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Tom Claassen NL

Roland Sohier NL

De duotentoonstelling BDe duotentoonstelling BLOKBUSTER toont 
nieuw werk van de gerenommeerde kunste-
naars Tom Claassen (1964) en Roland Sohier 
(1950). Beiden hebben een levendig en bo-
venal onvoorspelbaar oeuvre. Waar Claassen 
in zijn grote sculpturen met archetypische 
elementen van mens en dier werkt, zoekt 
Sohier in zijn tekenwerken naar diezelfde 
kern van menselijkheid en dierlijkheid 
zonder zwaarwichtig te worden. Hun werken 
blijven licht en speels met een zekere zelf-
spot, zonder in banaliteit te verzanden. 
Het monumentale werk dat zij voor PARK 
hebben gerealiseerd bestaat uit aanspreken-
de en gestileerde figuraties. De werken 
strekken zich uit over de gehele ruimte en 
nodigen je als toeschouwer uit om niet 
alleen naar details te kijken, maar jezelf 
daadwerkelijk onder te dompelen in een 
nieuwe realiteit.nieuwe realiteit.

Tom Claassen plaatste vele sculpturen in 
de publieke ruimte in binnen- en buitenland 
en zijn werk is opgenomen in collecties van 
o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, Kröl-
ler-Müller Museum in Otterlo en de Gateway 
Foundation in St. Louis (USA). Al vijfentwin-
tig jaar realiseert Claassen zijn uitvergrote, 
karikaturale werken die een essentie in een 
eenvoudige vorm weten te vangen. Hij 
rondde in 1989 de academie AKV St. Joost af 
in Breda, de stad waar hij nu weer woont en 
werkt. Drie jaar na zijn afstuderen werd 
Claassen genomineerd voor de Prix de Rome 
in de categorie Beeldhouwen. Daarop volgde 
een oeen omvangrijke reeks van tentoonstellingen 
en projecten. Een bekend werk is de sculp-
tuur Incredible Black Sitting Snowman (’99)

Tom Claassen
6.6. MH 
7.2. MH 
(blokkenmannen) 
2020
h. 720/660 cm
gerecgerecycled piepschuim

Roland Sohier
[entreeruimte]
Dobbelmannetje 4
Dobbelmannetje 5
2020
h. 100 cm (2x)
houtshoutskool op papier

Roland Sohier
Drie Gratiën
2018  
140 x 300 cm
houtskool, pastel op 
papier

Roland Sohier
Mijn leven als mier
2018
140 x 200 cm
houtskool, pastel op
papier



op Schiphol Airport: twee aandoenlijke, 
ruggelings uitgezakte mensbeelden in staal, 
een materiaal waarin Claassen (naast gips, 
zand, hout, rubber, brons en beton) zijn fi-
guren bouwt. Hij speelt een spel met 
omvang en zwaarte binnen een gegeven 
context, zo ook bij dit gloednieuwe werk in 
PPARK. De twee blokkenmannen uit ‘granie-
ten piepschuim’ zijn springlevend; bijna 
drukken hun twee logge koppen door het 
ongeveer acht meter hoge plafond. Naast 
de harmonie in zijn werk moge het juist 
deze immense aanwezigheid zijn die Claas-
sens iconische sculpturen kenmerkt.

Roland Sohier wordt dit jaar zeventig en 
dat wordt gevierd. Naast deze tentoonstel-
ling in PARK presenteert hij zijn levenslusti-
ge werk later dit jaar in een solotentoon-
stelling in het Centraal Museum te Utrecht. 
In 1978 won Sohier de Koninklijke Prijs 
voor Vrije Schilderkunst. Daarna werd het 
tekenen meer en meer een middel om grip 
op het leven te kunnen krijgen. Sohiers 
oeuvre laat zich kenmerken door een grote 
werklust en nieuwsgierigheid, zijn lichte 
atelier op de bovenste verdieping van een 
ateliercomplex in Utrecht getuigt daarvan. 
Het tekenproces wordt zorgvuldig gedocu-
menteerd en later publiek gemaakt in peri-
odieke cahiers. Zo kunnen wij Sohiers per-
soonlijke gedachten en verbeeldingen 
volgen: we zien zijn bedenkingen, herover-
wegingen. We kijken in zijn werk naar ka-
bouters, konijnen, duivels en helden en 
worden uitgedaagd onze perceptie ook zelf 
te heroverwegen. Zijn tekeningen zijn als 
ruimtelijke collages: ze worden gemon-
teerd, gedemonteerd, herhaald en weer ge-
wijzigd. Dit selectie- en montageproces 
speelt bij hem een belangrijke rol en is ook 
toegepast bij het plaatsen van het werk in 
de ruimte van PARK.

Bij gelegenheid van BLOKBUSTER maakten 
Claassen en Sohier beiden een PARK-edi-
tie in een oplage van 7. De werken zijn te 
bezichtigen in de tentoonstelling en zijn te 
koop. Zie ook onze online-shop: 
https://www.park013.nl/nl/winkel
                    

Roland Sohier
This too shall pass
2017
200 x 280 cm
houtskool, pastel op
papier

Roland Sohier
[bovenverdieping]
- Tuin der lusten, Dag 
en Nacht, 100 x 280 cm
- Robin moves / Lise 
moves / Isabella moves
didiverse tekeningen naar 
bewegend model 

Roland Sohier
Wervelwind Nacht
Wervelwind Dag
2020 
450 x 200 cm (2x)
houtskool, pastel op
papierpapier

Roland Sohier
Pinokkio en de balk in 
je oog
2020 
140 x 320 cm
houtskool, pastel op
papierpapier

Roland Sohier
Hear no evil, see no evil,
speak no evil (3x)
2019  
diverse afmetingen
diverse technieken op
papierpapier

Tom Claassen
[bovenverdieping]
Schaamlipperig land-
schap
2016
40 x 80 x 70 cm
latexrubbelatexrubber, 
polyurethaan

Tom Claassen
[bovenverdieping]
- Wader (op sokkel) 
2013, h. 49 cm
polyurethaan, was
- Phallus (op wand)
2018, 25 x 22 x 19 cm2018, 25 x 22 x 19 cm
marmer


