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CONCEPT
Harry Schumacher stelt de manier waarop de mens met de natuur omgaat aan de kaak. We
plaatsen onszelf boven de natuur, ook al maken we er deel vanuit. We zien de natuur als een
laboratorium, waarmee we kunnen doen wat we willen, denken we.
De complexiteit die maatschappelijke structuren met zich meebrengen, laat de mens eerder
vertrouwen op de ratio dan op het gevoel, terwijl een balans tussen beide wenselijk is. De
ratio houdt remmingen en zichzelf in stand, met verwijdering van de natuur tot gevolg.
De installaties zijn een confrontatie hoe we de natuur zien, vanuit het oogpunt van de
mens. Door constant bewust bezig te zijn met het absurde menselijke gedrag, wordt het
herkennen voor mij een tweede natuur, zodat de werken op een intuïtieve manier tot stand
kunnen komen. Een alternatieve wereld van metaforen is het resultaat.
In het tekenwerk wordt het arsenaal aan instrumenten uitgebreid. In een zelf ontwikkelde
gemengde techniek worden tekeningen overgezet op vilt.
EXPOSITIES
2012
14 april - 10 juni, groepsexpositie, Galerie RDC, Lyon, Frankrijk.
16 juni - 24 juni, solo expositie tijdens Kunstschouw, NHKerk, Noordwelle, Nederland.
5 juli - 19 september, groepsexpositie, Marte Museo de Arte, San Salvador, El Salvador.
5 augustus - 2 september, Symposium, Trstenice, Tjechië.
7 augustus - 15 september, groepsexpositie, Komunitni Centrum, Trstenice, Tjechië.
7 oktober, Open Ateliers, Rotterdam, Nederland.
23 november - 25 november, SuperdeKunst, groepsexpositie, Utrecht, Nederland.
7 december 2012 - 17 februari 2013, Japanmuseum, groepsexpositie, Leiden, Nederland.
2013
6 februari - 10 februari, Re:Rotterdam, Rotterdam, Nederland.
6 april - 28 april, groepsexpositie, SKVR Beeldfabriek, Rotterdam, Nederland.
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EXPOSITIES (vervolg)
2013
7 april - 28 april, groepsexpositie, Exposé, Rotterdam, Nederland.
12 maart - 2 april, Hotel Emma, Rotterdam, Nederland.
5 mei, Open Ateliers, Rotterdam, Nederland.
14 juni - 16 juni, groepsexpositie, Kunstuitleen, Rotterdam, Nederland.
13 september - 20 oktober, groepsexpositie, Korenbeurs, Schiedam, Nederland.
16 november - 15 december, groepsexpositie De Salon, Pictura, Dordrecht, Nederland.
1 december 2013 - 26 januari 2014, De Witte Slagerij, duo expositie, Rotterdam, Nederland.
2014
5 februari - 7 februari, groepsexpositie, FITAX 1000, Art Rotterdam, Nederland.
1 mei, Presentatie/Lezing, Galerie Kralingen, Rotterdam, Nederland.
25 mei - 5 oktober, groepsexpositie, Land en Beeld, Asperen, Nederland.
6 juli, Rondje Oud Overschie, Rotterdam, Nederland.
6 september - 6 januari 2015, groepsexpositie, Galerie Artattack, Rotterdam, Nederland.
19 september - 21 september, solo expositie, Korenbeurs Atrium, Schiedam, Nederland.
23 september - 26 oktober, groepsexpositie, Galerie Leidse Lente, Leiden, Nederland.
26 september - 28 september, groepsexpositie, Route du Nord, Rotterdam, Nederland.
8 november - 30 november, Beelden op Locatie, Coolhaven, Rotterdam, Nederland.
2015
4 januari - 1 februari, groepsexpositie, Pand Paulus, Schiedam, Nederland.
6 februari - 7 februari, open ateliers, Lange Hilleweg, Rotterdam, Nederland.
8 februari, Lezing tijdens Art Rotterdam, Nederland.
8 februari - 29 maart, groepsexpositie “Psycho”, Galerie Leidse Lente, Leiden, Nederland.
19 maart - 31 april, groepsexpositie, Provinciehuis, Utrecht.
5 april - 24 mei, groepsexpositie, Galerie Leidse Lente, Leiden, Nederland.
1 mei - 4 oktober, groepsexpositie, Land en Beeld, Asperen, Nederland.
24 mei- 21 juni, groepsexpositie zelfportret, Pand Paulus, Schiedam, Nederland.
13 juni - 21 juni, Kunstschouw, Boerderij Oud Brabers, Burghsluis, Nederland.
30 juli - 9 augustus, Textiellink Borne, Nederland.
2 augustus - 6 september, Survival, Pand Paulus, Schiedam, Nederland.
24 oktober - 25 oktober, duo expositie, pARTners Galerie, Rotterdam, Nederland.
2016
10 februari - 14 februari, Contemporary Art Fair, pARTners Galerie, Rotterdam, Nederland.
10 februari - 14 februari, No Walls Expo met performance, Rotterdam, Nederland.
5 maart - 31 maart, Geuzenmaand, solo expositie, Stadskantoor Vlaardingen, Nederland.
2 april - 3 april, open ateliers tijdens South Explorer, Rotterdam, Nederland.
29 april - 22 mei, Beeldentuin Ravesteyn, Heenvliet, Nederland.
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CV TIJDSLIJN
OPLEIDING
					
1989 - 1995
Student en interieur-architectuurdiploma behaald aan de Academie voor Beeldende
Kunsten, te Rotterdam.
VORMGEVING
					
2000 - 2008
Studio illusha heeft als hoofdactiviteit interieur architectuur.
BEELDENDE KUNST
					
2008 - heden
illusha gaat zich primair richten op autonome Kunst door het maken van
installaties. Vormgeving blijft als nevenactiviteit bestaan, maar wordt niet langer
gepromoot. Vanaf 2012 wordt ook 2D werk gemaakt in gemengde techniek op vilt in lood.

PROJECTEN
					
september 2008, Uitvoering van een kunstinstallatie in
opdracht van het CBK Rotterdam voor Crematorium Hofwijk, te Rotterdam, Nederland.
					
te Valkenswaard, Nederland.

oktober 2010, Deelname aan Landart Biennale,

VERBINTENISSEN
Pictura, www.pictura.nl
pARTners Galerie, Rotterdam, .partners-galerie.nl
Stichting KunstWerkt Schiedam, stichtingkunstwerkt.nl
Kunstuitleen Rotterdam, kunstuitleenrotterdam.nu
Kunstinzicht, harryschumacher.kunstinzicht.nl
CBK Rotterdam, rotterdamsekunstenaars.nl/nl
Saatchi, saatchiart.com/account/artworks/690357
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Legacy.
Installatie, 2012.
Materialen: hout (pinus), staal (verroest), linnen, rvs, bloed, kunststof slang.
Afmetingen: lxbxh = 193 x 190 x 176 cm.
Als mens maken we deel uit van de natuur, die ons ook letterlijk voedt. Toch plaatsen we
ons zelf vaak erboven en vinden we dat we het recht hebben om de natuur te gebruiken,
naar het ons goed dunkt. De natuur blijft in ontwikkeling, terwijl de mens aan zijn
“verworven waarden” probeert vast te houden en daardoor stilstaat.
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Seeds.
Installatie, 2013.
Materialen: hout (pinus), staal (verroest), glas, keramiek, kunststof slang.
Afmetingen: lxbxh = 244 x 168 x 92 cm.
Beweging wordt gesuggereerd in deze constructie die aan een voertuig doet denken.
Twee groepen knikkers zijn verbonden. Een weegschaal ondersteund 1 groep, een
balancerende tak de andere.
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As It Was, As It Is, As It Will Be.
Installatie, 2009.
Materialen: hout (o.a. pinus), staal (verroest), gips, staal, latexdoek.
Afmetingen: lxbxh = 139 x 170 x 194 cm.
Dit werk is een bijna klassiek huiselijk tafereel. In plaats van een vaas met bloemen wordt
een ring van kleine kooien door een ooit levend stuk boom omhoog gehouden. De
kooitjes bevatten elk twee eieren die gefixeerd worden als een vorm van onvermijdelijke
voorbestemming. De schaduw van een gedekte tafel is getuige van de dagelijkse routine.
De verschijningsvorm van de wereld is inwisselbaar, terwijl er niets echt verandert.
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Analysis 001.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2012.
Afmetingen: lxb = 132 x 34 cm.
Oplage van 2.
De Analysis-serie is een reeks werken over het analyseren van processen in de natuur,
een 2D vertaling van 3 dimensies. Een organisme wordt in plakjes opgedeeld, vergelijkbaar
met hoe bij een MRI-scan een afbeelding of tomogram wordt vervaardigd. In een poging
om te doorgronden wat binnenin gebeurd, focussen we slechts op een deel, terwijl het
geheel uit het oog wordt verloren. Het totaal aan tomogrammen is niet het organisme,
doordat processen invloed op elkaar uitoefenen.
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Parasite.
Installatie, 2010.
Materialen: hout (pinus), vilt, aluminium, injectienaalden, bloed (simulatie), lood.
Afmetingen: lxbxh = 141 x 159 x 70 cm.
Het werk “Parasite” gebruikt een menselijk bouwsel als gastheer. Het aftappen van bloed
is vanuit de mens gezien het onttrekken van een van de belangrijkste bouwstoffen voor
menselijk behoud. Omgekeerde urbanisatie in de vorm van een anatomisch theater.
Het theater volgt de groeiringen van het houten blok. De tak is net in balans, wat hem
extra fragiel maakt voor ontleding.
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Circulation.
Installatie, 2011.
Materialen: rvs, bloed (simulatie), kunststof slang.
Afmetingen: lxbxh = 114 x 80 x 6 cm.
Door de drie dimensies in het patroon verandert het van relatieve chaos in een regelmaat bij
toenadering. Stukjes met bloed gevulde slang transformeren de vleeshaken tot asymetrische
lemniscaten, een kunstmatige ingreep om de vorm gesloten te maken. Een luchtbel zoekt
het hoogste punt van de slang op. De vorm van elk onderdeel komt geschaald in de ordening terug, de haken zijn variabel in grootte.
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Injection.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2012.
Afmetingen: lxb = 33 x 42 cm.
Oplage van 10.
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Injection (detail).
Techniek
Alle tekeningen worden met de hand getekend, waarna ze worden ingelezen in de
computer. Een laser snijdt de tekeningen half in, in vilt. Hierbij worden de randen
dichtgeschroeid, zodat bij de vlakvulling de inkt en andere vloeistoffen niet meer over de
lijnen heen gaan. Dit geeft de mogelijkheid om strak te werken op vilt. De gedeelten met
zwarte inkt worden ingevuld met een ouderwetse kroontjespen, waardoor de oppervlakte
van het vilt wordt beschadigd en er reliëf ontstaat. De zwarte vormen komen als een
soort van kussentjes omhoog.
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Arctic.
Site Specific Installatie, 2013.
Materialen: ijs, douchebak, glas, bloed (simulatie), staal, rvs, motorolie, kunststof slang.
Afmetingen: lxbxh = 140 x 90 x 178 cm
Voor de Witte Slagerij maakte Harry Schumacher een installatie over het economische gevecht om
de Noordpool. Strijden voor het behoud van de Noordpool zelf zou een stuk zinvoller zijn. Aan het
begin van de expositieperiode wordt het werk in zijn volledigheid met ijs getoond als “Arctic”.
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In Memory Of Arctic.
Fotografie, 2013.
Afmetingen: lxb = 60 x 20 cm.
Na enkele weken wordt het werk getoond zonder ijs onder de titel “In memory of Arctic”.
Dit is de fotoweergave die het smelten van het ijs weergeeft.
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Strings.
Installatie, 2014.
Materialen: hout (pinus), staal (verroest), verenstaal, vilt, keramiek, touw.
Afmetingen: lxbxh = 250 x 190 x 170 cm.
Dit werk is een eigentijdse variant op de klassieke kermisattractie “touwtje trekken”. In
plaats van waardeloze prijzen is nieuw leven te winnen. De embryo’s eten hun eigen staart
en symboliseren zo de cyclische aard van de natuur (Uroboros). Natuurlijke selectie is in
handen van de mens onderhevig aan andere criteria dan wanneer we de natuur zijn
beloop laten. Hoe voelt het om zelf de touwtjes in handen te hebben in de selectie van
nieuw leven?
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Uroboros, detail van Strings.
Keramiek, 2014.
Materialen: keramiek, watten, karton.
Afmetingen: lxbxh = 9 x 7 x 4 cm.
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Confinement.
Installatie, 2012.
Materialen: hout (noten), staal, verenstaal, gips.
Afmetingen: lxbxh = 40 x 12 x 12 cm.
Afmetingen: lxbxh = 40 x 12 x 134 cm (inclusief sokkel).
De kooi bevat twee eieren, gefixeerd op hun plek als een vorm van onvermijdelijke voorbeschikking. Voordat de eieren uitkomen is het aantal mogelijkheden al gereduceerd. De
kooitjes laten hun indruk achter op de eieren en de eieren op de kooitjes. De veer versterkt
het gevoel van gelimiteerde beweging, de sokkel die van isolatie.
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Captivity.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2012
lxb = 44 x 18 cm.
Oplage van 10.
De 2D versie van Confinement.
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Quixote.
Installatie, 2015.
Materiaal: hout (pinus), was, bloed (simulatie), staal (verroest), rubber.
Afmetingen: lxbxh = 285 x 150 x 244 cm.
Een universele gedachte: voor de buitenwereld een idioot die vecht met windmolens. In
zijn hart een idealist die vasthoud aan zijn principes. Iemand die de gewone man als idioot
beschrijft. Nog steeds worden andersdenkenden gevangen genomen en lopen mensen als
schapen achter elkaar aan.
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Composure.
Installatie, 2015.
Materiaal: hout (pinus), was, bloed (simulatie), katoen.
Afmetingen: lxbxh = 64 x 44 x 110 cm.
Heb je moeite met slapen, wanneer je over de natuur droomt?
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Hierarchy.
Installatie, 2015.
Materialen: zand, rvs.
Afmetingen: lxbxh = 252 x 252 x 97 cm.
De berg zand begint bovenaan in de box en vindt zijn weg naar beneden door acht groepen
van cirkelvormig georiënteerde gaten. De gaten hebben hun invloed op het spoor dat het
zand naar beneden toe achterlaat. Het zand draagt de box. Het werk is een metafoor voor
een op hierarchie gebaseerde samenleving. Door externe trillingen zal het zand steeds verder zakken.
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Hierarchy.
Performance No Walls Expo tijdens RCAF, 2016.
Materialen: zand, rvs, gereedschap.
Afmetingen: lxbxh = 252 x 252 x 97 cm.
De performance levert commentaar op het hierarchisch systeem door zand van de buitenring op de grond te pakken en dit in de rvs box te deponeren. De performance vond plaats
tijdens de Rotterdam Contemporary Art Fair van 2016.
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Transfusion.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2012.
Afmetingen: lxb = 33 x 33 cm.
Oplage van 10.
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Gift.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2015.
Afmetingen: lxb = 44 x 18 cm.
Oplage van 10.
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Research.
Installatie, 2012.
Materialen: zand, glas, rvs.
Afmetingen: lxbxh = 32 x 18 x 36 cm.
Onderzoek is “big business”, zolang de uitkomst goed nieuws is voor de bedrijven die het
onderzoek sponseren. De werkelijke resultaten zijn niet van belang. Het zand benadrukt de
leegte van de reageerbuisjes en maakt het onmogelijk om goed te zien wat zich erbinnen
afspeelt.
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Offspring.
Installatie, 2013.
Materialen: hout (o.a. pinus), latex, staal, bloed (simulatie).
Afmetingen: lxbxh = 40 x 28 x 89 cm.
De meeste energie wordt door de natuur gegenereerd.
Dit houdt onze planeet in beweging.
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Riverdelta.
Site Specific Installatie, 2012.
Materiaal: gips.
Afmetingen: lxbxh = 740 x 520 x 70 cm.
Harry Schumacher was uitgenodigd voor een symposium in Trstenice in Tsjechie. De
oost/west handelsroute is het thema van het kunstwerk. Het werk bestaat uit twee
v-vormige rivierdelta’s, die elkaar slechts op 1 punt raken. De vloeistof in het kunstwerk
stroomt tegen de stroom in. Het gebied ligt in het centrum van waaruit al het water in
twee richtingen stroomt, naar de Baltische Zee en naar de Zwarte Zee. Het werk is op locatie gemaakt, om in contact te komen met de bevolking als zijnde deel van het kunstwerk.
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Fallen.
Installatie, outside.
Afmetingen: lxbxh = 306 x 126 x 126 cm
Het werk “Fallen” probeert de mens meer te betrekken bij het lot van de natuur. In zijn oorspronkelijke vorm staat het beeld rechtop, maar het wordt omgevallen gepresenteerd. Een
vereenvoudigde weergave dat er wat mis is met de natuur.
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Air.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2013.
Afmetingen: lxbxh = 55 x 60 x 15 cm.
Oplage van 10.
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Rain.
Gemengde Techniek op Vilt in Lood, 2013.
Afmetingen: lxb = 55 x 55 cm.
Oplage van 10.
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Fuse.
Installatie 2015.
Materiaal: hout (pinus), was, bloed (simulatie), glas, zink, staal.
Afmetingen: lxbxh = 170 x 120 x 24 cm.
Interpretaties zijn afhankelijk van de persoonlijke geschiedenis die je meedraagt, de huidige
toestand in de wereld en hoe je in deze wereld staat.
Wat zou jij doen met dit gereedschap? Een DIY-set bruikbaar voor meerdere doeleinden.
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Creature.
Installatie, 2015.
Materialen: hout (pinus), was, bloed (simulatie), kunststof, touw.
Afmetingen: lxbxh = 240 x 130 x 205 cm.
Dit wezen heeft een tak als lichaam met twee uiteinden. Eén is een “loop” voor circulatie, de
ander is enkel een uitgang. Het wezen rust zowel op een schraag als dat het hangt aan een
rek.

