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Intro
Toiz Art bestaat uit kunstenaarsduo Maya en Dion Varossieau. Toiz Art heeft een verassende, inspirerende en speelse 
kijk op het leven. 

Deze filosofie staat centraal in de collecties die we maken: moderne kunst met een knipoog. 

De passie voor kunst zit diep. Dat is niet zo gek: de voorvader van de familie Varossieau is Andrea del Varocchio. De 
leermeester van de toen 18-jarige Leonardo da Vinci. 

Het bedrijf is ontstaan vanuit een behoefte om te inspireren. Wij willen iedereen inspireren en herinneren om buiten 
de lijntjes te kleuren en hen raken met creaties die altijd verassend en uniek zijn.
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"We are a creative modern art couple who want to inspire you  
with creative, personal and unique creations"

DionV & Maya
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1, THE CLASSICS 
luxury art for everyone 

Onze 'classics' zijn unieke kunstobjecten die gemaakt worden met 

verschillende materialen en technieken. Afhankelijk van het moment 

waarop het gemaakt wordt en de beschikbaarheid van materialen, 

ontstaat er een bijzonder kunstwerk. In elk kunstwerk is de speelse 

stijl en kleurrijke pallet te herkennen. 

Materialen die hierbij gebruikt worden zijn o.a.  bladgoud, slagmetaal 

en acrylverf. Maar ook epoxy en chrome maken onderdeel van onze 

materialen. We maken dit in de vorm van sculpturen en in de vorm 

van schilderijen. 
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Deze beer is gemaakt voor Restaurant Goud, 
o.a. met bladgoud en vrolijke kleuren. Hij staat 
op een stapel borden en is prominent geplaatst 
voor de open keuken van het restaurant. 
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SCULPTURES
to stand out

Onze sculpturen zijn kunstwerken die op 

zichzelf staan en perfect zijn om een ruimte 

te vullen. Deze objecten spreken vaak voor 

zich, met een herkenbare touch. Zo herken 

je bijvoorbeeld disneyfiguren zoals Mickey 

Mouse, dieren of bekend speelgoed.  

De objecten hebben verschillende maten 

en passen binnen elke ruimte. 
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PERSONAL & 
HANDMADE
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Alle kunst die wij maken wordt met de hand 
gemaakt en is allemaal uniek. Door ons 
kleurgebruik haalt de kunst een ruimte vaak op 
en geeft het een unieke sfeer. 

8



PLAYFUL AND 
RECOGNIZABLE
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Onze lampen worden met de 
hand opgebouwd. Ze bestaan uit 
herkenbare elementen die wij 
samenvoegen. Door de manier 
van opbouwen, wordt de lamp 1 
geheel en wordt het een bijzonder 
interieurobject. 
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UNFORGETTABLE 
AND UNIQUE
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WALL ART
luxury hanging around

De schilderijen die we maken zijn in elk 

formaat en voor elke ruimte. Wij maken 

verschillende type wall art. Waarbij we een 

verschil maken in een figuratieve, moderne 

stijl en een abstracte stijl. 
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MODERN STYLE
Playful and recognizable
Deze wall art is het type dat je deels zal herkennen. Hierbij maken we 
gebruik van bestaande iconen en vormen die voor iedereen bekend 
voorkomen. Juist klassieke schilderijen van grootmeesters, zoals het 
Meisje met de Parel, combineren wij met moderne technieken om een 
bijzonder contrast te creëren. Het klassieke doek met een moderne touch.    
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Wall art dat is ontstaan uit expressieve technieken. Door gebruik te 
maken van verschillende kleuren, technieken en materialen ontstaat er 
een kunstwerk dat op dat moment organisch ontstaat. 

ABSTRACT STYLE
Colorful and personal
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2, EXCLUSIVE ART 
extraordinary art objects

Onze exclusive art bestaat uit unieke, handgemaakte kunstobjecten 

die opvallen en de sfeer maken binnen een ruimte. Als je op zoek bent 

naar kunst die indruk maakt, dan zit je goed met onze extraordinary 

art objects. 

Een veelgemaakt kunstobject zijn de mannequins, bekend van o.a. 

Restaurant Goud, Nhow Hotel, Amserdam CS en Amsterdam RAI. 
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Voor Restaurant Goud van Herman 
den Blijker hebben we in totaal  
mannequins en 10 kunstwerken 
gemaakt. Zijn vraag was sexy, 
elegante kunst die het restaurant 
een onvergetelijke ervaring maken. 
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IMPRESSIVE AND 
REMARKABLE
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Voor golfclub Seve in Rotterdam 
hebben we drie mannequins 
ontworpen. De vraag was om 
opvallende mannequins te 
ontwerpen die de golfers even 
wakker schudden. Herkenbare 
golfruitjes, handschoenen en 
sokken hebben we in de poppen 
verwerkt. 
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3, CUSTOM ART 
Your wish is our creativity

Heb jij een muur waarvan jij niet weet wat je ermee moet doen? 

Of een ruimte die een persoonlijke upgrade kan gebruiken ? Onze 

custom art is de oplossing: kunst die volledig op maat wordt gemaakt 

voor jou! We inventariseren jouw persoonlijke voorkeuren en hierop 

geïnspireerd maken wij iets unieks. 

Onze custom art kan overal op toegepast worden. In de voorbeelden 

is bijvoorbeeld een samenwerking met Mercedes te zien. Ook hebben 

we mannequins gemaakt voor een familie, die sylbool stonden voor 

hun kinderen. Wij denken graag mee met de mogelijkheden. 
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Alle kunstwerken zijn hand-
gemaakt en persoonlijk. Van een 
handgemaakte snoeppot, waarbij 
we echt snoep hebben verhard. 
Tot  een gepersonaliseerde Mickey, 
waarbij het logo van de eigenaren 
te zien is op de sokkel.

35



4, CONCEPTS 
Full-service art experiences 

Wij bieden ook volledige concepten aan die jouw event, beurs, winkel 

of restaurant naar een next level brengen. Rekening houdend met 

jouw huisstijl, imago en doel van de locatie creëren wij een passende 

artistieke omgeving die de aandacht trekt en indruk maakt. 

Denk hierbij aan een volledige beursstand, een opvallende 

beurstrekker of een luxe uitstraling binnen een restaurant. 
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FAIR CONCEPTS
art objects & fair stand design

Voor het Amsterdamse modemerk Radical Fashion hebben we voor de 
Modefabriek in de Amsterdam RAI de volledige beursstand vormgegeven. 
Met het thema 'Back to nature' wilden zij een natuurlijke en organische 
uitstraling creëren voor hun nieuwste collectie. Zo hebben wij gewerkt 
met groene en bruine tinten, houtkleurige materialen en planten. Aan de 
rand van de stand stond een opvallende beursstopper.    
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ABSTRACT
Interior

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac erat non libero 
elementum sagittis. Morbi purus lorem, auctor interdum. Morbi fermentum tellus 
a erat suscipit, quis pharetra mi rutrum. Cras viverra turpis erat, ut vehicula nisi.

EVENTS
Art objects and venue design
Voor het internationale muziekfestival 'Amsterdam Dance Event' hebben 
wij een ruimte op het Amsterdam CS omgebouwd tot een DJ venue. Grote 
artiesten zoals Willy William, Burak Yeter en Vato Gonzalez draaiden hier. 
Deze ruimte moest het thema '1001 nacht' uistralen. We hebben hiervoor 
kleine en grote kunstwerken gebruikt. 
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6, LIVE ACTION PAINTING 
Active art for events

Tijdens het 'live action painting' schilderen we live een doek. Live 

action painting wordt door velen als een unieke belevenis ervaren. 

Binnen korte tijd laten wij live zien hoe een schilderij ontstaat. Wij 

nemen je mee in een spel tussen kleuren en emotie, dat ter plekke 

gemaakt wordt. Zo is het kunstwerk een herinnering aan het moment 

dat het gemaakt wordt. Een unieke aanvulling op bijvoorbeeld een 

trouwerij, bedrijfsfeest, festival of feestje. 
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7. ART TO WEAR
Fashionable art

Wij vinden kunst niet alleen om naar te kijken, maar ook om te dragen! 

Daarom maken wij draagbare kunst. Op deze manier kun je jezelf 

op een originele manier uitdrukken. Met verschillende materialen, 

kleuren en texturen maken we elk kledingstuk uniek. Zo gebruiken 

we behalve acryl, ook stoffen, metalen, Swarovski en bladgoud om elk 

kledingstuk te laten stralen.   
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Voor Tina Turner hebben we schoenen mogen 
ontwerpen die zij tijdens de Ouvre award 
uitreiking van Joop van de Ende heeft gedragen. 
De hakken hebben we o.a. met diamanten, glas 
en acryl bewerkt. 
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Met onze laarzen hebben we in 2022 een prijs 
gewonnen voor 'Best fashion designer' in de 
categorie accessoires. In 2023 zijn we o.a. te 
zien op de Milaan fashion week en Rotterdam 
fashion week. 
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We komen graag met je in contact!

TOIZ ART
Showroom op afspraak:
Buitendams 160
3371BN Hardinxveld-Giessendam

Phone 
+31 6 18974210
+31 6 53236647

info@toiz-art.com
www.toiz-art.com

 @toiz_art

mailto:info@toiz-art.com
http://www.toiz-art.com
mailto:www.instagram.com/toiz_art?subject=

