
Toot Yung 
  , of te wel “ achterste van een mug” ,

Art Center
Brendan en ik hadden even moeite het te vinden. Gelegen in 
Ekamai, een wijk met veel jonge inwoners, energiek en mooi, 
viel het pand in eerste instantie niet erg op. Maar toen we 
het eenmaal zagen waren we er meteen door gefascineerd: 
een bescheiden pand, mooie architectuur, nieuw, modern, 
uitgevoerd in cement, staal en hout!

“
What is in a name?” vraag je je af als je deze 
plaats bezoekt. 

Het pand wordt beheerd door Myrtille Tibayrenc.  Zij stu-
deerde kunst in Frankrijk en Zuid Amerika en is getrouwd 
met de bekende Thaise kunstenaar Haritorn Akarapat. 

In 2012 werd zij benaderd door  de kapitaalkrachtige kunst-
liefhebber Henri Pierre Wirth, die al vier jaar in Thailand 
woonde, om met hem een nieuw kunstcentrum op te rich-
ten.  Het zou een fantastische plek moeten worden, waar 
iedereen die geïnteresseerd is in schoonheid en kunst zich 
welkom voelt. Een oase in de stad, een plek om te relaxen, 

NVT MAGAZINE  De Tegel 15

De Tegel CULTUURWendelmoet Boer



om schoonheid te beleven, een plek waar je je ongestoord 
in kunst kunt verdiepen. 

Ook een plek  waar kunstenaars tijdelijk  kunnen wonen en 
werken, waar workshops gegeven kunnen worden en waar 
naast de maandelijkse exposities altijd kunst in voorraad  
moet zijn. Het café in de sfeervolle tuin zou een plek moeten 
worden waar mensen elkaar ontmoeten en waar nieuwe 
kunstprojecten kunnen ontstaan!!
De mecenas Henri Wirth stond gerant voor de financiering 
en binnen twee jaar  zou het pand zelfvoorzienend moeten 
zijn.

Myrtille heeft ervaring met dit soort werk! Voorheen werkte 
zij voor het internationale kunstcentrum van Alliance Fran-
çaise en organiseerde in 2013 o.a. het Street art festival 
BUKRUK in Bangkok, waar Nederlanders Daan Botlek en 
Rick  Berkelmans  opvielen met hun eigenzinnige muurkunst. 
Zij had haar eigen Toot Yung galerie boven de Chez Lodin 

bar bij het Democracy Monument maar ruilde deze  graag 
in voor het op te zetten, nieuwe kunstcentrum. 

In September 2013 
gingen de deuren 
open. 
In het  Tootyung 
k u n s t c e n t r u m 
vind je werk van 
pas afgestudeerde 
T h a i s e  k u n s t e -
n a a r s  a l s  Ta d a 
Hengsapkul en Pi-
yarat Piyapongwi-
wat maar ook van 
gevest igde kun-
stenaars als Pak-
itsilp Varamissara, 
Tawan Wattuya, 

www.tootyunggallery.com
12/6 Ekamai soi 2, Sukhumvit 63, Bangkok 
(BTS Ekamai)

Mit Jai Inn en Haritorn Akarapat (echtgenoot van Myrtille) 
en van kunstenaars uit Mexico, Frankrijk en Hongarije. 
Schilderijen verkopen nog steeds het best , maar Myrtille 
schroomt niet ook fotografie en digitale kunst te promoten. 

De printstudio is inmiddels in gebruik genomen en in de 
tuin van het café wordt in het weekend door bekende dj’s 
muziek gedraaid.
De bijna glazen ruimte  waar de kunst zich bevindt die in 
voorraad is, ervaren Brendan en ik echt als een oase. 

Zittend op een sofa, de tuin met een gigantische boom achter 
ons,  en dan overal waar je kijkt kunst om je heen….. fantas-
tisch! Bijna had ik gevraagd:
“ Laat mij maar hier, hier in deze oase, ik kom wel naar 
huis…..wat later”.
Toch maar niet gedaan. Een biertje met Brendan en een 
“goed nagesprek” op een terrasje is ook niet te versmaden. 
Bedankt Brendan, het was weer de moeite waard.
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