
 
‘Roodkapjesneeuwwitje’. Houtskool, pastel en potlood op papier, 140 X 200 cm, van 
Roland Sohier, 2002.  
 
‘Roodkapjesneeuwwitje’ Glas in Lood, 140 x 200 cm, van Roland Sohier, 2004.  
 
Een dubbel meisjespersoon en een man, ondersteboven getekend in een kaal winters 
aandoend landschap. De zich oprichtende takken blijken bij nader inzien de strengen haar te 
zijn van het dubbele meisje. Zij dragen laarzen aan hun handen; de meisjes rode en de man 
witte met daarbij een paar zwarte. Uit een oksel van het meisje ontwikkelen zich als 
vanzelfsprekend twee armen. Het meisje vooraan geeft de man een schop tegen zijn kont, of 
leunt zij alleen maar? Het zware papier is deels weggesneden en er zijn nieuwe delen 
tussengevoegd, wat de tekening een monumentaal aanzien geeft. Sohier ziet een vel papier 
niet als een vastgesteld kader, maar als een materiaal waarin hij vrijelijk ruimte kan creëren 
door er in te knippen en te plakken, door er delen aan toe te voegen of uit weg te halen. De 
drie lichamen zijn in contour aangegeven; er zijn geen spiergroepen of onderliggend skelet te 
duiden. De gezichten van de figuren hebben een neutrale uitstraling, ze vertonen geen 
expressie en toch zijn die niet emotieloos. Je zou de uitdrukkingen sereen kunnen noemen. 
Maar zoals de titel refereert aan twee bekende sprookjes, kent ook dit getekende sprookje 
een vileine en absurde ondertoon.  
 
Roland Sohier zet in zijn werk een ongebreidelde fantasie in, waarbij hij put uit eeuwenoude 
orale geschiedenis, die van generatie op generatie is doorverteld. Sprookjes, mythen, sagen, 
vertelsels, roddels, moraliteiten en legenden met name uit Oost Europa beheersen en 
bevolken zijn kunstwerken. Sohier maakt het menselijke existentiële dilemma – wie ben ik ten 
opzichte van de ander? - tot het middelpunt van zijn tekeningen. Daarin figureert een wereld 
die we allemaal kennen, die een universele verbondenheid kent in archetypen van de man en 
de vrouw en het kind, en hun mythische pendanten zoals kabouters, zeemeerminnen, 
sirenen, reuzen, kobolden, heksen, tovenaars, clowns, wandelende geraamtes, trollen, en 
andere fantasiewezens.  
 
Het verhaal (vrij naar het sprookje van Alex de Vries en Roland Sohier), van de tekening 
‘Roodkapjesneeuwwitje’ en het glas-in-lood raam ‘Roodkapjesneeuwwitje’ is, dat een bizar 
meisje getekend werd door haar droomprins, de kunstenaar. Zij droeg in de tekening rode 
laarsjes aan haar handen. Onder was boven en boven was onder. Ze wandelde lichtvoetig en 
verdeeld tweevoudig op haar handen door de tekening en trof er de kunstenaar. De steun die 
ze met haar blote voet bij hem leek te zoeken, ontaarde in omgekeerde vorm in een fikse 
schop onder het achterste van de kunstenaar.  
Later wilde het meisje in de tekening ook doorzichtig zijn. Ze smeekte de kunstenaar om een 
transparant portret. Film, video, digitaal beeld, de kunstenaar besloot tot het maken van een 
glas-in-lood raam. Moderne kunst met het wezen van een gewaardeerde eeuwenoude 
ambachtelijke kwaliteit. Uit het kunstenaarschap van Roland Sohier en het vakmanschap van 
Mike Lancaster ontsproot een bijzonder raam. Roodkapjesneeuwwitje leefde nog lang en 
gelukkig met zichzelf in haar doorschijnende gedaante in het raam en in haar dubbele 
persoon in de tekening. 
 
‘Zonder geluk valt niemand van het dak’. Met die gedachte in het achterhoofd kun je naar de 
tekeningen van Roland Sohier kijken en alles begrijpen.  
 
 


