Kosmologia cywilizacji
Prezentacja wygłoszona przez Shaharee Vyaas na Waving, konferencji Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, Wydział Intermediów 4 listopada 2022 r. w godzinach 14.10 godz. i 14.30 godz. w Muzeum
Fotografii MuFo w Krakowie.
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Wstęp

Nazywam się Shaharee Vyaas i jestem wielowartościowym kryptomatykiem. W związku z tym lubię unosić
się nad strefą demarkacyjną między nauką, sztuką i religią. Tam, gdzie większość filozofów postrzega język
jako granicę naszej wiedzy, metoda kryptomatyczna przekracza bariery językowe i zakłada, że
niewypowiedziane można wyrazić w obrazach, muzyce czy równaniach matematycznych.
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Zapis tej prezentacji został udostępniony w różnych językach, w tym po polsku, na mojej stronie
internetowej www.maharajagar.com , a także zostanie dołączony do artykułu, który zostanie
opublikowany przez organizatorów tej konferencji.
Mój manifest: Wszystko jest jajkiem.

Chociaż ogólnie przyjmuje się, że nowe paradygmaty w nauce, sztuce i religii często napotykają aktywny
opór ze strony ludzi, którzy trzymają się powszechnie akceptowanych poglądów i metod, to jednak zawsze
są to nowe spostrzeżenia i perspektywy wyrastające ze starego kanonu. .
Inspiracja do eseju „Wszystko jest jajkiem” przyszła mi do głowy po wizycie w muzeum Dali w Figueres w
czasie, gdy zastanawiałem się nad nową koncepcją, która mogłaby ponownie połączyć rozdrobnioną
dziedzinę ludzkiej wiedzy i umiejętności. I tam natknąłem się na jajko.
Jajko jest dominującym tematem w obrazach i rzeźbach Dali i spontanicznie zacząłem się zastanawiać;
dlaczego jajka można znaleźć wszędzie w pracach Dalego?
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Teatr-muzeum Dali w Figueres
Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że jajo jest nierozerwalnie związane z narodzinami nowego życia.
W bardziej prozaiczny sposób możemy też dostrzec w tej fascynacji jajkiem, manifestację jego
katalońskiego ducha. W Barcelonie i okolicach jajko jest spożywane wszędzie: jako przekąska w pubie, aż
po wyszukane danie w restauracjach gastronomicznych.

Jajko jest także symbolem biologicznych cykli, które przenikają całą rzeczywistość. Z tej perspektywy
proces cywilizacyjny człowieka można postrzegać jako łańcuch następujących po sobie cywilizacji, które
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podążają za biologicznym wzorem , przy czym każda cywilizacja charakteryzuje się różnymi fazami, które
można określić jako: dzieciństwo, młodość, dojrzałość i schyłek.

Doceniłem też „przepis” Dalego na piękno, który polegał na umieszczeniu ścisłych ograniczeń
geometrycznych u podstawy obrazu, a następnie puszczeniu w ruch jego kreatywności, mając pewność,
że efekt będzie estetycznie harmonijny.
Cyber-tancerka to jeden z przykładów moich prac wizualnych opartych na geometrii złotego podziału. Ta
liczba zafascynowała wszystkich artystów, a ja jestem pod tym względem konformistą: złote trójkąty i
związane z nimi obiekty przenikają moją pracę, nawet jeśli na to nie wygląda.
Ciąg Fibonacciego (a wraz z nim Złoty podział) można zobaczyć w całym naszym wszechświecie. Od
naszych nici DNA po ramiona galaktyki spiralnej, te liczby wydają się pojawiać wszędzie. Skala muzyczna
składa się z ośmiu nut, z których trzecia i piąta stanowią podstawę akordu podstawowego. W skali nutą
dominującą jest nuta piąta, która jest jednocześnie nutą ósmą ze wszystkich 13 nut składających się na
oktawę.
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Kosmologia cywilizacji: Opera.

The Planets, siedmioczęściowa suita orkiestrowa napisana przez brytyjskiego kompozytora Gustava Holsta
w latach 1914-1916, od premiery do dnia dzisiejszego cieszy się niesłabnącą popularnością, jest
wpływowa, szeroko wykonywana, często nagrywana i inspiruje wielu współczesnych kompozytorów.
Nieuniknionym było, że podczas poszukiwania własnych działań artystycznych natknę się na jego prace.
Tak jak ja, znalazł inspirację dla swojej pracy w systemie planetarnym iw Mahabharacie.
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, Neptuna, Charona, Ceres i Eres (pięć ostatnich musiało zostać odkrytych, gdy Holst skomponował
jego apartament). 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.
Okładka tego albumu zmienia styl większości tematów i tematów, które zostały rozwinięte przez Salvadora
Dali w niektórych z jego mniej znanych dzieł.
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Kosmologia cywilizacji to podzielona na dwanaście scen opera, uzupełniona prologiem i epilogiem,
ukazująca cykliczność ludzkiej cywilizacji, w której każdą fazę reprezentuje planeta. 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. Muzykę dopełnia
pewna narracja, na którą składają się dzieła znanych poetów, takich jak Keats, Byron i wielu innych…
Potem powstały ilustracje i cały zespół został osadzony w 90-minutowym wideo, które można również
oglądać na wystawie pokaz sztuki.
Angielską wersję można posłuchać na You Tube, klikając w ten link.
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Prace wizualne . Złożoność prostoty.

Słynny cytat Ramany Pemmaraju stwierdza: „Bycie prostym jest obecnie najbardziej skomplikowaną
rzeczą”. Aby wyrazić pewne myśli, które w innym przypadku wymagałyby raczej zawiłych wyjaśnień, spróbowałem
przedstawić je w sposób wizualny. Po uporządkowaniu płótna Kosmologia cywilizacji następuje
dwupanelowa instalacja zwana Perspektywą binarną. Przedstawione obrazy tworzą instalację z dwóch
płócien, które eksplorują binarną naturę rzeczywistości, kontrastując męską z kobiecą, wodę z ogniem,
pionową z poziomą, owalną z prostokątną, naturalną z sztuczną i wiele więcej...
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.

Tryptyk Da Vinci Trinity chce zbadać synergię między sztuką, nauką i religią.
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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 fundament 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.

Po trypsynie następuje seria pięciu obrazów inspirowanych „Ożywionym i nieożywionym”, 145stronicowym esejem Williama Jamesa Sidisa, opublikowanym w Bostonie przez The Gorham Press w 1925
roku.
Ożywione i Nieożywione bronią wszechświata jako nieskończonego, omawiając pozytywne i negatywne
tendencje. Jeśli chodzi o pochodzenie wszechświata, Sidis twierdził, że nie było jednego: życie
(wszechświat) zawsze istniało. Ewolucja napędzała zmiany, które ludzie dokumentują poprzez zapisy
historyczne i odkrycia 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.
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Rozmyślania cybernetyczne to zbiór ośmiu płócien, w których zastanawiam się nad ostatnimi zmianami w
technologii informacyjnej. Jak pokazano w tej serii płócien, 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.
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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.

Kolekcja Alchemia Chaosu to doświadczenie narodzin nowych spostrzeżeń. To część podróży, która rzuci
Ci wyzwanie, poruszy Cię i rozpali. Reprezentuje to, czego szukasz i przed czym uciekasz, wszystko w
jednym. To niekonwencjonalna rozmowa, ożywiona napięciem możliwości. Odnosi 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.
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Powieść: Maharajagar

Literacki aspekt tego projektu składa się z powieści Maharajagar. Ten tytuł jest własnym dziełem poprzez
połączenie części słów hinduskich; mahaan (wielki), hare (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 życiehistorie 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.
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Chociaż jest to fikcja, niemniej jednak istnieją trzy meta-tematy przeplatające się z opowieścią o
Maharajagar;
•
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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Uwagi końcowe :
W tej prezentacji próbowałem przedstawić wam spojrzenie z lotu ptaka na trwający projekt, który nazywa
się Kosmologia cywilizacji.
To multidyscyplinarny projekt, który łączy muzykę, sztuki wizualne, literaturę i naukę, skupiając je wokół
wizji, która została rozwinięta w manifeście „Wszystko jest jajkiem”. Manifest jest głównie skorygowaną
kontynuacją wizji Salvadora Dali przedstawionej w jego Mistycznym Manifeście, która była hybrydową
kombinacją fizyki jądrowej i doktryny katolickiej.

„Wszystko jest jajkiem” to esej, który opiera się na próbie zaoferowania jednoczącej metafizycznej ramy
dla fragmentarycznej wiedzy ludzkiej. Koncepcja opiera się na założeniu, że cykliczność wielu zjawisk
odzwierciedla biologiczne wzorce krążenia.
Łączenie sztuki, nauki i religii z metaforą narzuconego na nią jajka jest dziełem transformującym i głębokim
zaproszeniem do refleksji.
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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.
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Większość moich prac plastycznych znajduje się pomiędzy figuracją a abstrakcją, spójnością a
dezintegracją oraz formami organicznymi i technologicznymi. Ten styl płynie między impresjonistycznymi
wyobrażeniami, wzbogaconymi surrealistycznymi elementami, które ochrzciłem surpresjonizmem (nie
mylić z supresjonizmem , który jest polityką tłumienia czegoś). Obrazy łączą senne obrazy, tworząc
surrealistyczne, liminalne krajobrazy, 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. Muzyka pochodzi z sonoryzacji fal elektromagnetycznych
emitowanych przez główne ciała niebieskie, które tworzą nasz Układ Słoneczny. Te chaotyczne dźwięki
zostały następnie przetworzone przez synklavier w celu wytworzenia pewnych melodii, które mają sens
dla ludzkiego ucha. W tych kompozycjach każdy dźwięk ma wartość, a każde działanie jest częścią
uniwersalnej diapasonu, kolosalnej wibracji, która raczej wytwarza energię niż ją odbija.
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Literacki aspekt tego projektu artystycznego chce zilustrować wielokulturowy aspekt cywilizacji jako
fenomenu, umieszczając opowieść o Mahabharacie w bardziej współczesnym kontekście.

Ze względu na ograniczenia nałożone na długość tej prezentacji musiałem ograniczyć się do krótkiego
wyboru wymyślonych przeze mnie prac na marginesie tego projektu. Bardziej szczegółowy opis projektu
dostępny jest w katalogu zatytułowanym „Złożoność prostoty” i można go pobrać w formacie pdf ze strony
www.maharajagar.com
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