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Wstęp
„Bycie prostym jest obecnie najbardziej skomplikowaną rzeczą”. Ramana Pemmaraju
Zasada prostoty lub skąpstwa – ogólnie mówiąc, jest ideą, że
prostsze wyjaśnienia obserwacji powinny być preferowane od
bardziej złożonych – jest konwencjonalnie przypisywana
Williamowi z Ockhama, od którego tradycyjnie nazywa się ją
brzytwą Ockhama. Nie oznacza to, że nie pozostaną już trudne
sprawy.
Błąd złożoności jest powodem, dla którego my, ludzie, skłaniamy
się ku komplikowaniu naszego życia, a nie prostocie. Kiedy mamy
do czynienia ze zbyt dużą ilością informacji lub jesteśmy
zdezorientowani, naturalnie skupimy się na złożoności problemu,
zamiast szukać prostego rozwiązania.
Jako kryptomatyczka nieustannie badam synergie między sztuką,
nauką i religią. Niedawno opublikowałem esej zatytułowany
„Wszystko jest jajkiem”, który opisuje najnowsze osiągnięcia w
tych dziedzinach i wskazuje, gdzie te dziedziny się zbiegają i gdzie
się rozwidlają.
Inspiracja do tego eseju przyszła mi do głowy po wizycie w
Muzeum Dali w Figueres, w czasie, gdy zastanawiałem się nad
nową koncepcją, która mogłaby ponownie połączyć rozdrobniony
obszar ludzkiej wiedzy i umiejętności. I tam natknąłem się na
jajko.
Łączenie sztuki, nauki i religii z metaforą narzuconego na nią jajka
jest dziełem transformującym i głębokim zaproszeniem do
refleksji. Albert Einstein powiedział w tym kontekście: „Wszystko
powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”.
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Chociaż prostota i złożoność nie są ze sobą w konflikcie, w
rzeczywistości są przeciwieństwami, ponieważ są dwoma
biegunami kontinuum – im bardziej coś wydaje się złożone, tym
mniej wydaje się proste i na odwrót.

Wersja do druku Wersja Kindle
Stamtąd wyłoniło się podejście artystyczne, inspirowane
koncepcją Projekt/Obiekt Franka Zappy dla jego pracy w różnych
mediach. Każdy z przedstawionych projektów (w jakiejkolwiek
sferze) jest częścią większego obiektu, który określa się jako
mistyczny cykliczny syntetyzm. Jako taki, wystawa sztuki jest
wieloaspektowa, starając się przedstawić nową perspektywę
natury i znaczenia ludzkiej cywilizacji.
Sztuka prezentowana w tym katalogu składa się głównie z prac
należących do multidyscyplinarnego projektu, łączącego muzykę,
sztuki wizualne, literaturę i naukę, koncentrując je wokół wizji,
która została rozwinięta w manifeście „Wszystko jest jajkiem” .
Manifest jest głównie skorygowaną kontynuacją wizji Salvadora
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Dali przedstawionej w jego Mistycznym Manifeście, która była
hybrydową kombinacją fizyki jądrowej i doktryny katolickiej.
Prace wizualne sytuują się pomiędzy figuracją a abstrakcją,
spójnością a dezintegracją oraz formami organicznymi i
technologicznymi. Łączą senne obrazy, tworząc surrealistyczne,
liminalne pejzaże, próbując zbadać pokrewieństwo między
praktyką naukową i artystyczną.
Temat opery, która jest częścią tego projektu, obraca się wokół
porównania cyklicznej natury ludzkiej cywilizacji i naszego Układu
Słonecznego.
Literacki aspekt tego projektu artystycznego chce zilustrować
wielokulturowy aspekt cywilizacji jako fenomenu, umieszczając
opowieść o Mahabharacie w bardziej współczesnym kontekście.
Prace w pierwszych 7 rozdziałach dotyczą tematów takich jak
percepcja, cyberprzestrzeń i entropia społeczna w kontekście
kosmologicznym. Druga część zawiera bardzo autobiograficzne
prace, które ilustrują powstawanie mojej artystycznej wizji i ludzi,
którzy na nią wpłynęli.
Ostatni rozdział tego katalogu zawiera wstęp do eseju
opisującego ewolucję naszego postrzegania czasu poprzez sztukę.
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Kosmologia cywilizacji (1).

Kosmologia cywilizacji. Technika mieszana na płótnie 100 x 80
cm Shaharee Vyaas (2021 )
Celem tego obrazu jest wizualizacja podobieństw, jakie istnieją
między cyklami kosmicznymi a procesem cywilizacyjnym. To także
okładka albumu muzycznego, na którym znajduje się opera o tym
samym tytule. Opis tego albumu będzie bardziej szczegółowo
omawiał użytą symbolikę.
Ta praca nie ma ambicji bycia przytłaczającą oryginalnością, ale
często ogranicza się do recyklingu istniejących pomysłów i
tematów w spójnym współczesnym kontekście.
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Można to zilustrować przyglądając się bliżej obrazowi. Zmienia
styl wielu tematów i tematów, które zostały opracowane przez
Salvadora Dali w niektórych z jego mniej znanych dzieł.

Perspektywa binarna (2)

Binarne 0. Technika mieszana na płótnie W 40 x 30 L
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Binarny 1. Technika mieszana na płótnie szer. 30 x wys. 40

Przedstawione obrazy tworzą instalację z dwóch płócien, które
eksplorują binarną naturę rzeczywistości poprzez kontrastowanie
mężczyzny z kobietą, wody z ogniem, pionu z poziomem, owalu z
prostokątem, naturalnego z sztucznym i wiele więcej... projekt tej
instalacji wiele przemyśleń, czuję pewną niechęć do publicznego
dzielenia się tymi przemyśleniami. Słowo „binarny” było
pierwotnie używane głównie w odniesieniu do matematyki
Boole'a, która stanowi podstawę wszystkich programów
komputerowych. Obecnie słowo to jest coraz szerzej używane do
wskazywania różnych sposobów myślenia, zachowania i
opisywania rzeczywistości.
Publikuję tę pracę jako otwarte zaproszenie dla wszystkich do
rozwijania własnej relacji z nią i mam nadzieję, że przyczyni się to
do poszerzenia perspektywy, jaką mają na rzeczywistość.
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Trójca Da Vinci (3)

Sztuka Religia Nauka
Praca Leonarda wypełniła lukę między nienaukową
średniowieczną metodami a naszym własnym nowoczesnym
podejściem. Zakres tematów, które były przedmiotem jego
badań, jest szeroki: między innymi anatomia, zoologia, botanika,
geologia, optyka, aerodynamika i hydrodynamika.
Ponieważ jego ciekawość prowadziła go w coraz bardziej dzikich
kierunkach, Leonardo zawsze stosował tę metodę naukowego
dochodzenia: uważna obserwacja, wielokrotne sprawdzanie
obserwacji, precyzyjna ilustracja przedmiotowego obiektu lub
zjawiska z krótkimi objaśnieniami. Rezultatem były tomy
niezwykłych notatek na różne tematy, od natury słońca, księżyca
i gwiazd po powstawanie skamielin i, być może, przede
wszystkim, tajemnice lotu.
Leonardo jest uważany za jednego z największych malarzy w
historii sztuki i często uważany jest za założyciela Wysokiego
Renesansu. Pomimo wielu utraconych dzieł i mniej niż 25
przypisanych głównych dzieł – w tym licznych niedokończonych
dzieł – stworzył jedne z najbardziej wpływowych obrazów w
sztuce zachodniej.
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Wśród cech, które sprawiają, że prace Leonarda są wyjątkowe, są
jego innowacyjne techniki nakładania farby; jego szczegółowa
wiedza z zakresu anatomii, światła, botaniki i geologii; jego
zainteresowanie fizjonomią i sposobem, w jaki ludzie rejestrują
emocje w ekspresji i geście; nowatorskie wykorzystanie ludzkiej
postaci w kompozycji figuratywnej; i jego użycie subtelnej gradacji
tonów. Wszystkie te cechy łączą się w jego najsłynniejszych
dziełach malarskich: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza i Dziewica na
Skale
Leonardo miał solidną wiedzę z zakresu symboliki religijnej i
współczesnej nauki katolickiej, którą łączył z humanistycznym
podejściem do tematów swojej sztuki.
Niemniej jednak Leonardo pokładał znacznie więcej wiary w
wiedzę opartą na doświadczeniu niż w doktrynę religijną. Ten
cytat z niego mówi wszystko:
„Wydaje mi się, że wszystkie badania są daremne i pełne błędów,
chyba że są oparte na doświadczeniu i można je przetestować
eksperymentalnie, innymi słowy, można je wykazać naszym
zmysłom. Jeśli bowiem wątpimy w to, co postrzegają nasze
zmysły, to o ileż bardziej powinniśmy wątpić w rzeczy, których
nasze zmysły nie mogą dostrzec, jak natura Boga i duszy i inne
tego typu rzeczy, o które toczą się niekończące się spory i
kontrowersje”.
To wskazuje mi jeszcze bardziej przekonująco, że Leonardo, choć
prawdopodobnie wierzący w Boga, zdystansował się od religii i
domyślnie przyjął realistyczne, oparte na doświadczeniu
podejście do swojej wiary. Pod pewnymi względami Leonardo
wyglądał jak deista. Nie wierzył w cuda. Wierzył w Boga, ale w
boga, który powstrzymuje się od interwencji we wszechświecie.
Ten pogląd na Boga był bardzo podobny do poglądu pierwszych
założycieli Republiki Amerykańskiej.
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Tryptyk
Chociaż Leonardo Da Vinci nie miał formalnego wykształcenia
akademickiego, wielu historyków i uczonych uważa go za
najlepszego przykładu „uniwersalnego geniusza” lub „człowieka
renesansu”, osobę o „nieugaszonej ciekawości” i „gorączkowo
pomysłowej wyobraźni”. Jest powszechnie uważany za jedną z
najbardziej różnorodnie utalentowanych osób, jakie kiedykolwiek
żyły. Studiował inżynierię, rzeźbę, malarstwo, architekturę,
naukę, muzykę, literaturę, anatomię, geologię, astronomię,
botanikę, pisanie, matematykę, historię i kartografię.
Chociaż religijny aspekt mentalnego wszechświata Leonarda
stanowi centralny element tej instalacji, nie ulega wątpliwości, że
większość jego przekonań unosiła się na skrzydłach jego
artystycznych i naukowych alter ego. Stąd niepewny, wyglądający
środkowy element jest otoczony po lewej stronie obrazem, który
reprezentuje jego artystyczny pęd, a po prawej krytyczny
naukowy aspekt jego osobowości.
Do wykonania tej trypsyny wybrałem styl wielokątny. Wynika to
częściowo z faktu, że Leonardo był klasycznym przykładem
uniwersalnej erudycji i mojej własnej kryptomatycznej skłonności
do rozwiązywania konkretnych problemów lub jako fundamentu
mojego artystycznego podejścia. Zawsze byłem przekonany, że
styl użyty do stworzenia dzieła sztuki powinien być
determinowany przez temat, a nie odwrotnie. Zbyt wielu
artystów jest więzionych przez styl, który uważają za swój
osobisty znak rozpoznawczy, co utrudnia im opuszczenie pola ich
pierwotnej inspiracji artystycznej.
Sztuka wielokątów, często określana jako sztuka low poly, jest
jednym z najbardziej kultowych stylów sztuki w naszej epoce
nowożytnej. Dzięki minimalistycznemu podejściu, low poly art
preferuje proste kolory i geometryczne kształty nad drobnymi
15

szczegółami i realistycznym realizmem. Wierzę, że Leonardo by to
polubił.
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Ożywione i nieożywione w sztuce (5).
Wstęp
Inspirację do tej serii obrazów znalazłem w eseju Williama Jamesa
Sidisa „Ożywione i nieożywione”, (BOSTON, RICHARD G. BADGER,
THE GORHAM PRESS, 1925, s. 145). Sidis był kiedyś cudownym
dzieckiem, które żyło w pierwszej połowie XX wieku , a niektórzy
twierdzą, że miał najwyższe IQ w historii, chociaż nie są znane
żadne dowody na poparcie tego twierdzenia. W wieku 16 lat
ukończył Harvard, a w wieku 17 lat wykładał matematykę. Jednak
jako nauczyciel był kompletną porażką. Studenci wyśmiewali go z
powodu jego młodego wieku, a jego przedwcześnie rozwinięty
umysł nie był w stanie zebrać cierpliwości i umiejętności
dydaktycznych potrzebnych do przekazania jego wiedzy tym,
których procesy myślowe nie były tak szybkie, aby pojąć jego
spostrzeżenia dotyczące zaawansowanej matematyki.
Następnie zaryzykował na ścieżkę socjalistycznego aktywizmu i
poniósł całkowitą porażkę, który uniknął jedynie 15-miesięcznej
kary więzienia, ponieważ jego rodzice zawarli umowę z
prokuratorem okręgowym, aby zamiast tego skierować go do
kliniki psychiatrycznej. W tym czasie jego przemyślenia na temat
konsekwencji
matematycznej
analizy
drugiej
zasady
termodynamiki skondensowały się w hipotezie, którą opisał w
swojej książce Ożywione i nieożywione. Książka przeszła w
większości niezauważona, dopóki jej egzemplarz nie pojawił się na
strychu w 1979 roku. Można jedynie przypuszczać, że zbytnio
wyprzedzał swoje czasy i większość pomysłów, które rozwijał,
brzmiała zbyt obco w ich współczesnym kontekście. Chociaż
niektóre z jego myśli wciąż brzmią nieco zbyt daleko, stały się
poważnymi hipotezami roboczymi dla fizyków kwantowych i
kosmologów XXI wieku.
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Druga zasada termodynamiki (w uproszczonej formie
przedstawionej tutaj) mówi, że bez względu na to, jaki proces
zachodzi w układzie, jego entropia musi wzrosnąć lub pozostać
taka sama w granicach procesu odwracalnego. Ta druga zasada
termodynamiki przyniosła ideę poziomu energii niedostępnej
energii (lub entropii), która stale rośnie.
Myśli Sidisa opierały się na idei odwracalności wszystkiego w
czasie; to znaczy, że każdy rodzaj procesu ma swój obraz w czasie,
odpowiadający mu proces, który jest jego dokładnym
odwrotnością względem czasu. Doszedł do wniosku, że skoro to
uwzględnia wszystkie inne prawa fizyczne, powinno również
uwzględniać drugą zasadę termodynamiki.
W odniesieniu do wszechświata jego teoria reprezentuje ideę
tzw. zmiany cyklicznej. Sugeruje, że życie działa poprzez
odwrócenie drugiej zasady termodynamiki; i że wszystkie żywe
organizmy są wynikiem tego zjawiska. Bez entropii — która
zakotwicza drugą zasadę termodynamiki — nie moglibyśmy
odróżnić poprzedniego momentu od następnego, więc wydawało
się, że bez entropii nie byłoby czasu. Wyobrażanie sobie inaczej
— kwestionowanie nakazu nieodwracalności — byłoby niczym
innym jak zanegowaniem praw fizyki.
„Czas jest substancją, z której jestem zbudowany”, napisał Borges
w swoim znakomitym odrzuceniu czasu, w epoce, zanim my,
istoty oparte na czasie, odkryliśmy oszałamiającą warstwę faktów
naukowych pod jego poetycką prawdą – całe nasze
doświadczenie własnej osobowości jest zakorzenione w
neuropsychologia czasu i most do innych jaźni, który nazywamy
empatią, jest rodzajem wewnętrznego zegara.
Hipoteza Sidisa była badaniem pochodzenia i natury życia, które
antycypowało paradoks Fermiego, zainspirowało Buckminstera
Fullera i zbadało czarne dziury czternaście lat przed pierwszą
18

poważną pracą o tej kosmicznej rzeczywistości, którą sam Einstein
teoretyzował, ale ostatecznie odrzucił ją jako zachwycającą
zabawkę. matematyki.
U podstaw jego teorii pochodzenia życia leży idea, że „nie było
początku, a jedynie ciągły rozwój i zmianę formy”. Kierunek zmian
nazywamy czasem.
Opierając się na rewolucyjnej pracy Emmy Noether na temat
symetrii, która wstrząsnęła wiekami fizyki kilka lat wcześniej, Sidis
rozważył niezaprzeczalną różnicę między transformacją energii z
pozytywnej w negatywną – z życia w nieożywioną – a jej
transformacją w przeciwnym kierunku. uznane za niemożliwe
przez prawa fizyki:
Można przypuszczać, że ta różnica między jednym rodzajem
transformacji a jej odwrotnością wskazuje na nieodwracalne
prawo; i… jeśli zrezygnujemy z drugiej zasady termodynamiki,
musimy ją zastąpić stwierdzeniem, że wszystkie prawa fizyczne są
odwracalne. Wydawałoby się więc, że doszliśmy do niespójności.
Jeśli jednak przyjrzymy się temu zagadnieniu, zobaczymy, że
jedna forma transformacji nie jest faktycznym odwrotnością
drugiej, ale że każdy proces jest symetryczny w czasie i jest w
rzeczywistości odwrotnością samego siebie.
Sidis zaproponował model wszechświata, który przypomina
„rodzaj trójwymiarowej szachownicy”, wykonanej z czarnobiałych „cegieł” — odrębnych obszarów energii dodatniej i
ujemnej, w których dodatnie, emitujące światło części stanowią
białe cegły i negatywne, pochłaniające światło części czarne. W
takim wszechświecie, w którym naturalnie wpadamy w regiony
pozytywnej energii dzięki temu, że żyjemy, zobaczylibyśmy tylko
białą cegłę, w której się znajdujemy. Otaczające ją czarne cegły nie
tylko pozostałyby niewidoczne — ponieważ pochłaniają światło,
które jest zmysł wzroku świadomości — ale również
19

absorbowałby światło z białych cegieł znajdujących się poza nimi,
czyniąc je w ten sposób niewidocznymi z punktu widzenia naszej
cegły. I tak, podczas gdy energia nieustannie płynie we wszystkich
kierunkach — kierunek, który nazywamy czasem — widzimy
tylko, jak znika w naszej sąsiedniej czarnej cegle. Zorganizowany
umysł musi postrzegać czas jako płynący w kierunku, w którym
znajduje się więcej energii rezerwowej (tak Sidis nazwał entropią)
w tej części wszechświata. Może to być kierunek w czasie, albo
ten, który w naszych umysłach jest do przodu lub do tyłu; ale jeśli
pojmujemy przeszłość i przyszłość z tą mentalną definicją, drugie
prawo termodynamiki następuje jako konieczne prawo mentalne.
To właśnie tutaj demagogowie New Age, ze swoim
charakterystycznym połączeniem powierzchownego zrozumienia
rzeczywistej nauki i pochopnej gotowości do przejęcia wybranych
fragmentów jako afirmacji swoich idei, mogą znaleźć przyczółek.
Ale nie — Sidis bardzo wyraźnie uprzedza podstawowe
sprzeniewierzenie, opisując doświadczenie czasu jako sinusoidę
dostępnej energii, falującą pionowo między dodatnią a ujemną,
poruszającą się poziomo wzdłuż strzałki czasu z przeszłości do
przyszłości — ale poruszająca się w sposób ciągły. wahania w górę
i w dół. Wyobraź sobie mitycznego węża morskiego płynącego w
jakimś kierunku pośród bezkresnego oceanu, jego lśniące ciało
zakrzywia się nad powierzchnią (nazwijmy to obszarem
pozytywnej energii), a następnie zakrzywia się poniżej (ujemna
energia).
Umysł przypięty do dowolnego punktu sinusoidy spoglądałby w
górę na szczyt fali i przywoływał to wspomnienie, spoglądał w dół
do koryta i przywoływał ten czas. Stąd… drugie prawo
termodynamiki należy interpretować jako prawo mentalne, jako
prawo określające kierunek, w jakim dany umysł pojmie upływ
czasu. A jednak sam czas nie jest zjawiskiem mentalnym, a jedynie
pozorem przepływu. Nie ma większego przepływu w czasie niż w
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przestrzeni, a każdy kierunek w czasie można nazwać przeszłością
i inną przyszłością, bez żadnej różnicy we właściwościach
wszechświata. Musimy jednak przyjąć, że rzeczywiste istnienie
przedziałów czasu jest rzeczywistością fizyczną, niezbędną do
wyjaśnienia zjawisk fizycznych.
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Jak to się sprawdziło w mojej sztuce
Sidis rozwinął 100 lat temu hipotezę, która koreluje z celem
mistycznego cyklicznego syntetyzmu, który inspiruje wszystkie
moje projekty w jakiejkolwiek dziedzinie. Kiedy pisałem swój
manifest „Wszystko jest jajkiem”, nie miałem żadnej wiedzy o
zadumach Sidisa. Chciałbym mieć; zaoszczędziłoby mi to
niezliczonych dni ponownego łamigłówki w świecie. Nie
wspominając już o tym, że Ożywione i Nieożywione wkraczają na
terytoria, których nawet nie brałem pod uwagę, ale to zawsze jest
kluczowe niedopatrzenie. Wspomniałem o tym już wcześniej;
bardzo często odkrywamy, że nasze dumne inspiracje to tylko
zaktualizowana historia.
Z drugiej strony, chociaż światło Sidisa świeciło jasno w
dzieciństwie i młodości, wkrótce zdecydował się zniknąć z forum
publicznego, woląc zamiast tego wykonywać drobne prace, aby
zarobić na życie. Nieczuły nekrolog ukazał się w The New York
Times zaraz po jego śmierci w 1944 roku w wieku 46 lat,
stwierdzając, że znaleziono go w swoim pokoju „w pensjonacie
Brookline, najwyraźniej pozbawionego środków do życia”. Nie
wspomniano o książce, w której spoglądał daleko poza horyzont
prawdy epoki, zapowiadając stulecie fizyki i odkuwając nasze
tysiącletnie przekonania o życiu i śmierci.
Chociaż hipoteza Sidisa ma solidną podstawę matematyczną,
wykracza poza teleologię praktyki naukowej, ponieważ obecny
stan naszej technologii nie pozwala nam empirycznie sprawdzać
jego hipotezy poprzez eksperymenty.
Ożywiony i Nieożywiony broni wszechświata jako nieskończonego
— omawia pozytywne i negatywne tendencje. Jeśli chodzi o
pochodzenie wszechświata, twierdził, że nie było jednego – życie
(wszechświat) zawsze istniało. Ewolucja napędzała zmiany, które
ludzie dokumentują poprzez zapisy historyczne i odkrycia
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naukowe. Gwiazdy żyją — „ astrobiologia” — i na przestrzeni epok
kończą proces odwracania drugiej zasady termodynamiki. Innym
przekonaniem było to, że asteroidy prawdopodobnie sprowadziły
na Ziemię życie mikrobiologiczne.
To wszystko tematy, które oferują bardzo ciekawe wizje
rzeczywistości i są tematami powracającymi w szerokiej gamie
moich prac twórczych.
Styl, którego używam w większości moich innych prac wizualnych,
jest zwykle zdeterminowany przez temat i przesłanie, które chcę
przekazać. W tym projekcie postanowiłam trzymać się techniki
impastowej z mocnymi, kręconymi liniami pędzla, z dominującą
paletą kolorów żółtym i niebieskim. Podczas gdy technika
sugeruje duży stopień turbulencji, kolory tworzą uspokajający
blask. Jest to styl, który Vincent van Gogh wykorzystał do swojego
obrazu Gwiaździsta noc i wydawał mi się odpowiedni dla tematu
poruszanego w tej serii.
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Ewolucja: wejście czy wyjście?

Ewolucja: wejście czy wyjście? Technika mieszana na płótnie 30 x 40' autorstwa
Shaharee Vyaas (18 listopada 2021)

Ten obraz przedstawia ośmiornicę unoszącą się przed bramami
ewolucji, nad którą czuwa złowrogi szoggoth .
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Artykuł naukowy twierdzi, że ośmiornice są w rzeczywistości
kosmitami sprowadzonymi na Ziemię przez zamarznięte meteory.
Dlaczego właśnie ośmiornica? „Jego duży mózg i wyrafinowany
układ nerwowy, oczy przypominające aparat fotograficzny,
elastyczne ciała, natychmiastowy kamuflaż dzięki możliwości
zmiany koloru i kształtu to tylko niektóre z uderzających cech,
które nagle pojawiają się na scenie ewolucyjnej”. Ta ziemska
ewolucja nastąpiła dzięki „zamrożonym jajom kałamarnicy i/lub
ośmiornicy” wpadającym do oceanu na kometach „kilkaset
milionów lat temu”.
Nad bramą unosi się szoggoth . Każdy, kto jest zaznajomiony z
uniwersum Lovecrafta, wie, że szoggoty były dziełem starszych,
aby służyć im jako niewolnicy. W takim społeczeństwie Starsi
mogli swobodnie rozwijać swoje zainteresowania sztuką, nauką i
architekturą. Jednak oczywistą ciemną stroną takiego
społeczeństwa jest to, że każdy może swobodnie realizować
swoje interesy, musi być obecna grupa bytów, które wykonują
niezbędne zadania i pracują, aby utrzymać społeczeństwo; ta
praca była prowadzona przez Shoggothów.
Podczas gdy zniewolenie Shoggothów pozwoliło na rozkwit
cywilizacji Starszego, był to również ich upadek. Wygląda na to, że
kiedy Shoggothowie nabyli zdolność rozmnażania się poprzez
rozszczepienie, towarzyszył im „niebezpieczny stopień
przypadkowej inteligencji”, który powodował problemy dla
Starszych. Shoggoth może nadać sobie dowolne narządy lub
kształty, jakie w danej chwili uzna za konieczne ; jednak w swoim
zwykłym stanie ma tendencję do wirowania obfitości oczu, ust i
pseudopodia. Można ją uznać za sumę postępu ewolucyjnego
według naszych aktualnych standardów.
W związku z tym pozostaje niejasne, czy stadium ośmiornicy
wyznacza początek czy koniec naszego szlaku ewolucyjnego. Lub
obie.
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Co idzie w górę, spada.
Sidis poświęcił niewiele czasu na istnienie w swojej hipotezie
stanu neutralnego. Chociaż zgadzam się z Sidisem, że stan
neutralny jest raczej krótkotrwałym zjawiskiem, niemniej jednak
jest on znany większości ludzi: nazywa się to śmiercią,
momentem, w którym żywy organizm przestaje funkcjonować, na
krótko przed rozpoczęciem rozkładu. Śmierć i bezruch wyznaczają
granicę między pozytywnym a negatywnym wszechświatem, w
tym obrazie reprezentowanym przez grzbiet górski na pierwszym
planie.
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Oto smoki.
… po łacinie: hic sunt dracones to wyrażenie oznaczające
niebezpieczne lub niezbadane terytoria na średniowiecznej
mapie. Ten obraz sugeruje, że niektóre z naszych dronów do
eksploracji kosmosu mogą natknąć się na prawdziwe. Ale te myśli
mogą być zmartwieniem dla ludzi żyjących za kilka stuleci.
Do tej pory myśleliśmy, że wszystkie inteligentne obce formy życia
powinny być organizmami opartymi na węglu, które ewoluowały
w podobnych warunkach ekologicznych. Było to myślenie
ograniczone, ponieważ cywilizacja ludzka czyni postępy w
kierunku stworzenia inteligencji opartej na krzemie.
W ślad za hipotezą Sidisa dotyczącą istnienia inteligentnego życia
wewnątrz gwiazdy, astrolodzy postawili hipotezę, że taka
inteligencja może istnieć. Zamiast polegać na czystych
interakcjach jądrowych w roli DNA, naukowcy proponują
kosmiczne struny i monopole magnetyczne. Kosmiczne struny to
hipotetyczne szczeliny, które mogły powstać, gdy wczesny
wszechświat przechodził przemianę fazową podczas tworzenia
materii. Monopole magnetyczne to cząstki, które mają tylko
jeden biegun magnetyczny (północny lub południowy), a nie
wszystkie znane cząstki magnetyczne, które mają oba. Chociaż nie
ma dowodów na istnienie któregokolwiek z nich, prace
teoretyczne sugerują, że mogą.
To wszystko jest bardzo spekulacyjne i w większości nie do
udowodnienia. Jednak naukowcy sugerują, że jeśli takie życie
powstanie w jądrze gwiazdy, będzie musiało pochłonąć część
energii jądra, aby przetrwać. W rezultacie ich gwiazda może
ochładzać się szybciej niż przewidywały modele gwiazd. Po czym
potrzebowaliby kolejnej gwiazdy.
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Percepcja yin yang
Kiedy widzimy wydarzenia z perspektywy Yin i Yang, możemy
zacząć rozumieć, w jaki sposób przyszłość (Yang) jest
zakorzeniona w przeszłości (Yin) i zyskać pewien wgląd w to, jak
teraźniejszość stanie się z przyszłości. W ten sposób zrozumienie
powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością daje
nam obraz, który jest zarówno większy, jak i bardziej dynamiczny.
Daje nam również zrozumienie, którego potrzebujemy, aby żyć
pełniej i pełniej na każdym poziomie.
Uczenie się postrzegania rzeczy z punktu widzenia Yin-Yang, z
perspektywy zarówno czasu, jak i przestrzeni, daje nam sposób na
wgląd w prawdziwą naturę rzeczywistości rzeczy.
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Efekt motyla

W „Parku Jurajskim” znajduje się kultowa scena, w której Jeff
Goldblum wyjaśnia teorię chaosu. „Po prostu radzi sobie z
nieprzewidywalnością w złożonych systemach”, mówi. „Skrót to
„efekt motyla. „Motyl może trzepotać skrzydłami w Pekinie, aw
Central Parku zamiast słońca pada deszcz”.
W świecie sztuk wizualnych efekt motyla oznacza osobliwość,
dzięki której minuta zawarta zmiana w złożonym systemie może
mieć duże skutki w innych miejscach i jest terminem używanym
do opisania, jak przyszły stan złożonego systemu może się
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znacznie zmienić w oparciu o niewielkie zmiany w oryginale
państwo.
Artystka Tasha Wahl rozpoczęła w 2013 roku ruch
mikrofilantropii, który połączył popularną koncepcję Mahatmy
Gandhiego „Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie” z
teorią „Efektu motyla” Edwarda Lorenza, że nawet
najdelikatniejsze trzepotanie skrzydeł może mieć wpływ na
cząsteczki wokół niego, uruchamiając reakcję łańcuchową, która
powoduje poważne zmiany.
Opowiadanie Raya Bradbury'ego A Sound of Thunder z 1952 roku
bada koncepcję tego, w jaki sposób śmierć motyla w przeszłości
może spowodować drastyczne zmiany w przyszłości, jest
reprezentacją efektu motyla i została wykorzystana jako przykład
tego, jak rozważyć teoria chaosu i fizyka podróży w czasie. Wpływ
koncepcji widać w filmach Terminator , Powrót do przyszłości , XMen: Days of Future Past i Cloud Atlas , a także w odcinku serialu
Simpsonowie .
Motyl jako symbol może również reprezentować przejście,
świętowanie i lekkość. Motyl to siła powietrza, zdolność
unoszenia się na wietrze.
Sztuka przetrwa dzięki oddziaływaniu na innych.

32

Zadumy cybernetyczne (8)
Jest to zbiór, w którym zastanawiam się nad ostatnimi zmianami
w technologii informacyjnej.

Oczekiwania

To płótno (szer. 30′ x wys. 40′) jest pierwszą instalacją w mojej
kolekcji Cybernetyczne rozważania.
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Jak pokazano na innych płótnach z tej serii, mam mieszane
uczucia co do ostatnich osiągnięć nowej technologii informacyjnej
i rozwijającej się cyberprzestrzeni, która waha się między
optymizmem a pesymizmem.
Jednak dominującą emocją jest oczekiwanie łagodzone wrodzoną
wiedzą o ludzkiej naturze. Chińczycy wynaleźli proch strzelniczy,
kompas i prasę drukarską. Nie ma wątpliwości, że były
narzędziami, które wzniosły ludzką cywilizację na wyższy poziom,
ale także narzędziami do zabijania, podbijania i indoktrynacji.
Millenialsi urodzili się w społeczeństwie, które już znajdowało się
w przyspieszającym procesie cyfryzacji, który dociera nawet do
najbardziej odległych części świata. To także pokolenie z
największymi nadziejami i najgłębszą nieufnością do nowej
technologii informacyjnej. Mają mieszane oczekiwania, które
wahają się między połączonym światem, w którym człowiek i
maszyna pracują dla dobra wszystkich, a dystopią macierzową.
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Narodziny cyberprzestrzeni.

Termin cyberprzestrzeń został po raz pierwszy użyty przez
amerykańsko-kanadyjskiego autora Williama Gibsona w 1982
roku w artykule opublikowanym w magazynie Omni, a następnie
w jego książce Neuromancer. W tej powieści science-fiction
Gibson opisał cyberprzestrzeń jako tworzenie sieci komputerowej
w świecie wypełnionym sztucznie inteligentnymi istotami.
35

Rzeczywista cyberprzestrzeń to globalna domena w środowisku
informacyjnym, składająca się z współzależnej sieci infrastruktur
systemów informatycznych, w tym Internetu, sieci
telekomunikacyjnych,
systemów
komputerowych
oraz
wbudowanych
procesorów
i
kontrolerów.
Celem
cyberprzestrzeni jest tworzenie, przechowywanie, wymiana,
udostępnianie, modyfikowanie, wydobywanie, wykorzystywanie
i eliminowanie informacji.
Narodziny cyberprzestrzeni prowadzą również do szeregu
konkretnych wyzwań dla przywództwa, zwłaszcza w odniesieniu
do nadawania sensu, tworzenia znaczeń, podejmowania decyzji,
zakończenia i uczenia się. Nie ma wątpliwości, że narodziny
cyberprzestrzeni spowodowały bankructwo wielu firm. Podobnie
jak wynalezienie prasy drukarskiej, niektóre przedsiębiorstwa
mogły dzięki temu prosperować, a inne nie.
Jednym z najważniejszych sposobów, w jaki strony internetowe i
Internet wpłynęły na firmy, są zakupy online. Z jednej strony
pomogło małym firmom konkurować z bardziej znanymi firmami,
ponieważ mogą one wykorzystywać strony internetowe do
przyciągania ruchu do swojej witryny i sprzedawania swoich
produktów. Z drugiej strony utrudnia to dużym domom
towarowym, ponieważ klienci mogą łatwo zamawiać produkty
przez Internet, zamiast wychodzić, aby je kupić.
Wiele firm zostało zepchniętych do bankructwa z powodu
narodzin cyberprzestrzeni. Christopher Mims twierdzi w swojej
najnowszej książce „ Przyjeżdżając dzisiaj: od fabryki do drzwi
frontowych – dlaczego wszystko się zmieniło w kwestii tego, jak i
co kupujemy”, że Internet zabił więcej miejsc pracy niż rewolucja
przemysłowa.

36

Chociaż cyberprzestrzeń stała się centralnym elementem
wszystkich ważnych procesów w globalnej gospodarce i życiu
społecznym ludzi, niesie ze sobą również wiele różnych zagrożeń.
Określenie tych zagrożeń nie jest łatwym zadaniem: niektóre
prowadzą do szkód w samej cyberprzestrzeni, podczas gdy inne
prowadzą również do szkód w świecie offline. Najgorsze zdarzenia
cybernetyczne mogą teraz powodować obrażenia ciała lub
śmierć, kryzysy polityczne i wielomiliardowe straty gospodarcze.
Ponieważ sieci cyfrowe łączą się ze światem fizycznym w złożony,
dynamiczny i nieprzejrzysty sposób, wielu obserwatorów obawia
się nowych form kruchości, których nikt nie rozumie.
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Kurczak Filozofa.

W poszukiwaniu jaja współczesnego filozofa zacząłem się
zastanawiać, czy z jednego z tych poprzednich jaj nie wykluło się
kurczaka filozofa. To znacznie ułatwiłoby mi zadanie niż
przechodzenie przez żmudny proces tworzenia jaja filozofa z
powietrza (i jakichkolwiek innych substancji).
Jajo filozofa jest bardzo pożądanym przedmiotem i jest tworzone
metodą alchemiczną znaną jako The Magnum Opus lub Wielkie
Dzieło. Często wyrażane jako seria zmian koloru lub procesów
chemicznych, instrukcje tworzenia jaja filozofa są zróżnicowane.
Wyrażone w kolorach dzieło może przechodzić przez fazy nigredo
, albedo, citrinitas i rubedo . Wyrażona jako seria procesów
chemicznych często obejmuje siedem lub dwanaście etapów,
kończących się mnożeniem i projekcją. Jajo filozofa było
centralnym symbolem mistycznej terminologii alchemii,
symbolizującym doskonałość w jej najlepszym wydaniu,
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oświecenie i niebiańską błogość. Dawni alchemicy wierzyli, że
może zamienić metale nieszlachetne, takie jak rtęć, w złoto.
Nazywany jest również eliksirem życia , przydatnym do
odmładzania i osiągania nieśmiertelności.

Alchemik w swoim laboratorium Thomas Wijck (ok. 1650), Staatliches Muzeum
Schwerin, Niemcy.

Nie szukam bogactw ani wiecznej młodości, ale chciałbym
wykorzystać je do stworzenia koncepcji, która może zaoferować
jednoczącą ramę dla naszych podzielonych umiejętności i wiedzy.
Wtedy oczywiście kurczaka filozofa nie spotkał ten sam los, co
legendarna gęś, która tłukła złote jajka . Dlatego opracowałem
projekt tego, jak moim zdaniem powinien wyglądać kurczak
filozofa i mam nadzieję, że go odnajdę, zanim jakiś ciekawski
naukowiec go otworzy.
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Wielki Mikołaj

Święty Mikołaj to legendarna postać wywodząca się z kultury
zachodniej, o której mówi się, że w Wigilię przynosi dzieciom
prezenty w postaci zabawek i słodyczy, węgla lub niczego, w
zależności od tego, czy są „niegrzeczne czy miłe”. Podobno
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dokonuje tego z pomocą bożonarodzeniowych elfów, które robią
zabawki w jego warsztacie, często podobno na Biegunie
Północnym, oraz latających reniferów, które ciągną jego sanie w
powietrzu. Ale kim jest Wielki Mikołaj?
Nazwa Wielki Mikołaj jest inspirowana Wielkim Bratem z powieści
George'a Orwella Nineteen Eighty-Four, w której ludzie są stale
monitorowani przez kamery na żywo oraz mikrofony. Większość
ludzi słusznie brzydzi się takim naruszeniem prywatności, ale ilu z
nich może oprzeć się wezwaniu korporacyjnego Wielkiego
Mikołaja, który zapewnia bezpłatne usługi internetowe?
Facebook, Twitter, Instagram i wiele innych oferują bezpłatny
dostęp do swoich platform, a ludzie tłumnie się do nich gromadzą.
Niewielu użytkowników tych darmowych platform myśli, że
darmowe usługi też mają swoją cenę: zamiast być konsumentem,
stają się produktem. Jak mówi przysłowie: w życiu nie ma
darmowych obiadów. Zawsze ktoś za to płaci. W przypadku
darmowych platform internetowych prawdziwymi klientami są
marketerzy, partie polityczne i reklamodawcy. Płacą rachunek w
zamian za informacje o prywatnych informacjach innych osób. A
niektórzy użytkownicy tych „darmowych” platform są bardzo
hojni w tych informacjach, a niektórzy z nich rzucają dosłownie
całe swoje życie na te fora internetowe. Kiedy jest wystarczająco
dużo osób, które to robią, platformy te stają się prawdziwą
kopalnią złota dla biznesu korporacyjnego. Zapytaj Marka
Zuckerberga: został miliarderem, sprzedając informacje, które
zebrał na swoim „darmowym” Facebooku.
Przekonując użytkowników do oddawania cennych informacji o
sobie w zamian za bezpłatne usługi, firmy mogą gromadzić duże
ilości danych praktycznie bez żadnych kosztów. W swojej książce
Who Owns the Future? (2013) Jaron Lanier nazywa te firmy
„Syrenami Serwerami”, nawiązując do Syren Ulissesa. Zamiast
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płacić wszystkim za ich wkład w pulę danych, serwery Siren
koncentrują bogactwo w rękach nielicznych, którzy kontrolują
centra danych.

Ponadto platformy takie jak Twitter i Facebook sprawiły, że ich
użytkownicy stali się bardziej surowi, mniej empatyczni, bardziej
plemienni. Lanier martwi się, że poleganie na platformach
społecznościowych zmniejsza zdolność ludzi do duchowości, a
użytkownicy mediów społecznościowych w istocie zamieniają się
w automatyczne rozszerzenia platform.
Zdaję sobie sprawę, że media społecznościowe są dla wielu ludzi
narzędziem do zarządzania niektórymi aspektami ich życia. Tylko
nie daj się wciągnąć w wir nieustannego sprawdzania Facebooka,
Instagrama, wiadomości online, Twittera, czegokolwiek...
Pamiętaj, że Twoje treści online będą fragmentowane, posiekane
i sprzedawane reklamodawcom przez firmy zajmujące się
mediami społecznościowymi. Niektórzy przedsiębiorcy sumują
cały czas wysysany z twojego życia i nazywają to miarą –
„zaangażowanie użytkowników”.
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Połączony umysł.

Ten obraz dotyczy wpływu implantów neurologicznych na
cywilizację. Moim zdaniem ten niedalekiej przyszłości rozwój
zacznie się jako korzystny, aby pomóc osobom
niepełnosprawnym połączyć protezy z ich systemem
neurologicznym lub połączyć mózg z wszelkiego rodzaju
systemami komputerowymi, które znacznie poszerzyłyby nasz
zakres percepcyjny.
Jedynym minusem, jaki tutaj dostrzegam, jest to, że ludzie mogą
po prostu stracić zdolność uczenia się nowych umiejętności,
polegając na kolejnym ulepszeniu swoich implantów. Ma
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potencjał do stworzenia ogromnej zależności od dostępnej
technologii informacyjnej, gdzie technologia nie jest już
przedłużeniem człowieka, ale człowiek staje się przedłużeniem
cyberprzestrzeni. Ten trend można już dostrzec w ogromnej
zależności od ich smartfonów i (darmowych?) platform
internetowych, które niektórzy opracowali. Podczas gdy nie tak
dawno ludzie, którzy dojeżdżają transportem publicznym, czytali
gazety i dyskutowali o ich zawartości z innymi osobami
dojeżdżającymi do pracy, teraz są zredukowani do niektórych
miłośników przewijania lub bezmyślnych graczy w ping-ponga.
Znając ludzką naturę, nie minie dużo czasu, zanim niektórzy
militarni/korporacyjni/polityczni geniusze zaczną zastanawiać się,
jak te implanty mogą być użyte jako broń. Jako sposoby
kontrolowania zachowań ludności lub wymuszania asymilacji ,
zgodnej z doktryną, którą chce propagować klasa rządząca.
Dodałoby to również zupełnie inny wymiar definicji cyberwojny.
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Oto szczury

Tytuł tej pracy nawiązuje do starej adnotacji, jaką średniowieczni
kartografowie dokonali na niezbadanych terytoriach „Tutaj będą
smoki” i nawiązuje również do jednej z moich własnych prac.
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Ostatnie zmiany w technologii informacyjnej stworzyły wiele
nowych możliwości, ale także wprowadziły wiele starych pułapek.
Podczas gdy nowo stworzona cyberprzestrzeń ma wciąż wiele
niezbadanych miejsc, największe wyzwania nie są spowodowane
przez smoki, ale przez szczury lub zachowania związane ze
szczurami.
Cyberszczury zachowują się podobnie jak ich fizyczne
odpowiedniki: prowadzą wyścigi szczurów, rozprzestrzeniają
wirusy, pasożytują na cudzych dziełach... lista nie jest kompletna,
ale to wystarczająca wskazówka, aby rozpocząć własną refleksję
na temat nowe okno, które otworzyłeś do swojego domu i miejsca
pracy. Cyberbezpieczeństwo to większy biznes niż zwalczanie
szkodników.
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Cyber-tancerka
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Ten obraz bada tożsamość online, spotkanie technologii i
starożytnej filozofii oraz potrzebę ciał w wirtualnym świecie.
Wędrówka po wirtualnym świecie była nawykiem wielu
milenialsów w okresie dorastania. W wirtualnym świecie możesz
swobodnie tworzyć i przełamywać wszelkie granice. Praca ta
próbuje zbadać przeciwstawne siły nieba i piekła, człowieka i
zwierzęcia, yin i yang z perspektywy kryptomatycznej .
Wbrew temu, w co niektórzy sądzą, kryptomatyka nie jest
filozofią, ale metodą. To sposób na podejście do rzeczywistości,
który nie jest pozbawiony wad. Dlatego wszyscy pamiętają
Einsteina, a niewielu pamięta Hilberta. Einstein dostosował swoją
teorię do obserwacji dokonanych przez naukę, podczas gdy
Hilbert chciał wymusić na wszechświecie estetyczną koncepcję
matematyczną.
Dzieje się tak, ponieważ ludzie są istotami porządku, podczas gdy
prawdziwy wszechświat nie jest ani chaosem, ani porządkiem.
Najlepiej opisuje to to, co taoizm nazywa Drogą: cienka granica
między chaosem a porządkiem, która tworzy naszą rzeczywistość.
Kiedy artyści chcą stworzyć coś estetycznie przyjemnego, oni
również muszą iść tą cienką linią.
Dla koncepcji kryptomatycznej ten obraz wziąłem muszlę konchę
ze względu na jej reputację jednego z najlepszych przedstawień
ciągu Fibonacciego w naturze.
Nautilus komorowy to stworzenie morskie, które należy do tej
samej klasy co ośmiornica. W przeciwieństwie do ośmiornicy ma
twardą skorupę podzieloną na komory. Gdy nautilus dojrzewa i
rośnie, okresowo zamyka za sobą skorupę i tworzy nową, większą
komorę życiową. Muszle osobników dorosłych mogą mieć nawet
30 takich komór.
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Studium tancerza Shaharee Vyaas
Wykorzystując geometrię różniczkową – badanie krzywych i
powierzchni – zespół matematyków odkrył, że wiele muszli
powstaje w wyniku trzech prostych procesów zachodzących w
płaszczu (który tworzy powłokę): rozszerzania, obracania i
skręcania.
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Przykład spirali logarytmicznej.
Kiedy ta ustalona kwota jest złotym podziałem (1 + √5)/2 lub
1,6180339887…, otrzymujesz szczególny rodzaj spirali
logarytmicznej. Taką spiralę logarytmiczną można wpisać w
prostokąt, którego boki mają długość określoną przez złoty
podział.
Z grubsza mówiąc, spirala łodzika komorowego potraja promień z
każdym pełnym obrotem, podczas gdy spirala o złotym
współczynniku rośnie o współczynnik około 6,85 na pełny obrót.
Mierzone wskaźniki wahały się od 1,24 do 1,43. „Wydaje się
wysoce nieprawdopodobne, aby istniała jakakolwiek muszla
łodzika, która mieściłaby się w granicach 2 procent złotego
podziału, a nawet gdyby taka została znaleziona, myślę, że byłaby
raczej rzadka niż typowa” – podsumował Falbo.
To był przypadek, kiedy artysta we mnie dopasowywał obraz, aż
pasował do pożądanego formatu. Zawsze lubiłem buddyjską
ideologię madhjamaki , która polega na tym, by nie schodzić na
żadną ze stron binarnych i patrzeć na świat ze środka. A potem
otrzymujesz wynik, który jest pokazany na gotowym obrazie.
Pozorna nierównowaga na zdjęciu potęguje wrażenie
poruszającego się tancerza, który został zamrożony w
cyberprzestrzeni.
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Cyberrój

Cyberhive (płótno 60' x 60') próbuje zwizualizować manifestację
wielowymiarowego systemu cybernetycznego w kontinuum
czasoprzestrzennym i jest zwieńczeniem ośmioodcinkowej serii
„Cybernetic Musings”.
Jako system, w którym różne umysły łączą się, aby tworzyć lub
niszczyć informacje, istnienie umysłu cyberula jest tak samo
realne, jak umysł indywidualnego człowieka, który działa na
jakimś biologicznym sprzęcie zwanym „mózgiem”.
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Płótno opiera się na geometrycznym projekcie, który wygodnie
mieści się w matrycy stworzonej przez trzy konstrukcje
Fibonacciego, rzutowanej na tle znanego nam wszechświata.
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Kosmologia cywilizacji: Opera.
Nieuniknionym było, że podczas poszukiwań własnej działalności
artystycznej natknę się na dzieła brytyjskiego kompozytora
Gustava Holsta. Tak jak ja, znalazł inspirację dla swojej pracy w
systemie planetarnym iw Mahabharacie.
The Planets, siedmioczęściowa suita orkiestrowa napisana przez
Holsta w latach 1914-1916, od premiery do dnia dzisiejszego
cieszyła się niesłabnącą popularnością, była wpływowa, szeroko
wykonywana i często nagrywana oraz inspiruje wielu
współczesnych kompozytorów. John Williams wykorzystał
melodie i instrumentację Marsa jako inspirację dla swojej ścieżki
dźwiękowej do filmów Gwiezdnych wojen (w szczególności „The
Imperial March”).
Najważniejszą różnicą pojęciową między moją muzyką a suitą
Holsta jest to, że jego inspiracja była raczej astrologiczna niż
astronomiczna. Moja praca opiera się na sonoryzacji fal
elektromagnetycznych emitowanych przez główne ciała
niebieskie naszego Układu Słonecznego i obejmuje Ziemię,
Słońce, Urana i Neptuna (dwa ostatnie musiały zostać odkryte,
kiedy Holst skomponował swój zestaw). W operze Holsta każda
część ma na celu przekazanie idei i emocji związanych z wpływem
planet na psychikę, podczas gdy w mojej pracy są one używane
jako metafory do zilustrowania różnych cyklicznych faz ludzkiej
cywilizacji. Dlatego też nazywa się ją „Kosmologią cywilizacji”.
Większość muzyki do indyjskich wersetów Holsta miała
generalnie zachodni charakter, ale w niektórych ustawieniach
wedyjskich eksperymentował on z indyjską ragą (wagami). W
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moich kompozycjach wariacje w tonacji, rytmie i metrum były
determinowane przez siłę, częstotliwość i amplitudy fal
elektromagnetycznych emitowanych przez różne elementy
naszego Układu Słonecznego, przełożone na starą dobrą
kompozycję wagnera, charakteryzującą się zastosowaniem
napędowej repetycji, która zawiera również paletę
idiosynkratycznych akcentów instrumentalnych oraz kilka
ekstremalnych podwojeń wysokich i niskich oktaw.
Opera podzielona jest na dwanaście scen, uzupełnionych
prologiem i epilogiem, ukazując cykliczność ludzkiej cywilizacji, w
której każda faza jest reprezentowana przez planetę. Planety są
pogrupowane w cztery ruchy, z których każdy zawiera 3 planety,
które wskazują początek, wznoszenie, schodzenie i koniec
każdego cyklu i są odpowiednio nazwane, czasami brązu, złota,
srebra i żelaza. Prolog i epilog przepełniają się nawzajem,
wskazując, że z każdego końca cyklu rodzi się kolejny. Muzyka jest
obarczona pewną narracją, na którą składają się dzieła znanych
poetów, takich jak Keats, Byron i wielu innych… Następnie
powstało kilka ilustracji i cały zespół został osadzony w 90minutowym wideo, które jest również prezentowane na wystawie
pokaz sztuki.
Możesz posłuchać angielskiej wersji na You Tube, klikając to link .
https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQ
fb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
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Winiety różnych części Libretta.
PIERWSZY AKT.
Prolog: Słońce.

The sun god, digital art by an
Dawno, dawno temu bóg słońca zastanowił się nad swoim
istnieniem i stwierdził, że jest nudne. Więc stworzył Jajo Świata.
Kiedy jajko się pojawiło, urodziła Eris, boginię Chaosu, która
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powołała wszechświat do istnienia. Eris objęła praocean, z
którego wyrosłoby całe życie.
Kiedy oddech życia stał się silny i gotowy, bóg słońca wrzucił
ziarno do oceanu. Ludzkość pojawiła się i spojrzała na Eris w
poszukiwaniu wskazówek. Eris wzięła złote jabłko, na którym
napisała „dla najpiękniejszej” i rzuciła je w sam środek
zgromadzonego tłumu. Potem usiadła i cieszyła się z walki, która
wybuchła między ludźmi o zdobycie złotego jabłka. Kiedy walka
się skończyła, ludzkość płakała, honorując ból wszystkich tych,
którzy stracili ukochaną osobę. Bóg słońca rozpoznał ból i poczuł,
że cierpienie jest ważną częścią ciągłego procesu uzdrawiania.
Zdecydował, że nadszedł czas na rozpoczęcie cywilizacji.
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I część : Czasy brązu
Scena 1: Merkury.

Rtęć. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji .
Cywilizacja rozpoczęła się, gdy Jajo Świata zrodził posłańca
bogów: Merkurego, boga handlu, elokwencji i komunikacji.
Merkury nauczył ludzkość rozwiązywania sporów poprzez
negocjacje i handel towarami, zamiast walczyć o nie. Wkrótce
ogłoszono, że niektórzy ludzie są lepsi w gromadzeniu dóbr i
zwolenników. Silniejsi zaczęli wyróżniać się czerwonymi
czapkami, ich zwolennicy nosili niebieskie.
Czerwone kapelusze kontrolowały wszystkie zasoby i dzieliły się
swoim bogactwem z niebieskimi kapeluszami w zamian za ich
niewolę. Dzięki umiejętnemu manewrowaniu jeden z czerwonych
kapeluszy stał się największym czerwonym kapeluszem i zdołał
zostać królem wszystkich.
W międzyczasie Eris szła przez szeregi niebieskich kapeluszy,
wywołując
wśród
nich
niezadowolenie
z
powodu
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nieproporcjonalnej ilości bogactwa, które czerwone kapelusze
przeznaczały na siebie, gdy odsyłano ich do domu z wystarczającą
ilością na wyżywienie swoich rodzin. Niebieskie kapelusze
zbuntowały się, ale zostały brutalnie stłumione przez czerwone
kapelusze i ich najemników. Nastąpiła rewolucja, która sprawiła,
że świat zadrżał, a ponieważ niebieskie kapelusze znacznie
przewyższały liczebnie czerwone kapelusze, rewolucja zakończyła
się ścięciem króla i rozpadem klasy czerwonych kapeluszy.
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Scena 2: Wenus

Wenus. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Ponieważ Merkury był na końcu swojej liny, światowe jajo
zrodziło Wenus: boginię miłości, aby rozwiązać spór o
sprawiedliwszy podział ciasta bogactwa. Zaczęła od
zadeklarowania, że nie będzie już czerwonych ani niebieskich,
tylko fioletowe. Niektóre fioletowe miałyby większe kapelusze niż
inne, ale nie byłoby to już wyłącznie zależne od tego, ile
zgromadzili bogactwa. Wielkie fioletowe kapelusze, które nie były
bogate, zdołały przekonać bogate, duże fioletowe kapelusze, aby
dały małym fioletowym kapeluszom sprawiedliwszą część
bogactwa w zamian za ich pracę.
Uzgodniono również, że nowy władca będzie wybierany co cztery
lata przez wszystkich fioletowych i będzie nazywany
Prezydentem. Aby zapewnić sprawiedliwszą równowagę sił
między bogatymi i biednymi, został umieszczony pod nadzorem
ciała wybranych prawodawców.
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Scena 3: Ziemia

Ziemia. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Po tym, jak Venus uznała, że jej praca została wykonana, wycofała
się, a Mythopia prosperowała pod rządami Terra: de bogini
obfitości. Dopóki ludzie w swojej arogancji nie zakłócili
równowagi natury, dziko ścinając drzewa i słabo wymyślone
techniki rolnicze. Żyzna gleba stała się sucha i nieurodzajna, co
otworzyło tylne drzwi dla Eris, która zdołała wywołać
niezadowolenie wśród niektórych, którzy czuli się pominięci w
ramach Nowego Ładu.
Nazwali siebie czarnymi kapeluszami i okazali się lepsi od
fioletowych kapeluszy. Ponieważ byli mniejszością, fioletowe
kapelusze ich ignorowały, ale czarne kapelusze potajemnie
zbudowały machinę wojenną, aby osiągnąć swój cel dominacji. Za
pomocą swojej machiny wojennej zaczęli ujarzmiać pobliskie
fioletowe kapelusze i zmuszać ich do noszenia żółtych czapek.
Czarne kapelusze skonfiskowały bogactwo żółtych kapeluszy i
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zmusiły ich do pracy przymusowej w celu rozbudowy machiny
wojennej.

II : Złote czasy.

Scena 4: Mars

Mars. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Wreszcie prezes fioletowych kapeluszy zwrócił uwagę na trudną
sytuację rolników i zagrożenie, jakie stwarzały czarne kapelusze.
Jajo świata zrodził Marsa, boga wojny i strażnika rolniczego.
Bóg poradził, aby najpierw fioletowe odzyskały siły przed
konfrontacją z czarnymi kapeluszami. Ich prezydent zarządził
masową budowę wodociągów i ponowne zalesienie, aby
zrekompensować słabe techniki rolnicze, które spowodowały
erozję żyznej gleby, ale gdy wciąż byli w pracy, czarne kapelusze
zaatakowały z zaskoczenia fioletowe i zniszczyły flotę wojenną
Mythopii.
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Mars dzierżył swoją włócznię i zniszczył machinę wojenną
czarnych kapeluszy ogromną błyskawicą. W ten sposób wojna się
skończyła, a Mars ozdobił swoją włócznię liśćmi laurowymi,
symbolizującymi pokój, który został wygrany militarnym
zwycięstwem.

Scena 5: Ceres

Ceres. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Teraz, gdy pokój został osiągnięty, Mars ustąpił miejsca Ceres,
bogini rolnictwa i płodności. Wiele osób zginęło na wojnie, a pola
były zbyt długo bez opieki.
Pod rządami Ceres obfitość powróciła do Mythopii. Ludzie
nauczyli się wykorzystywać niszczycielską energię Marsa do celów
pokojowych, a sztuka i nauka rozkwitły. Cywilizacja ludzka
osiągnęła szczyt, a miecze zamieniono na lemiesze.
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Mimo to Eris zdołała zasiać niezadowolenie w sercach niektórych
mniejszych fioletowych kapeluszy, ponieważ ich dzieci nie miały
dostępu do wyższego wykształcenia, a ich praca nie była
wystarczająco wynagradzana. Zorganizowali się w związki i
organizacje praw obywatelskich, aby zaprotestować przeciwko
silnemu uścisku wielkich konglomeratów przemysłowych i
kościołów, które zmusiły ich do życia.

Scena 6: Jowisz

Jowisz. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Ceres czuła się nieodpowiednia, by poradzić sobie z tym
niezadowoleniem i poprosiła swojego brata Jowisza, boga niebios
i piorunów, by go przejął, ponieważ był bardziej skłonny do
radzenia sobie z konfliktami klasowymi, ponieważ większość
innych bogów widziała w nim ostateczne źródło sprawiedliwości .
Pod wpływem Jowisza wszystkie instytucje edukacyjne zostały
otwarte na małe fioletowe kapelusze, a stypendia przyznano tym,
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którzy wykazali się doskonałością, ale nie mogli sobie pozwolić na
czesne.
Eris myślała: „Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich” i
szturchnęła Mitopianów , by sięgnęli po gwiazdy. Kilka statków
kosmicznych zostało wystrzelonych w celu zbadania tajemnic
wszechświata. To przedsięwzięcie osiągnęło swoją apoteozę, gdy
pierwszy mitopczyk postawił stopę na Księżycu, deklarując „mały
krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości”.
Jupiter wściekał się: „Chcą ukraść światło bogów” i zatrzasnął
drzwi przed ludzkością.

AKT DRUGI.

III : Srebrne Czasy.

Scena 7: Saturn.

Saturn. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Kiedy Jupiter w złości odszedł, Eris zdołała położyć ręce na
klawiszach więzienia, w którym trzymał swojego ojca Saturna.
Saturn jest bogiem rozpadu i wyzwolenia. Saturn przybrał modę
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na śmiertelną kobietę o imieniu Marylyn, ale była ona kochanką
prezydenta Mythopii. Aby zadowolić Saturna i realizować swój
własny program, Eris zaaranżowała zabójstwo prezydenta
Mythopii.
Tymczasem w odległym kraju zwanym Dystopia małe fioletowe
kapelusze obaliły rząd wielkich fioletowych kapeluszy i nazwały
się zielonymi kapeluszami. Nowy prezydent Mythopii uznał ich za
zagrożenie dla dominacji Mythopii i wypowiedział wojnę Dystopii.
Rząd mitowski wysłał armię do walki z zielonymi kapeluszami w
ich własnym kraju.
Saturn stracił zainteresowanie ludzkością, gdy śmiertelna kobieta,
którą kochał, popełniła samobójstwo.

Scena 8: Uran

Uran. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Uran ucieszył się z nieszczęścia cudownego syna, który go
wykastrował i usunął, by stać się bogiem nocy i nieba. Prom
kosmiczny Mythopii zaczął eksplodować, ograniczając swój
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program kosmiczny do wystrzeliwania bezzałogowych sond do
celów komercyjnych, naukowych i wojskowych.
Małe fioletowe kapelusze zmęczyły się zabijaniem w wojnie
przeciwko zielonym kapeluszom i nie rozumiały, dlaczego
Mythopia musiała mieszać się w sposób, w jaki Dystopianie chcieli
zorganizować swoje społeczeństwo. W proteście niektórzy z nich
zaczęli nosić małe niebieskie wstążki na swoich małych
fioletowych czapkach, aby wskazać, że wojna tylko wzbogaciła
bogatych, podczas gdy biedni zostali poświęceni w wojnach, które
służyły hegemonicznej polityce i biznesowi Mythopii.
W zamian niektórzy z innych fioletowych kapeluszy zaczęli nosić
czerwone wstążki, aby wskazać na ich poparcie dla wojny ich kraju
przeciwko zielonym kapeluszom. Ale w końcu wojna zaczęła
wyczerpywać gospodarkę i siłę roboczą Mythopii. Wielkie
fioletowe kapelusze zdecydowały, że nadszedł czas, aby
pozostawić Dystopię samym sobie i wycofały się z wojny,
pozostawiając zielone kapelusze odpowiedzialne za Dystopię.

Scena 9: Neptun

Neptun. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
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Poważna susza nawiedziła dużą część Mitopii. Żniwa nie powiodły
się, a wielu Mitopijczyków straciło domy i dobytek w wielkich
pożarach buszu. Gospodarka zaczęła słabnąć i wybuchły spory o
prawa do wody między miastami a rolnikami. Pojawił się Neptun,
bóg morza i studni wodnych.
Sprzyjał świadomości wśród Mitopczyków o dbaniu o równowagę
natury. Wielkie fioletowe kapelusze Mitów obawiały się, że jego
rady wpłyną na ich przemysł i postanowili je zignorować. Zamiast
tego rozpoczęli wojnę handlową z Dystopią, która w odwecie
bojkotowała hodowców soi z Mythopii.
Rozgniewany Neptun zaczął wspierać próbę Dystopii, by
przełamać hegemonię floty Mythopii nad oceanami. Wkrótce
import wszelkiego rodzaju surowców do Mythopii stał się droższy,
a coraz więcej rolników zbliżało się do otchłani bankructwa. Wiele
małych fioletowych kapeluszy straciło pracę, a nawet niektóre
większe kapelusze straciły fortunę. Eris rozwijała się i nie
potrzebowała wiele do zrobienia, by wywołać falę
niezadowolenia. Wkrótce wszyscy wyrzucili fioletowe kapelusze i
znów zaczęli nosić czerwone i niebieskie czapki.
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Czwarty ruch:

Żelazne czasy .

Scena 10: Pluton

Pluton. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Kiedy klimat polityczny w Mythopii pogorszył się i nasiliły się
masowe strzelaniny, wkroczył Pluton, bóg podziemi. Stwierdził, że
planeta jest przeludniona, a jej bogactwo nierównomiernie
rozłożone.
Użył swojego klucza, aby otworzyć bramę podziemi. Wybuchła
pandemia, a i tak już sparaliżowana gospodarka Mythopii uległa
dalszej degradacji. Wiele osób zginęło, a wiele małych firm
zbankrutowało. Tylko kilka dużych konsorcjów kwitło kryzysem,
podczas gdy dziki kapitalizm dokonał odrodzenia. Szkoły
publiczne stały się placami zabaw dla ulicznych gangów, a uczelnie
zostały zredukowane do młynów, które tylko uczyły egzaminu.
Polityczna elita Mythopii zdegenerowała się w parę samolubnych
klanów, które podżegały swoich wyznawców do brutalnych starć.
Ubodzy obywatele Mythopii wynieśli swoje żale na ulice i zaczęli
plądrować i plądrować. Ostatecznie rząd Mythopii musiał ogłosić
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stan wojenny i wysłać wojsko, ponieważ policja nie była już w
stanie poradzić sobie z brutalnym tłumem.
Eris ucieszyła się.
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Scena 11: Charon

Charona. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Po wykonaniu zadania Pluton przeniósł swoją kadencję na
Charona, przewoźnika podziemi.
Mythopians zmęczyli się swoimi tradycyjnymi decydentami i
wybrali demagoga, aby został ich następnym prezydentem. Ten
prezydent oświadczył, że całe zło, które zostało obdarzone
Mitopią, zostało spowodowane przez mieszkańców Dystopii.
Zaczął nakładać embargo handlowe i nakazał okrętom wojennym
Mythopii odzyskanie dominacji nad oceanami. Wkrótce
zabrzmiały wojenne bębny. Ale Dystopianie byli lepiej
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przygotowani do wojny niż ich podzieleni przeciwnicy, a Mythopia
stanęła w obliczu upokarzającej porażki. W ostatniej próbie
odwrócenia oddalającej się fali, ich prezydent zdecydował się użyć
Włóczni, którą Mars zostawił, gdy się wycofywał.
Ale bez przewodnictwa Marsa piorun odbił się i uderzył w
Mytopię. Charon przetransportował do podziemi ostatnie
pozostałości cywilizacji.

Scena 12: Eris

Eris. Fragment obrazu Kosmologia cywilizacji
Eris przewodniczy ruinom tego, co pozostało z Mythopii.
Centralny rząd Mythopii upadł, a infrastruktura kraju legła w
gruzach. Pozostały tylko małe skupiska porządku rządzone przez
lokalnych watażków, podczas gdy bandy rabusiów włóczyły się po
otwartych równinach, grabiąc żywność i pozostałe towary
wielokrotnego użytku.
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W końcu, kiedy Eris odzyskała tron, deklamuje:
Jestem chaosem. Jestem substancją, z której twoi artyści i
naukowcy budują rytmy. Jestem duchem, z którym wasze dzieci i
klauni śmieją się w radosnej anarchii. Jestem chaosem. Żyję i
mówię ci, że jesteś wolny. …
… siada na swoim tronie, który powoli się zamyka i ponownie staje
się Jajkiem Świata wznoszącym się z powrotem ku niebu.

Epilog: Słońce

The World Egg powraca, a reszta panteonu wykonuje
choreografię wokół Eris i Apollo.
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Tańczący Tytani. Akryl na płótnie 50 x 50 cm autorstwa Urban
Vyaas
To prawda bez kłamstwa, pewna i najprawdziwsza.
To, co jest na dole, jest takie samo, jak to, co na górze
a to, co jest na górze, jest takie samo, jak to, co na dole
zrobić cud jednej jedynej rzeczy
I jak wszystko było i powstało z dwóch za pośrednictwem jednego:
więc wszystkie rzeczy rodzą się z tych dwóch przez przystosowanie.
Słońce jest jego ojcem,
A Eris jego matką,
wiatr niósł ją w brzuchu,
morze jest jego pielęgniarką.
Ojciec wszelkiego życia na całym świecie jest tutaj.
Jego siła lub moc jest pełna, jeśli zostanie przekształcona w ziemię.
Oddziel ziemię od ognia,
subtelny od wulgarnego
słodko z wielkim przemysłem.
Wznosi się z ziemi do nieba
i znowu schodzi na ziemię
i otrzymuje moc rzeczy wyższych i niższych.
W ten sposób zdobędziesz chwałę całego świata
i tym samym wszelkie niejasności odlecą od ciebie.
Jego siła to przede wszystkim siła,
gdyż przezwycięża każdą subtelną rzecz i przenika każdą stałą rzecz.
Tak powstał świat.
Z tego są i wynikają godne podziwu adaptacje
gdzie w tym jest środek.
Dlatego nazywam się Hermes Trismegistus,
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mając trzy części filozofii całego świata
To, co powiedziałem o działaniu Słońca, dokonało się i zakończyło,
Aby zrobić miejsce na nowy początek.

Kosmologia cywilizacji: powieść.
Tytuł powieści, Maharajagar , jest wymyślonym przez siebie
dziełem poprzez połączenie części słów hinduskich; ma haan
(wielki), zając (zielony) i ajagar (smok). Głównym celem tej
powieści jest zabawianie czytelnika historyczną fantazją:
urzekającą epicką opowieścią o ambicji, anarchii i absolutnej
władzy, na tle Ameryki Północnej, Europy i Azji podczas I wojny
światowej i następującej po niej wielkiej depresji.
Ta pochodna Mahabharaty zawiera kilka rozbieżności
tekstowych, biograficznych, czasowych i topograficznych podczas
jej adaptacji do współczesnej powieści, podobnie jak nazwiska i
niektóre fakty wywodzące się z życia prawdziwych ludzi na różne,
często nieoczekiwane sposoby, aby odtworzyć życie- historie jej
bohaterów.
Powieść operuje metaforami, symbolami, dwuznacznościami i
podtekstami, które stopniowo łączą się w sieć powiązań
spajających całość dzieła. Ten system powiązań nadaje powieści
szerokie, bardziej uniwersalne znaczenie, ponieważ opowieść
staje się nowoczesnym mikrokosmosem przedstawionym z
fikcyjnej perspektywy metafizycznej i może być opisana jako
„metoda mityczna”: sposób kontrolowania, porządkowania,
nadawania kształtu i nadać znaczenie ogromnej panoramie
daremności i anarchii, jaką jest współczesna historia.
Chociaż jest to fikcja, niemniej jednak istnieją trzy meta-tematy
przeplatające się z opowieścią o Maharajagar;
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•
Wszystko jest projekcją informacyjnych modulowanych
fal energii przez kosmiczny horyzont na kontinuum
czasoprzestrzennym.
•
Synchroniczność to zjawisko, które przychodzi do nas z
przesłaniem.
•
Długie Teraz jest jedyną koncepcją czasu, która nadaje
trwałe znaczenie naszemu myśleniu i, miejmy nadzieję,
konsekwencjom działań.
Zasady te oferują perspektywę, z której może emanować potężny
kodeks postępowania, przekształcając nasze życie w nowe
doświadczenie wolności, szczęścia i miłości.
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Stawanie się artystą (13).
Współcześni artyści bohemy jawią się jako Cyganie (co w
rzeczywistości było pierwotnym znaczeniem słowa „bohema”),
włóczędzy lub aktorzy w sztuce, w której występują głupcy,
wizjonerzy lub szaleńcy, istoty pozornie opętane, podobnie jak
oni, przez inspirację. W kolejnych obrazach postaram się
zilustrować to, co uważam za istotne elementy, które skłoniły
mnie do wyrażenia myśli w sztuce.

Powitanie
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Dama w czerwieni i jej kryptomatyczka. Akryl na płótnie (2016)

Ostatnia Wieczerza na Utila.

Last Supper on Utila. Acrylic on canvas 40 x 30’ by Shaharee
Vyaas.
Ten obraz stoi u kolebki mojego stania się artystą. Jest
inspirowany obrazem Dalego (Ostatnia Wieczerza) i zawiera
wszystkich głównych aktorów, którzy wywarli duży wpływ na
sposób, w jaki rozwinąłem mój osobisty styl i filozofię. W centrum
figury Leonarda da Vinci, który uważam za jeden z ostatnich
uniwersalnych umysłów, który ucieleśniał zarówno analityczne
podejście naukowca, jak i metodę syntezy artysty. Otaczają go
Salvador Dali, Marie Curie, James Joyce po jego lewej stronie, a
po prawej Ada Lovelace, Lao Tzu i Valentin-Yves Mudimbe . Na
pierwszym planie grają duet Albert Einstein i Frank Zappa . Jest
namalowany na tle wyspy Utila, karaibskiej wyspy, która jest
częścią Bay Islands, archipelagu należącego do Republiki
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Hondurasu. Ta wyspa działała jako katalizator, który ułatwił mi
proces destylacji mentalnej.

Pielgrzymka do Domu Mądrości.
„Pielgrzymka do Domu Mądrości” to obraz, który ilustruje
historię samopoznania w tradycji wedyjskiego ujawnienia, która
badając ludzkie serce i umysł, dociera do zakamarków
Wszechświata, który objawia się wewnątrz. Jest to także
współczesny wkład w ciągłe ujawnianie, w którym głosy ze świata
nauki, filozofii, literatury i sztuk wizualnych zbiegają się i wyrażają
najbardziej udręczone pytania i najwolniej wyobrażane nadzieje
ludzkości.

Pilgrimage to the House of Wisdom. Acrylic on canvas 60 x 40
cm by Shaharee Vyaas

80

Pasja czy obsesja?

Obsession. Acrylic on camvas 30 x 40
cm by Shaharee Vyaas.

Słownik Cambridge definiuje te dwa słowa w następujący sposób:
1. Pasja do czegoś: skrajne zainteresowanie lub chęć zrobienia
czegoś.
2. Obsesja : coś lub ktoś, o czym myślisz przez cały czas.
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Chociaż pasja jest „zachowaniem ekstremalnym”, brakuje jej
konotacji z nieokreślonym czasem. Wszyscy mamy pasje, ale ile
razy po jakimś czasie z niej zrezygnowaliśmy?
Obsesje pozostają „cały czas” i bardzo często wiążą się z
niezdrowymi psychologicznie postawami, takimi jak fanatyzm,
kompleks ojca, idée fixe (psychologia), inercja psychiczna,
regresja (psychologia) lub uzależnienie od substancji.
W takim kontekście ludzie mogą niechętnie określać siebie jako
osoby obsesyjne. Niemniej jednak, kiedy masz pomysł, który
przykleja się do ciebie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek ci się
przydarzy i nie możesz powstrzymać się od myślenia i działania
zgodnie z nim, masz obsesję.
Mój partner nazywa mnie samozwańczym artystą. Czy są jakieś
inne? Odmawia dekorowania naszych głównych przestrzeni
życiowych moimi artystycznymi produkcjami (są one zakazane w
ledwo używanej sypialni), ogólnie uważa, że moja sztuka jest
"trudna do zdobycia" i że mam urojenia na temat własnej
dobroci.
Cierpię też na bezsenność: bardzo często budzę się w środku nocy
do pracy. Potrzebuję intensywnego szturchania, aby zostać
wywabionym z mojego studia, aby wziąć udział w jakimś
społecznym (głównie artystycznym) wydarzeniu. Ostatnio jestem
też zirytowany ilością czasu, jaki „odnoszący sukcesy” artysta
musi poświęcić na autopromocję, więc zrezygnowałem. Precz z
marketingowymi guru, którzy mówią o znalezieniu mojej „niszy”.
Jeśli istnieje „nisza” dla moich projektów, to będzie musiała mnie
znaleźć. A jeśli o mnie chodzi: świat jest dla mnie ostrygą
(marketerzy prawdopodobnie nienawidzą tego wyrażenia).
Ludzie nazywają mnie też szaloną, ale bardzo łatwo jest
zrozumieć dlaczego i zignorować to. Mogę zamienić się w
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nieznośnego kutasa, gdy okoliczności uniemożliwiają mi przez
dłuższy czas pracę nad własnymi projektami. Jak długo może to
potrwać, jak trudne może być, jak wysokie jest
prawdopodobieństwo niepowodzenia; to wszystko nie ma dla
mnie znaczenia, jeśli chodzi o moje projekty artystyczne.
Pasja sprawiła, że zacząłem , obsesja sprawia, że kontynuuję.
Nawet jeśli świat nie przejmuje się zbytnio moimi kreacjami, one
martwią mnie. Nadają kształt mojej rzeczywistości. Być albo nie
być.
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Cybernauta . _
Termin
ten
jest
używany do opisania
osoby
(„elektronicznego
astronauty”), która
intensywnie korzysta
z
Internetu,
szczególnie
w
zakresie eksploracji
cyberprzestrzeni.
Nowa
technologia
informatyczna
oferuje
każdemu
kreatywnemu
umysłowi narzędzia
do
eksperymentowania z obrazami, muzyką i tekstem bez
konieczności przedzierania się przez trzy lata w szkole
artystycznej, konserwatorium muzycznym lub dyplomie z
kreatywnego pisania. Zdemokratyzowana została nie tylko
dystrybucja sztuki, ale także jej proces twórczy. Oczywiście nadal
potrzeba kreatywnego umysłu, aby zrobić coś innowacyjnego za
pomocą tych nowych narzędzi. Faktem jest, że nie musisz już
spędzać trzech do pięciu lat swojego życia, aby zdobyć
podstawowe umiejętności, których wymaga każda forma sztuki.
Macie programy komputerowe, które mogą wykonać za was tę
otępiającą pracę. Po to zostały stworzone. Obecnie artysta może
wyrazić swój twórczy pęd za pomocą generowanej komputerowo
muzyki, obrazów i tekstów. Pozostaje jednak to, że wciąż
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potrzeba trochę wytrwałości, intelektu i dyscypliny, aby stworzyć
coś znaczącego artystycznie.

The Cybernaut. Acrylic on canvas
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Wampir
Spójrzmy
prawdzie
w
oczy: większość
artystów
to
rozpruwacze.
James
Joyce
porwał
Odyseusza
Homera za jego
powieść Ulisses,
Dali porwał Da
Vinci za obraz
Ostatnia
Wieczerza, John
Williams podarł
Planety Gustava
The Vampire. Acrylic on canvas 30´x 30’ by
Holsta za ścieżki
Shaharee Vyaas.
dźwiękowe
Gwiezdnych wojen… Rozerwałem Dali za mój obraz Kosmologia
cywilizacji, NASA sonoryzacja fal elektromagnetycznych
emitowanych przez planety Układu Słonecznego w celu
skomponowania mojej opery, koncepcja Ulissesa Joyce'a i fabuła
Mahabharaty do mojej własnej powieści Maharajagar… lista jest
prawie nieskończona. Stąd każdy artysta w pewien sposób
wampiryzuje dzieła innych ludzi.
Nie mam problemu z tym, że ludzie znajdują inspirację w pracy
innych ludzi, aby stworzyć coś nowego. Wiem, że istnieje cienka
granica między plagiatowaniem a zgrywaniem, ale istotą jest to,
że kiedy ktoś wpadnie na oryginalny pomysł, nie można
powstrzymać ludzi przed czerpaniem z niego inspiracji. To długa
i trudna dyskusja, a nie taką, którą chcę tutaj zacząć.
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Inspiracja
Na tym obrazie znajduje się wizerunek
mojego towarzysza, który jest także moim
przewodnim geniuszem i źródłem mojej
artystycznej inspiracji. Na dole widzisz
moją twarz wystającą spomiędzy krzaków,
podczas gdy pośrodku unosi się figurka,
która symbolizuje mój umysł, unoszący się
pomiędzy światem wizjonerskim a
realnym.
Słowo „Inspiracja” ma niezwykłą historię,
ponieważ jego przenośne znaczenie
wydaje się poprzedzać jego dosłowne
znaczenie. Pochodzi od łacińskiego
inspiratu (imiesłów czasu przeszłego
inspirare , „wdychać, inspirować”), a w
języku
angielskim
ma
znaczenie
„wciąganie powietrza do płuc” od połowy
XVI wieku. Ten zmysł oddychania jest
Inspiration. Acrylic
nadal w powszechnym użyciu wśród
on canvas by
lekarzy, podobnie jak wydech („akt lub
Shaharee Vyaas.
proces uwalniania powietrza z płuc”).
Jednak zanim natchnienie zostało użyte w odniesieniu do
oddechu, miało ono wyraźnie teologiczne znaczenie w języku
angielskim, odnoszące się do boskiego wpływu na osobę, ze
strony boskiej istoty, sens ten datuje się na początek XIV wieku.
Często spotykane dziś poczucie inspiracji („ktoś lub coś, co
inspiruje”) jest znacznie nowsze niż którykolwiek z tych dwóch
zmysłów, datowany na XIX wiek.
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Galaktyczni Pielgrzymi
Po raz pierwszy spotkałem się z tą wiedzą w serii Gwiezdne
Wojny, gdzie Jedha , mały pustynny księżyc oszroniony przez
wieczną zimę, był domem dla jednej z pierwszych cywilizacji,
które badały naturę Mocy. Kiedyś świat ważny dla Zakonu Jedi,
Jedha służył jako święte miejsce dla pielgrzymów z całej galaktyki,
którzy szukali duchowego przewodnictwa.
W grze stworzonej przez LegendaryCollector „Galactic Pilgrim”
jest maszyną AI i członkiem Interspecies Collaboration.
Interspecies Collaboration została stworzona przez ludzi i
maszyny, którzy myśleli, że współpraca zamiast przeciwko sobie
jest drogą do przyszłości. „Galactic Pilgrim” poszukuje nowych
planet nadających się do zamieszkania w swoim specjalnie
zbudowanym statku kosmicznym „Seeker”, który jest
wyposażony w w pełni autonomiczny dron eksploracyjny.
Istnieje również grupa hiphopowa Galactic Pilgrims, która wydała
album
The
Dark
Side
(
https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-darkside ) i uruchomiła w 2017 roku projekt Artz & nd Craftz
(https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-artznd-craftz). Nie mam wiedzy o nowszych projektach.
Galactic Pilgrim istnieje również w formie albumu z poezją
inspirowaną chrześcijańską poezją Daniela Orsiniego, która chce
zbadać kluczowe koncepcje psychologii Junga i nowej fizyki. W
tym pakiecie autor analizuje duchowe i psychologiczne skutki
bycia chrześcijaninem, próbując pogodzić je z amalgamatem
różnorodnych, ale powiązanych ze sobą wpływów.
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Temat nawiązuje również do mojego własnego projektu „
Kosmologia cywilizacji ”, ponieważ zachęca ludzi do spojrzenia na
ludzką cywilizację z szerszej perspektywy.

Galaktyczni pielgrzymi. Akryl na płótnie autorstwa Shaharee
Vyaasa (2021)
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Walkiria w sztuce współczesnej
Valkyrie, pisane również Walkyrie , były grupą dziewcząt, które
służyły bogu Odynowi i zostały przez niego wysłane na pola
bitew, aby wybrać zabitych, którzy byli godni miejsca w Walhalli,
królestwie nordyckiego zaświatów, do którego wikingowie chcieli
w życiu wejść po ich śmierci.
A potem masz legendarny matriarchat Amazonek.
Homer, poeta z VIII wieku p.n.e., jako pierwszy wspomniał o
istnieniu Amazonek. W Iliadzie, której akcja rozgrywa się 500 lat
wcześniej, w epoce brązu lub heroizmu, Homer określił je nieco
pobieżnie jako Amazonas antianeirai , co jest niejednoznacznym
terminem, który zaowocował wieloma różnymi tłumaczeniami,
od „antagonistycznych wobec ludzi” do „równych mężczyźni."
W 1861 roku szwajcarski profesor prawa i badacz klasyczny,
Johann Jakob Bachofen, opublikował swoją radykalną tezę, że
Amazonki nie są mitem, ale faktem. Nic dziwnego, że kompozytor
Richard Wagner był zachwycony twórczością Bachofena.
Brünnhilde i jej koleżanki Walkirie można łatwo pomylić z
latającymi Amazonkami.
Większość antropologów utrzymuje, że nie ma żadnych znanych
społeczeństw, które byłyby jednoznacznie matriarchalne i
definiują współczesne amazonki jako skrajne, feministyczne
skrzydło ludzkości.
W czasach rosnącej fali kwestii równości płci perspektywa
istnienia kobiet-wojowników jest jak masło na chlebie
feministycznych aktywistek. Dziewczyny nie chcą już być
dziewczynami, dopóki ich kobiecym archetypom brakuje siły, siły
i mocy. Nie chcą być dziewczynami, nie chcą być czułe, uległe,
kochające pokój, jak dobre kobiety.
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Współczesna, najlepiej sprzedająca się literatura amerykańska
preferuje prawniczkę lub detektyw jako główną bohaterkę.
Pisarki, takie jak Sara Paretsky , Sue Grafton i Marcia Muller,
tworzą zniewalające feministyczne bohaterki, które pełnią rolę
detektywa. Sukcesy i porażki tych feministycznych detektywów
zostały następnie zmierzone według standardów stworzonych w
klasycznym gatunku przez Raymonda Chandlera, Dashiell
Hammetta i Jamesa M. Caina. Oczywiste jest, że feministyczna
twarda fikcja detektywistyczna jest rodzajem protestu
politycznego, jeszcze lepiej odbieranym, gdy podaje się go z
sosem LBTQ.
Kobiety w okresie sztuki współczesnej rozwijały się we wszystkich
rodzajach mediów — grafikach i rysunkach, malarstwie i
fotografii, rzeźbie, instalacjach, performansach i wielu innych.
Dziedzina sztuki współczesnej obfituje w wizjonerki, które
nieustannie rzucają wyzwanie normom dzięki swoim ciągłym
innowacjom i nigdy nie boją się wyrażać swoich poglądów i
zdobywać zasłużonych kanonicznych miejsc w historii sztuki.
Jak ujęła to Marina Abramović : „ Artysta w zaburzonym
społeczeństwie ma dawać świadomość wszechświata, zadawać
właściwe pytania i wznosić umysł”.
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Walkiria. Akryl na płótnie 40 x 60' Shaharee Vyaas (2021)
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Demon
Większość autorów, którzy pisali teologiczne rozprawy na ten
temat, albo naprawdę wierzyła w istnienie piekielnych duchów,
albo pisała jako filozoficzny przewodnik do zrozumienia
starożytnej perspektywy zachowania i moralności w folklorze i
motywach religijnych.

Demon. Acrylic on canvas 40 x 60´ by Shaharee Vyaas
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Zostawiam to pośrodku, jeśli demony istnieją jako niezależne
istoty, które chodzą po naszej rzeczywistości, ale są raczej pewne,
że większość ludzi jest zaznajomiona z istnieniem niektórych
demonów, z którymi się zmagają. Składają się one głównie z
nieodpartych popędów autodestrukcyjnych, takich jak
nadużywanie substancji, rozwiązłość, hazard i wiele innych wad,
które ostatecznie mogą prowadzić do fizycznego i moralnego
bankructwa życia.
Moim zdaniem prawdziwe demony, które krążą po tej planecie i
które nie zakorzeniają się wyłącznie w naszych własnych
procesach umysłowych, to demagogowie, którzy zachęcają ludzi
do popełniania moralnie wątpliwych czynów, jednocześnie
pozwalając im wierzyć, że postępują właściwie. Znajdują się one
w widocznym miejscu wśród przywódców sekt, polityków i
menedżerów międzynarodowych korporacji. Ich moc zakłócania
moralnego kompasu masy wyznawców może czasami zdumieć
wnikliwego obserwatora.
Druga kategoria to ludzie z uszkodzonym umysłem. Mam tu na
myśli psychopatów, socjopatów i schizofreników. Ci ludzie mają
zepsuty kompas moralny i doprowadzają innych ludzi do ruiny,
aby zaspokoić jakieś obce umysłowe usposobienie.
Wreszcie, czasami dostrzegamy demony tam, gdzie ich nie ma.
Jak niektórzy młodzi ludzie demonizujący starsze pokolenia za
wszystkie dostrzegane przez siebie niedoskonałości społeczne i
kulturowe, czy lewicowi i prawicowi politycy obwiniający się
wzajemnie za brak zdrowego rozsądku (podczas gdy prawda
zwykle leży pośrodku, ale polaryzacja jest łatwiejsza). sprzedać
głosującej publiczności), czy odwieczne spory między kobietami i
mężczyznami o to, kto ma właściwą perspektywę na
rzeczywistość (choć oba poglądy mają swoje zalety i wady).
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Twierdzę tylko, że każda osoba ma inne aspekty swojej
osobowości.
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Nereid i Faerie

Nereida. Akryl na płótnie 45' x 60 ' autorstwa Shaharee Vyaas
(2016) Te płótna uzupełniają serię portretów, które zawierają
również dwa poprzednie obrazy: Walkiria i Demon. Każdy z
portretów ilustruje inny aspekt osoby
Nereidy to morskie nimfy (w szczególności pięćdziesiąt córek
starego boga morza Nereusa) i zazwyczaj są życzliwe i zabawne,
dbając o los żeglarzy. Chociaż są śmiertelni, żyją nadnaturalnie
długo. zwykle niewidzialne, nieludzkie duchy, które przebywają
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w ukrytych i pośrednich miejscach – najczęściej spotykane w
naturze.

Wróżka. Akryl na płótnie 40' x 60' autorstwa Shaharee Vyaas
(2016)
Wróżki Kwiatowe to duchy natury, które dbają o kwiaty, rośliny i
drzewa. Sugestywna „piosenka”, którą śpiewa każda Flower
Fairy, pomaga przekazać „ducha” jej kwiatu.
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Sens życia = 42
Jeżozwierze są również nazywane rozdymkami, ponieważ mogą
nadymać swoje ciała, połykając wodę lub powietrze, przez co
stają się bardziej okrągłe. Ten wzrost wielkości (prawie
dwukrotnie w pionie) ogranicza zasięg potencjalnych
drapieżników do tych o znacznie większych pyskach. Drugi
mechanizm obronny zapewniają ostre kolce, które promieniują
na zewnątrz, gdy ryba jest napompowana.
Bardziej podoba mi się nazwa rozdymka, ponieważ pozwala mi
odnieść się do pewnych cech, które można znaleźć w ludzkim
zachowaniu. Na przykład pragnienie, by wyglądać na większego,
ważniejszego i większego zagrożenia niż jest w rzeczywistości.
Marnowałem weekend na ten projekt plastyczny zamiast
pracować nad czwartą częścią mojej serii. To wszystko przyszło,
gdy pokazałem mojej drugiej lepszej połowie zdjęcie rozdymki, a
ona zasapała: „Nie możesz zrobić z tym czegoś artystycznego?”
Pierwszym obrazem, który pojawił się w mojej głowie, była złota
rybka w misce, która zajmuje ważne miejsce w „Sensie życia”
Monty Pythona, więc nie jest zaskakujące, że pierwsza rzecz, na
którą wpadłem, wyglądała tak:

Sens życia 1. Akryl na płótnie 30 x 20' Shaharee Vyaas (2021).
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I nie, ten konkretny projekt nie zajął mi zbyt wiele czasu. Około
godziny. Tyle, że to zboczyło z moich procesów myślowych w
kierunku nieoczekiwanych ścieżek, które skłoniły mnie do
kontemplacji tego, co ludzie uważają za sens życia. Po chwili
refleksji zdecydowałem, że są trzy rzeczy, o które większość ludzi
uważa, że warto dążyć: bogactwo, wieczna młodość i władza.
Większość kampanii marketingowych skupia się wokół jednego,
dwóch lub wszystkich trzech z tych trzech tematów.
Na poniższym projekcie widzisz syrenę trzymającą butelkę z
eliksirem wiecznej młodości, ściganą przez rekina. Poniżej niej
znajdziesz rozdymkę trzymającą w ustach symbol nazistowski ,
który symbolizuje megalomańską retorykę wielu żądnych władzy
polityków z ich rozdętym ego. Pod nimi masz potwora morskiego,
który przypomina węgorza mureny, który goni plik banknotów.
Pod nim masz złowrogiego klauna. W lewym rogu poniżej możesz
zobaczyć, co odpowiada złota rybka Einsteina na pytanie o sens
życia, podczas gdy w prawym rogu na dole masz złotą rybkę
Tsubaki wpatrującą się ze zdumieniem w kamień, który nosi tytuł
tego obrazu. W lewej części obrazu znajdujesz swój prawdziwy,
gdy byłem kilka lat młodszy i wciąż byłem w fazie stawania się
człowiekiem. To była historia o tym, jak rozdymka ukradła mi
weekend.

Sens życia = 42. Akryl na płótnie Shaharee Vyaas (2021)
101

102

Entropia społeczna (8)
Ostateczne rozwiązanie.

The Final Solution. Acrylic on Canvas
30 x 40 ´ by Shaharee Vyaas.
Obraz ten jest zaszczepiony na tle krematoriów Auschwitz. Za
bramą wejściową obozu zagłady widać Jezusa niosącego swój
krzyż w kierunku krematoriów, a nad bramą wjazdową napis
„Arbeit macht Frei” (praca uwalnia).
Przywódcy
nazistowskich
Niemiec,
nowoczesnego,
wykształconego społeczeństwa, mieli na celu zniszczenie
milionów mężczyzn, kobiet i dzieci z powodu ich żydowskiej
tożsamości.
Niestety holokaust nie zakończył pogromów i ludobójstwa,
ponieważ nadal zdarzają się na całym świecie.
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Zrozumienie tego procesu może nam pomóc w lepszym
zrozumieniu warunków, w jakich możliwa jest masowa przemoc
i w podjęciu kroków, aby zapobiec rozwojowi takich warunków.
Ziemia niczyja
W ostatnim tygodniu listopada 2021 byłem na Azjatyckim
Festiwalu Filmowym 2021 w Barcelonie. Ze względu na
praktyczną agendę widziałem tylko cztery filmy:
Ręcznie zwijane papierosy
Faerie – jak mówią mity – są małe,
•

•

•

(Hongkong): Chiu jest emerytowanym członkiem
Korpusu Wojskowego Armii Brytyjskiej w Hongkongu, a
teraz zarabia na życie wykonując dorywcze prace. Mani
jest drobnym dilerem narkotyków, który wpada w
poważne kłopoty, gdy jego kuzyn kradnie mu zapas
narkotyków. Uciekając przed organizacją przestępczą,
Mani zostaje zabrany przez Chiu i ukrywa się w swoim
mieszkaniu. Niezwykły układ życia zmusza dwóch
mężczyzn do przezwyciężenia różnic kulturowych i
rasowych.
Ogień na równinie (Chiny): Ten dramatyczny thriller
rozgrywa się w Chinach w 1997 roku. Miasto Fentun ma
miejsce w serii morderstw . Zbrodnie w tajemniczy
sposób ustają, a władze nie są w stanie znaleźć sprawcy.
Osiem lat później młody policjant bliski jednej z ofiar
postanawia wznowić śledztwo pomimo wszystkich
konsekwencji, jakie ono niesie. Jego odkrycia zakłócają
fałszywy wynik, który położył kres planowi.
Spotkałem dziewczynę (Australia): opowiada historię
Devona (Breton Thwaites), początkującego muzyka
chorego na schizofrenię, który jest zależny od swojego
starszego brata, Nicka (Joel Jackson), aby się nim
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opiekować. Jednak kiedy żona Nicka, Olivia (Zahra
Newman) zachodzi w ciążę, Devon organizuje
wyprowadzkę. Na spirali w dół Devon zostaje uratowany
przez Lucy (Lily Sullivan), tajemniczą dziewczynę, która
jest tak samo impulsywna i romantyczna jak on. Po
jednym dniu razem całkowicie się zakochują. Devon
następnie aranżuje spotkanie Nicka, ale Lucy się nie
pokazuje. Próbują ją znaleźć , ale jej mieszkanie jest
puste. Nick podejrzewa, że Lucy jest złudzeniem, podczas
gdy Devon, zdesperowany, by udowodnić swoje zdrowie
psychiczne, odkrywa notatkę, którą do niego napisała:
spotkajmy się w Sydney. A Devon wyrusza w epicką,
przełajową podróż, aby ją odnaleźć; dziewczyna jego
snów… która może być cała w jego głowie.
• 1990 (Mongolia): Po upadku ZSRR Mongolia doświadcza
fali przemocy, korupcji i zamieszek. Obywatele starają się
przetrwać w niepewnej epoce, w której panuje chaos,
niepewność, przemoc… Jednocześnie do kraju napływają
zachodnie wpływy i stają się popularne wśród młodzieży.
Uderzyło mnie, że większość filmów rozgrywa się w przestrzeni
czasowej, w której załamał się stary porządek, pozostawiając
ludzi zdezorientowanych i samych siebie. Największa różnica
między filmami, które mogłem dostrzec, była między filmem
australijskim a pozostałymi. Ta ostatnia podąża za hollywoodzkim
scenariuszem szczęśliwego zakończenia, podczas gdy azjatyccy
nie byli tak skoncentrowani na szczęśliwym zakończeniu i
portretowali ludzi bardziej jak oni.
Na przykład w filmach anglosaskich rzadko widzisz „dobrego”
bohatera, który pali, pije lub wykazuje niejednoznaczne moralne
zachowanie bez łuku odkupienia. Zwykle mają szczęśliwe
zakończenie. Inaczej jest w filmach azjatyckich: malują bardziej
moralnie poszarzały obraz swoich bohaterów. „Dobrych” i
„złych”. Nie wspominając o tym, że często mają zakończenie,
które nie zostałoby docenione przez hollywoodzką publiczność:
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albo umierają, albo obracają wydarzenia na swoją korzyść,
popełniając rabunek, morderstwo lub szantaż. Krótko mówiąc, w
większości azjatyckich filmów „dobrzy bohaterowie” w
większości osiągają upragnione cele albo poświęcając swoje
życie, albo swoją moralną integralność.
Ziemia niczyja, wskazuje na błędy w czasie/przestrzeni ludzkiego
społeczeństwa, gdzie jedna era dobiega końca, przechodząc do
innej. Oglądane przeze mnie azjatyckie filmy pokazywały, jak po
jednej stronie Chin upadł Związek Radziecki, a po drugiej Zachód
wyprowadza się z przygranicznych regionów Chin Hongkongu i
Makau, pozostawiając po obu stronach kraju populacje, które
mieszkały za tymi granicami. w społecznej otchłani. W tym
samym czasie same Chiny dokonały przejścia od gospodarki
marksistowskiej do gospodarki wolnorynkowej ze wszystkimi
aspektami dzikiego kapitalizmu, jakie to pociągało.
W czasie I wojny światowej Ziemia Niczyja była zarówno
przestrzenią rzeczywistą, jak i metaforyczną. Oddzielała linie
frontu wrogich armii i była prawdopodobnie jedynym miejscem,
w którym wojska wroga mogły spotykać się bez wrogości.
Inspirację dla tego płótna znalazłam w litografii Luciena Jonasa
Ziemia niczyja z 1927 roku, którą następnie dostosowałem do
własnych upodobań.
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Ziemia niczyja. Akryl na płótnie autorstwa Shaharee Vyaas (9
grudnia 2021)

107

Pieniądze i polityka

Pieniądze i polityka. Płótno szer. 45 x wys. 30'.

Pieniądze są niezbędnym składnikiem każdej demokracji:
umożliwiają udział w życiu politycznym, prowadzenie kampanii i
reprezentację. Jeśli jednak nie zostanie skutecznie uregulowany,
może podważyć integralność procesów i instytucji politycznych
oraz zagrozić jakości demokracji.

PS. Według Forbesa wartość netto Jeffa Bezosa wynosi 196
miliardów dolarów. Wydaje fortunę na nieruchomości,
odrzutowiec Gulfstream i firmę zajmującą się badaniem
kosmosu. W swoich rankingach miliarderów z 2018 i 2019 r.
Forbes oszacował majątek Trumpa na 3,1 miliarda dolarów.
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Chciwość
Niewielu artystów wizualnych XX wieku przyjęło rewolucję
przemysłową z takim entuzjazmem jak Andy Warhol. Ważnym
wydarzeniem była wystawa The American Supermarket z 1964
roku, pokaz w galerii Upper East Side Paula Bianchiniego .

Greed. Acrylic on canvas by Shaharee Vyaas (2020)
Pokaz został przedstawiony jako typowe środowisko małego
supermarketu, z tym wyjątkiem, że wszystko w nim – od
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produktów, konserw, mięsa, plakatów na ścianie itp. – zostało
stworzone przez wybitnych artystów popowych tamtych czasów.
Wystawa była jedną z pierwszych imprez masowych, które
bezpośrednio skonfrontowały publiczność zarówno z pop-artem,
jak i odwiecznym pytaniem o to, czym jest sztuka, powoli
eliminując z artystycznego procesu rękodzieło. Warhol często
używał sitodruku: jego późniejsze rysunki powstały z projekcji
slajdów. U szczytu swojej sławy jako malarz Warhol miał kilku
asystentów, którzy tworzyli jego wielokrotności sitodruku,
zgodnie z jego wskazówkami, aby tworzyć różne wersje i
wariacje. Niektórzy krytycy zaczęli postrzegać powierzchowność
i komercyjność Warhola jako najwspanialsze zwierciadło naszych
czasów, twierdząc, że Warhol uchwycił coś nieodpartego na
temat ducha czasu amerykańskiej kultury XX wieku. Od tego
momentu widać odwrócenie kultury udostępniania sztuki
ogółowi społeczeństwa w kierunku ponownego skupienia się na
jej wyłączności.
Tam, gdzie artyści lat sześćdziesiątych twierdzili, że ich prace
powinny być ogólnie dostępne dla publiczności, dostrzegam
odradzanie się tendencji do tworzenia sztuki dla nielicznych
szczęśliwych, których na to stać. Stąd trafiają się artyści, którzy
chcą podkreślić wyjątkowość i rzemieślnicze aspekty swoich
dzieł, pozując z tradycyjnymi narzędziami swojego rzemiosła.
Większość artystów prędzej czy później musi dokonać wyboru,
czy chce tworzyć sztukę dla nielicznych szczęśliwców, czy
udostępniać swoją pracę szerszemu spektrum społeczeństwa.
Moim osobistym bohaterem w tym aspekcie jest Aleksander
Rodin. Najbardziej inspirujące prace Rodina rzadko trafiają do
sprzedaży, ale artysta chętnie sprzedaje sygnowane plakaty z
reprodukcjami swoich prac lub wystawia je na wystawy. W ten
sposób destyluje życie ze swojej sztuki.
Wierzę, że Środkowa Droga Arystotelesa może pogodzić
potrzebę artystów, by godnie żyć, jednocześnie docierając ze
swoimi dziełami do znacznej części społeczeństwa. Arystoteles
nie broni przeciętności. Opowiada się za życiem w pełni
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przeżytym. Śmiej się z życia, powiedział Nietzsche. Arystoteles
zgodziłby się. Ale powiedziałby też, żeby uważać, żeby ten śmiech
nie zamienił się w kpinę.
Niesamowite pasożyty
W 2010 roku Parasite Artek sformułował „Manifest
Pasożytnictwa” przedstawiający ideę jego działalności jako
pasożyta-artysty. Zgodnie z tymi ideami zawartymi w
„Manifeście” Pasożyt Artek przez cztery lata żył, pracował i
tworzył pasożytnictwo w kilku miastach, instytucjach kultury i
wszystkich miejscach kultury. Z czasem jego działania przerodziły
się w krytykę statusu artysty w społeczeństwie i zaczął tworzyć
tzw. projekty gospodarzy.
W tym duchu w 2012 roku stworzył cykl działań „Chętni do
pomocy” realizowanych w polskich wsiach i miasteczkach. W
2013 roku zaprojektował i zakończył budowę domu w Elblągu –
domu, który jest marzeniem każdego młodego człowieka, który
nie ma pieniędzy na ziemię, materiały i budowniczych. Następnie
pracował w różnych projektach z grupami społecznymi
określanymi jako „pasożyty społeczne”: Romami, osobami
długotrwale bezrobotnymi lub doświadczającymi wykluczenia
społecznego; warsztaty malarskie „Nie do odrzucenia”, w których
mogą pracować osoby bezdomne. U podstaw tego i innych
działań leży wiara w terapeutyczną rolę sztuki i przekonanie, że
dzięki niej ludzie mogą poprawić swoją sytuację.
„Manifest socjo-parazytologiczny” z 2018 roku autorstwa Sabriny
Muntaz Hasan traktuje wszystkie punkty kontaktu jako przerwy,
które są wykonywane przez pasożyta. Chociaż większość pracy
Hasan koncentruje się na tematach imigracyjnych, jej obserwacje
można zastosować do innych kwestii społecznych. Według
Mumtaza Hasana wszyscy ludzie są pasożytami. Nacisk kładziony
jest na przerwanie, a nie zakłócenie, patrząc na relacje społecznopasożytnicze w sposób progresywny.
111

Musisz przerwać , aby mieć agencję
Musisz przerwać, aby stać się pozytywnym
Musisz przerwać, więc jesteś pasożytem

Społeczno - parazytologia Oczywisty autor: Sabrina
Mumtaz Hasan
Zasadniczo teoria Mumtaza Hasana skupia się na pozytywnej
relacji „pasożyt-żywiciel”. W relacjach między gatunkami
biologicznymi pasożyty mają żywiciela; w tym przypadku
„pasożytem” jest artysta, a „gospodarzem” jest „dobroczyńca”.
Manifest analizuje, w jaki sposób punkt przerwy – w którym
pasożyt i gospodarz angażują się lub „przerywają” się nawzajem
– jest faktycznie korzystny dla nowego środowiska
hostingowego.
W 2020 r. Kunsten Museum of Modern Art w Aalborg w Danii
pożyczyło artyście Jensowi Haaningowi 534 000 koron (~84 000
USD) na odtworzenie dwóch jego starszych dzieł. Ale co zrobił
zamiast tego? Pieniądze zatrzymał dla siebie i przemianował serię
Take the Money and Run. Zgodnie z pisemną umową między
obiema stronami, Haaning miał wykorzystać banknoty z płatności
do odtworzenia dwóch dzieł, które wykonał w 2007 i 2010 roku.
Oryginalne dzieła sztuki przedstawiały odpowiednie średnie
roczne dochody Austriaków i Duńczyków przy użyciu banknotów.
Ale w swoim ostatnim Haaning dostarczył dwie puste ramki, na
których nie było widać banknotów.
Ta historia przebiegłego artysty i niczego niepodejrzewającego
muzeum sprawi, że ponownie zastanowisz się, co może Ci dać
sztuka konceptualna. Haaning zamieszkiwał muzeum jako agent
zagraniczny, przyjmując taktykę, która oferowała praktyczne i
konceptualne strategie produkcji artystycznej poprzez akty
„pasożytniczego zamieszkiwania”. Skorzystał z okazji, aby
portretować artystę jako drażniącą, organizm żyjący w innym
organizmie lub na nim, wydobywający z gospodarza to, czego
potrzebuje, nie dając w zamian nic pozytywnego.
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Odkąd Marcel Duchamp w 1917 roku zaprezentował Fountain,
masowo sfabrykowany pisuar, który stał się sztuką w tak zwanym
„procesie transsubstancjacji” (stał się sztuką, ponieważ tak
powiedział i został sprzedany w 1999 roku za 1 762 500 dolarów)
, podążał długi ciąg pasożytniczych artystów garnitur. To
powiedziawszy, wystawa Work it Out zawiera prace, które
krytykują wpływ pasożyta.

Niesamowite pasożyty. Akryl na płótnie 40 x 40´ autorstwa
Shaharee Vyaas
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Radosne wejście Omicron
To obraz o zapowiedzianej katastrofie. Każdy z odrobiną
zdrowego rozsądku wiedział, że wraz z początkiem tradycyjnego
sezonu grypowego Bug znów uderzy. I tak, tam
masz jego najnowszy spawn, który został ochrzczony

The Joyful Entry of Omicron. Acrylic on canvas 30 x 30’ ( 2021)
Omicronem.
To , co mnie denerwuje, to liczba ludzi w krajach zachodnich,
którzy mieli mnóstwo okazji do zaszczepienia się, teraz zapełniają
łóżka IC. Jak sześćdziesięcioletni Valentin, odmawiający
szczepień, który od października kłamie na tle tlenu w jednostce
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IC. Z nim jest lepiej, odkąd zabrali go z respiratora, ale będzie
potrzebował podwójnego przeszczepu płuc, ponieważ wirus
zniszczył jego tkankę płucną.
Tymczasem mój brat nie może poddać się operacji raka,
ponieważ Valentin leży w swoim łóżku. Operacja została
przełożona na styczeń. Jeśli rak nie rozprzestrzeni się do tego
czasu i jeśli Valentin nie skoczy przed nim, aby dostać
przeszczepy. Nawet nie każ mi zaczynać od tego, kto zapłaci za
decyzję Valentina, by nie szczepić się.
I tak, na oddział IC trafiają również osoby zaszczepione. Głównie
osoby starsze i chore, które mają słabszy układ odpornościowy,
co sprawia, że szczepionka jest mniej skuteczna. Ochrona 80% to
nie 100%, więc zaszczepieni ludzie nadal mogą zachorować na
Covid, ale jeśli chodzi o statystyki, prawie nie ma przypadków,
aby zdrowi zaszczepieni dorośli lądowali na IC lub umierali z
powodu Covid.
Nie dziwi też fakt, że większość wariantów trafia do nas z krajów,
w których wskaźnik szczepień jest bardzo niski. Dopóki wirus
może krążyć, będzie mutował i wytwarzał inne warianty. Osoby
niezaszczepione są producentami odmiany Covid i
prawdopodobnie jest tylko kwestią czasu, zanim wysoce
zaraźliwy, ale niezbyt śmiertelny wirus Covid (śmiertelność około
2,5 %) połączy się ze śmiertelnym wariantem grypy. Podobnie jak
ptasia grypa H5N1, która ma śmiertelność oszałamiającą 60%, ale
na szczęście nie jest bardzo zaraźliwa. Chyba że połączy się z
wariantem Covida. Trzymam kciuki, żeby to się nie wydarzyło, ale
to mocny przypadek, w którym prawo Murphy'ego może się
mocno obronić.
Firma Omicron zostanie z nami do końca sezonu grypowego.
Miejmy nadzieję, że nie jest bardziej paskudny niż jego kuzyn
Delta i że nasze szczepionki się temu przeciwstawią. I sprawić, by
szczepionka była obowiązkowa i przekląć tych, którzy odmówili
przyjęcia, ich lamentami nad ich konstytucyjnymi prawami. Mój
brat też ma prawa konstytucyjne. Chociaż statystyki są bardzo
dokładne co do liczby osób, które zmarły na Covid, jest równie
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duża liczba osób, które zmarły niezauważone, ponieważ nie
otrzymały potrzebnej opieki. Przypuszczam, że szkody uboczne?
Zaginiony

Zaginiony. Akryl na płótnie 60 x 80' autorstwa Shaharee Vyaas
(13 grudnia 2021)
Lost to obraz, który wyraża uczucie, które jest bardzo
powszechne w dzisiejszych czasach. Przedstawia niektórych
Afrykańczyków, którzy wolą ryzykować życiem, przeprawiając się
przez morze w przeładowanej, drżącej, obskurnej, niż cierpieć
nędzną egzystencję w swoich ojczyznach, Araba, który nie
znajduje lepszego celu w życiu niż zostać terrorystą
samobójczym, oraz kobietę z Zachodu kto szuka wskazówek na
nieudanej mapie. Wszystko to dzieje się w świetle
nadchodzącego wirusa Omega.
Inspiracja do namalowania tego obrazu przyszła do mnie po
wędrówce szlakiem w dżungli, aby zobaczyć największy
wodospad Ameryki Środkowej na Pico Bonito w Hondurasie.
Szlak wił się wzdłuż stromych klifów iw niektórych miejscach miał
zaledwie jedną stopę szerokości, z głębokim wąwozem po jednej
stronie i stromą, litą ścianą skalną po drugiej. Dostępny był tylko
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szczątkowy szkic szlaku, który miał służyć jako wskazówka, i
oczywiście nie było dostępnego sygnału telefonu komórkowego,
aby mapy google działały. Musiałeś więc wymyślić swoją
trajektorię mniej więcej na podstawie kaprysu, podczas gdy
musiałeś poświęcić 90% swojej uwagi na następny krok, który
chciałeś zrobić, jeśli nie chciałeś skończyć jako klopsik u stóp klify
lub ukąszenie węża.
Doceniłem, jak ta wędrówka ma wiele podobieństw do sposobu,
w jaki wiele osób musi manewrować przez życie: krok po kroku,
ze szkicową mapą, kierując się jakimś niejasnym celem. W dżungli
potrzebujesz nieustannego oka, aby nie nadepnąć na węża lub
luźny kamień, co dałoby ci bardzo ponure perspektywy na
przyszłość . Podobieństwa można znaleźć w życiu ludzi żyjących
na marginesie społeczeństwa: błędne słowo, czyn lub gest mogą
mieć głębokie konsekwencje.
Jestem prawie pewien, że samobójczy terrorysta nie urodził się z
wrodzonym destrukcyjnym pędem i że Afrykanie, którzy migrują
na północ, również woleliby pozostać w pobliżu swoich krewnych
i domów. A wszystko to gra na kanwie ogólnoświatowej pandemii
z wirusem, który szybko mutuje w kierunku odmiany omega.
Ponadto wielu ludzi na Zachodzie jest zagubionych w coraz
bardziej skomplikowanym świecie, w którym potrzeba pół dnia
na przekopanie się przez stertę biurokracji, zanim wejdziesz na
pokład samolotu, złożysz zeznanie podatkowe lub zrobisz
cokolwiek. Większość ludzi na Zachodzie musi walczyć o
przyzwoite życie, a następnie o zachowanie zarobków. Niewielu
może pozwolić sobie na luksus wytyczania kursu przez życie
według własnych upodobań lub zatrzymania się, aby zobaczyć,
dokąd prowadzi ich ścieżka, którą podążają. Wielu dryfuje przez
życie bez porządnej mapy lub kompasu, mając jedynie mgliste
wrażenie, dokąd zmierzają.
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Mapa Czasu Planetarnego – Kontinuum Kosmiczne.

Mapa Czasu Planetarnego – Kontinuum Kosmiczne. Technika
mieszana na papierze 20 x 30 ' Shaharee Vyaas (styczeń 2022)
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Przednie podwórko Edenu

Przednie podwórko Edenu. Akryl na płótnie autorstwa Shaharee
Vyaas (17 grudnia 2021)
Po niewygodnym trekkingu dotarłem do centrum mojego
artystycznego uniwersum. Aby dotrzeć do podwórka Edenu,
ciekawscy odkrywcy będą musieli opuścić utarty szlak
turystyczny i zechcieć zrobić 200-kilometrową wędrówkę lądową
od najbliższego międzynarodowego lotniska, a następnie 40minutową wycieczkę łodzią.
Jak sama nazwa i wizerunek wskazuje, to piękne miejsce, ale też
takie, które zjada nieostrożnych. Kokaina i alkohol są tanie i
obfite: pokusa jest szalona. Znam wielu emigrantów, którzy
spotkali wczesny grób z powodu nadużywania substancji.
A potem są ci dobroczyńcy, którzy przybywają tutaj z pudełkiem
na mydło pod pachą, by głosić Jezusa, demokrację, ekologię i
uczciwość ze ścian swoich wież z kości słoniowej. Są tolerowani
tak długo, jak rozdają pieniądze i inne gadżety, ale uciekają przez
miejscowych, gdy tylko zaczęli ingerować w lokalną politykę,
zwyczaje lub wierzenia.
Kolejna kategoria to osoby cierpiące na kryzys wieku średniego,
emerytowani pracownicy fizyczni, rozczarowani weterani
wojenni itd.…. Przyjeżdżają tu i odbierają młodą dziewczynę z
firmy, wierzą, że pociąga ją ich męska dojrzałość, by przekonać
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się, że w końcu są postrzegani tylko jako chodzący portfel i kończą
jako muchy barowe.
Nie ma raju bez węża, ale dla tych, którym uda się uniknąć
oczywistych pułapek, to miejsce może być bardzo
satysfakcjonującym doświadczeniem. Jej piękno jest inspirujące,
ludzie przyjaźni (o ile szanujecie wspomniane wcześniej granice),
a pogoda przez cały rok jest przyjemna, gdy lekceważy się porę
deszczową ze sporadycznymi huraganami (ostatni wielki był 25
lat temu: ludzie, którzy… są wystarczająco dorośli, nadal o tym
mówią, ale 50% populacji nie kwalifikuje się i uważa, że to
narzekania osób starszych).

120

Powódź (zgłoszenie na wystawę czerwiec 2022 , prace nie będące
częścią tego katalogu)
Będąca częścią Finger Mullet Film Festival, której kuratorami są
studenci kursu Curatorial Studies w Flagler College, wystawa ta
skupi się na pracy, która wizualizuje, rejestruje, przedstawia i
bada teraźniejszość i przyszłość częściowo zatopionego świata.
Od wyimaginowanych przyszłości po rzeczywiste społeczne i
gospodarcze konsekwencje zmian klimatycznych, wystawa dąży
do nowych sposobów postrzegania i rozumienia linii brzegowych,
zmian pływowych, przemieszczeń, infrastruktury zanurzonej i
innych podtopień.
Obserwacje meteorologiczne wskazują, że nasz klimat się
zmienia. Nie możesz dyskutować o obserwacjach.
To, o czym można dyskutować, to przyczyna zmiany klimatu i jej
możliwy wpływ. Czy zmiana klimatu to zjawisko cykliczne, które
trwa przez wieki? Czy na ten proces wpływa lub przyspiesza
działalność człowieka? Czy to połączenie obu? Jak szybko zmienia
się klimat i jaki będzie jego wpływ? To może być temat do
dyskusji.
Wiele wskazuje na to, że zmiany klimatyczne są powtarzającymi
się wydarzeniami.
Każdy, kto zwracał uwagę na lekcjach historii, musiał słyszeć o
epoce lodowcowej. Epoki lodowcowe rozpoczęły się 2,4 miliona
lat temu i trwały do 11500 lat temu. Około 10 000-12 000 lat
temu większość dużych ssaków z epoki lodowcowej wyginęła.
Ciekawostką w epokach lodowcowych jest to, że temperatura
ziemskiej atmosfery nie pozostaje zimna przez cały czas. Zamiast
tego klimat przeskakuje między okresami, które naukowcy
nazywają
„okresami
lodowcowymi”
i
„okresami
międzylodowcowymi”. Okresy lodowcowe trwają dziesiątki
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tysięcy lat. Temperatury są znacznie niższe, a lód pokrywa
większą część planety. Z drugiej strony, okresy międzylodowcowe
trwają zaledwie kilka tysięcy lat, a warunki klimatyczne są takie
jak na dzisiejszej Ziemi. Jesteśmy teraz w okresie interglacjalnym.
Zaczęło się pod koniec ostatniego zlodowacenia, około 10 000 lat
temu. Naukowcy wciąż pracują nad zrozumieniem przyczyn epok
lodowcowych i omówieniem wpływu działalności człowieka na te
zmiany.
Ludzka historia i folklor są pełne opowieści o nagłych zmianach
klimatycznych: biblijna powódź, która spowodowała, że Noe
zbudował swój łuk, oraz opowieść Platona o mieście Atlantyda,
która zniknęła w morzu, należą do najbardziej znanych. Noah
zbudował łuk wypełniony zapasami, które musiałby zacząć od
nowa. Lokalizacja Atlantydy była od dawna tajemnicą, dopóki
niektórzy naukowcy nie zlokalizowali na rozległych bagnach
Parku Dona Ana w południowej Hiszpanii wielopierścieniowego
dominium w niektórych błotnistych równinach, zalanych przez
tsunami tysiące lat temu. Mieszkańcy Atlantydy, którzy nie zginęli
w tsunami, uciekli w głąb lądu i zbudowali tam nowe miasta. Te
opowieści zawierają wskazówki, w jaki sposób ludzie radzili sobie
z nagłą zmianą klimatu
Ponieważ zmiany klimatyczne mogą trwać przez tysiąclecia,
pomysł, że działalność człowieka może wpłynąć na ten cykl,
wydawał się naciągany. Do lat 20. XIX wieku francuski matematyk
i fizyk Joseph Fourier proponował, że energia docierająca do
planety w postaci światła słonecznego musi być równoważona
energią powracającą do kosmosu, ponieważ rozgrzane
powierzchnie emitują promieniowanie. Ale część tej energii,
rozumował, musi być zatrzymana w atmosferze i nie wracać do
kosmosu, utrzymując Ziemię w cieple. Zasugerował, że cienka
warstwa powietrza Ziemi – jej atmosfery – działa tak, jak
szklarnia. Energia wchodzi przez szklane ściany, ale jest następnie
uwięziona w środku, podobnie jak ciepła szklarnia.
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Ten efekt cieplarniany znajduje się w centrum debaty na temat
tego, jak zanieczyszczenie CO2 atmosfery powoduje nienormalny
i gwałtowny wzrost temperatur na całej planecie.

Byk i niedźwiedź to obraz, który ilustruje obie strony debaty. Z
jednej strony ugruntowane lobby przemysłowe i ich udziałowcy,
z drugiej środowiskowe konsekwencje ich działań.

Następnie mamy logarytmiczny wzrost populacji planety. Przy
obecnym tempie wzrostu do roku 2050 światowa populacja
konsumentów będzie wynosić 12 miliardów. W związku z tym
najbardziej zaludniony kraj na świecie, Chiny, musiały
wprowadzić politykę jednego dziecka, ponieważ nie było
wystarczającej ilości gruntów rolnych do wykarmienia jego
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populacja. W międzyczasie demografowie krzyczą zgubę i piekło
o odwróconej piramidzie wieku w Chinach, podczas gdy jest to
tylko przykład, za którym powinien naśladować cały świat.
Musimy pilnie pozbyć się naszej obsesji na punkcie wzrostu i
zamiast tego skupić się na zrównoważonym rozwoju.
Przeludnienie jest siłą napędową rosnącej emisji CO2.

Walc Neptuna i Kathariny nad Nowym Orleanem daje nam
wyobrażenie o tym, jak zmiany klimatyczne wpłyną na naszą
przyszłą linię brzegową.
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Czy możesz sobie wyobrazić, co stanie się w najbliższej
przyszłości, gdy 400 000 osób będzie musiało w krótkim czasie
przenieść się w górę rzeki? Można śmiało powiedzieć, że
Katharina była tylko ostrzeżeniem przed nadchodzącymi
problemami.

Rosnące temperatury nie tylko powodują topnienie polarnych
czap lodowych i podnoszenie się poziomu mórz, ale są również
odpowiedzialne za pustynnienie dużych połaci wcześniej żyznych
ziem. Światowa populacja rośnie, a dostęp do słodkiej wody
maleje.
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Pistolety i Maki

Pistols n Poppies, akryl na płótnie, Shaharee Vyaas (1 stycznia
2022)
Często myślimy, że Freud sugerował, że wszystko można
interpretować w kontekście seksualności, więc wyobrażenie o
strzelaniu kulami przez cylindryczną lufę trudno zignorować. Jest
to szczególnie prawdziwe, gdy uznamy, że najwięcej przemocy z
użyciem broni i prawie każdy przypadek masowego strzelania jest
popełniany przez mężczyzn. Myślenie w tym kierunku wydaje się
być spójne z obserwacją, że przemoc z użyciem broni wśród
mężczyzn — zwłaszcza w kontekście masowych strzelanin, w
których sprawcy są przeważnie biali — polega czasem na
kompensowaniu poczucia niemocy fantazjami o zemście, które
często kończą się samobójstwem. lub sprawca został zabity przez
organy ścigania. Wychodzisz z hukiem, jeśli chcesz.
Czerwone kwiaty maku reprezentują pocieszenie, pamięć i
śmierć. Podobnie mak jest powszechnym symbolem, który był
używany do reprezentowania wszystkiego, od pokoju po śmierć,
a nawet po prostu sen. Od czasów starożytnych maki
umieszczane na nagrobkach symbolizują wieczny sen.
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Spraw , aby Rosja znów była wspaniała

Spraw, by Rosja znów była wielka. Akryl na płótnie 64' x 36'
autorstwa Shaharee Vyaas (2022)
Ten obraz przedstawia prezydenta Rosji Władimira Putina jako
Wielkiego Pacyfikatora, który postawił sobie za cel denazyfikację
Ukrainę za wszelką cenę i wysyłanie zindoktrynowanej ludności
do obozów reedukacyjnych w Rosji, aby uświadomić im swoje
fałszywe przekonania i uświadomić sobie, że nie ma przyszłości
dla ich kraju, jeśli będą trwać w swojej błędnej ideologii. Dla ich
syjonistycznych faszystowskich przywódców pozostaje jedno
Ostateczne Rozwiązanie: eksterminacja. Tylko wtedy będzie
pokój.

128

Asymilacja.

Asymilacja. Akryl na płótnie 60' x 60' autorstwa Shaharee Vyaas
(16 stycznia 2022)
Ten obraz ma pole napięcia między indywidualnością a
przyswojeniem kulturowym podmiotu. Chociaż ogólnie
przyjmuje się, że postęp cywilizacyjny jest procesem asymilacji,
należy stwierdzić, że nieuchronnie będzie istniało pole napięcia
między postępem a wielokulturowością.
Najlepszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy, aby to
zilustrować, pochodzi z serii Star Trek i nazywa się The Borg. Borg
to cybernetyczne organizmy (cyborgi) połączone w umyśle-roju
zwanym „Kolektywem”. Borg kooptują technologię i wiedzę
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innych obcych gatunków do Kolektywu poprzez proces
„asymilacji”: przymusowe przekształcanie poszczególnych istot w
„drony” poprzez wstrzykiwanie nanosond do ich ciał i
chirurgiczne wzbogacanie ich o komponenty cybernetyczne.
Ostatecznym celem Borg jest „osiągnięcie perfekcji”.
Jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, „osiągnięcie perfekcji”
prawdopodobnie znalazłoby się na szczycie listy. Istnieje wiele
projektów społecznych, w których ludzie eksperymentują z
utopijnymi pomysłami, aby stworzyć idealną społeczność. Są
utopie
socjalistyczne,
kapitalistyczne,
monarchiczne,
demokratyczne, anarchistyczne, ekologiczne, feministyczne,
patriarchalne, egalitarne, hierarchiczne, rasistowskie, lewicowe,
prawicowe, reformistyczne, wolna miłość, rodzina nuklearna,
wielopokoleniowa, gejowska, lesbijska i wiele innych [Naturyzm,
nadzy chrześcijanie,…] Niektórzy twierdzą, że utopizm jest
niezbędny dla poprawy kondycji ludzkiej. Ale jeśli jest używany
niewłaściwie, staje się niebezpieczny. Utopia ma tu wrodzoną
sprzeczną naturę.
Po asymilacji przez The Borga rasa i płeć drona stają się
„nieistotne”. Czy to z kimś dzwoni? Dziwne jest to, że większość
liberalnie myślących ludzi również promuje różnorodność
kulturową, ale jednocześnie chce odrzucić z tych kultur wszystkie
aspekty, które są sprzeczne z równością rasową lub płciową.
To trudna do rozwiązania zagadka. Oczywiste jest, że kultura
zachodnia jest w tym przypadku dominującym modelem
cywilizacyjnym i że inne kultury wchłonęły ogromną część jej
realizacji, ale niestety także dużą ilość wad, które są nieodłączne
od tego światopoglądu.
Fast food, wtórna oralność poprzez uzależnienie od telewizji,
marnowanie zasobów naturalnych, system gospodarczy, który
niebezpiecznie zależy od ciągłego wzrostu, demokratyczny
system polityczny zdominowany przez kilka samolubnych
klanów… żeby wymienić tylko kilka ich.
Cywilizacja jest procesem okrężnym iw tym przypadku zmierza w
kierunku rekalibracji, w której różne kultury zaczynają otwarcie
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kwestionować wyższość zachodniego modelu kulturowego nad
własnymi (ulepszonymi) tradycyjnymi wartościami.
Te kwestie leżały u podstaw obrazu „Asymilacja” (akryl na płótnie
30′ x 30′). W centrum obrazu znajduje się sześcian, który jest
moją wersją Borga, metafizycznego mechanizmu asymilującego
różne kultury w kierunku „doskonałości”. Ten sześcian otoczony
jest kręgiem zdominowanym przez Lorda Yamę, hinduskiego
boga Śmierci i Sprawiedliwości, ostatecznego asymilatora.
Kolejny pierścień reprezentuje koło zmian, które symbolizuje
kołowy i wielokulturowy aspekt procesu cywilizacyjnego. Na
obrzeżach obrazu przedstawiłem niektóre aspekty obecnej
ewolucji cywilizacji. Użyłem również metafory cyklotronu, aby
przedstawić, w jaki sposób technologia jest jedną z sił
napędowych asymilacji, wraz z rozprzestrzenianiem się koncepcji
fast foodów i ekspansją Internetu.
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Alchemia Chaosu (5)
Ta kolekcja nawiązuje do alchemii chaosu. Jest to doświadczenie
narodzin nowych wglądów i część podróży, która rzuci ci
wyzwanie, poruszy i rozpali.
Reprezentuje to, czego szukasz i przed czym uciekasz, wszystko
w jednym. To niekonwencjonalna rozmowa, ożywiona napięciem
wielu możliwości. Dzieła sztuki odnoszą się do starożytnego
dążenia, które jest po części naukowe, po części duchowe, a po
części magiczne, które stosuje się do przekształcenia czegoś o
małej wartości w coś o dużej wartości.

Próbować zrozumieć

Próba zrozumienia to obraz, który chce zaprosić cię do podejścia
do otaczającej rzeczywistości z wyższego poziomu, aby znaleźć jej
znaczenie i cel oraz oprzeć swoje przekonania i działania na tych
spostrzeżeniach.
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Poniższy akapit jest cytatem z „Dust Tracks on a Road”,
(kontrowersyjnej) autobiografii czarnej amerykańskiej pisarki i
antropolog Zory Neale Hurston z 1942 roku.
„Modlitwa wydaje się być krzykiem słabości i próbą uniknięcia,
podstępem, ustalonych reguł gry. Nie wybieram przyznania się
do słabości. Podejmuję wyzwanie odpowiedzialności. Życie takie,
jakie jest, nie przeraża mnie, ponieważ zawarłem pokój ze
wszechświatem, tak jak go odnajduję, i kłaniam się jego prawom.
Wiecznie bezsenne morze w swoim dnie, wołające „jak długo?”
do czasu; milionowy i nigdy nie nieruchomy płomień; sama
kontemplacja tych dwóch aspektów dostarcza mi wystarczającej
ilości pożywienia na dziesięć okresów mojego oczekiwanego
życia. Wydaje mi się, że zorganizowane wyznania wiary są
zbiorami słów wokół życzenia. Nie czuję takiej potrzeby. Nie
próbowałbym jednak słowem lub czynem pozbawić kogoś innego
pocieszenia, jakie daje. To po prostu nie dla mnie. Ktoś inny może
rzucić moje entuzjastyczne spojrzenie na archaniołów.
Wydobycie żółtej linii poranka z mglistej głębi świtu jest dla mnie
wystarczającą chwałą. Wiem, że nic nie jest zniszczalne; rzeczy po
prostu zmieniają formy. Kiedy świadomość, którą znamy jako
życie, ustanie, wiem, że nadal będę nieodłączną częścią świata.
Byłem częścią, zanim słońce przybrało kształt i wybuchło w
chwale zmian. Byłem wtedy, gdy ziemia została wyrzucona ze
swego ognistego brzegu. Wrócę z ziemią do Ojca Słońca i nadal
będę istnieć w substancji, gdy słońce wygaśnie i rozpadnie się w
nieskończoność, aby być może stać się częścią wirującego gruzu
kosmosu. Dlaczego się bać? Materia mojego bytu jest materią,
ciągle zmieniającą się, ciągle poruszającą się , ale nigdy nie
straconą; więc po co denominacje i wyznania, aby odmawiać
sobie pociechy wszystkich moich bliźnich? Szeroki pas
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wszechświata nie potrzebuje pierścieni na palce. Jestem jednym
z nieskończonym i nie potrzebuję żadnej innej pewności”.

Ścigany przez czas

Ścigany przez czas. Akryl na płótnie autorstwa Shaharee Vyaas
Według fizyka teoretycznego Carlo Rovelliego czas jest iluzją:
nasze naiwne postrzeganie jego przepływu nie odpowiada
rzeczywistości fizycznej. Zakłada, że rzeczywistość to tylko
złożona sieć zdarzeń, na którą rzutujemy sekwencje przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Możliwe jest również zatrzymanie
czasu. Wszystko, co musisz zrobić, to podróżować z prędkością
światła, co jest uważane za niemożliwe przy obecnym stanie
naszego zrozumienia Wszechświata.
Czas cykliczny, naturalnie, kładzie nacisk na powtarzanie i jest
bardzo pod wpływem cykli widocznych w świecie przyrody. … W
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wielu kulturach tego rodzaju cykliczne wzorce są nieskończenie
powtarzalne i stanowią część powtarzającego się ogólnego cyklu
czasu. Czas jest cykliczny. Przemieszcza się w skali liniowej z
jednego stanu do drugiego iz ostatniego stanu wraca z
powrotem. Cykliczność historii opiera się na powtarzalności lub
powtarzalności procesów społecznych.
Cykliczna teoria wszechświata jest radykalną alternatywą dla
standardowego scenariusza wielkiego wybuchu/inflacji, która
oferuje nowe podejście, stwierdzając, że nasz wszechświat, a co
za tym idzie cała nasza rzeczywistość, jest produktem cyklicznego
procesu. Teoria ta mówi, że obserwowalny wszechświat leży na
branie oddzielonej niewielką przerwą wzdłuż dodatkowego
wymiaru od drugiej brany. Model cykliczny sugeruje, że Wielki
Wybuch to zderzenie między branami, które występuje w
regularnych odstępach czasu. Teoria ta opiera się na trzech
podstawowych pojęciach:
(1) Wielki Wybuch nie jest początkiem przestrzeni i czasu, ale
raczej przejściem z wcześniejszej fazy ewolucji;
(2) wielkie wybuchy występowały okresowo w przeszłości i trwają
okresowo w przyszłości; oraz,
(3) kluczowe wydarzenia, które ukształtowały wielkoskalową
strukturę Wszechświata, miały miejsce w fazie powolnego
kurczenia się przed Wielkim Wybuchem.

Obraz „W pogoni za czasem” (akryl na płótnie 30′ x 40´) wyraża
naszą ambiwalentną relację z wymiarem czasu. Czas jest siłą,
która popycha nas do przodu, jak pasterz, który prowadzi swoje
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bydło na inne pastwiska, podczas gdy na końcu drogi masz tylko
rzeźnię. Różnica między nami a niepodejrzanym bydłem polega
na tym, że wiemy, że na końcu drogi jest rzeźnia, więc zostajemy
jak najdłużej. Ale czas pcha nas bezlitośnie do przodu.

Zakłócenie pływowe

Zakłócenie pływowe. Akryl na płótnie, Shaharee Vyaas (24
grudnia 2021)
Ten obraz miał na celu połączenie nieograniczonej wolności
ludzkiej wyobraźni z matematyczną precyzją świata fizycznego
poprzez zastosowanie podejścia alchemicznego.
Istnieje kilka historycznych wykrywalnych wątków alchemii,
które wydawały się niezależne we wcześniejszych stadiach, w
tym alchemia chińska, indyjska i zachodnia. Celem alchemii było
oczyszczanie, dojrzewanie i doskonalenie przedmiotów, poprzez
proces chryzopoei , transmutacji metali nieszlachetnych,
136

poszukiwanie i tworzenie panaceum, w tym eliksiru
nieśmiertelności oraz doskonalenia duszy i ciała ludzkiego
Na przełomie XIX i XX wieku fascynacja alchemią wśród artystów
trwała nadal, ale motywy i wykorzystanie wiedzy alchemicznej w
ich pracach różnią się od poprzednich epok. Artyści
modernistyczni postrzegali siebie jako myślicieli ezoterycznych,
wyróżniających się spośród innych unikalnymi zdolnościami
twórczymi, które posiadali. Pojawienie się form abstrakcyjnych w
ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku można powiązać z
praktykami takimi jak antropozofia, spirytualizm, teozofia i
buddyzm. Rudolf Steiner i Towarzystwo Teozoficzne wywarły
wpływ na awangardowych artystów Pieta Mondriana,
Wassily'ego Kandinsky'ego, Kazimierza Malewicza, Marcela
Duchampa i Francisa Picabii .
Odrzucają tradycyjną koncepcję dzieła sztuki, a zamiast tego
łączą ją z wolą artysty, który może wynieść każdy przedmiot do
rangi sztuki. Podobnie jak katoliccy księża, którzy twierdzą, że
mają moc przekształcenia zwykłego małego okrągłego gofra w
ciało Chrystusa poprzez tak zwany proces transsubstancjacji
podczas konsekracji, która jest punktem kulminacyjnym każdej
katolickiej mszy.
W tej perspektywie każdy katolicki ksiądz jest większym artystą
niż wszyscy konceptualiści, którzy krążą wokół, deklarując, że
wszystko jest sztuką, co konsekrują na sztukę. Katolicki ksiądz
oferuje przynajmniej metafizyczną koncepcję, która pozwala jego
owczarni wspólnie myśleć o świecie. Kiedy wszystko może być
sztuką, nic nie jest sztuką. Konceptualizm powoduje ogromną
artystyczną inflację. Podobnie jak masowy napływ zrabowanego
złota pochodzącego z kolonii do XVI-wiecznej Hiszpanii sprawił,
że metal stał się prawie bezwartościowy.
Chociaż przyznaję, że absurd ma swoje miejsce w artystycznym
widmie, uważam jego wartość bardziej za anegdotyczne źródło
piękna i zainteresowania. Prace te w większości odnoszą się do
starożytnych archetypów, które są eksplorowane przez
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psychologię jungowską i często zajmują ważne miejsce w
starożytnych mitologicznych światopoglądach.
Opowiadam się za bardziej zrównoważonym podejściem do
metody alchemika w sztuce. Artyści mają swobodę
eksplorowania wizji, które wykraczają poza teleologię
naukowego podejścia, nie powinni jednak zajmować się
mistycznym nonsensem, który zamiast oferować świeże
spojrzenie na rzeczywistość, niepotrzebnie zaciemnia i
komplikuje dany temat.
Alchemia i astrologia jako protonauki mogą być doskonałymi
wskazówkami do zbadania granicy, na której przecinają się
fantazja i wiedza. Moja wizja współbrzmi z cytatem Francisco
Goyi: „Fantazja, porzucona przez rozum, rodzi niemożliwe
potwory; połączona z nim jest matką sztuki i źródłem cudów”.
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Wylęganie się chaosu

Wylęganie się chaosu. Akryl na płótnie, Shaharee Vyaas (24
grudnia 2021)
Chaos został pierwotnie zidentyfikowany jako rozległa,
nieliniowa przestrzeń, w której wszystkie możliwości leżą…
źródło wszystkiego. Oznacza konieczność wprowadzenia chaosu
we wszystko, aby pozwolić na to, co ma się później pojawić.
Alchemia Chaosu to dążenie do pełniejszego uchwycenia tego, co
jest wymagane, aby stawić czoła rzeczywistości, przyjąć
radykalną zmianę i zrozumieć, że to, co jest teraz dla ciebie, to
zestaw składników, które, jeśli zostaną uznane i wykorzystane,
pozwolą ci stworzyć metaforyczne złoto .
Sięgając po Alchemię Chaosu zapoznajesz się z paskiem
narzędziowym, który pozwala prowadzić przez niepewne,
niestabilne i niejednoznaczne pory roku. Ten obraz ma pomóc
zobaczyć niewidzialne ścieżki, wyobrazić sobie niewyobrażalne
możliwości, poznać nieznane prawdy, poczuć nieodczuwane
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zrozumienie. Zachęca do bardziej ugruntowanego i świadomego
sposobu bycia i przewodzenia, zaczynając od poznania tego, kim
teraz chcesz być. Ta przestrzeń polega na eksperymentowaniu z
możliwością
wyeliminowania
tradycyjnych
technik
strategicznych, aby kultywować ogromną odwagę i ogromną
wizję.
Zaproszeniem dla ciebie jest zostanie alchemikiem. Wkrocz do
możliwości, która czeka na ciebie poza strategią, poza
umysłowym małpim umysłem, poza prognozami i poza tym, co
„znane”.
Zrozum, że alchemia jest tym, co dzieje się podczas procesu i nie
znajduje się w wyniku. Wszystko jest w ciągłym stanie przemiany
zachodzącej.
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Skrzyżowanie dróg

Skrzyżowanie dróg. Akryl na płótnie, Shaharee Vyaas (16
listopada 2021)
W folklorze skrzyżowanie może reprezentować lokalizację
„pomiędzy światami” i jako takie miejsce, w którym można
kontaktować się z nadprzyrodzonymi duchami i mogą mieć
miejsce zdarzenia paranormalne. W mitologii greckiej
skrzyżowanie dróg było związane zarówno z Hermesem, jak i
Hekate, gdzie odbywały się świątynie i ceremonie. Filar hermu
związany z Hermesem często oznaczał te miejsca ze względu na
związki boga z podróżnikami i rolę przewodnika.
Niemal we wszystkich krajach iw każdym czasie szczególne
znaczenie przywiązywano do miejsca, w którym drogi się
krzyżują. W czasach chrześcijańskich było miejscem pochówku
samobójców i skazanych przestępców. Wydaje się, że taka
praktyka pojawiła się nie tylko dlatego, że drogi tworzą znak
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krzyża i czynią z ziemi następne najlepsze miejsce pochówku do
właściwie poświęconego cmentarza, ale dlatego, że starożytni
Krzyżacy wznosili ołtarze na skrzyżowaniach, na których składali
ofiary. przestępcy. Tak więc skrzyżowania były dawniej uważane
za miejsca egzekucji. Najważniejszym faktem skłaniającym do
wyboru tej szczególnej lokalizacji musi być, jak sądzę, to, że tak
jak okrąg kieruje każdym kierunkiem, tak skrzyżowanie dróg,
wskazujące północ, południe, wschód i zachód, rządzi każdym
głównym kierunkiem i faktycznym punktem przecięcia. to jedyny
punkt, przez który muszą przejść ludzie przybywający z każdego
kierunku.
Na pogrzebie bramina w Indiach ofiarowuje się różnym duchom
pięć kulek mąki pszennej i wody. Trzecią kulę ofiarowuje się
duchowi rozstajów wsi, przez które zwłoki będą niesione. Lampy
są również umieszczane na skrzyżowaniach. Podczas obrzędu
weselnego wśród Bharvadów w Gujarat, eunuch rzuca kulki mąki
pszennej w kierunku czterech ćwiartek niebios, aby odstraszyć
złe duchy; w tej samej prowincji, podczas święta Holi , rozpala się
ogień w quadrivium. W Bombaju siedem kamyków, zebranych z
miejsca, w którym spotykają się trzy drogi, służy jako amulet
przeciwko złemu oku. Niektóre plemiona Gujarat , najwyraźniej z
zamiarem rozproszenia zła lub przekazania go jakiemuś
podróżnikowi, zamiatają swoje domy pierwszego dnia miesiąca
Kārttik (listopad) i kładą śmieci w garnku na skrzyżowaniu dróg.
W Afryce skrzyżowania dróg są w dużej mierze wykorzystywane
do leczenia. Kiedy człowiek jest chory, miejscowy lekarz zabiera
go na rozdroże, gdzie przygotowuje lekarstwo, z którego część
podaje pacjentowi, a część zakopuje pod odwróconym garnkiem
na skrzyżowaniu dróg. Jest nadzieja, że ktoś przekroczy garnek,
zarazi się chorobą iw ten sposób ulży pierwotnemu choremu.
Wykorzystanie skrzyżowań jako miejsca przenoszenia chorób jest
szeroko rozpowszechnione: istnieją przykłady zwyczaju z Japonii,
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Bali (Archipelag Indyjski), Gwatemali, Cochin-Chiny, Czech i
Anglii.
Mój obraz Rozdroża symbolizuje metafizyczne podejście do
koncepcji, wykorzystując pięć elementów alchemicznych, aby
zilustrować, jak nasza rzeczywistość jest tkanką złożoną z ciągłych
interakcji i wyborów. Ogień otrzymał centralne miejsce,
ponieważ jest katalizatorem między pozostałymi czterema
żywiołami (wodą, ziemią, powietrzem i eterem).
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Strefa (instalacja 5-panelowa).

Obrazy te łączą formalne badanie koloru i linii, z kwestiami
społecznymi dotyczącymi władzy, historii oraz kształtowania
tożsamości osobistej i kulturowej w zglobalizowanym świecie.
Obrazy pojawiają się w niematerialnym nie-miejscu: pustym
terenie, wyabstrahowanej przestrzeni mapy, którą nazywam
Strefą, metaforycznym, tektonicznym przedstawieniu ziemi
niczyjej pomiędzy Noosferą a jednostką. Chcę przenieść Strefę w
czas i przestrzeń, łącząc ją z pięcioma alchemicznymi
elementami: ziemią, wodą, powietrzem, ogniem i eterem.
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W zglobalizowanym świecie większość ludzi skupia się na tym, co
globalne, a zbyt niewielu skupia się na wnętrzu. Obrazy te chcą
zaprosić ludzi do internalizacji swoich doświadczeń i mapowania
ich poprzez refleksję nad następującymi problemami;

Przepływ jako rzeka wiedzy .

To płótno wywodzi się z obrazu rwącej rzeki, aby zilustrować, że
Strefa może być niebezpiecznym miejscem dla delikatnych
umysłów. Flow to metafizyczna rzeka, która wije się przez Strefę
i jest jedynym sposobem, aby do niej dotrzeć. Aby to znaleźć,
niektórzy ludzie używają substancji halucynogennych, aby
poszerzyć swoją percepcję i mogą skończyć jako uzależnieni.
Większość ludzi wyłania się z niej jako osoby ulepszone, inni ze
złamanym umysłem.
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Przepływ. Akryl na płótnie 30 'x 30' autorstwa Shaharee Vyaas.
„Przepływ ma swoje odpowiedniki w rzekach, które przepływają
przez nasze cywilizacje jak sznurki przez koraliki, i prawie nie ma
wieku, który nie byłby związany z jego własną wielką drogą
wodną. Ziemie Bliskiego Wschodu wyschły teraz na łuskę, ale
kiedyś były żyzne, zasilane przez urodzajny Eufrat i Tygrys, z
których róż kwitnący Sumer i Babilonia. Bogactwa starożytnego
Egiptu pochodziły z Nilu, który uważano za wyznacznik
grobla między życiem a śmiercią, która została zbliźniona na
niebie przez rozlanie gwiazd, którą teraz nazywamy Drogą
Mleczną. Dolina Indusu, Żółta Rzeka: to miejsca, w których
powstały cywilizacje, zasilane słodkimi wodami, które podczas
powodzi wzbogaciły ziemię. Sztuka pisania narodziła się
niezależnie w tych czterech regionach i nie sądzę, że to
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przypadek, że pojawienie się słowa pisanego było karmione wodą
z rzeki”. (Zaadaptowany cytat z „Do rzeki” Olivii Laing)
Dostęp do słodkiej wody zastąpił ropę jako główną przyczynę
globalnych konfliktów, które w coraz większym stopniu emanują
z dotkniętych suszą i przeludnionych obszarów świata.
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Jeżozwierz ziemi

Jeżozwierz ziemi. Akryl na płótnie 30 'x 30' autorstwa Shaharee
Vyaas.
Ten obraz, symbolizujący ziemski aspekt Strefy, wyłonił się z
wizerunku jeżozwierza. Na dnie leży rozbita łódź, symbolizująca
sposób, w jaki cywilizacja wylądowała. Ten wypadek skłonił nowo
przybyłych ludzi do zbudowania miasta, które leży tam jak
najeżony wojną jeżozwierz.
Schopenhauer zauważył w Parerga i Paralipomena: „W ten sam
sposób potrzeba społeczeństwa [tj. miłości, przyjaźni,
towarzystwa] łączy ludzkie jeżozwierze, tylko po to, by
wzajemnie się odpychać przez wiele kłujących i nieprzyjemnych
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cech ich natury… Przez ten układ wzajemna potrzeba ciepła
zaspokajana jest w bardzo umiarkowanym stopniu; ale wtedy
ludzie nie dają się ukłuć”.
Jeżozwierze ewoluowały wraz z lasami i są częścią systemu
odnawiania lasów. Drzewa uszkodzone przez jeżozwierze
stanowią krytyczne siedlisko dla dziesiątek innych gatunków.
Drzewa te stają się następnie częścią obiegu składników
odżywczych niezbędnych dla zdrowia lasów, w ten sam sposób,
w jaki dobrze przemyślana cywilizacja utrzymuje swoje siedlisko.
Działa jak tkanka kapilarna, która zapewnia stałą i życzliwą
wymianę między środowiskiem a społeczeństwem ludzkim.

Płomień Kali.
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Płomień Kali. Akryl na płótnie 30´x 30' autorstwa Shaharee
Vyaas.
Kali tańczy w ogniu i jest przerażającą, mroczną i bardzo
popularną Boginią w Indiach. Niszczy to, co jest gotowe do
odrodzenia iw ten sposób zachęca nas do przejścia przez nasze
własne cykle śmierci i odrodzenia w postawach, energiach i
naszej fizycznej rzeczywistości.
Ogień stał się tak samo integralny z ekologią idei, jak z ekologią
Ziemi. Robi dla cywilizacji to samo, co dla dzikich terenów i
domostw. Może przerobić ludzkie społeczeństwo, podobnie jak
metal lub glina. Miejsce, w którym palenisko zajmowało dom,
prytaneum dla miasta lub ogień westalki w kulturze, ogień
intelektualny dla Strefy. Wraz z nim manifestowali się bogowie,
opowiadano o nim mity, dzięki niemu zbadano filozofię i
rozwinęła się z niej nauka.
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W grę wchodzą dwie ogólne metafory. Jednym z nich jest ogień
jako katastrofa. Pożary w środowiskach zabudowanych,
miejskich zlewniach oraz w rzadkich ekosystemach, które nie
tolerują pożarów, mogą być katastrofami. Ale większość pożarów
na terenach dzikich nie jest. Druga metafora to strzelanina jako
pole bitwy. Jest to zarówno niedokładne, jak i szkodliwe. Jeśli
faktycznie toczymy wojnę z ogniem, wydarzą się trzy rzeczy.
Wydamy dużo pieniędzy, poniesiemy wiele ofiar i przegramy.
Parafrazując Dostojewskiego z jego powieści Biesy: ostatecznym
ogniem nie jest ogień na dachu, w krzakach czy na dynamie, ale
ogień w umyśle.
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Wiatry losu.

Wiatry losu. Akryl na płótnie 30 'x 30 ' autorstwa Shaharee
Vyaas.
Jest tylko jeden sposób na wejście do Strefy, ale różne sposoby,
aby z niej wyjść. Niektórzy ludzie muszą zostać wyprowadzeni ze
Strefy przez zaniepokojonych krewnych lub przyjaciół. Moim
wyjściem było zdjęcie z lotu ptaka huraganu Katarina, które
przerobiłem, by stać się tym obrazem. Choć jest to obraz, który
emanuje ogromną siłą destrukcji, odzwierciedla również piękno
natury, która szuka nowej równowagi.
Jeden statek płynie na wschód, a drugi na zachód
Z tymi samymi wiatrami, które wieją;
„To zestaw żagli”
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I nie wichury
To wskazuje im drogę.
Jak wiatry morskie są wiatrami losu,
Gdy podróżujemy przez życie;
„To zestaw duszy”
To decyduje o jego celu
A nie spokój czy walka.
Głosy świata. autorstwa Elli Wheeler Wilcox
Nowy Jork : International Library Company Hearsta, 1916
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Eteryczne Sombrero.

Eteryczne Sombrero. Akryl na płótnie 30' x 30' autorstwa
Shaharee Vyaas.
Eteryczne Sombrero jest kamieniem węgielnym tego
eksperymentu, który łączy Strefę z pięcioma elementami
alchemików: ziemią, wodą, powietrzem, ogniem i eterem.
Tło obrazu symbolizuje chaotyczną naturę wszechświata i,
ekstrapolując, społeczeństwo ludzkie, tło, na którym rozgrywa się
proces cywilizacji. Sombrero to metafora, której naukowcy
używają do opisania Pola Higgsa. Pole Higgsa to pole energii, o
którym uważa się, że istnieje w każdym regionie wszechświata.
Pole towarzyszy fundamentalna cząstka znana jako bozon Higgsa,
która jest używana przez pole do ciągłej interakcji ze wszystkimi
innymi cząstkami. Socjologiczny odpowiednik Higgs Field nazywa
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się Noosferą, postulowaną sferą lub etapem ewolucyjnego
rozwoju zdominowanym przez świadomość, umysł i relacje
międzyludzkie.
W środku sombrera, symbolizującego Pole Higgsa, znajduje się
schematyczne przedstawienie przyrostu masy cząstki Higgsa. Bez
pola Higgsa nie byłoby żadnej rzeczywistości ani nawet grawitacji,
ponieważ nie byłoby masy. Ewolucyjna analogia jest taka, że bez
Noosfery nie może istnieć cywilizacja. Cząstka w środku koła
symbolizuje przyspieszającą cywilizację przez noosferę.
Oba procesy grają przeciwko kosmicznemu horyzontowi, który
emanuje prawami natury (symbolizowanymi przez ręce), które
rządzą wszystkimi procesami kosmologicznymi. Podobnie jak
kosmos, proces cywilizacji ludzkiej rządzi się własnymi
imperatywami. Otoczka cywilizacji od początku ludzkości skakała
po całym globie, w zależności od tego, jaka kultura i środowisko
najlepiej odpowiadało jej potrzebom.
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Czas w sztuce współczesnej (esej)
Czas
jest
jednym
z
najczęstszych
towarów
każdej pracy artystycznej.
Jest to jednak również jeden
z
najmniej
poznanych
składników. Sztuka istnieje
zarówno w czasie, jak iw
przestrzeni. Czas pociąga za
sobą zmianę i ruch; ruch
oznacza upływ czasu. Ruch i
czas, czy to rzeczywiste, czy
iluzyjne, są w sztuce
istotnymi elementami, choć
możemy nie zdawać sobie z
tego sprawy. Grafika może
zawierać rzeczywisty ruch;
to znaczy, że sama grafika w
jakiś sposób się porusza. Może też zawierać iluzję ruchu .
Osobom, które chcą dowiedzieć się więcej o zjawisku Czas w
sztuce, mogę polecić mój esej.
Długość druku 117 stron
Język angielski
Wersja Kindle jest dostępna za darmo dla osób posiadających
subskrypcję Kindle Unlimited.
Koszt zakupu wersji na kindle wynosi 2,99 USD (ASIN:
B09K43W17R), a wersji drukowanej 19,99 USD (ISBN
9781737783220 ).
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Obraz na okładce składa się z readaptacji obrazu Dalego
„Wytrwałość pamięci”.
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Gabinet Ciekawostek

Dama w czerwieni i jej kryptomatyczka (obraz) w Krainie Czarów
(Londyn, 2016)
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Stawanie się artystą w Galerii Chadwick
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The Shape of Time to wystawa niezwykłych dzieł sztuki od 1800
roku do dnia dzisiejszego. Zapożyczone z niektórych z
najważniejszych muzeów i kolekcji prywatnych na całym świecie,
zostały umieszczone w salach Galerii Obrazów w dialogu z
naszymi własnymi obiektami historycznymi i artystami, jako
odskocznia prowadząca nas od punktu, w którym nasze własne
kolekcje kończą się do punkt, w którym dzisiaj stoimy.
Odwiedzający zostali zaproszeni do jednoczesnego spojrzenia
wstecz i do przodu między przedmiotami, które powstały w
odstępie wielu wieków, z których każdy może zmienić nasze
doświadczenie drugiego. W duchu przełomowej książki George'a
Kublera z 1962 roku o tym samym tytule (Kształt czasu), pary
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starały się ukazać przepływ czasu i przestrzeni oraz ewolucję idei
i obrazów na przestrzeni wieków i kultur, a także zasugerować
spojrzenie na sztukę. historia jako rezerwuar idei czerpanych
wielokrotnie na przestrzeni czasu.

Fourment autorstwa Petera Paula Rubensa obok aktu z lat 2021
autorstwa Shaharee Vyaasa na ekspozycji w Kunsthistorisches
Museum; Maria Lassnig Stiftung
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„Nereid”, z 2019 r. autorstwa Shaharee Vyaas, oraz „Portret
Cornelii Vooght ” Fransa Halsa na wystawie „Rendezvous with
Frans Hals”.
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Rozdroża (malarstwo) Shaharee Vyaas (2019) i Podróż bohatera
(Lampa) Sarah Schönfeld (2014 ), kolekcja prywatna .
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Najnowsza ekspozycja na Wydziale

RightNow Studios to pomysł Ryana Blackwella i Nastassii Skrzydło
. Po niezwykle udanej wystawie inauguracyjnej w Left Bank Leeds
w marcu, po zrealizowaniu projektu internetowego
poświęconego konkretnie kolażowi, RightNow Studios
zorganizowało swoją drugą wystawę w Galerii pod adresem 164.
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ALCHEMY było wciągającym doświadczeniem stworzonym z
wybranych najbardziej śledczych, wyjątkowych, i wymagających
artystów w tej dziedzinie.

Radosne wejście Omicron (malarstwo) w Neue Galerie Ronalda S.
Laudera w Nowym Jorku
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No-Man´s-Land (malarstwo) w Artspace 8, galerii sztuki
współczesnej, która jest jednym z najbardziej wyjątkowych
dużych miejsc imprezowych w Chicago

Amazing Parasites (malarstwo) w Kunsten Museum of Modern
Art w Aalborgu obok „Take the Money and Run” Jensa Jaaninga .
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Asymilacja (malarstwo) w White Cube Bermondsey

Zagubiony (obraz) w White Cube

Dwóch najlepszych przyjaciół w jednej instalacji
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Cennik
Smutno mi, że musiałem wycofać się z decyzji o udostępnieniu
tanich wydruków na stronie Saatchi. Serwis wymaga od artystów
zamieszczania swoich prac w dość wysokich rozdzielczościach i
nie podejmuje żadnych wysiłków, aby zapobiec nielegalnemu
kopiowaniu.
Każdy, kto polubił jeden z moich wydruków, mógł go po prostu
pobrać i po prostu samodzielnie wykonać wydruk. Natknąłem się
nawet na oszustów, którzy przenieśli je do NFT i sprzedali jako
własne dzieło.
Nadal oferuję odbitki na płótnie z moimi pracami za
pośrednictwem witryny Saatchi, ale tylko w limitowanych seriach
100. Dzięki temu mogę dodawać znaki wodne do moich zdjęć,
aby zapobiec plagiatowi lub kradzieży. Pozostawiło mi to również
odpowiedzialność za samodzielne zarządzanie kosztami druku i
wyprawy. W związku z tym musiałem podnieść ceny. To był
smutny dzień dla demokratyzacji sztuki.
Zdjęcia w cenniku są oznaczone znakiem wodnym, ponieważ lista
została zaczerpnięta ze strony internetowej, na której są
oferowane do sprzedaży: https://www.saatchiart.com/shaharee
To samo przez się, że kiedy zamawiasz płótno za pośrednictwem
tej strony, zostanie ono dostarczone bez znaku wodnego,
należycie podpisane i ponumerowane w ramach limitowanej
edycji.
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Kosmologia cywilizacji
Nowe nośniki39,4 szer. x 31,5 wys. x 0,3 gł.

5 sty 2022

539 zł
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Perspektywa binarna
Nowe media90 szer. x 50,6 wys. x 0,6 gł. w

24 wrz 2022

615$

Trójca Da Vinci
Nowe media110 szer. x 50 wys. x 0,6 gł. w

170

1 paź 2022

685 dolarów

Efekt motyla
Nowe media30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

3 paź 2022

442 $
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Postrzeganie Yin Yang
Nowe media30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

21 lipca 2022

$279

172

Oto smoki.
Nowe media60 szer. x 45 wys. x 0,6 gł. w

21 lipca 2022

395$

173

Co idzie w górę, spada.
Nowe media45 szer. x 30 wys. x 0,6 gł. w

21 lipca 2022

$375

174

Ewolucja: wejście czy wyjście?
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

4 stycznia 2022

175

499 USD

Oczekiwania
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

176

30 wrz 2022

439 zł

177

Narodziny cyberprzestrzeni
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,8 gł.

18 wrz 2022

439 zł

178

Oto szczury
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

16 września 2022 r

179

440

Kurczak Filozofa spotyka Cyber Sferę
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

11 września 2022

459$

180

Połączony umysł
Nowe media60 szer. x 60 wys. x 0,7 gł.

31 sierpnia 2022

459$

181

Wielki Mikołaj
Nowe nośniki30 szer. x 40 wys. x 0,7 gł.

31 sierpnia 2022

182

309 zł

183

Cyber-tancerka
Nowe media40 szer. x 60 wys. x 0,8 gł. w

22 sierpnia 2022

499 USD

Cyberrój
Nowe media60 szer. x 60 wys. x 0,6 gł. w

184

7 paź 2022

499 USD

Ostatnia Wieczerza na Utila
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

5 paź 2022

490$

185

Dama w czerwieni i jej kryptomatyk.
Nowe media25 szer. x 35 wys. x 0,6 gł. w

186

16 marca 2022

309 zł

Cybernauta
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

187

15 marca 2022 r

439 zł

Pasja czy obsesja?
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

188

3 paź 2022

470

Pielgrzymka do Domu Mądrości
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

9 stycznia 2022

459$

189

190

Inspiracja
Nowe media17,7 szer. x 50 wys. x 1,6 gł.

4 stycznia 2022

439 zł

Wampir
Malowanie16 szer. x 16 wys. x 0,6 gł

191

4 stycznia 2022

--

Nie na sprzedażDostępny

Galaktyczni Pielgrzymi
Malowanie19,7 szer. x 7,9 wys. x 0,6 gł

1 stycznia 2022

--

Nie

192

wróżka
Nowe media40 szer. x 60 wys. x 0,6 gł. w

193

11 stycznia 2022

459$

194

195

Demon
Nowe nośniki30 szer. x 50 wys. x 0,7 gł.

11 stycznia 2022

437 zł

196

Nereida
Nowe media48 szer. x 64 wys. x 0,6 gł. w

11 stycznia 2022

197

$510

Walkiria
Nowe nośniki23,6 W x 15,7 H x 0,6 D cala

9 stycznia 2022

--

Nie

198

Przednie podwórko Edenu
Malowanie24 Szer x 12 Wys x 0,6 D in

4 stycznia 2022

--

Nie na sprzedażDostępny

Sens życia = 42
Nowe media48 szer. x 24 wys. x 0,6 gł. w

199

4 stycznia 2022

439 zł

200

Ostateczne rozwiązanie
Nowe media30 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

4 stycznia 2022

439 zł

Zaginiony
Nowe media90 szer. x 60 wys. x 0,6 gł. w

10 stycznia 2022

709$

201

Pieniądze i polityka
Nowe media45 szer. x 30 wys. x 0,6 gł. w

5 paź 2022

299

202

Spraw, aby Rosja znów była wspaniała
Nowe media64 szer. x 36 wys. x 0,6 gł. w

8 mar 2022

459$

203

Radosne wejście Omicron
Nowe media30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

5 sty 2022

399 zł

204

Pistolety i Maki
Malowanie24 Szer x 12 Wys x 0,6 D in

4 stycznia 2022

--

Nie na sprzedażDostępny

205

Ziemia niczyja
Nowe media64 szer. x 48 wys. x 0,8 gł. w

4 stycznia 2022

559$

Asymilacja
Nowe media60 szer. x 60 wys. x 0,6 gł. w

206

20 sty 2022

559$

Strefa (instalacja 5-panelowa)
Instalacja90 szer. x 90 wys. x 0,6 gł. w

6 sty 2022

1213 USD
207

Przepływ jako rzeka wiedzy (Panel Strefa 1/5)
Malowanie30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

6 sty 2022

--

Nie

208

Jeżozwierz ziemi (Panel Strefa 2/5)
Malowanie30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

6 sty 2022

--

Nie

209

Płomień Kali (Panel Strefa 3/5)
Malowanie30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

6 sty 2022

--

Nie

210

Wiatry losu (Panel Strefa 4/5)
Malowanie30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

6 sty 2022

--

Nie

211

Eteryczne Sombrero (Panel Strefa 5/5)
Malowanie30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

6 sty 2022

--

Nie

212

Wojownik Grawitacji
Nowe media60 szer. x 45 wys. x 0,6 gł. w

22 lut 2022

459$

213

Ścigany przez czas
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

20 sty 2022

475$

214

Wylęganie się chaosu
Nowe media36 szer. x 24 wys. x 0,6 gł. w

9 stycznia 2022

409 zł

215

Zakłócenie pływowe
Nowe media40 szer. x 30 wys. x 0,6 gł. w

5 sty 2022

539 zł

216

Skrzyżowanie dróg
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

4 stycznia 2022

459$

217

Próbować zrozumieć
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

7 lut 2022

490$

218

Walka z depresją
Nowe media99 szer. x 66 wys. x 0,6 gł. w

5 paź 2022

649$

219

Wielu jest wezwanych, ale tylko nieliczni są wybrani.
Nowe media60 szer. x 40 wys. x 0,6 gł. w

5 paź 2022

449$

220

Niesamowite pasożyty
Nowe media30 szer. x 30 wys. x 0,6 gł.

5 paź 2022

299

221

Risco of San Nicolas w Las Palmas de Gran Canaria
Nowe media50 W x 30 H

222

