel de noordzijde als de zuidzijde tonen het gezicht
van de ‘schone slaapster’, met daar omheen afgebeeld
wat zij droomt.
De noordzijde laat de engel te paard zien die Karel
de Grote in een droom bezocht met de opdracht om
te gaan stelen, zoals beschreven in de legende ‘Karel
ende Elegast’, deze engel lijkt juist onze dromen te
willen gaan stelen. De schone slaapster op deze zijde
droomt over het op handen zijnde succes van het nieuwe
Dierenpark Emmen en zij verbeeldt dit met figuren als
een nijlpaard, een tot aap getransformeerde banaan,
enkele eenden en (schapen)wolken.
De schapen zijn ook terug te vinden aan de zuidzijde van
het hotel. Deze zijde staat geheel in het teken van het
wellicht oudste dorp van Nederland, Noordbarge. Het
peperkoekmannetje staat als een volleerde bakker voor
zijn stoetbakoven. Deze schone slaapster torst op haar
hoofd de kip die een prachtig ei heeft geproduceerd
en door de trotse haan wordt gadegeslagen. Wat hier
natuurlijk niet mag ontbreken is de chocoladebruine
koe. Al deze produkten zijn de basis voor de
overheerlijke maaltijden die in het hotel te nuttigen zijn.
Als extra dimensie is het gehele Toyistische kunstwerk
op diverse plaatsen voorzien van 3D stippen. Deze geven
een fantastisch effect bij een variërende lichtval, zowel
overdag als ‘s nachts. En als de mensen ‘s ochtends hun
ontbijt nuttigen of als ze langs het hotel fietsen of lopen
dan geeft de aan de onderzijde aangebrachte golvende
bies van afwisselend antraciete en witte 3D stippen een
prachtig bewegend effect.

Both the northern and southern side of the building
show the face of the ‘sleeping beauty’, surrounded with
her dreams.
The northern side represents the horse riding angel that
has visited Charles the Great in a dream and ordered
him to steal, as described in the legend of ‘Charles and
Elegast’, it looks as if this angel is trying to steal our
dreams. The sleeping beauty at this side is dreaming
about the coming success of the local zoo of Emmen,
that is subject to be rebuilt. She fantasises a hippo, a
banana transformed to a monkey, some ducks en sheeplike clouds.
Sheep can also be found at the southern side of the
hotel. This side is dedicated to what is probably the
oldest village of the Netherlands, Noordbarge. The
gingerbread man stands in front of the traditional bread
oven. The sleeping beauty on this side of the building
wears a chicken on her head that has laid a beautiful
egg and on which the cockerel proudly watches over.
The chocolate brown cow is of course not forgotten.
All these products form the basic ingredients for many
delightful dishes the hotel has to offer.
Three dimensional dots that are found all over this
Toyistic work of art give it a great effect. Especially
when light varies during daytime or at night the effect
is surprising. And when both, the guests that enjoy their
breakfast, as well as the people passing by on foot or
bycicle, take a look at the lower side of the building they
become bewildered because of the visual wave effect of
alternating anthracite and white 3D dots.

< Hans en Anita ten Cate, de trotse
eigenaren voor hun nieuwe hotel.
< Hans and Anita ten Cate, the proud
owners in front of their new hotel.
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Forever Young
Het epicentrum van de Toyistenbeweging bevindt
zich in Emmen. Aanvankelijk was er alleen een galerie
van waaruit de activiteiten werden aangestuurd en
van waaruit de ideologie wereldwijd werd verspreid.
Die ‘Toyism Studio & Lounge’ is er nog steeds en
fungeert meer dan ooit als kloppend hart van de
kunststroming. Vanuit de Noorderstraat in Emmen
worden allerlei signalen uitgezonden die de beweging
vitaal en actueel houden. Maar er is meer aan de
hand. Onder de bezielende leiding van Dejo is Emmen
uitgegroeid tot de hoofdstad van het Toyisme. De Stip
levert daarvoor het ultieme gezichtbepalende bewijs.
Plaatselijke bestuurders en het bedrijfsleven hebben
flink geïnvesteerd om het giga-project dat in 2009/2010
werd gerealiseerd, succesvol te maken. En dat is gelukt.
Een tweede belangrijke impuls ging uit van de nieuwe
eigenaren van Hotel Ten Cate dat enkele jaren geleden
overging in andere handen. Naast het langlopende
themakamerproject is de wandschildering op de
buitengevel van het pand uitgegroeid tot visitekaartje bij
uitstek, zowel voor het hotel als voor de Toyisten.
Dejo werkt graag en veel samen met de plaatselijke
bevolking van Emmen. Er is sprake van een win-win
situatie. De provincie Drenthe is vooral geliefd bij
oudere toeristen. Het lukt bijna niet om het imago van
stiltegebied met heidevelden en zwerfkeien bij te stellen.
De landelijk bekende fietsvierdaagse brengt vooral de
grijze golf in beweging. Toeristen die van rust houden
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komen het liefst naar Drenthe. Emmen heeft soms last
van dit gezapige imago. Gekscherend wordt de stad ook
wel Rollator City genoemd. Plaatselijke ondernemers
is er alles aan gelegen om te laten zien dat dit beeld
niet terecht is en aanpassing behoeft. De dierentuin
die internationaal bekendheid geniet, wordt geheel
vernieuwd en zal ook in de toekomst een speerpunt zijn
in de toeristische economie van de stad en de provincie.
Maar ook de Toyisten kunnen een waardevolle bijdrage
leveren aan het upgraden van het imago.
Emmen wil zich van haar meest dynamische en bruisende
kant laten zien. De kleurrijke en hippe beeldtaal van de
Toyisten sluit perfect aan bij het levendige beeld dat de
stad wil uistralen.
‘Forever young, I want to be forever young’ zong de
Duitse rockgroep Alphaville al in 1984. Emmen wil
dat ook: jong, dynamisch en energiek zijn. Met de
beschildering van de gasbol is de focus op energie heel
letterlijk omgezet in actie. Datzelfde zal ook gaan
gebeuren met het gegeven van De Stip als merchandising
instrument. Ideeën zijn er genoeg. Als alles volgens plan
verloopt, komt er een heus stippenpad dat de highlights
van de stad met elkaar zal gaan verbinden. En Hotel Ten
Cate staat op de nominatie om de status van kunsthotel
te verwerven. Dejo is de spin in het web. Zonder het
lonkende mondiale perspectief uit het oog te verliezen,
onderschrijft hij dat Emmen en de Toyisten elkaar nodig
hebben en elkaar kunnen versterken.

Dejo bevestigt: “De behoefte om samen iets moois
tot stand te brengen, leeft hier heel sterk. Er is een
duidelijke klik tussen gemeente, bedrijfsleven en
Toyisten. Samen willen we serieus proberen om van
Emmen een mooi en sprankelend geheel te maken. Het
stippenpad kan daaraan een nuttige bijdrage leveren.
Bij de onthulling van de buitengevel van Hotel Ten Cate
werd eens te meer duidelijk dat de synergie tussen de
stad, het bedrijfsleven en de bewoners er is.”
Daarmee is de basis voor vervolgstappen gelegd. De
gemeente zorgt ervoor dat aan de noodzakelijke
randvoorwaarden wordt voldaan en de ondernemers
haken daar met hun plannen op in. Binnen de nieuwe
strategieën die voor de stad zijn bedacht, zal Hotel
Ten Cate functioneren als de huiskamer van de stad.
De prominente aanwezigheid van kunstwerken van de
Toyisten is een factor van belang.
Het kan niemand die de stad bezoekt, ontgaan: Emmen
is in de ban van De Stip. Voorlopig is dat een ‘unique
selling point’ waarmee iedereen die deze parel van
Drenthe promoot of een warm hart toedraagt, vooruit
kan. Forever young. Emmen will be forever young.
(wvdb)

Forever Young
The epicentre of the Toyism movement resides in Emmen.
Originally there was only a gallery from which the
activities were directed and from which the ideology
was spread worldwide. That ‘Toyism Studio & Lounge’ is
still there and it is the heart beat of the art movement.
From the Noorderstraat in Emmen all sorts of signals
are emitted that keep the movement crucial and up to
date. But there is more to it then just that. The inspiring
leadership of Dejo has caused Emmen to grow into the
capital of Toyism. The Dot Project provides the ultimate
visual evidence of this. Local governors and businessmen
have invested substantially in this huge project – which
has been realised in 2009/2010 – in order to make it
successful. And they succeeded. A second important
impulse was initiated by the new owners of Hotel Ten
Cate that was taken over a few years ago. Next to the
long term thematic room project, the mural on the outer
façade of this building has ultimately become the preeminent calling card for both the hotel and the Toyists.
Dejo really likes to cooperate with the local community
of Emmen. There is talk of a win-win situation here.
The province of Drenthe is a favourite place to go to,
especially for the older generation of tourists. It is
almost impossible to ignore its image of being an area
of tranquillity containing heath and boulders. The wellknown national four day cycling tour motivates the
elderly people especially. Tourists that love silence also
like to come to Drenthe. Emmen sometimes suffers from

this easy-going image. The city is also jokingly called
Rollator City. It is important for local entrepreneurs to
show that this image is not justified and needs changing.
The internationally known zoo is renewing completely
and will also be acting as an economical – tourist related
– spearhead for the city and province in the future. But
the Toyists can also make a valuable contribution towards
upgrading the image. Emmen wishes to exhibit its most
dynamical and vibrant side. The colourful and hip visual
language of the Toyists matches perfectly with the vivid
image the city wants to radiate.
‘Forever young, I want to be forever young’ is what was
sung by the German rock band Alphaville already back in
1984. Emmen wants that too: to be young, dynamic and
energetic. Painting the spherical gas container, having
its focus on energy, has lead to action, literally. The
same thing will happen with The Dot Project theme as
it becomes a merchandising instrument. There are more
than enough ideas. If everything goes as planned, a real
Dot-path is going to connect the highlights of the city
to each other. And Hotel Ten Cate has been nominated
for the status of art-hotel. Dejo is the spider in the web.
Without losing the beckoning worldwide perspective, he
stresses that Emmen and the Toyists need each other and
are able to reinforce one another.

click between municipality, business and Toyists. Together
we seriously want to try to make Emmen a beautiful
and sparkling whole. The Dot-path can provide a useful
contribution to that. When revealing the outside façade
of Hotel Ten Cate, it became clear once and for all that
there really is a synergy between the city, its business and
their inhabitants.” This can be seen as a good foundation
for the next steps. The municipality will provide the
necessary prerequisite constraints and the entrepreneurs
will take them into their plans. As part of the new
strategies of the city, Hotel Ten Cate will act as the living
room of Emmen. The prominent presence of works of art
from the Toyists is of a great importance. Anyone visiting
the city cannot fail to see it: Emmen is under the spell of
The Dot. For the time being it is a ‘unique selling point’
that will keep everyone who is promoting this pearl
of Drenthe, or wishing the city well, going for a while.
Forever young. Emmen will be forever young. (wvdb)

Dejo confirms: “There is a very strong need to achieve
something beautiful here together. There is an obvious
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De Torenslak
De Torenslak, een cadeau van Domesta
aan de gebruikers van de Springplank
in Emmen, is gemaakt door de Toyisten
en de kinderen van de Prins Johan Fryso
Mytylschool.
De slak draagt zijn huis met zich mee, wat
symbool staat voor de verhuizing naar dit
gebouw. ‘Toren’ is een directe verwijzing
naar de verdiepingen. De torenslak heeft
allerlei speelse en kleurrijke elementen die
allemaal te maken hebben met het spelen
en leren van de kinderen.
Door maar liefst 40 kinderen zijn 120 3D
stippen geschilderd en in een kleurrijk
patroon op de rand van de toren geplakt.
De verhuizing wordt begeleid door de
grote inktvis die helemaal bovenop de
slak zit en met haar tentakels een boter,
kaas en eieren spelletje aan het spelen
is. We zien grote vrachtauto’s die in de
vorm van verhuisdozen meehelpen. Wat
zit er allemaal in die dozen? Een ware
autoracebaan, kleurpotloden, inktvisjes
en lekkere dropjes. Het Facebook duimpje
gaat omhoog, alles gaat volgens wens.
Ook het twittervogeltje fluit een kleurrijk
liedje mee.
The Towersnail
The Towersnail, a present from housing
association Domesta to the users of “de
Springplank” in Emmen, is made by the
Toyists and the children of the Prins Johan
Fryso Mytylschool.
The snail carries its shell or house, which
symbolises the move to the building.
‘Tower’ is a direct link to the floors of the
building. The Towersnail consists of friskily
and colourful elements referring to playing
and learning. No less than 40 children have
been painting 120 three dimensional dots
that are placed at the edge of the tower
and therefore form a colourful pattern.
The move is lead by the big octopus
sitting on top of the snail playing tic-tactoe with her tentacles. We also see big
trucks depicted by moving boxes. What
can be found in those boxes? A real
racetrack, crayons, small inky fishes and
sweet licorice. The Facebook-thumb is
up, everything goes as planned. And the
Twitter-bird cheeps a colourful song.
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WORLDWIDE EXHIBITIONS OF TOYISM ART

THE TOYISTS ARE EVERYWHERE

HOUSTON,
TRANQUILITY BASE
HERE, THE TOYISTS
HAVE LANDED
Schilderijen van de Toyisten
worden geëxposeerd in Koelsch
Gallery in Houston, USA.
Exhibition of Toyism paintings in
Koelsch Gallery in Houston, USA.
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De colonne van 90 in de vierde versnelling
Dejo | Acryl op linnen
2010 | 130 x 130 cm
The Parade of 90 Cars in Fourth Gear
Dejo | Acrylic on canvas
2010 | 51 x 51 inch
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In het kader van het 90-jarig
bestaan van een Emmens
autobedrijf bewegen zich
negentig autootjes over het
ontwerp. De drie engelen
boven in het schilderij
staan metafoor voor de
drie werkzame personen
uit dezelfde familie in dit
bedrijf. Tegelijkertijd staan
de engelen symbool voor de
drie automerken Ford, Fiat
en Mazda. De engelen laten
de verschillende autootjes
neerdalen op aarde. Tijdens
de vlucht zijn de autootjes
voorzien van de welbekende
vlinderdas van de eigenaar
om zo een zachte landing te
kunnen inzetten. Eenmaal op
de grond vormen de autootjes
een colonne. Deze bijzondere
colonne neemt de vorm aan
van een Ford Ka, die vervolgens
weer bestaat uit het logo van
de Fiat 500. Daarin zien we
ook de letter M opduiken. In
de periode van negentig jaar
is er heel veel gebeurd, onder
andere op het gebied van
techniek en veiligheid. Auto’s
waren vroeger niet echt zuinig
en voor het milieu was minder
aandacht. De rode autootjes
staan symbool voor die tijd.
De beide spaakwielen en
het middelste wiel vormen
samen een grote vlinderdas
die is geknoopt boven een
strakke blouse met daarop
twee knoopsgaten en allemaal
strepen. De strepen zijn
tegelijkertijd ook autowegen
die worden bereden door
de clientèle van het bedrijf.
Voor minimaal de komende
negentig jaar rijden ze af en
aan naar het autobedrijf en
bouwen ze samen mee om
verder op te schakelen naar de
5de versnelling.

A car company – already
existing for 90 years – makes
90 cars move around on this
design. The three angels at the
top represent three wellknown
brands: Ford, Fiat and Mazda.
The angels allow various cars
to descend on earth during
which they are provided with
a butterfly-tie ensuring a soft
landing. Once landed on the
ground the cars form a column
being transformed into a Ford
Ka, having the Fiat 500 logo.
A lot has happened in 90 years,
especially regarding technique
and safety. Cars were not very
economical and they were
polluting our environment,
hence the red cars.
We are constantly trying to
make cars more economical and
cleaner, which is symbolised
by the red-green cars, they
represent contemporary car
usage. But we are evolving
and the green car without
any harmful gas expulsion is
about to come. It moves the
(red) polluting cars to the
background.
Both spoke wheels and the
middle wheel form a big
butterfly-tie tied above a tight
blouse with two buttonholes
and lots of stripes. The stripes
are motorways on which the
customers drive their cars. For
at least the coming 90 years
they will come and go and help
the car company to make their
shift to the fifth gear.

2010

A

B

C

D
A Het leven van de vogels
Jaf’r | Acryl op linnen
2010 | 100 x 150 cm
Birdlife
Jaf’r | Acrylic on canvas
2010 | 40 x 59 inch

B De kracht van de groep
Xippez | Acryl op linnen
2010 | 100 x 100 cm
The Power of the Group
Xippez | Acrylic on canvas
2010 | 40 x 40 inch

2010

C De eerste wijze man
Zigowst | Acryl op linnen
2010 | 60 x 60 cm
The First Wise Man
Zigowst | Acrylic on canvas
2010 | 24 x 24 inch

D De natuur slaat op hol
Fihi | Acryl op linnen
2010 | 100 x 150 cm
Nature goes crazy
Fihi | Acrylic on canvas
2010 | 40 x 59 inch
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Mat gebaar
Roq | Acryl op linnen
2011 | 100 x 80 cm
Languid Chessture
Roq | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 32 inch
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De koning kan nog zo proberen al zijn onderdanen te bewegen om de
koningin te verslaan, echter dat zal hem nooit echt lukken. Hier kunnen
we de metafoor trekken met het eeuwig onbegrip voor de vrouwelijke
nukken en de krachtige manier waarop ze bijna altijd controle lijkt te
hebben over de situatie.

TOYISM BEHIND THE MASK

No matter how hard the King tries to defeat the Queen by moving his
underlings around, he will never truly succeed. Here we can draw a
metaphor with the eternal lack of understanding for feminine whims
and the powerful way females virtually always appear to have control
over the situation.

2011

Twee verschillende gemaskerde
dansers in kostuum ontmoeten
elkaar voor het eerst. Ze spreken
niet dezelfde taal, zodat ze
beiden beginnen te dansen. Via
het dansen beseffen ze dat ze
niet zo verschillend van elkaar
zijn als ze hadden gedacht en
ze worden vrienden. De linker
figuur is geïnspireerd door de
aarde godin, de oude Azteekse
Tlaltecuhtli. De rechter figuur
is geïnspireerd door de maskers
van de Dogon bevolking van
Mali.
Two different masked dancers
in costume encounter each
other for the first time. They do
not speak the same language,
so they both begin to dance.
Through the dancing they
realize they are not as different
from each other as they thought
they were and become friends.
The left figure is inspired by the
ancient Aztec Earth Goddess
Tlaltecuhtli. The right figure
is inspired by the masks of the
Dogon people of Mali.

Twee gemaskerde dansers
Zigowst | Acryl op linnen
2011 | 100 x 75 cm

2011

Two Masked Dancers
Zigowst | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 30 inch
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Deze honden zijn niet
aangelijnd en hebben
daardoor alle vrijheid om
zich te bewegen. Mensen die
hun mogelijkheden willen
ontwikkelen moeten ook niet
te veel grenzen opgelegd
krijgen. Soms moet je over je
eigen grenzen heengaan om je
talenten te ontdekken.
These dogs are not leashed and
can therefore move around
freely. People who want to
develop their potential must
also not have too many limits
imposed upon them. Sometimes
you must venture beyond
your own horizon in order to
discover your hidden talents.

Vrijheid
Xippez | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm
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Freedom
Xippez | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch
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A

B

C

D
A Body Hunters
Roq | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm
Body Hunters
Roq | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch

B

Het Paleizen Rijk
Dejo | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm
The Palaces Empire
Dejo | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch

2011

C

Missie volbracht
Dejo | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm
Mission Completed
Dejo | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch

D

Leven en dood in de spiraal
Roq | Acryl op linnen
2011 | 60 x 60 cm
Life Spiral Death
Roq | Acrylic on canvas
2011 | 24 x 24 inch
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Een stilleven is niet stil. Door
een microscoop blijkt er veel
meer leven in te zitten dan je
normaal ziet. Goed kijken levert
veel op. Overal zit leven in.
A still life isn’t still. Through a
microscope there appears to
be much more life visible than
you would normally see. Good
observation is rewarding.
Life’s everywhere.

Stilleven
Jaf’r | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm

194

Still Life
Jaf’r | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch
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Deze zeepaardjes knuffelen met
vrouwtjeshonden. Om heel dicht
bij ze te komen, hebben ze een
nieuwe outfit aangetrokken.
Maar zijn ze het nu zeehonden
of zebrapaarden? Of gewoon
zebrahonden die niet denken in
zwart-wit?
These seahorses are hugging
female dogs. In order to get
very close to them, they are
wearing a new outfit. But are
they sea-dogs or zebra-horses
now? Or just zebra-dogs that
are not thinking in black-andwhite?

Zebrahonden denken niet zwart-wit
Toescat | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm

Zebra Dogs are not thinking in Black and White
Toescat | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch

2011
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Zij zingt, muziek geschreven
over haar leven, de tonen
klinken uit de instrumenten,
het raakt je. Het roept emoties
op, je hart bonst, tranen,
vrolijkheid… Muziek kan er
voor zorgen dat je tot je diepste
gevoel komt, gebruik het!
She sings, music written about
her life, the resonance from the
instruments, it touches you. It
evokes emotions, your heart is
pounding, tears, happiness…
Music can bring out your
deepest feelings, use it!

Muziek!
Amukek | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm
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Music!
Amukek | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch
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Wat gebeurt er allemaal in de
ruimte. Oneindig veel balletjes
draaien om elkaar heen en
draaien dan met z’n allen
weer om een nog grotere bal.
Hebben deze balletjes dan
geen eigen wil? Vanaf de aarde
gezien zijn ze allemaal zo’n
beetje hetzelfde. Ze dragen
een uniform. Deze balletjes
hebben daarom pootjes.
Hiermee kunnen ze hun eigen
weg bepalen en hebben ze een
identiteit.
What’s happening in space.
Infinite balls rotate around each
other and then run all together
again for an even larger ball.
These balls do have their own
spirit? As seen from Earth, they
are all pretty much the same.
They wear a uniform. These
balls have feet. It allows them to
determine their own path and
have an identity.

Stippen in de ruimte
Srylyn | Acryl op linnen
2011 | 100 x 100 cm

Dots in Space
Srylyn | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 40 inch

2011
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Het geheim van de gouden parels
Fihi | Acryl op linnen
2011 | 100 x 150 cm
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The Secret of the Golden Pearls
Fihi | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 59 inchv

In dit tropisch paradijs van de diepzee zijn vele
vissen zich niet meer bewust van de mooie
omgeving waarin zij rondzwemmen. Daarom
zijn zij op zoek naar de gouden parels, die naar
men zegt het ultieme geluk in zich dragen. De
grote gele vis lijkt het geheim van de parels
ontdekt te hebben, aan zijn tevreden uitstraling
te zien.

In this tropical deepsea paradise, fish are no
longer aware of the surrouding beauty. That is
why they are searching for the golden pearls,
which people say brings ultimate luck. The big
yellow fish seems to have discovered the secret
of the pearls, judging by its satisfying look.

2011

Quetzalcoatl
Fihi | Acryl op linnen
2011 | 100 x 150 cm

Quetzalcoatl
Fihi | Acrylic on canvas
2011 | 40 x 59 inchv

2011

In deze variatie op de legende van de Azteekse
slangengod Quetzalcoatl (de gevederde slang),
vliegt de Quetzal (een mystieke vogel) vrijwillig
de bek van de Coatl (slang) in. Deze vereniging
zorgt ervoor dat de aardse rode slang vleugels
krijgt en zich zo kan verbinden met het hemelse.

In this variation on the legend of the Aztec
serpentgod Quetzalcoatl (the feathered
serpent), the Quetzal (a mystical bird) voluntary
flies into the mouth of the Coatl (the serpent).
This union gives the earthly red serpent wings so
it can connect itself with the divine.
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Terwijl de tortelduiven
vervormden tot pauwen uitten
zij elkaars liefde, zich bewust
van het feit dat hun levens
zouden samensmelten en ze
hun weerspiegelingen zouden
delen... maar dat vonden zij
niet erg.
As the lovebirds turned to
peacocks, they reflected their
love for each other, aware that
their lives would merge and
they would share reflections..
But they didn’t mind.

Spiegelbeeld
Qooimee | Acryl op linnen
2012 | 60 x 60 cm
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Reflections
Qooimee | Acrylic on canvas
2012 | 24 x 24 inch
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Moeder als inspiratiebron
Amukek, Dejo, Fihi, Roq | Acryl op linnen
2012 | 100 x 100 cm

When Your Mother’s a Muse
Amukek, Dejo, Fihi, Roq | Acrylic on canvas
2012 | 40 x 40 inch

2012

Als je Moeder een muze
is dan bewonder je haar
als een godin. Toyisten
zien Moeder niet alleen
als een godin van kunst en
wetenschap. Zij belichaamt
het manifest en is hun
inspiratie. Hier zie Moeder,
afgebeeld als Sitting Bull,
het grote voorbeeld van
de Sioux indianenstam,
die vond dat iedereen
slechts het noodzakelijke
hoefde te hebben om te
kunnen overleven. Hij zei
ooit: ‘De blanke man weet
hoe hij alles kan maken,
maar hij weet niet hoe
hij het moet verdelen’.
Moeder heeft als filosofie
de kunst te verdelen en
heeft daarvoor Toyisme
in het leven geroepen. Zij
tovert uit haar verentooi
één voor één de Toyisten,
die klaar zijn om volgens
het manifest kunst te
gaan produceren. De
Toyisten worden gelijk
behandeld, zoals ook
Sitting Bull dat wilde voor
al zijn stamleden, die
daarmee ook hun ego en
bezittingen wegcijferden
voor de groep.
Mooie projecten zijn in
de afgelopen twintig
jaar voltooid. Zie hoe de
stralen van de zon van
De Stip zich via Teslaachtige stroombanen
ontwikkelen tot E-Phant,
de Torenslak en de
Ford Ka. De oplettende
waarnemer ziet ook nog
projecten als ‘Let the
Games begin’ en ‘Dreams
for Breakfast’ passeren.
En vanzelfsprekend
ontbreken het masker,
het penseel en het
verfblik niet.

When your Mother’s a
Muse you admire her as
a goddess. Toyists see
Mother as more than
just a goddess of art and
knowledge. She embodies
the manifesto and is their
example. Here you can
see Mother represented
as Sitting Bull, the great
example of the Sioux
Indian tribe, who believed
that everyone needed only
the essentials to survive.
He once said: ‘The white
man knows how to make
everything, but he does
not know how to share
it’. Mother adheres to the
philosophy of sharing art
and has invented Toyism
to realise that. One by one
she transforms the feathers
of her headdress into
Toyists, ready to produce
art according to the
manifesto. The Toyists are
treated equally, and that
is exactly how Sitting Bull
treated his tribe members,
disregarding their ego
and possessions in order
to serve the group as a
whole.
Great projects have been
accomplished over the last
twenty years. See how
the sunbeams of The Dot
Project’s sun develop from
Tesla-like electrical rays to
E-Phant, the Towersnail
and the Ford Ka. An alert
observer can also see
other projects like ‘Let the
Games begin’ and ‘Dreams
for Breakfast’. And of
course the mask, the brush
and the can of paint are
not forgotten.
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Een zachte landing
Iedereen die de kunst van de Toyisten iets langer op
zich laat inwerken, wordt overmeesterd door het
gevoel in een andere wereld terecht te komen. Dat is
niet zo vreemd, want de Toyisten creëren een nieuwe
werkelijkheid. Ze nemen ons mee naar een planeet die
bevolkt wordt door wonderlijke wezens. Of zit het toch
iets anders in elkaar? De titel van de publicatie ‘Houston,
Tranquillity Base here. The Toyists have landed’ is voor
tweeërlei uitleg vatbaar. Misschien staat de planeet
aarde aan de vooravond van een nieuw tijdperk, omdat
de invasie van de Toyisten een onontkoombaar feit is
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geworden. Plotseling duiken ze overal op. Ze veroveren
hotelgevels en nemen bezit van gasbollen. Met bekende
striphelden uit het verleden delen ze het vermogen om
te transformeren, schier onmogelijke stunts uit te halen
en op bovennatuurlijke wijze in te grijpen in vastgelopen
maatschappelijke processen. Niemand kan meer om het
legioen van kleurrijke en veelvormige wezens heen. Ze
zijn neergestreken op onze planeet om die voorgoed
te veranderen, beter en kleurrijker te maken. Ze
houden ons een spiegel voor en confronteren ons met
onverantwoord gedrag. Ze hebben niet alleen een zachte

landing op aarde gemaakt om ons te waarschuwen,
maar ook om ons te vermaken. De invasie van de
Toyisten luidt een nieuwe fase in. Hun futuristische
acties en verschijningsvormen wijzen op een alternatieve
toekomstvisie. Ze kiezen onvoorwaardelijk voor het
collectief en propageren een wereld zonder opgeblazen
ego’s. Het zou onnozel zijn om daar schouderophalend
aan voorbij te gaan, want hun aanwezigheid is niet
van tijdelijke aard. Ze zijn hier gekomen om te blijven.
(wvdb)

A Soft Landing
Everyone who allows the art of the Toyists to sink in for
a little longer will be overcome by the feeling of landing
in another world. That is not at all surprising since the
Toyists create a new reality. They take us away to a planet
populated by miraculous creatures. Or is there something
else to it? The meaning of the title of the publication
‘Houston, Tranquillity Base here. The Toyists have landed’
is twofold. Perhaps planet Earth is on the eve of a new
era because the invasion of the Toyists has become

an inevitable fact. Suddenly they appear everywhere.
They conquer hotel façades and take possession of gas
globes. Together with well-known cartoon heroes from
the past they share the ability to transform, perform
improbable stunts, and intervene in stalled social issues
in a supernatural way. Nobody can avoid the legion of
colourful and multifarious creatures any longer. They
have alighted on our planet to change it once and for
all, make it better and more colourful. They hold up the

mirror and confront us with our irresponsible behaviour.
They have not only made a soft landing on Earth in order
to warn us, but also to entertain us. The invasion of the
Toyists ushers in a new phase. Their futuristic actions
and appearances point out an alternative vision of the
future. They choose for the collective unconditionally and
propagate a world without overblown egos. It would be
naive to ignore that with a shrug, because their presence
is not temporary. They have come here to stay. (wvdb)

Waarom dragen jullie maskers?
Anders zijn we niet herkenbaar...

Why do you wear masks?
Otherwise we are not recognisable...
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