


In 1992 is toyisme bedacht en opgericht door Dejo uit Nederland. 

Het toyisme is een groep van kunstenaars die samenwerken. 
Kunstenaars die werken bij toyisme noemen zich toyisten. 

Er worden schilderijen en beelden gemaakt. 

Maar ook worden er kunstwerken gemaakt die zo groot zijn als of zelfs 
groter dan een huis! Zoals De Stip en Uppspretta. 



Manifest:

Toen Dejo het toyisme bedacht, heeft hij de regels van het toyisme 
opgeschreven in een manifest. Het manifest is een stuk tekst waarin 
het recept van toyisme staat. 

Elk recept bestaat uit verschillende ingrediënten. Met de ingrediënten 
maakt een toyist dan een kunstwerk. Een toyist werkt dus een beetje 
zoals een kok die een gerecht maakt. 



Stippen:

Als je goed kijkt naar de schilderijen lukt het je vast om enkele 
ingrediënten van het recept te herkennen. In elk kunstwerk zie je 
bijvoorbeeld stippen. 



Kleuren:

Ook wordt er vaak gewerkt met veel kleuren die nooit in elkaar 
overlopen. 



En als je heel goed kijkt zie je ook verborgen figuren! Lukt het je om de 
dolfijn en de dinosaurus te vinden in het onderstaande plaatje?



Zie je welke dieren er verborgen zitten in onderstaande plaatjes?



Toyisten hebben altijd een bedoeling met hun kunstwerken. Ze willen je 
iets vertellen en daarom heeft elk kunstwerk ook een verhaal. Het is 
nooit alleen maar een plaatje met felle kleuren. Om een kunstwerk van 
de toyisten te begrijpen moet goed kijken en het verhaal lezen dat er 
bij hoort. 



Een voorbeeld van een verhaal is Uppspretta. Dat is een kunstwerk van 
de toyisten in IJsland. Uppspretta betekent opspattende energie in het 
IJslands en het is de naam van de papegaaiduiker (een gek vogeltje). 
Het kunstwerk gaat over de avonturen die Uppspretta beleefd als hij 
volwassen wordt. 



Pseudoniem:

Dejo is niet zijn echte naam, maar een pseudoniem. Dat is een moeilijk 
woord voor een schuilnaam. Hij gebruikt de naam Dejo om geheim te 
houden wie hij is. 

Alle andere toyisten gebruiken ook schuilnamen. Elke toyist mag een 
letter uit het alfabet kiezen en dan met die letter een naam bedenken. 
Er kan maar 1 toyist zijn per letter. Daarom kunnen er ook nooit meer 
dan 26 toyisten zijn, want dat is het aantal letters van het alfabet. 



Masker:

Toyisten laten hun gezicht ook niet zien, zij dragen altijd een masker als 
er een foto of filmpje wordt gemaakt. 



Baby-foto’s en poppetjes:

Daarnaast gebruiken zij ook foto’s van toen zij nog heel jong waren en 
heeft elke toyist een poppetje. De toyisten vinden dat de kunstwerken 
belangrijker zijn dan de kunstenaars, daarom houden ze geheim wie ze 
echt zijn. 



Naast Dejo heb je bijvoorbeeld ook Fihi, Nooiya, Roq en Zigowst. 

In totaal zijn er nu 17 toyisten. Toyisten komen niet alleen uit 
Nederland, maar uit landen van over de hele wereld. Er zijn nu toyisten 
uit Nederland, IJsland, Roemenië, Canada, de Verenigde Staten van 
Amerika, Australië, Maleisië, Thailand, Zuid-Afrika.



Naast schilderijen en beelden maken toyisten ook hele grote 
kunstwerken. Voorbeelden zijn De Stip (22 meter hoog) en Uppspretta 
(9 meter hoog). 



Op 5 september 2017 is toyisme jarig!

Het is dan 25 jaar geleden dat het ontstaan is!

De toyisten gaan dit vieren met een grote tentoonstelling door de hele 
provincie van Groningen!



KOMEN JULLIE OOK?

Van 15 juli t/m 15 september 2017 in de Rijksluchtvaartschool in Eelde.

Met het vliegtuig komen mag! 


