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HILVERSUM - Als je dertig jaar 
in het vak zit, wordt het hoog 
tijd voor een expositie. Toch? La-
chend schudt celebrityfotograaf 
William Rutten zijn hoofd. “Ik 
vind dat allemaal niet zo be-
langrijk. Ik heb plezier in mijn 
werk en mensen genieten er-
van, dat is voor mij voldoende.” 
Maar toen Hardrock Café Am-
sterdam vroeg of hij daar fzijn 
oto’s wilde exposeren, besloot 
hij erover na te denken. En hij 
bedeelde graffitikunstenaar 
Maarten Walraven (Toshy) een 
rol toe in die expositie. “Geluk-
kig heeft het goed uitgepakt”, 
grijnst Rutten.

Het is inderdaad niet niks om der-
tien foto’s aan een kunstenaar te 
geven met de boodschap: Ga je 
gang. Maak er maar wat moois 
van. Toch deed Rutten het. Hij 
ontmoette Toshy in maart 2013 
tijdens de expositie ‘Timeless Mo-
ments’ in het Amsterdamse Urban 
Art House, waar ook werk van Ju-
lian Lennon hing. “Ik was daar om 
Julian Lennon te fotograferen. Het 
werk van Toshy sprak me meteen 
aan. Ik dacht: die is leuk en lekker 
enthousiast.” En dus nam Rutten 
contact op met de kunstenaar uit 
Breda met de vraag of hij wilde sa-
menwerken. “Toen William belde, 
wist ik eigenlijk niet wie hij was. 
Hij was voor mij toen nog niet zo 
bekend als nu”, vertelt Toshy. “Tij-
dens het telefoongesprek goog-
elde ik hem en wist ik het weer.”

Het idee: Rutten zou foto’s geven 
die Toshy mocht bewerken met 
urban teksten. Om te kijken of 
het klikte, gaf Rutten Toshy een 
foto van de inmiddels overleden 
zanger Thé Lau, zodat hij kon zien 
hoe het uitpakte. En het pakte pri-
ma uit: beide mannen waren meer 
dan tevreden en schonken het 
kunstwerk aan de veiling van Free 

a Girl. De foto van Thé Lau werd 
op 12.000 euro afgetikt. Dat was 
het begin van de samenwerking 
van het project ‘Legends’: twaalf 

iconische popsterren gefotogra-
feerd door Rutten werden bewerkt 
door Toshy die zich verdiepte in 
artiesten als Madonna, Pink, Mick 

Jagger, Prince en Bowie. Gretig 
las hij biografieën, luisterde naar 
hun muziek, noteerde opvallende 
uitspraken en legde linkjes. “En 
dat hussel ik allemaal door elkaar 
en dan heb ik mijn eigen verhaal”, 
legt Toshy zijn werkwijze uit.

Toen de kunstwerken klaar wa-
ren, reisde de Legends-expositie 
langs verschillende Hard Rock 
Cafés in Europa. Best nieuwsgie-
rig is Rutten wat bezoekers van 
de Hard Rock Cafés ervan vonden. 
“Misschien dachten ze wel dat de 
doeken gewoon bij het interieur 

hoorden”, grapt hij. Toshy vond 
het ‘tof’ om met de foto’s van 
Rutten aan de gang te gaan. “Alle 
kunstwerken zijn verschillend en 

ik vond het geweldig om eraan te 
werken.” De mooiste kan hij niet 
aanwijzen. “Nee joh, ze vertel-
len allemaal een eigen verhaal. 
Bij Bowie heb ik bewust niet ge-
kozen om hem af te beelden met 
die lichtflits, maar ik heb gezocht 
naar iets anders. Ik kwam erach-
ter dat hij in de jaren zestig en 
zeventig een belangrijke rol speel-
de in de mode. Ik heb zijn foto 
zwart-wit gehouden en het doek 
gebaseerd op patronen.” Een an-

der interessant verhaal vindt hij 
dat van Madonna. In een van haar 
van shows komt zij op met een ge-
weer. Amerika was not amused, 
temeer omdat er vlak daarvoor 
een schietpartij op een school had 
plaatsgevonden. Uit het pistool 
laat Toshy hartjes komen in plaats 
van kogels. “Rode hartjes, het hele 
doek staat er vol mee. Ze schiet als 
Cupido. De boodschap is dan ook: 
Shoot love instead of bullits.”

Inmiddels zijn de werken weer 
terug in Nederland en worden ze 
opgehangen in Mijn Lijstenmake-
rij op de ‘s Gravelandseweg. “Want 
het doel is,” vertelt Rutten, “dat 
fans zonder tussenkomst van een 
galerie kunst kunnen kopen. Wist 
je dat een galerie zo’n zestig pro-
cent verdient op kunst? Ik vind 
dat nogal wat.” Een kunstwerk 
kost 2.500 euro. “Dat is nog steeds 
een fors bedrag,” beaamt Rutten, 
“maar dan heb je ook wat. Het 
zijn joekels van doeken, ze zijn 
een meter twintig hoog. Als je be-
denkt dat een ander kunstwerk 
van dit formaat zomaar tussen 
de vier- en zesduizend euro moet 
opbrengen, is het een koopje.” Zo-
wel Rutten als Toshy hoopt dat de 
werken terechtkomen bij de echte 
fans. Zij zijn zaterdag 12 novem-
ber welkom in De Lijstenmakerij. 
Alle werken zijn dan te bewon-
deren en te koop. Op een na: die 
van Prince is inmiddels verkocht, 
maar nog wel te zien. “En joh, als 
je portemonnee niet toereikend 
is, dan kom je toch gewoon kij-
ken? Toshy en ik zijn er ook en de 
toegang is vrij.”

Fotograaf William Rutten geeft 
kunstenaar Toshy vrije hand

De foto van Robbie Williams is een van de twaalf kunstwerken die zaterdag te koop zijn in Mijn Lijstenmakerij. Foto: William Rutten/Toshy

Iconische popsterren op canvas arriveren in Mijn Lijstenmakerij

Twaalf foto’s van 

William Rutten bewerkt 

met teksten van Toshy

De boodschap van 

Madonna: shoot love 

instead of bullits

Legends
De Legends-expositie is zater-
dag 12 november te zien bij Mijn 
Lijstenmakerij aan de ‘s Grave-
landseweg 27 in Hilversum. De 
kunstwerken kunnen daar ook 
worden gekocht.
Fotograaf William Rutten en 
graffitikunstenaar Toshy zijn die 
dag bij de opening aanwezig 
en staan iedereen tussen 11.00 
en 16.00 uur te woord. Daarna 
komen de kunstwerken die niet 
worden verkocht in een galerie 
te hangen.

Maarten Walraven (Toshy) bewerkt de foto van Robbie Williams. 

Donderdag 10 november 2016 pagina 9

Foto: Allard Timmermans


