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POINT OF SILENCE
Olieverf op doek, 120cm x 100cm,  2020
Selectie Belgicart



ABOUT

°Kortrijk 1980

Burgemeester Hector Isebaertstraat 21
B-8540 Deerlijk

+32 485 93 27 80
evytoye@gmail.com
www.evytoye.art

EDUCATION

Schilderkunst - AHA! - Harelbeke
Beeldende Kunsten - VTI - Kortrijk

AWARDS

Beeld.be - Kunstwerkt - De keuze van Tom Barman
Belgicart - Centre for Fine Arts Bozar - Brussel
Beeldende Kunst Georges Dheedene - Zulte

2021
2020
2019

2016 - 2021
1994 - 1998

EXPO

solo - Walking on the edge - De Tank - Brugge
solo - Under Construction - AHA! - Harelbeke
group - It's a miracle we ever met - Stichting Ijsberg - Damme
solo - Afwezige Aanwezigheid - Koetshuis - Waregem
solo - Straat 30 - AZ Sint-Lucas - Gent
group - Beeldende Kunst Georges Dheedene - Zulte
group - Buren bij Kunstenaars - AHA! - Harelbeke

2022
2021
2021
2021
2020
2019
2017/19



De ‘afwezige aanwezigheid’ en de ‘verschillende dimensies’ zijn de rode draad
die bij mijn begrenzende architecturale doch organische schilderijen een
belangrijke rol speelt. Het divers kleurgebruik benadrukt de levendigheid en
de energie van het beeld. Dit kleurpalet is mijn signatuur en een natuurlijk
gegeven die mijn werken uniek maken.

Door het misbaar gegeven van de ander richt ik me in eerste plaats naar het
individu. De kijker wordt uitgedaagd om zijn verhaal te maken.

Ik zoek naar een gelaagdheid in mijn schilderijen waar het verdwalen centraal
staat. De verschillende dimensies bekom ik door het open laten van bepaalde
plekken van mijn ondergrond, transparante en tegelijk heel dikke verfstreken
in één beeld te combineren. 

Tijdens het proces van het maken weet ik waar ik begin, maar niet waar ik
eindig, dit is een kwestie van kijken en aanvoelen. In dit proces bewerk ik
foto’s van het schilderij digitaal. Dit om een bepaalde afstand te nemen van
mijn werk en verschillende mogelijkheden te exploreren.

Ik vind het belangrijk een beeld te creëren waar er een spoor van
herkenbaarheid wordt voorgesteld , maar waar er genoeg ruimte tot eigen
verhaal bewaard wordt.

Door mijn fysieke beperking heb ik niet de kans om zelf veel op stap te gaan
en gebruik ik beelden van op het internet. Mijn werken zijn een creatieve
vertaling van die beelden die voor iedereen toegankelijk zijn.
Het inspireert me om vanuit alledaagse plekken op zoek te gaan naar de
essentie die ze in zich dragen, namelijk stilte, een zekere tristesse en de
schoonheid waar we gemakkelijk aan voorbij lopen.
Het is net vanuit die stilte en verlatenheid dat ik er terug levendigheid wil
inblazen, met kleur, vorm en beeldtaal.

Evy Toye



STAIRWAY
Olieverf op doek, 100cm x 81cm,  2020

YELLOW
Olieverf op doek, 81cm x 62cm,  2020



PASSAGE
Olieverf op doek, 71cm x 54cm,  2021



INSIDE-OUTSIDE
Olieverf op doek, 90cm x 70cm,  2021



GLASS DOESN'T BREAK
Olieverf op doek, 46cm x 56cm,  2020 11



THE DARKEST CRACK CONTAINS THE MOST BEAUTIFUL LIGHT
Olieverf op doek, 79cm x 64cm,  2021





YELLOW EMPTINESS
Olieverf op doek, 46cm x 41cm,  2021



LOST IN A FAKE REALITY
Olieverf op doek, 75cm x 85cm,  2021



THE SOUND AFTER FALLING APART
Olieverf op doek, 110cm x 97cm,  2021



WE HAVE TO ASK OURSELVES SOME QUESTIONS
Olieverf op doek, 113cm x 75cm,  2022



JUST LOOK AND SEE WHAT YOU CANNOT SEE
Olieverf op doek, 42cm x 58cm,  2020



TAKE A SEAT AND LISTEN
Olieverf op doek, 55cm x 75cm,  2021

NO TRESPASS
Olieverf op doek, 67cm x 83cm,  2021



JE VEUX DISPARAÎTRE
Olieverf op doek, 70cm x 48cm,  2021
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