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Invoering 
"Simpel zijn is tegenwoordig het meest gecompliceerde wat er is." 
-Ramana Pemmaraju 

Het principe van eenvoud of spaarzaamheid - in grote lijnen is het 
idee dat eenvoudigere verklaringen van waarnemingen de 
voorkeur verdienen boven complexere - wordt gewoonlijk 
toegeschreven aan Willem van Occam, naar wie het traditioneel 
wordt aangeduid als het scheermes van Occam. Dit betekent niet 
dat er geen moeilijke kwesties meer overblijven. 

De complexiteitsbias is een reden waarom wij mensen neigen 
naar het compliceren van ons leven in plaats van de dingen simpel 
te houden. Wanneer we met te veel informatie worden 
geconfronteerd of als we ergens in verwarring over zijn, zullen we 
ons natuurlijk concentreren op de complexiteit van het probleem 
in plaats van op zoek te gaan naar een eenvoudige oplossing. 

Als cryptowiskundige onderzoek ik voortdurend de synergieën 
tussen kunst, wetenschap en religie. Onlangs heb ik een essay 
gepubliceerd met de titel "The All is an Egg" dat de nieuwste 
ontwikkeling op die gebieden beschrijft en aangeeft waar die 
velden samenkomen en waar ze zich splitsen. 

De inspiratie voor dit essay kwam bij me op na een bezoek aan 
het Dali-museum in Figueres, op een moment dat ik nadacht over 
een nieuw concept dat het gefragmenteerde veld van menselijke 
kennis en vaardigheden zou kunnen herenigen. En daar stuitte ik 
op het ei. 

Het verbinden van kunst, wetenschap en religie, met de metafoor 
van het ei dat erop wordt opgedrongen, is een transformerend 
werk en een diepgaande uitnodiging tot reflectie. Albert Einstein 
zei in dit verband: "Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden 
gemaakt, maar niet eenvoudiger". 
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Hoewel eenvoud en complexiteit niet met elkaar in strijd zijn, zijn 
ze wel degelijk tegenpolen in die zin dat ze twee polen van een 
continuüm zijn: hoe complexer iets lijkt, hoe minder eenvoudig 
het lijkt, en vice versa. 

 

Afgedrukte versie Kindle-versie 

Van daaruit ontstond een artistieke benadering, geïnspireerd 
door Frank Zappa's Project/Object-concept voor zijn werk in 
verschillende media. Elk van de getoonde projecten (in welk 
gebied dan ook) maakt deel uit van een groter object, dat wordt 
gedefinieerd als mystiek cyclisch synthetisme. Als zodanig is de 
kunsttentoonstelling veelzijdig in zijn poging om een nieuw 
perspectief op de aard en het belang van de menselijke 
beschaving naar voren te brengen. 

De kunst die in deze catalogus voorkomt, bestaat voornamelijk uit 
werken die behoren tot een multidisciplinair project, waarbij 
muziek, beeldende kunst, literatuur en wetenschap worden 
samengebracht rond een visie die is ontwikkeld in het manifest 

https://www.amazon.com/dp/B094R62N11
https://www.amazon.com/dp/B094R62N11
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"Het Alles is een Ei". . Het manifest is vooral een aangepaste 
voortzetting van een visie die Salvador Dali uiteenzette in zijn 
Mystieke Manifest, dat een hybride combinatie was van 
kernfysica en katholieke leer. 

De beeldende werken balanceren tussen figuratie en abstractie, 
coherentie en desintegratie, organische en technologische 
vormen. Ze combineren droomachtige beelden om 
surrealistische, liminale landschappen te creëren en proberen de 
affiniteit tussen de wetenschappelijke en de artistieke praktijk te 
onderzoeken. 

Het thema van de opera die deel uitmaakt van dit project draait 
om een vergelijking tussen de cyclische aard van de menselijke 
beschaving en die van ons zonnestelsel. 

Het literaire facet van dit kunstproject wil het multiculturele 
aspect van beschaving als fenomeen illustreren door het verhaal 
van Mahabharata in een meer hedendaagse context te plaatsen. 

De werken in de eerste 7 hoofdstukken behandelen thema's als 
perceptie, cyberspace en sociale entropie in een kosmologische 
context. Het tweede deel bevat zeer autobiografische werken die 
illustreren hoe mijn artistieke visie en de mensen die deze hebben 
beïnvloed, zijn ontstaan. 

Het laatste hoofdstuk van deze catalogus bevat een inleiding op 
een essay dat de evolutie beschrijft van onze perceptie van tijd 
door middel van kunst. 
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Een kosmologie van beschaving (1). 
 

 

Een kosmologie van beschaving. Gemengde technieken op 
canvas 100 x 80 cm door Shaharee Vyaas (2021 ) 

Het doel van dit schilderij is om de overeenkomsten te 
visualiseren die bestaan tussen de kosmische cycli en die van het 
beschavingsproces. Het is ook de hoes van een muziekalbum met 
een opera met dezelfde titel. Bij de beschrijving van dat album 
wordt dieper ingegaan op de gebruikte symboliek. 

Dit werk heeft niet de ambitie om overweldigend origineel te zijn, 
maar beperkt zich vaak tot het hergebruiken van bestaande 
ideeën en thema's in een coherente hedendaagse context. 

Dit kan worden geïllustreerd door het schilderij van dichtbij te 
bekijken. Het restylet veel van de thema's en onderwerpen die 
door Salvador Dali zijn ontwikkeld in enkele van zijn minder 
bekende creaties. 
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Het binaire perspectief (2) 
 

 

Binair 0. Gemengde technieken op canvas B 40 x 30 L 

    

Binair 1. Gemengde technieken op canvas B 30 x H 40 

De afgebeelde afbeeldingen vormen een installatie van twee 
doeken die de binaire aard van de werkelijkheid verkennen door 
mannelijk tegenover vrouwelijk te contrasteren, water tegenover 
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vuur, verticaal tegenover horizontaal, ovaal tegenover 
rechthoekig, natuurlijk tegenover kunstmatig en nog veel meer... 
Hoewel ik de ontwerp van deze installatie veel gedachten, voel ik 
een zekere onwil om die gedachten publiekelijk te delen. Het 
woord "binair" werd oorspronkelijk meestal gebruikt om te 
verwijzen naar Booleaanse wiskunde die de basis vormt voor alle 
computerprogramma's. Tegenwoordig wordt het woord op 
grotere schaal gebruikt om verschillende manieren van denken, 
gedragen en beschrijven van de werkelijkheid aan te duiden. 

Ik geef dit werk vrij als een open uitnodiging aan iedereen om er 
zijn eigen relatie mee te ontwikkelen en hoop dat het zal 
bijdragen aan het perspectief dat ze hebben op de realiteit. 
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De Da Vinci Drie-eenheid (3) 
 

   

Kunst Godsdienstwetenschap 

Leonardo's werk overbrugde de kloof tussen 
onwetenschappelijke middeleeuwse methoden en onze eigen 
moderne benadering. Het scala aan onderwerpen dat onder zijn 
onderzoek viel, is uitgebreid: onder andere anatomie, zoölogie, 
botanie, geologie, optica, aerodynamica en hydrodynamica. 

Omdat zijn nieuwsgierigheid hem in steeds wildere richtingen 
voerde, gebruikte Leonardo altijd deze methode van 
wetenschappelijk onderzoek: nauwkeurige observatie, herhaald 
testen van de observatie, nauwkeurige weergave van het 
onderwerp of fenomeen met korte verklarende aantekeningen. 
Het resultaat was een bundel opmerkelijke aantekeningen over 
uiteenlopende onderwerpen, van de aard van de zon, de maan en 
de sterren tot de vorming van fossielen en, misschien wel het 
meest in het bijzonder, de mysteries van het vliegen. 

Leonardo wordt gezien als een van de grootste schilders in de 
kunstgeschiedenis en wordt vaak beschouwd als de grondlegger 
van de Hoge Renaissance. Ondanks het feit dat hij veel verloren 
werken heeft en minder dan 25 toegeschreven grote werken - 
waaronder talloze onvoltooide werken - creëerde hij enkele van 
de meest invloedrijke schilderijen in de westerse kunst. 
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Een van de kwaliteiten die het werk van Leonardo uniek maken, 
zijn zijn innovatieve technieken voor het aanbrengen van de verf; 
zijn gedetailleerde kennis van anatomie, licht, plantkunde en 
geologie; zijn interesse in fysionomie en de manier waarop 
mensen emoties registreren in uitdrukking en gebaar; zijn 
innovatieve gebruik van de menselijke vorm in figuratieve 
compositie; en zijn gebruik van subtiele toongradaties. Al deze 
kwaliteiten komen samen in zijn beroemdste geschilderde 
werken, de Mona Lisa, het Laatste Avondmaal en de Maagd der 
Rotsen 

Leonardo had gedegen kennis van religieuze symboliek en 
hedendaagse katholieke leer, die hij combineerde met een 
humanistische benadering van de onderwerpen van zijn kunst. 

Niettemin stelde Leonardo veel meer vertrouwen in op ervaring 
gebaseerde kennis dan in religieuze doctrine. Dit citaat van hem 
zegt het allemaal: 

“Het lijkt mij dat alle studies ijdel en vol fouten zijn, tenzij ze 
gebaseerd zijn op ervaring en experimenteel getest kunnen 
worden, met andere woorden, ze kunnen aan onze zintuigen 
worden aangetoond. Want als we twijfelen aan wat onze 
zintuigen waarnemen, hoeveel twijfelachtiger zouden we dan 
moeten zijn over dingen die onze zintuigen niet kunnen 
waarnemen, zoals de aard van God en de ziel en andere dergelijke 
dingen waarover eindeloze discussies en controverses bestaan." 

Dit geeft voor mij nog meer overtuigend aan dat Leonardo, 
hoewel hij waarschijnlijk in God geloofde, afstand nam van religie 
en in gebreke bleef bij realistische, op ervaring gebaseerde 
benaderingen van zijn geloof. In zekere zin leek Leonardo veel op 
een deïst. Hij geloofde niet in wonderen. Hij geloofde wel in God, 
maar in een god die zich onthoudt van inmenging in het 
universum. Deze kijk op God leek sterk op die van de eerste 
stichters van de Amerikaanse Republiek. 
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De tryptiek 

Hoewel Leonardo Da Vinci geen formele academische opleiding 
had genoten, beschouwen veel historici en geleerden hem als het 
belangrijkste voorbeeld van de "Universal Genius" of 
"Renaissance Man", een persoon met een "onuitblusbare 
nieuwsgierigheid" en een "koortsachtig inventieve 
verbeeldingskracht". Hij wordt algemeen beschouwd als een van 
de meest diverse getalenteerde individuen die ooit hebben 
geleefd. Hij studeerde techniek, beeldhouwen, schilderen, 
architectuur, wetenschap, muziek, literatuur, anatomie, geologie, 
astronomie, plantkunde, schrijven, wiskunde, geschiedenis en 
cartografie. 

Hoewel het religieuze aspect van Leonardo's mentale universum 
het centrale stuk van deze installatie vormt, is het ongetwijfeld 
dat de meeste van zijn overtuigingen werden gedragen door de 
vleugels van zijn artistieke en wetenschappelijke alter ego's. Zo 
wordt het onzeker ogende middenstuk links geflankeerd door een 
afbeelding die zijn artistieke drive verbeeldt en rechts het kritisch-
wetenschappelijke facet van zijn persoonlijkheid. 

Voor de uitvoering van deze tryptiek heb ik gekozen voor de 
veelhoekige stijl. Dit komt gedeeltelijk voort uit het feit dat 
Leonardo het klassieke voorbeeld was van een universele 
polymath en mijn eigen cryptomathische neiging om specifieke 
problemen op te lossen of als basis van mijn artistieke 
benadering. Het is altijd mijn overtuiging geweest dat de stijl die 
wordt gebruikt om een kunstwerk te maken, moet worden 
bepaald door het onderwerp en niet andersom. Te veel 
kunstenaars worden gevangen gehouden door een stijl die zij 
beschouwen als hun persoonlijk handelsmerk, waardoor het voor 
hen moeilijk is om het veld van hun primaire artistieke inspiratie 
te verlaten. 
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Veelhoekkunst, ook wel low poly-kunst genoemd, is een van de 
meest iconische kunststijlen in onze moderne tijd. Met zijn 
minimalistische benadering geeft low poly art de voorkeur aan 
eenvoudige kleuren en geometrische vormen boven fijne details 
en levensecht realisme. Ik geloof dat Leonardo het leuk zou 
hebben gevonden. 
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Het levende en het levenloze in de kunst (5). 
Invoering 
Ik vond inspiratie voor deze serie schilderijen in "The Animate and 
Inanimate", een essay van William James Sidis, (BOSTON, 
RICHARD G. BADGER, THE GORHAM PRESS, 1925, 145 p.). Sidis 
was een wonderkind dat in de eerste helft van de 20e eeuw leefde 
, en sommigen beweren dat hij het hoogste IQ ooit had, hoewel 
er geen gegevens bekend zijn die deze bewering staven. Op 16-
jarige leeftijd studeerde hij af aan Harvard en op 17-jarige leeftijd 
doceerde hij wiskunde. Hij was echter een complete mislukking 
als leraar. De studenten maakten hem belachelijk vanwege zijn 
jonge leeftijd en zijn vroegrijpe geest die niet het geduld en de 
didactische vaardigheden kon opbrengen die nodig waren om zijn 
kennis over te dragen aan degenen wier denkprocessen niet zo 
snel waren om zijn inzichten in geavanceerde wiskunde te 
begrijpen. 

Vervolgens waagde hij zich op het pad van het socialistisch 
activisme en was daar ook een complete mislukking die slechts 
aan een gevangenisstraf van 15 maanden ontsnapte omdat zijn 
ouders een deal hadden gesloten met de officier van justitie om 
hem in plaats daarvan naar een psychiatrische kliniek te sturen. 
Het was in die tijd dat zijn gedachten over de consequenties van 
zijn wiskundige analyse van de tweede wet van de 
thermodynamica samenvloeiden tot de hypothese die hij 
beschreef in zijn boek The Animate and the Inanimate. Het boek 
bleef grotendeels onopgemerkt tot een exemplaar ervan in 1979 
weer opdook van een zolder. Men kan alleen maar aannemen dat 
hij zijn tijd te ver vooruit was en dat de meeste ideeën die hij 
ontwikkelde te vreemd klonken in hun hedendaagse context. 
Hoewel sommige van zijn gedachten nog wat ver weg klinken, 
werden het serieuze werkhypothesen voor kwantumfysici en 
kosmologen van de 21e eeuw. 
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De tweede wet van de thermodynamica (in de hier 
gepresenteerde vereenvoudigde vorm) zegt dat het niet uitmaakt 
welk proces er binnen een systeem plaatsvindt, de entropie moet 
toenemen of hetzelfde blijven binnen de limiet van een 
omkeerbaar proces. Deze tweede wet van de thermodynamica 
bracht het idee naar voren van een energieniveau van niet-
beschikbare energie (of entropie) dat voortdurend toeneemt. 

Sidis' gedachten waren gebaseerd op het idee van de 
omkeerbaarheid van alles in de tijd; dat wil zeggen dat elk type 
proces zijn tijdbeeld heeft, een overeenkomstig proces dat 
precies het omgekeerde is ten opzichte van de tijd. Hij 
redeneerde dat aangezien dit alle andere natuurkundige wetten 
verklaart, het ook de tweede wet van de thermodynamica zou 
moeten verklaren. 

Met betrekking tot het universum vertegenwoordigt zijn theorie 
het idee van wat bekend staat als cyclische verandering. Hij 
suggereert dat het leven werkt door een omkering van de tweede 
wet van de thermodynamica; en dat alle levende organismen het 
resultaat zijn van dit fenomeen. Zonder entropie - die de tweede 
wet van de thermodynamica verankert - konden we geen vorig 
moment van het volgende onderscheiden, en dus leek het erop 
dat er zonder entropie geen tijd zou zijn. Iets anders voorstellen - 
het dictaat van onomkeerbaarheid in twijfel trekken - zou niets 
minder zijn dan de wetten van de natuurkunde teniet doen. 

'Tijd is de substantie waaruit ik ben gemaakt', schreef Borges in 
zijn verfijnde weerlegging van de tijd een tijdperk voordat wij 
door de tijd onderbouwde wezens de duizelingwekkende lagen 
van wetenschappelijke feiten onder zijn poëtische waarheid 
ontdekten - onze hele ervaring van het zelfzijn is geworteld in de 
neuropsychologie van tijd en de brug naar andere zelven die we 
empathie noemen, is een soort interne klok. 
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De hypothese van Sidis was een onderzoek naar de oorsprong en 
de aard van het leven, anticipeerde op Fermi's paradox, 
inspireerde Buckminster Fuller en verkende zwarte gaten 
veertien jaar vóór het eerste grote werk over deze kosmische 
realiteit die Einstein zelf had getheoretiseerd maar uiteindelijk 
had afgedaan als een heerlijk speeltje. van wiskunde. 

De kern van zijn theorie over de oorsprong van het leven is het 
idee dat "er geen oorsprong was, maar alleen een constante 
ontwikkeling en verandering in vorm." De richting van 
verandering noemen we tijd. 

Voortbouwend op het revolutionaire werk van Emmy Noether 
over symmetrie, dat enkele jaren eerder eeuwen natuurkunde op 
zijn grondvesten had doen schudden, overwoog Sidis het 
onmiskenbare verschil tussen de transformatie van energie van 
positief naar negatief - van leven naar niet-leven - en de 
transformatie ervan in de tegenovergestelde richting. onmogelijk 
geacht door de wetten van de fysica: 

Men zou kunnen veronderstellen dat dit verschil tussen de ene 
soort transformatie en de inverse ervan wijst op een 
onomkeerbare wet; en... als we de tweede wet van de 
thermodynamica opgeven, moeten we die vervangen door de 
bewering dat alle natuurkundige wetten omkeerbaar zijn. 
Vandaar dat het lijkt alsof we op een inconsistentie zijn beland. 
Maar als we de vraag onderzoeken, zullen we zien dat de ene 
vorm van transformatie niet het eigenlijke omgekeerde is van de 
andere, maar dat elk proces symmetrisch is in de tijd, en eigenlijk 
het omgekeerde is van zichzelf. 

Sidis stelde een model van het universum voor dat lijkt op "een 
soort driedimensionaal dambord", gemaakt van zwarte en witte 
"bakstenen" - verschillende gebieden van positieve en negatieve 
energie, waarin de positieve, lichtgevende delen de witte stenen 
vormen en de negatieve, lichtabsorberende delen het zwart. In 
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zo'n universum, waar we van nature in de positieve 
energiegebieden vallen omdat we leven, zouden we alleen de 
witte baksteen zien waarin we ons bevinden. De omringende 
zwarte bakstenen zouden niet alleen onzichtbaar blijven - want 
ze absorberen het licht dat de zicht-gevoel van bewustzijn - maar 
zou ook het licht absorberen van eventuele witte stenen 
daarachter, waardoor ze ook onzichtbaar worden vanuit het 
gezichtspunt van onze steen. En dus, terwijl energie constant in 
alle richtingen stroomt - de gerichte stroom die we tijd noemen - 
kunnen we het alleen zien verdwijnen in onze naburige zwarte 
baksteen. Een georganiseerde geest moet de tijd opvatten als 
stromend naar die richting waarin meer reserve-energie is (zo 
noemde Sidis entropie) in dat deel van het universum. Dit kan 
ofwel een richting in de tijd zijn, ofwel datgene wat in onze 
gedachten vooruit of achteruit is; maar als we ons verleden en 
toekomst voorstellen met deze mentale definitie, volgt de 
tweede wet van de thermodynamica als een noodzakelijke 
mentale wet. 

Dit is waar New Age demagogen, met hun kenmerkende 
combinatie van oppervlakkig begrip van de feitelijke wetenschap 
en onbezonnen bereidheid om selectieve stukjes te kapen als 
bevestiging van hun ideeën, voet aan de grond kunnen krijgen. 
Maar nee - Sidis is heel duidelijk in het voorkomen van de 
fundamentele verduistering door de ervaring van tijd te 
beschrijven als een sinusgolf van beschikbare energie, verticaal 
golvend tussen positief en negatief, terwijl hij horizontaal 
beweegt langs de pijl van de tijd van verleden naar toekomst - 
maar constant bewegend up-down fluctuatie. Stel je een 
mythische zeeslang voor die in een bepaalde richting zwemt te 
midden van een grenzeloze oceaan, zijn glinsterende lichaam 
buigt boven het oppervlak (laten we dit het gebied van positieve 
energie noemen), en dan naar beneden (negatieve energie). 
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Een geest die vastzit aan een willekeurig punt van de sinus zou 
omhoog kijken naar de top van de golf en die herinnering 
oproepen en naar beneden kijken naar het dal en die tijd noemen. 
Vandaar dat... de tweede wet van de thermodynamica moet 
worden geïnterpreteerd als een mentale wet, als de wet die 
bepaalt in welke richting een bepaalde geest de tijd als stromend 
zal beschouwen. En toch is tijd zelf geen mentaal fenomeen, maar 
alleen de schijn van flow. Er is niet meer stroom in de tijd dan in 
de ruimte, en beide richtingen in de tijd kunnen verleden en de 
andere toekomst worden genoemd, zonder enig verschil in de 
eigenschappen van het universum. Maar het werkelijke bestaan 
van tijdsintervallen moeten we aannemen als zijnde een fysieke 
realiteit, en noodzakelijk voor de verklaring van fysieke 
verschijnselen. 
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Hoe dit in mijn kunst werkte 
Sidis ontwikkelde 100 jaar geleden een hypothese die 
samenhangt met het object van mystieke cyclische synthese die 
al mijn projecten op welk gebied dan ook inspireert. Toen ik mijn 
manifest "The All is an Egg" schreef, had ik geen kennis van de 
overpeinzingen van Sidis. Ik wou dat ik had; het zou me talloze 
dagen hebben bespaard om de wereld weer samen te puzzelen. 
Om nog maar te zwijgen van het feit dat The Animate en the 
Inanimate gebieden betreden die ik niet eens in overweging had 
genomen, maar die altijd cruciale vergissingen zijn. Ik heb het al 
eerder genoemd; we ontdekken heel vaak dat onze trotse 
inspiraties slechts bijgewerkte geschiedenis zijn. 

Aan de andere kant, hoewel het licht van Sidis helder scheen 
tijdens zijn jeugd en adolescentie, koos hij er al snel voor om weg 
te verdwijnen van het openbare forum en in plaats daarvan de 
voorkeur te geven aan ondergeschikte banen om de kost te 
verdienen. Onmiddellijk na zijn dood in 1944 op 46-jarige leeftijd 
verscheen er een gevoelloos overlijdensbericht in The New York 
Times, waarin stond dat hij in zijn kamer was gevonden "in een 
pension in Brookline, blijkbaar berooid". Ongenoemd was het 
boek waarin hij ver voorbij de horizon van de waarheid van het 
tijdperk tuurde, een eeuw natuurkunde voorspelde en onze 
millennia-diepe zekerheden over leven en dood ontankerde. 

Hoewel de hypothese van Sidis een degelijke wiskundige basis 
heeft, valt ze buiten de teleologie van de wetenschappelijke 
praktijk, aangezien de huidige stand van onze technologie ons 
niet toelaat om zijn hypothese empirisch te testen door middel 
van experimenten. 

De Animate en de Inanimate pleiten voor het universum als 
oneindig - hij bespreekt positieve en negatieve tendensen. Met 
betrekking tot de oorsprong van het universum beweerde hij dat 
er niet één was - leven (het universum) heeft altijd bestaan. 
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Evolutie heeft de veranderingen veroorzaakt die mensen 
documenteren door middel van historische verslagen en 
wetenschappelijke ontdekkingen. Sterren leven - " astrobiologie" 
- en over tijdperken voltooien ze een proces van omkering van de 
tweede wet van de thermodynamica. Een ander geloof was dat 
asteroïden waarschijnlijk microbiologisch leven naar de aarde 
brachten. 

Dit zijn allemaal thema's die zeer interessante visies op de 
werkelijkheid bieden en terugkerende onderwerpen zijn in de 
grote verscheidenheid van mijn creatieve werk. 

De stijl die ik gebruik in de meeste van mijn andere beeldende 
werken wordt meestal bepaald door het onderwerp en de 
boodschap die ik wil overbrengen. Voor dit project heb ik 
besloten om vast te houden aan de impasto-techniek met sterke 
krullende penseellijnen, met geel en blauw als overheersend 
kleurenpalet. Hoewel de techniek een grote mate van turbulentie 
suggereert, creëren de kleuren een kalmerende gloed. Het is een 
stijl die Vincent van Gogh gebruikte voor zijn schilderij 
Sterrennacht, en dat leek mij passend bij het onderwerp in deze 
serie. 
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Evolutie: ingang of uitgang? 

 
Evolutie: ingang of uitgang? Gemengde technieken op canvas 30 x 40' door 
Shaharee Vyaas (18 nov. 2021) 

Dit schilderij toont een octopod die voor de poorten van de 
evolutie zweeft, bewaakt door een kwaadaardige shoggoth . 
Een wetenschappelijk artikel beweert dat octopoden eigenlijk 
buitenaardse wezens zijn die door bevroren meteoren naar de 
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aarde zijn gebracht. Waarom de octopus in het bijzonder? "Zijn 
grote hersenen en geavanceerd zenuwstelsel, camera-achtige 
ogen, flexibele lichamen, onmiddellijke camouflage via het 
vermogen om van kleur en vorm te wisselen, zijn slechts enkele 
van de opvallende kenmerken die plotseling opduiken op het 
evolutionaire toneel." Deze terrestrische evolutie vond plaats 
dankzij "gecryopreserveerde inktvis en/of octopus-eieren" die 
"enkele honderden miljoenen jaren geleden" in de oceaan 
stortten op kometen. 
Boven de poort zweeft een shoggoth . Iedereen die bekend is met 
het Lovecraft-universum, weet dat de shoggoths een creatie 
waren van de ouderen om hen als slaven te dienen. In zo'n 
samenleving waren de Ouderen vrij om hun interesses in kunst, 
wetenschap en architectuur na te streven. De voor de hand 
liggende donkere kant van zo'n samenleving is echter dat men vrij 
is om zijn belangen te behartigen, er een groep entiteiten 
aanwezig moet zijn om de noodzakelijke taken en arbeid uit te 
voeren om de samenleving draaiende te houden; dit werk werd 
uitgevoerd door de Shoggoths. 
Hoewel de slavernij van de Shoggoths de beschaving van de 
Oudere liet bloeien, was het ook hun ondergang. Het lijkt erop dat 
toen de Shoggoths het vermogen verwierven om zich door 
kernsplijting voort te planten, dit gepaard ging met een 
"gevaarlijke mate van toevallige intelligentie", die problemen 
veroorzaakte voor de Ouderen. Een shoggoth kan zichzelf om het 
even welke organen of vormen vormen die hij op dat moment 
nodig acht ; in zijn gebruikelijke staat neigt het echter naar een 
kolkende overvloed aan ogen, monden en pseudopodia. Het zou 
kunnen worden beschouwd als het summum van evolutionaire 
vooruitgang naar onze huidige maatstaven. 
Als zodanig blijft het onduidelijk of het octopod-stadium het begin 
of het einde markeert van ons evolutionaire traject. Of allebei. 
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Wat omhoog gaat, gaat omlaag.  
Sidis besteedde weinig tijd aan het bestaan van een neutrale staat 
in zijn hypothese. Hoewel ik het met Sidis eens ben dat de 
neutrale toestand een tamelijk kortstondig fenomeen is, is het 
toch een verschijnsel waarmee de meeste mensen vertrouwd 
zijn: het wordt de dood genoemd, het moment waarop een 
levend organisme stopt met functioneren, kort voordat het 
begint te vergaan. Dood en onbeweeglijkheid markeren de grens 
tussen het positieve en het negatieve universum, in dit schilderij 
verbeeld door de bergkam op de voorgrond. 
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Hier zijn draken. 
… in het Latijn: hic sunt dracones was een uitdrukking die 
gevaarlijke of onontdekte gebieden op een middeleeuwse kaart 
markeerde. Dit schilderij suggereert dat sommige van onze 
drones voor verkenning van de ruimte enkele echte kunnen 
tegenkomen. Maar die gedachten kunnen zorgen baren voor 
mensen die over een paar eeuwen leven. 

Tot nu toe dachten we dat alle intelligente buitenaardse 
levensvormen op koolstof gebaseerde organismen zouden 
moeten zijn die onder vergelijkbare ecologische omstandigheden 
zijn geëvolueerd. Dit was bekrompen denken, aangezien de 
menselijke beschaving vooruitgang boekt in de richting van het 
creëren van een op silicium gebaseerde intelligentie. 

In navolging van de hypothese van Sidis over het bestaan van 
intelligent leven in een ster, veronderstelden astrologen dat 
dergelijke intelligentie zou kunnen bestaan. In plaats van te 
vertrouwen op pure nucleaire interacties om de rol van DNA te 
spelen, stellen wetenschappers kosmische snaren en 
magnetische monopolen voor. Kosmische snaren zijn 
hypothetische spleten die zich mogelijk hebben gevormd toen het 
vroege universum een faseovergang onderging tijdens het 
ontstaan van materie. Magnetische monopolen zijn deeltjes die 
slechts één magnetische pool hebben (noord of zuid) in plaats van 
alle bekende magnetische deeltjes die beide hebben. Hoewel er 
geen bewijs is dat een van deze bestaat, suggereert theoretisch 
werk dat ze dat wel zouden kunnen doen. 

Het is allemaal erg speculatief en meestal niet te bewijzen. 
Wetenschappers stellen echter voor dat als dergelijk leven in de 
kern van een ster ontstaat, het een deel van de energie van de 
kern zou moeten verbruiken om te overleven. Als gevolg hiervan 
zou hun ster sneller kunnen afkoelen dan voorspeld door stellaire 
modellen. Daarna zouden ze nog een ster nodig hebben. 
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De yin yang perceptie 
Wanneer we gebeurtenissen kunnen zien in het perspectief van 
Yin en Yang, kunnen we beginnen te begrijpen hoe de toekomst 
(Yang) geworteld is in het verleden (Yin) en enig inzicht krijgen in 
hoe het heden uit de toekomst zal komen. Op deze manier geeft 
het begrijpen van de verbanden tussen het verleden, het heden 
en de toekomst ons een beeld dat zowel groter als dynamischer 
is. Het geeft ons ook het inzicht dat we nodig hebben om op elk 
niveau een gezonder en completer leven te leiden. 

Leren om dingen waar te nemen vanuit het Yin-Yang-standpunt, 
vanuit het perspectief van zowel tijd als ruimte, biedt ons een 
manier om de ware aard van de realiteit van dingen te zien. 
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Het vlinder effect 

 

Er is een iconische scène in "Jurassic Park" waar Jeff Goldblum de 
chaostheorie uitlegt. "Het gaat gewoon over onvoorspelbaarheid 
in complexe systemen", zegt hij. “De afkorting is 'het 
vlindereffect'. ' Een vlinder kan met zijn vleugels wapperen in 
Peking, en in Central Park krijg je regen in plaats van zonneschijn.” 

In de wereld van de beeldende kunst betekent vlindereffect de 
singulariteit waarbij een minieme ingesloten verandering in een 
complex systeem elders grote effecten kan hebben en het is een 
term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe de toekomstige 
toestand van een complex systeem enorm kan veranderen op 
basis van kleine veranderingen in het origineel. staat. 
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Kunstenaar Tasha Wahl startte in 2013 een microfilantropische 
beweging die het populaire concept van Mahatma Gandhi, "Be 
the change you want to see in the world" combineerde met 
Edward Lorenz's "Butterfly Effect"-theorie dat zelfs het zachtste 
gefladder van een vleugel de moleculen kan beïnvloeden. 
eromheen, waardoor een kettingreactie ontstaat die grote 
veranderingen teweegbrengt. 

Het korte verhaal A Sound of Thunder uit 1952 van Ray Bradbury 
onderzoekt het concept van hoe de dood van een vlinder in het 
verleden drastische veranderingen in de toekomst zou kunnen 
hebben, is een weergave van het vlindereffect en is gebruikt als 
voorbeeld van hoe te overwegen chaostheorie en de fysica van 
tijdreizen. De invloed van het concept is terug te zien in de films 
The Terminator , Back to the Future , X-Men: Days of Future Past 
en Cloud Atlas , evenals een aflevering van de televisieserie The 
Simpsons . 

Vlinder als symbool kan ook overgang, feest en lichtheid 
vertegenwoordigen. Vlinder is de kracht van lucht, het vermogen 
om op een briesje te drijven. 

Kunst overleeft door zijn effect op anderen. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Sound_of_Thunder
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Terminator
https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/X-Men:_Days_of_Future_Past
https://en.wikipedia.org/wiki/X-Men:_Days_of_Future_Past
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Treehouse_of_Horror_V#Time_and_Punishment
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons
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Cybernetische overpeinzingen (8) 
Dit is een verzameling waarin ik reflecteer over recente evoluties 
in de informatietechnologie. 

Verwachtingen 

 

Dit canvas (B 30′ x H 40′) is de eerste installatie in mijn collectie 
Cybernetic Musings. 

Zoals te zien is in andere canvassen in deze serie, heb ik 
gemengde gevoelens over recente ontwikkelingen in de nieuwe 



33 
 

informatietechnologie en de zich ontwikkelende cyberspace die 
schommelen tussen optimisme en pessimisme. 

De dominante emotie is er echter een van verwachting, 
getemperd door een aangeboren kennis van de menselijke 
natuur. De Chinezen vonden het buskruit, het kompas en de 
drukpers uit. Het lijdt geen twijfel dat het instrumenten zijn 
geweest die de menselijke beschaving naar een hoger niveau 
hebben getild, maar ook instrumenten zijn geweest om te doden, 
te veroveren en te indoctrineren. 

Millennials zijn geboren in een samenleving die zich al in een 
versnellend digitaliseringsproces bevond dat zelfs de meest 
afgelegen delen van de wereld bereikt. Zij zijn ook de generatie 
met de grootste hoop en het diepste wantrouwen in de nieuwe 
informatietechnologie. Ze hebben gemengde verwachtingen die 
zweven tussen een onderling verbonden wereld waar mens en 
machine werken ten behoeve van iedereen en een 
matrixdystopie. 
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De geboorte van de cyberspace. 
 

 

De term cyberspace werd voor het eerst gebruikt door de 
Amerikaans-Canadese auteur William Gibson in 1982 in een 
verhaal gepubliceerd in het tijdschrift Omni en vervolgens in zijn 
boek Neuromancer. In deze sciencefictionroman beschreef 
Gibson cyberspace als de creatie van een computernetwerk in 
een wereld vol kunstmatig intelligente wezens. 

De echte cyberspace is een wereldwijd domein binnen de 
informatieomgeving dat bestaat uit het onderling afhankelijke 
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netwerk van informatiesysteeminfrastructuren, waaronder 
internet, telecommunicatienetwerken, computersystemen en 
ingebedde processors en controllers. Het doel van cyberspace is 
het creëren, opslaan, uitwisselen, delen, wijzigen, extraheren, 
gebruiken en verwijderen van informatie. 

De geboorte van de cyberspace leidde ook tot een aantal 
specifieke uitdagingen voor leiderschap, vooral met betrekking 
tot zingeving, betekenisgeving, besluitvorming, beëindiging en 
leren. Het lijdt geen twijfel dat de geboorte van de cyberspace 
ertoe heeft geleid dat veel bedrijven failliet zijn gegaan. Net als 
de uitvinding van de drukpers, hebben sommige bedrijven 
hierdoor kunnen floreren en andere niet. 

Een van de belangrijkste manieren waarop websites en internet 
bedrijven hebben beïnvloed, is online winkelen. Aan de ene kant 
heeft het kleine bedrijven geholpen om te concurreren met meer 
prominente bedrijven, omdat ze websites kunnen gebruiken om 
verkeer naar hun site te leiden en hun producten te verkopen. 
Aan de andere kant heeft het grote warenhuizen het moeilijk 
gemaakt omdat klanten gemakkelijk producten online kunnen 
bestellen in plaats van ze te gaan kopen. 

Door de opkomst van cyberspace zijn veel bedrijven failliet 
gegaan. Christopher Mims betoogt in zijn nieuwste boek " 
Arriving Today: From Factory to Front Door - Why Everything Has 
Changed About How And What We Buy" dat het internet meer 
banen heeft gedood dan de industriële revolutie. 

 

Hoewel cyberspace centraal is komen te staan in alle vitale 
processen in de wereldeconomie en het sociale leven van 
mensen, brengt het ook een grote verscheidenheid aan risico's 
met zich mee. Het is niet eenvoudig om deze risico's in kaart te 
brengen: sommige leiden tot schade in cyberspace zelf, terwijl 
andere ook leiden tot schade in de offline wereld. De ergste 
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cybergebeurtenissen kunnen nu leiden tot lichamelijk letsel of 
doden, politieke crises en economische verliezen van meerdere 
miljarden dollars. Aangezien digitale netwerken op complexe, 
dynamische en ondoorzichtige manieren met de fysieke wereld 
zijn verbonden, vrezen veel waarnemers voor nieuwe vormen van 
kwetsbaarheid die niemand begrijpt. 
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De kip van de filosoof. 

 

Op zoek naar het ei van een hedendaagse filosoof, begon ik me af 
te vragen of een van die vorige eieren niet de kip van een filosoof 
had uitgebroed. Dat zou mijn taak een stuk gemakkelijker maken 
dan het moeizame proces te moeten doorlopen om uit het niets 
een filosoof-ei te produceren (en wat voor andere stoffen dan 
ook). 

Het ei van de filosoof is een felbegeerde item en is gemaakt door 
de alchemistische methode die bekend staat als The Magnum 
Opus of The Great Work. Vaak uitgedrukt als een reeks 
kleurveranderingen of chemische processen, zijn de instructies 
voor het maken van het ei van de filosoof gevarieerd. Wanneer 
het werk in kleuren wordt uitgedrukt, kan het door fasen van 
nigredo , albedo, citrinitas en rubedo gaan . Uitgedrukt als een 
reeks chemische processen omvat het vaak zeven of twaalf stadia 
die eindigen in vermenigvuldiging en projectie. Het ei van de 
filosoof was het centrale symbool van de mystieke terminologie 
van de alchemie en symboliseerde perfectie op zijn best, 
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verlichting en hemelse gelukzaligheid. De oude alchemisten 
geloofden dat het onedele metalen zoals kwik in goud kon 
veranderen. Het wordt ook wel het levenselixer genoemd , nuttig 
voor verjonging en voor het bereiken van onsterfelijkheid. 

 

Alchemist in zijn laboratorium door Thomas Wijck (ca 1650), Staatliches 
Museaum Schwerin, Duitsland. 

Ik ben niet op zoek naar rijkdom of eeuwige jeugd, maar zou het 
graag willen gebruiken om een concept te creëren dat een 
verenigend kader kan bieden voor onze gefragmenteerde 
vaardigheden en kennis. 

Dat is natuurlijk wanneer de kip van de filosoof niet hetzelfde lot 
onderging als de legendarische gans die gouden eieren stampte . 
Daarom heb ik een ontwerp gemaakt van hoe ik geloof dat de kip 
van een filosoof eruit zou moeten zien en ik hoop het te vinden 
voordat een nieuwsgierige wetenschapper hem opensnijdt. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elixir_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goose_that_Laid_the_Golden_Eggs
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Grote kerstman 

 

De kerstman is een legendarisch personage, afkomstig uit de 
westerse cultuur, van wie wordt gezegd dat hij kinderen op 
kerstavond geschenken brengt in de vorm van speelgoed en 
snoep of kolen of niets, afhankelijk van of ze "stout of aardig" zijn. 
Hij zou dit doen met behulp van kerstelfjes, die het speelgoed 
maken in zijn werkplaats, waarvan vaak wordt gezegd dat ze op 
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de Noordpool zijn, en vliegende rendieren die zijn slee door de 
lucht trekken. Maar wie is Grote Kerstman? 

De naam Big Santa is geïnspireerd op Big Brother uit de roman 
Nineteen Eighty-Four van George Orwell, waar de mensen 
continu in de gaten worden gehouden door zowel live camera's 
als microfoons. De meeste mensen verafschuwen een dergelijke 
inbreuk op de privacy terecht, maar hoeveel kunnen de oproep 
van de grote kerstman, die gratis internetdiensten aanbiedt, 
weerstaan? Facebook, Twitter, Instagram en vele anderen bieden 
allemaal gratis toegang tot hun platforms en mensen stromen 
massaal naar hen toe. 

Weinig gebruikers van die gratis platforms denken eraan dat 
gratis diensten ook een prijs hebben: in plaats van een consument 
te zijn, worden ze het product. Zoals het gezegde luidt: er zijn 
geen gratis lunches in het leven. Er is altijd wel iemand die ervoor 
betaalt. In het geval van de gratis internetplatforms zijn de echte 
klanten de marketeers, politieke partijen en adverteerders. Ze 
betalen de rekening in ruil voor informatie over andermans 
privégegevens. En sommige gebruikers van die "gratis" platforms 
zijn erg gul met die informatie, waarbij sommigen letterlijk hun 
hele leven op die internetfora gooien. Als er genoeg mensen zijn 
die dit doen, worden die platforms een echte goudmijn voor 
zakelijke activiteiten. Vraag Mark Zuckerberg: hij werd miljardair 
door informatie te verkopen die hij verzamelde met zijn 'gratis' 
Facebook. 

Door gebruikers ervan te overtuigen waardevolle informatie over 
zichzelf weg te geven in ruil voor gratis diensten, kunnen 
bedrijven vrijwel gratis grote hoeveelheden gegevens 
verzamelen. In zijn boek Wie is de eigenaar van de toekomst? 
(2013) Jaron Lanier noemt die bedrijven "Siren Servers", 
verwijzend naar de Sirens of Ulysses. In plaats van iedereen te 
betalen voor hun bijdrage aan de datapool, concentreren de Siren 
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Servers de rijkdom in de handen van de weinigen die de 
datacenters beheren. 

 

Bovendien hebben platforms als Twitter en Facebook hun 
gebruikers grover, minder empathisch, meer tribaal gemaakt. 
Lanier maakt zich zorgen dat de afhankelijkheid van sociale-
mediaplatforms het vermogen van mensen tot spiritualiteit 
vermindert, en dat gebruikers van sociale media in wezen 
automatische uitbreidingen van de platforms worden. 

Ik ben me ervan bewust dat de sociale media voor veel mensen 
een hulpmiddel zijn om sommige aspecten van hun leven te 
beheren. Laat u niet meeslepen in een draaikolk van eindeloos 
checken op Facebook, Instagram, online nieuws, Twitter, wat dan 
ook... Houd er rekening mee dat uw online inhoud 
gefragmenteerd, in stukjes gesneden en door 
socialemediabedrijven aan adverteerders wordt verkocht. 
Sommige ondernemers zullen alle tijd die uit je leven is gezogen 
optellen en het een statistiek noemen - 
'gebruikersbetrokkenheid'. 
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De verbonden geest. 

 

Dit schilderij houdt zich bezig met de impact die neurologische 
implantaten kunnen hebben op de beschaving. Ik ben van mening 
dat deze ontwikkeling in de nabije toekomst zal beginnen als een 
heilzame, om mensen met een handicap te helpen prothesen te 
koppelen aan hun neurologische systeem of om de hersenen te 
verbinden om toegang te krijgen tot allerlei computersystemen 
die ons waarnemingsvermogen enorm zouden vergroten. 

Het enige nadeel dat ik hier waarneem, is dat mensen hun 
vermogen om nieuwe vaardigheden te leren gewoon kunnen 
verliezen door te vertrouwen op gewoon een nieuwe upgrade van 
hun implantaten. Het heeft het potentieel om een enorme 
afhankelijkheid van de beschikbare informatietechnologie te 
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creëren waarbij de technologie niet langer een verlengstuk van 
de mens is, maar de mens een verlengstuk van de cyberspace 
wordt. Deze trend is al zichtbaar in de enorme afhankelijkheid van 
hun smartphones en (gratis?) internetplatforms die sommige 
mensen hebben ontwikkeld. Waar nog niet zo lang geleden 
mensen die met het openbaar vervoer pendelden hun krant lazen 
en de inhoud ervan bespraken met medeforensen, zijn ze nu 
gereduceerd tot wat scrollende likers of hersenloze 
pingpongspelers. 

Als we de menselijke aard kennen, zal het niet lang duren voordat 
sommige militaire/corporate/politieke meesterbreinen zullen 
gaan nadenken over hoe die implantaten als wapen kunnen 
worden gebruikt. Als manieren om het gedrag van de bevolking 
te controleren of om een vorm van assimilatie af te dwingen die 
in lijn is met de doctrine die de heersende klasse wil uitdragen. 
Het zou ook een heel andere dimensie toevoegen aan de definitie 
van een cyberoorlog. 
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Hier zijn ratten 

 

De titel van dit werk verwijst naar een oude annotatie die 
middeleeuwse cartografen maakten op onontgonnen gebieden 
"Hier zijn draken" en verwijst ook naar een van mijn eigen 
werken. 
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Recente evoluties in de informatietechnologie hebben veel 
nieuwe kansen gecreëerd, maar hebben ook veel oude valkuilen 
ingebouwd. Hoewel de nieuw gecreëerde cyberspace nog veel 
onontdekte locaties heeft, worden de grootste uitdagingen niet 
veroorzaakt door draken, maar door ratten of aan ratten 
gerelateerd gedrag. 

Cyberratten vertonen gelijkaardig gedrag als hun fysieke 
tegenhangers: ze voeren ratraces uit, verspreiden virussen, 
parasieten op het werk van anderen, ... de lijst is niet compleet, 
maar het is genoeg als hint om je eigen reflectie over te beginnen. 
het nieuwe venster dat je hebt geopend naar je huis en werkplek. 
Cyberbeveiliging is belangrijker dan ongediertebestrijding. 
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Cyberdanser 

 

Dit schilderij onderzoekt online identiteit, de ontmoeting van 
technologie en oude filosofie, en de behoefte aan lichamen in een 
virtuele wereld. Dwalen in de virtuele wereld is een gewoonte van 
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veel millennials toen ze opgroeiden. In de virtuele wereld kun je 
vrij creëren en alle grenzen doorbreken. Dit werk probeert de 
tegengestelde krachten van hemel en hel, mens en dier, yin en 
yang te verkennen vanuit het cryptomathische perspectief. 

In tegenstelling tot wat sommigen denken, is cryptomathics geen 
filosofie maar een methode. Het is een manier om de realiteit te 
benaderen die niet zonder gebreken is. Daarom herinnert 
iedereen zich Einstein en slechts weinigen herinneren zich 
Hilbert. Einstein paste zijn theorie aan de waarnemingen van de 
wetenschap aan, terwijl Hilbert het universum een esthetisch 
aantrekkelijk wiskundig concept wilde opdringen. 

Dit komt omdat mensen wezens van orde zijn, terwijl het echte 
universum geen chaos of orde is. Het kan het best worden 
beschreven door wat het taoïsme De Weg noemt: de dunne grens 
tussen chaos en orde die onze realiteit creëert. 

Als kunstenaars iets esthetisch aantrekkelijks willen creëren, 
moeten ook zij die dunne lijn bewandelen. 

Voor het cryptomathische concept van dit schilderij heb ik een 
schelphoorn genomen vanwege zijn reputatie als een van de 
beste weergaven van de Fibonacci-reeks in de natuur. 

De kamernautilus is een zeedier dat tot dezelfde klasse behoort 
als de octopus. In tegenstelling tot de octopus heeft hij een harde 
schaal die in kamers is verdeeld. Naarmate de nautilus rijpt en 
groeit, sluit hij periodiek de schelp erachter af en creëert een 
nieuwe, grotere woonkamer. De schelpen van volwassenen 
kunnen wel 30 van dergelijke kamers hebben. 
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Studie van danser door Shaharee Vyaas 

Met behulp van differentiaalmeetkunde - de studie van krommen 
en oppervlakken - ontdekte een team van wiskundigen dat veel 
schalen worden gevormd door drie eenvoudige processen in de 
mantel (die de schaal genereert): uitzetting, rotatie en draaien. 

 

Een voorbeeld van een logaritmische spiraal. 
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Als dit vaste bedrag de gulden snede is, (1 + √5)/2, of 
1,6180339887…, krijg je een bepaald type logaritmische spiraal. 
Zo'n logaritmische spiraal kan worden ingeschreven in een 
rechthoek waarvan de zijden een lengte hebben die wordt 
bepaald door de gulden snede. 

Grofweg verdrievoudigt de spiraal van de nautilus met kamers in 
straal bij elke volledige draai, terwijl een spiraal met de gulden 
snede groeit met een factor van ongeveer 6,85 per volledige 
draai. 

De gemeten verhoudingen varieerden van 1,24 tot 1,43. "Het lijkt 
hoogst onwaarschijnlijk dat er een nautilusschelp bestaat die zich 
binnen 2 procent van de gulden snede bevindt, en zelfs als er een 
zou worden gevonden, denk ik dat het eerder zeldzaam dan 
typisch is," concludeerde Falbo. 

Dat is het moment waarop de kunstenaar in mij het beeld 
aanpaste tot het het gewenste formaat had. Ik ben altijd dol 
geweest op de boeddhistische ideologie van Madhyamaka , die 
gaat over het niet afdalen naar een van beide kanten van het 
binaire getal en de wereld vanuit het midden bekijken. En dan 
krijg je het resultaat dat te zien is in het voltooide schilderij. De 
schijnbare onbalans in de foto draagt bij aan de sensatie van een 
bewegende danseres die is bevroren in de cyberspace-tijd. 
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Cyberhive 
 

 

Cyberhive (canvas 60' x 60') probeert de manifestatie van een 
multidimensionaal cybernetisch systeem in het tijd-ruimte 
continuüm te visualiseren en vormt het sluitstuk van de 
achtdelige serie 'Cybernetic Musings'. 

Als een systeem waarin verschillende geesten samenkomen om 
informatie te creëren of te vernietigen, is het bestaan van een 
cyberhive- geest net zo reëel als dat van de individuele menselijke 
geest die draait op biologische hardware die "hersenen" wordt 
genoemd. 
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Het canvas rust op een geometrisch ontwerp dat comfortabel zit 
in een matrix gecreëerd door drie Fibonacci-constructies, 
geprojecteerd tegen de achtergrond van het universum zoals wij 
dat kennen. 
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Een kosmologie van beschaving: de opera. 
 

Het was onvermijdelijk dat ik tijdens het onderzoek voor mijn 
eigen artistieke activiteiten op het werk van de Britse componist 
Gustav Holst stuitte. Net als ik vond hij inspiratie voor zijn werk in 
het planetaire systeem en in de Mahabharata. 

The Planets, een zevendelige orkestsuite geschreven door Holst 
tussen 1914 en 1916, is vanaf de première tot op de dag van 
vandaag blijvend populair, invloedrijk, op grote schaal uitgevoerd 
en vaak opgenomen en blijft veel hedendaagse componisten 
inspireren. John Williams gebruikte de melodieën en 
instrumenten van Mars als inspiratie voor zijn soundtrack voor de 
Star Wars-films (met name "The Imperial March"). 

Het belangrijkste conceptuele verschil tussen mijn muziek en de 
suite van Holst is dat zijn inspiratie eerder astrologisch dan 
astronomisch was. Mijn werk is gebaseerd op een sonorisatie van 
de elektromagnetische golven die worden uitgezonden door de 
belangrijkste hemellichamen van ons zonnestelsel en omvat de 
aarde, de zon, Uranus en Neptunus (de laatste twee moesten nog 
ontdekt worden toen Holst zijn suite samenstelde). In de opera 
van Holst is elke beweging bedoeld om ideeën en emoties over te 
brengen die verband houden met de invloed van de planeten op 
de psyche, terwijl ze in mijn werk worden gebruikt als metaforen 
om de verschillende cyclische fasen van een menselijke 
beschaving te illustreren. Dat is ook waarom het "A Cosmology of 
Civilization" wordt genoemd. 

De meeste muziek van Holsts Indiase verszettingen bleef over het 
algemeen westers van karakter, maar in sommige Vedische 
zettingen experimenteerde hij met Indiase raga (toonladders). In 
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mijn composities werden de variaties in toonsoort, ritme en 
metrum bepaald door de sterkte, frequentie en amplitude van de 
elektromagnetische golven uitgezonden door de verschillende 
elementen van ons zonnestelsel, vertaald in een goede oude 
Wagneriaanse compositie, gekenmerkt door het gebruik van 
voortstuwende herhaling die bevat ook een palet van 
eigenzinnige instrumentale accenten, en enkele extreem hoge en 
lage octaafverdubbelingen. 

De opera is verdeeld in twaalf scènes, aangevuld met een proloog 
en een epiloog, die de cyclische aard van de menselijke 
beschaving demonstreren, waarbij elke fase wordt 
vertegenwoordigd door een planeet. De planeten zijn 
gegroepeerd in vier bewegingen, elk met 3 planeten, die het 
begin, de stijging, de daling en het einde van elke cyclus aangeven 
en respectievelijk de bronzen -, gouden -, zilveren - en ijzeren - 
tijden worden genoemd. De proloog en epiloog lopen in elkaar 
over en geven aan hoe elk einde van een cyclus een ander baart. 
De muziek is doorspekt met een of andere vertelling die bestaat 
uit het werk van beroemde dichters als Keats, Byron, en vele 
anderen… Vervolgens werden er wat illustraties gemaakt en werd 
het hele ensemble gemonteerd in een video van negentig 
minuten, die ook te zien is op de kunsttentoonstelling. 

Je kunt de Engelse versie op You tube beluisteren door hierop te 
klikken koppelen .  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQ
fb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OW7CD1dwPa8&list=PLbQfb6Qu48hGqa5cC7fRZIWIB0ktmlefT&index=1
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De vignetten van de verschillende delen 
van het libretto.  
EERSTE HANDELING. 
Proloog: De zon. 
  

 

Er was eens een zonnegod die nadacht over zijn bestaan en vond 
het saai. Dus creëerde hij een Wereld Ei. Toen het ei uitkwam, 
baarde het Eris, de godin van de Chaos, die het universum tot 

The sun god, digital art by an 
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bestaan danste. Eris omhelsde de oeroceaan, waaruit al het leven 
zou groeien. 

Toen de levensadem krachtig en klaar werd, liet de zonnegod een 
zaadje in de oceaan vallen. De mensheid kwam tevoorschijn en 
keek naar Eris voor begeleiding. Eris nam een gouden appel 
waarop ze schreef "voor de mooiste" en gooide die in het midden 
van de verzamelde menigte. Toen leunde ze achterover en 
verheugde zich over de gevechten die tussen de mensen 
uitbraken om de gouden appel in bezit te nemen. Toen het 
gevecht voorbij was, huilde de mensheid, ter ere van de pijn van 
al degenen die een geliefde verloren. De zonnegod herkende de 
pijn en voelde dat het lijden een belangrijk onderdeel was van het 
voortdurende genezingsproces. Hij besloot dat het tijd was dat de 
beschaving begon. 

 

  



56 
 

1 e Beweging: The Bronze Times  
Scène 1: Mercurius.  

 

Kwik. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving . 
De beschaving begon toen het World Egg de boodschapper van 
de goden voortbracht: Mercurius, de god van handel, 
welsprekendheid en communicatie. 

Mercurius leerde de mensheid hun geschillen op te lossen door 
te onderhandelen en goederen te verhandelen in plaats van 
erover te vechten. Al snel bleek dat sommige mensen beter 
waren in het verzamelen van goederen en volgelingen. De 
sterkeren begonnen zich te onderscheiden door rode hoeden te 
dragen, terwijl hun volgelingen blauwe hoeden droegen. 

De rode hoeden beheersten alle hulpbronnen en deelden hun 
rijkdom met de blauwe hoeden in ruil voor hun dienstbaarheid. 
Door vakkundig te manoeuvreren werd een van de roodhoeden 
de grootste roodhoed en slaagde erin de koning van allemaal te 
worden. 
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Ondertussen bewoog Eris zich tussen de gelederen van de blauwe 
hoeden en zoemde onvrede onder hen over de onevenredige 
hoeveelheid rijkdom die de rode hoeden zichzelf toekenden 
terwijl ze naar huis werden gestuurd met net genoeg om hun 
gezin te voeden. De blauwe hoeden kwamen in opstand maar 
werden gewelddadig onderdrukt door de rode hoeden en hun 
huurlingen. Er vond een revolutie plaats die de wereld deed 
beven en aangezien de blauwe hoeden verreweg in de 
minderheid waren dan de rode hoeden, eindigde de revolutie met 
de onthoofding van The King en de ontbinding van de rode 
hoedenklasse. 
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Scène 2: Venus 

 

Venus. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Omdat Mercurius aan het einde van zijn Latijn was, bracht het 
wereldei Venus voort: de godin van de liefde om het geschil over 
een eerlijkere verdeling van de koek der rijkdom op te lossen. Ze 
begon met te verklaren dat er geen rode of blauwe meer zouden 
zijn maar alleen paarse. Sommige paarse zouden grotere hoeden 
hebben dan andere, maar dat zou niet langer uitsluitend worden 
bepaald door hoeveel rijkdom ze vergaarden. De grote paarse 
hoeden die niet rijk waren wisten de rijke grote paarse hoeden te 
overtuigen om de kleine paarse hoeden een eerlijker deel van de 
rijkdom te geven in ruil voor hun arbeid. 

Er werd ook afgesproken dat de nieuwe heerser om de vier jaar 
door alle paarse zou worden gekozen en de president zou worden 
genoemd. Om ervoor te zorgen dat er een eerlijker 
machtsevenwicht zou zijn tussen rijk en arm, werd hij onder 
toezicht geplaatst van een orgaan van gekozen wetgevers. 

 

  



59 
 

Scène 3: Terra  
 

 

Terra. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Nadat Venus haar werk had gedaan, trok ze zich terug, en 
Mythopia bloeide onder het bestuur van Terra: de godin van 
overvloed. Totdat de mensen in hun arrogantie het evenwicht van 
de natuur verstoorden door wild bomen te kappen en slecht 
doordachte landbouwtechnieken. De vruchtbare grond werd 
droog en onvruchtbaar, wat de achterdeur opende voor Eris, die 
erin slaagde onvrede te smeden bij sommigen die zich 
buitengesloten voelden onder de New Deal. 

Ze noemden zichzelf de zwarte hoeden en vonden zichzelf 
superieur aan de paarse hoeden. Omdat ze een minderheid 
waren, negeerden de paarse hoeden hen, maar de zwarte hoeden 
bouwden in het geheim een oorlogsmachine om hun doel van 
dominantie te bereiken. Met behulp van hun oorlogsmachine 
begonnen ze de nabijgelegen paarse hoeden te onderwerpen en 
dwongen ze gele hoeden te dragen. De zwarte hoeden namen de 
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rijkdom van de gele hoeden in beslag en verplichtten hen tot 
dwangarbeid om de oorlogsmachine uit te breiden. 

2e Beweging : De Gouden Tijden. 
 Scène 4: Mars  
 

 

Mars. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Ten slotte nam de voorzitter van de paarse hoeden kennis van de 
benarde situatie van de boeren en de dreiging die de zwarte 
hoeden vormden. Het wereldei bracht Mars voort, de god van de 
oorlog, en een landbouwbewaker. 

De god raadde de paarse hoeden aan om eerst op krachten te 
komen voordat ze de confrontatie aangingen met de zwarte 
hoeden. Hun president beval de massale aanleg van waterwerken 
en herbebossing om de slechte landbouwtechnieken te 
compenseren die de erosie van de vruchtbare grond 
veroorzaakten, maar terwijl ze nog aan het werk waren, vielen de 
zwarte hoeden de paarse hoeden bij verrassing aan en 
vernietigden ze de oorlogsvloot van Mythopia. 



61 
 

Mars zwaaide met zijn speer en vernietigde de oorlogsmachine 
van de zwarte hoeden met een enorme bliksemschicht. Zo was de 
oorlog voorbij en Mars slingerde zijn speer met laurierblaadjes, 
als symbool van een vrede die wordt gewonnen door militaire 
overwinning. 

Scène 5: Ceres  
 

 

Ceres. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Nu de vrede was gesloten, maakte Mars plaats voor Ceres, de 
godin van de landbouw en de vruchtbaarheid. Veel mensen 
stierven in de oorlog en de velden waren te lang onbeheerd 
geweest. 

Onder het bestuur van Ceres keerde de overvloed terug naar 
Mythopia. De mensen leerden de destructieve energie van Mars 
voor vreedzame doeleinden te gebruiken, en kunst en 
wetenschap bloeiden op. De menselijke beschaving bereikte een 
hoogtepunt en zwaarden werden ploegscharen. 
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Toch slaagde Eris erin om wat onvrede te zaaien in de harten van 
enkele kleinere paarse hoeden omdat hun kinderen geen toegang 
hadden tot hoger onderwijs en ze vonden dat hun werk niet goed 
genoeg werd gecompenseerd. Ze organiseerden zich in 
vakbonden en burgerrechtenorganisaties om te protesteren 
tegen de stevige greep die de grote industriële conglomeraten en 
de kerken op hun leven hadden. 

Scène 6: Jupiter   
 

 

Jupiter. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Ceres voelde zich niet in staat om met deze ontevredenheid om 
te gaan en vroeg haar broer Jupiter, de god van de lucht en de 
donder, om het over te nemen, aangezien hij meer geneigd was 
om met klassenconflicten om te gaan, aangezien de meeste 
andere goden hem zagen als de ultieme bron van gerechtigheid. 
. Onder invloed van Jupiter werden alle onderwijsinstellingen 
opengesteld voor de kleine paarse hoedjes, en er werden beurzen 
gegeven aan degenen die excellentie toonden maar het 
collegegeld niet konden betalen. 



63 
 

Eris dacht: "Als je ze niet kunt verslaan, doe dan mee" en porde 
de Mythopians om naar de sterren te reiken. Verschillende 
ruimtevaartuigen werden gelanceerd om de mysteries van het 
universum te verkennen. Dit streven bereikte zijn apotheose toen 
de eerste Mythopiër een voet op de maan zette terwijl hij 
verklaarde: "Een kleine stap voor een man, een grote stap voor 
de mensheid". 

Jupiter woedend: "Ze willen het licht van de goden stelen" en 
sloeg de deur voor de mensheid dicht. 

TWEEDE HANDELING. 
3 e Beweging: The Silver Times. 
Scène 7: Saturnus.  

  

Saturnus. Detail van het schilderij Een kosmologie van 
beschaving 

Toen Jupiter woedend vertrok, slaagde Eris erin haar handen op 
de sleutels van de gevangenis te leggen waar hij zijn vader 
Saturnus opsloot. Saturnus is de god van ontbinding en bevrijding. 
Saturnus nam een mode voor een sterfelijke vrouw genaamd 
Marylyn, maar ze was de minnares van de president van 
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Mythopia. Om Saturnus tevreden te stellen en haar eigen agenda 
vooruit te helpen, regelde Eris de moord op de president van 
Mythopia. 

Ondertussen, in een ver land genaamd Dystopia, wierpen de 
kleine paarse hoeden de regering van de grote paarse hoeden 
omver en noemden zichzelf groene hoeden. De nieuwe president 
van Mythopia vond dat ze een bedreiging vormden voor de 
dominantie van Mythopia en verklaarde de oorlog aan Dystopia. 
De Mythopische regering stuurde een leger om de groene hoeden 
in hun eigen land te bestrijden. 

Saturnus verloor zijn interesse in de mensheid toen de sterfelijke 
vrouw van wie hij hield zelfmoord pleegde. 

Scène 8: Uranus  

 

Uranus. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Uranus verheugde zich over het ongeluk van de wonderbaarlijke 
zoon die hem castreerde en afzette, om de god van de nacht en 
de lucht te worden. De spaceshuttles van Mythopia begonnen te 
exploderen, waardoor hun ruimteprogramma werd beperkt tot 
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het lanceren van onbemande sondes voor commerciële, 
wetenschappelijke en militaire doeleinden. 
De kleine paarse hoeden werden het beu om gedood te worden 
in een oorlog tegen de groene hoeden en zagen niet in waarom 
Mythopia zich moest bemoeien met de manier waarop de 
Dystopiërs hun samenleving wilden organiseren. Uit protest 
begonnen sommigen van hen kleine blauwe lintjes op hun paarse 
hoedjes te dragen om aan te geven dat de oorlog alleen de rijken 
rijker maakte, terwijl de armen werden opgeofferd in oorlogen 
die de hegemonische politiek en het bedrijfsleven van Mythopia 
dienden. 
In ruil daarvoor begonnen enkele van de andere paarse hoeden 
rode linten te dragen om hun steun aan de oorlog van hun land 
tegen de groene hoeden aan te geven. Maar uiteindelijk begon de 
oorlog de economie en het personeel van Mythopia uit te putten. 
De grote paarse hoeden besloten dat het tijd was om Dystopia 
aan zijn lot over te laten en trokken zich terug uit de oorlog en 
lieten de groene hoeden de leiding over Dystopia achter. 
Scène 9: Neptunus  

 

Neptunus. Detail van het schilderij Een kosmologie van 
beschaving 
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Een ernstige droogte trof grote delen van Mythopia. Oogsten 
mislukten en veel Mythopiërs verloren hun huizen en bezittingen 
in grote bosbranden. De economie begon te haperen en er 
ontstonden geschillen over waterrechten tussen steden en 
boeren. Neptunus, de god van de zee en de waterbronnen, kwam 
tevoorschijn. 
Hij bevorderde het bewustzijn onder de Mythopiërs over het in 
acht nemen van het evenwicht van de natuur. De Mythopian 
grote paarse hoeden waren bang dat zijn advies hun industrie zou 
aantasten en kozen ervoor om het te negeren. In plaats daarvan 
begonnen ze een handelsoorlog met Dystopia, die wraak nam 
door de sojaboeren van Mythopia te boycotten. 
Uit woede begon Neptunus de poging van Dystopia te steunen 
om de hegemonie van Mythopia's vloot over de oceanen te 
doorbreken. Al snel werd de import van allerlei grondstoffen naar 
Mythopia duurder terwijl steeds meer boeren de afgrond van het 
faillissement naderden. Veel kleine paarse hoeden verloren hun 
baan en zelfs enkele van de grotere hoeden hun fortuin. Eris 
bloeide en had weinig te doen om een golf van ontevredenheid 
te veroorzaken. Al snel gooide iedereen zijn paarse hoeden weg 
en begon weer rode en blauwe hoeden te dragen. 
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4 e Beweging: The Iron Times. 
Scène 10: Pluto  

 

Pluto. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Toen het politieke klimaat in Mythopia verslechterde en massale 
schietpartijen toenamen, deed Pluto, de god van de onderwereld, 
zijn intrede. Hij vond de planeet overbevolkt en de rijkdom 
ongelijk verdeeld. 
Hij gebruikte zijn sleutel om de poort van de onderwereld te 
openen. Er brak een pandemie uit en de toch al kreupele 
economie van Mythopia ging verder achteruit. Veel mensen 
stierven en veel kleine bedrijven gingen failliet. Slechts een paar 
grote consortia bloeiden op de crisis terwijl het wilde kapitalisme 
een opleving beleefde. Openbare scholen werden de speeltuinen 
voor straatbendes en instellingen voor hoger onderwijs werden 
gereduceerd tot graadmolens die alleen de test onderwezen. De 
politieke elite van Mythopia ontaardde in een paar egoïstische 
clans die hun volgelingen aanzetten tot gewelddadige botsingen. 
De behoeftige burgers van Mythopia gingen de straat op met hun 
grieven en begonnen te plunderen en te plunderen. Uiteindelijk 
moest de regering van Mythopia de staat van beleg afkondigen 
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en het leger sturen omdat de politie de gewelddadige menigte 
niet meer aankon. 
Eris jubelde. 
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Scène 11: Charon  

 

Charon. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Toen zijn werk was gedaan, droeg Pluto zijn ambtstermijn over 
aan Charon, de veerman van de onderwereld. 

De Mythopians waren hun traditionele beleidsmakers beu en 
kozen een demagoog om hun volgende president te worden. 
Deze president verklaarde dat al het kwaad dat Mythopia werd 
aangedaan, werd veroorzaakt door de bewoners van Dystopia. Hij 
begon handelsembargo's op te leggen en beval de 
oorlogsschepen van Mythopia om de dominantie over de 
oceanen te herwinnen. Al snel begonnen de oorlogstrommels te 
klinken. Maar de Dystopiërs waren beter voorbereid op oorlog 
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dan hun verdeelde tegenstanders, en Mythopia stond voor een 
vernederende nederlaag. In een laatste poging om het 
terugtrekkende tij te keren, besloot hun president de speer te 
gebruiken die Mars had achtergelaten toen hij zich terugtrok. 

Maar zonder de begeleiding van Mars kaatste de bliksemschicht 
terug en trof Mythopia. Charon bracht de laatste overblijfselen 
van de beschaving naar de onderwereld. 

Scène 12: Eris 
  

 

Eris. Detail van het schilderij Een kosmologie van beschaving 
Eris leidt de ruïnes van wat overblijft van Mythopia. 

De centrale regering van Mythopia was ingestort en de 
infrastructuur van het land lag in puin. Er bleven alleen kleine 
ordedelen over, geregeerd door lokale krijgsheren, terwijl 
roversbendes door de open vlaktes zwierven om voedsel en de 
resterende herbruikbare goederen te plunderen. 

Op het einde, toen Eris haar troon herwon, declameert ze: 
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Ik ben een chaos. Ik ben de substantie waaruit je artiesten en 
wetenschappers ritmes bouwen. Ik ben de geest waarmee uw 
kinderen en clowns lachen in gelukkige anarchie. Ik ben een chaos. 
Ik leef en ik zeg je dat je vrij bent. … 

… gaat zitten op haar troon die langzaam sluit en weer het 
Wereldei wordt dat weer oprijst naar de lucht. 

Epiloog: De zon 
Het World Egg keert terug en de rest van het pantheon voert een 
choreografie uit rond Eris en Apollo. 

 

Dansende Titanen. Acryl op canvas 50 x 50 cm door Urban Vyaas 
 

Het is waar zonder te liegen, zeker en zeer waar. 
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Dat wat beneden is, is als dat wat boven is 

en dat wat boven is, is als dat wat beneden is 
om het wonder van één ding te doen 

 
En zoals alle dingen zijn en ontstaan uit twee door tussenkomst van één: 

zo worden alle dingen door aanpassing uit deze twee geboren. 
 

De zon is zijn vader, 
En Eris zijn moeder, 

de wind heeft het in zijn buik gedragen, 
de zee is haar voedster. 

De vader van al het leven in de hele wereld is hier. 
Zijn kracht of kracht is volledig als het in aarde wordt omgezet. 

 
Scheid de aarde van het vuur, 

het subtiele van het grove 
zoet met grote industrie. 

Het stijgt op van de aarde naar de hemel 
en weer daalt het af naar de aarde 

en ontvangt de kracht van superieure en inferieure dingen. 
 

Op deze manier zult u de glorie van de hele wereld hebben 
en daardoor zal alle duisternis van je wegvliegen. 

 
Zijn kracht is boven alle kracht, 

want het overwint elk subtiel ding en doordringt elk vast ding. 
 

Zo is de wereld ontstaan. 
 

Hieruit zijn en komen bewonderenswaardige aanpassingen 
waar van de middelen is hierin. 

 
Daarom heet ik Hermes Trismegistus, 

met de drie delen van de filosofie van de hele wereld 
 

Dat wat ik heb gezegd over de werking van de zon is voltooid en beëindigd, 
Om plaats te maken voor een nieuw begin. 
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Een kosmologie van beschaving: de roman. 
De titel van de roman, The Maharajagar , is een zelfverzonnen 
samentrekking door delen van de hindoeïstische woorden te 
combineren; ma haan (groot), har e (groen) en ajagar (draak). Het 
belangrijkste doel van deze roman is om de lezer te vermaken met 
een historische fantasie: een betoverend episch verhaal over 
ambitie, anarchie en absolute macht, tegen het canvas van 
Noord-Amerika, Europa en Azië tijdens de Eerste Wereldoorlog 
en de daaropvolgende grote depressie. 
Deze afgeleide van de Mahabharata bevat verschillende 
tekstuele, biografische, temporele en topografische discrepanties 
tijdens de aanpassing aan een hedendaagse roman, evenals de 
namen en enkele feiten die zijn ontleend aan het leven van echte 
mensen op een verscheidenheid aan vaak onverwachte manieren 
om het leven te herscheppen. verhalen van de hoofdrolspelers. 
De roman gebruikt metaforen, symbolen, ambiguïteiten en 
boventonen die geleidelijk aan elkaar verbinden om een netwerk 
van verbindingen te vormen die het hele werk verbinden. Dit 
systeem van verbindingen geeft de roman een brede, meer 
universele betekenis naarmate het verhaal een moderne 
microkosmos wordt, gepresenteerd vanuit een fictief metafysisch 
perspectief en kan worden omschreven als de 'mythische 
methode': een manier om te controleren, te ordenen, vorm te 
geven en betekenis geven aan het immense panorama van 
nutteloosheid en anarchie dat de hedendaagse geschiedenis is. 
 
Hoewel dit een fictief werk is, zijn er niettemin drie metathema's 
verweven met het verhaal van de Maharajagar;  
•  Het Al is een projectie van informatie-gemoduleerde 
energiegolven door een kosmische horizon op het tijd-ruimte 
continuüm. 
 

https://www.amazon.com/dp/B08BTH8D4C
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•  Synchroniciteit is een fenomeen dat tot ons komt met 
een boodschap. 
•  The Long Now is het enige tijdsconcept dat een blijvende 
betekenis geeft aan ons denken en, hopelijk daaruit 
voortvloeiend, handelen. 
Deze principes bieden een perspectief van waaruit een krachtige 
gedragscode kan voortkomen, die ons leven transformeert naar 
een nieuwe ervaring van vrijheid, geluk en liefde. 
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Het worden van een kunstenaar (13). 
De moderne bohémienkunstenaars komen over als zigeuners 
(wat in feite de oorspronkelijke betekenis was van het woord 
'bohémien'), zwervers of acteurs in een toneelstuk met dwazen, 
visionairs of gekken, wezens die schijnbaar, net als zij, bezeten 
zijn door inspiratie. In de volgende schilderijen zal ik proberen te 
illustreren wat ik beschouw als de essentiële elementen 
waardoor ik me tot kunst wendde om mijn gedachten te uiten. 

Welkom 
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De dame in het rood en haar cryptowiskundige. Acryl op canvas 
(2016) 

Laatste Avondmaal op Utila. 
 

Dit schilderij staat aan de wieg van mijn wording als kunstenaar. 
Het is geïnspireerd op een schilderij van Dali (Het Laatste 
Avondmaal) en bevat alle hoofdrolspelers die een grote invloed 
hebben gehad op de manier waarop ik mijn persoonlijke stijl en 
filosofie heb ontwikkeld. In het midden staat Leonardo da Vinci, 
die ik beschouw als een van de laatste universele geesten die 
zowel de analytische benadering van de wetenschapper als de 
synthetiserende methode van de kunstenaar belichaamde. Hij 
wordt omringd door Salvador Dali, Marie Curie, James Joyce aan 
zijn linkerhand en door Ada Lovelace, Lao Tzu en Valentin-Yves 
Mudimbe aan zijn rechterhand. Op de voorgrond spelen Albert 
Einstein en Frank Zappa een duet. Het is geschilderd op de 
achtergrond van het eiland Utila, een Caribisch eiland dat deel 

Last Supper on Utila. Acrylic on canvas 40 x 30’ by Shaharee 
Vyaas. 
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uitmaakt van de Baai-eilanden, een archipel die behoort tot de 
republiek Honduras. Dit eiland fungeerde als een katalysator die 
mijn mentale destillatieproces vergemakkelijkte. 

 Bedevaart naar het Huis van de Wijsheid. 
"Bedevaart naar het Huis van Wijsheid" is een schilderij dat een 
verhaal illustreert van zelfontdekking in de traditie van Vedische 
onthulling die, door het menselijk hart en de geest te 
onderzoeken, reikt tot in de uitsparingen van het universum dat 
van binnen wordt onthuld. Het is ook een eigentijdse bijdrage 
aan een voortdurende onthulling waarin stemmen uit de 
wetenschap, filosofie, literatuur en beeldende kunst 
samenkomen en articulatie geven aan de meest gekwelde vragen 

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



78 
 

en de meest vrij verbeelde hoop van de mensheid.
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Passie of obsessie?  
 

 

 

 

 

Het Cambridge-woordenboek definieert de twee woorden als 
volgt:  
1. Een passie voor iets: een extreme interesse in of wens om iets 
te doen. 

 
2. Een obsessie : iets of iemand waar je de hele tijd aan denkt. 

Obsession. Acrylic on camvas 30 x 40 
cm by Shaharee Vyaas. 
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Hoewel een passie "extreem gedrag" is, mist het de connotatie 
van onbepaalde tijd. We hebben allemaal passies, maar hoe vaak 
hebben we een passie na een tijdje opgegeven? 

Obsessies blijven "de hele tijd" en zijn heel vaak gekoppeld aan 
psychologisch ongezonde attitudes zoals fanatisme, 
vadercomplex, idée fixe (psychologie), psychische inertie, 
regressie (psychologie) of afhankelijkheid van middelen. 

In een dergelijke context kunnen mensen terughoudend zijn om 
zichzelf als obsessief te omschrijven. Desalniettemin, als je een 
idee hebt dat aan je blijft plakken, waar je ook gaat, wat er ook 
met je gebeurt en je jezelf er niet van kunt weerhouden ernaar 
te denken en ernaar te handelen, ben je geobsedeerd. 

Mijn partner noemt me een zelfverklaarde artiest. Zijn er nog 
andere? Ze weigert onze belangrijkste leefruimtes te decoreren 
met mijn artistieke producties (ze zijn verbannen naar een 
nauwelijks gebruikte slaapkamer), vindt mijn kunst in het 
algemeen "moeilijk toegankelijk" en dat ik waanvoorstellingen 
heb over mijn eigen gemoedelijkheid. 

Ik heb ook last van slapeloosheid: heel vaak word ik midden in de 
nacht wakker om te werken. Ik heb uitgebreide aansporing nodig 
om uit mijn studio te worden gelokt om een sociaal (meestal 
artistiek) evenement bij te wonen. De laatste tijd raak ik ook 
geïrriteerd over de hoeveelheid tijd die een "succesvolle" artiest 
aan zelfpromotie moet besteden, dus ik gaf het op . Weg met de 
marketinggoeroes die praten over het vinden van mijn "niche". 
Als er een "niche" bestaat voor mijn projecten, zal die mij moeten 
vinden. En wat mij betreft: de wereld is mijn oester (de 
marketeers hebben waarschijnlijk een hekel aan die uitdrukking). 

Mensen noemen me ook gek, maar het is ook heel gemakkelijk 
om te begrijpen waarom en het te negeren. Ik kan een echte 
onuitstaanbare eikel worden als ik door omstandigheden voor 
een langere periode niet aan mijn eigen projecten kan werken. 
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Hoe lang het duurt, hoe moeilijk het is, hoe groot de kans op falen 
is; het maakt me allemaal niet uit als het om mijn artistieke 
projecten gaat. 

Passie deed me beginnen, obsessie zorgt ervoor dat ik doorga. 
Zelfs als de wereld zich niet al te veel lijkt aan te trekken van mijn 
creaties, stoor ik me er wel aan. Ze geven vorm aan mijn 
werkelijkheid. Zijn of niet zijn. 
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De cybernaut . 
 

Deze term wordt 
gebruikt om een 
persoon (een 

"elektronische 
astronaut") te 
beschrijven die 
uitgebreid gebruik 
maakt van internet, 
met name in termen 
van verkenning van 
cyberspace. De 

nieuwe 

informatietechnologie biedt elke creatieve geest de tools om te 
experimenteren met beeld, muziek en tekst zonder eerst drie 
jaar door een kunstacademie, muziekconservatorium of een 
diploma creatief schrijven te moeten worstelen. Niet alleen de 
distributie van kunst is gedemocratiseerd, maar ook het 
creatieve proces. Er is natuurlijk nog steeds een creatieve geest 
voor nodig om iets innovatiefs te doen met die nieuwe tools. Feit 
is dat je geen drie tot vijf jaar van je leven meer hoeft te 
spenderen om enkele basisvaardigheden te verwerven die elke 
kunstvorm vereist. Je hebt computerprogramma's die het 
geestdodende werk voor je kunnen doen. Daarvoor zijn ze 
gemaakt. Tegenwoordig kan de artiest zijn creatieve drive uiten 
door computergegenereerde muziek, afbeeldingen en teksten te 
gebruiken. Wat echter overblijft, is dat er nog wat 
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doorzettingsvermogen, intellect en discipline nodig is om iets 
artistiek zinvols te creëren. 

  

The Cybernaut. Acrylic on canvas  
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De vampier 
Laten we eerlijk 
zijn: de meeste 
artiesten zijn 
rippers. James 
Joyce scheurde 
Odysseus van 
Homerus voor 
zijn roman 
Ulysses, Dali 
scheurde Da 
Vinci voor zijn 
schilderij Het 

laatste 
avondmaal, 

John Williams 
scheurde The 
Planets van 
Gustav Holst 

voor de soundtracks van Star Wars...Ik scheurde Dali voor mijn 
schilderij een kosmologie van beschaving, de NASA sonorisatie 
van de elektromagnetische golven uitgezonden door de planeten 
van het zonnestelsel om mijn opera samen te stellen, het concept 
van Joyce's Ulysses en de verhaallijn van Mahabharata voor mijn 
eigen roman The Maharajagar, … de lijst is bijna eindeloos. 
Vandaar dat elke kunstenaar in zekere zin het werk van andere 
mensen vampiriseert. 

Ik heb er geen probleem mee dat mensen inspiratie opdoen in 
andermans werk om iets nieuws te creëren. Ik weet het, er is een 
dunne lijn tussen plagiaat en rippen, maar de essentie is dat 
wanneer iemand met een origineel idee komt, je niet kunt 
voorkomen dat mensen er inspiratie uit halen. Het is een lange 
en moeilijke discussie, en niet een die ik hier wil beginnen.   

The Vampire. Acrylic on canvas 30´x 30’  by 
Shaharee Vyaas. 
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Inspiratie 
Bovenop dit schilderij vind je het beeld 
van mijn metgezel, die ook mijn leidende 
genie is en de bron van mijn artistieke 
inspiratie. Onderaan zie je mijn gezicht 
tussen de struiken naar buiten gluren 
terwijl in het midden een beeldje zweeft 
dat mijn geest symboliseert, zwevend 
tussen de visionaire en de echte wereld. 

Het woord 'inspiratie' heeft een 
ongebruikelijke geschiedenis omdat de 
figuurlijke betekenis lijkt te dateren van 
vóór de letterlijke. Het komt van het 
Latijnse inspiratus (het voltooid 
deelwoord van inspirare , "inademen, 
inspireren") en heeft in het Engels de 
betekenis "het trekken van lucht in de 
longen" sinds het midden van de 16e 
eeuw. Dit ademhalingsgevoel wordt nog 
steeds algemeen gebruikt door artsen, 
evenals uitademing ("de handeling of het 
proces van het vrijgeven van lucht uit de 

longen"). Voordat inspiratie echter werd gebruikt om naar adem 
te verwijzen, had het een duidelijk theologische betekenis in het 
Engels, verwijzend naar een goddelijke invloed op een persoon, 
vanuit een goddelijke entiteit. Deze betekenis dateert uit het 
begin van de 14e eeuw. Het gevoel van inspiratie dat 
tegenwoordig vaak wordt aangetroffen ("iemand of iets dat 
inspireert") is aanzienlijk nieuwer dan elk van deze twee 
zintuigen, daterend uit de 19e eeuw. 

 

 

Inspiration. Acrylic 
on canvas by 
Shaharee Vyaas. 
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Galactische pelgrims 
 

Ik ben deze overlevering voor het eerst tegengekomen in de Star 
Wars-serie, waar Jedha , een kleine woestijnmaan berijpt door 
een permanente winter, de thuisbasis was van een van de eerste 
beschavingen die de aard van de Force verkende. Jedha was ooit 
een belangrijke wereld voor de Jedi-orde en diende als een 
heilige plaats voor pelgrims uit de hele melkweg die spirituele 
begeleiding zochten. 

In een spel gemaakt door LegendaryCollector is "Galactic Pilgrim" 
een AI-machine en een lid van de Interspecies Collaboration. De 
Interspecies Collaboration is gebouwd door mensen en machines 
die dachten dat samenwerken in plaats van tegen elkaar de weg 
naar de toekomst was. "Galactic Pilgrim" is op zoek naar nieuwe 
bewoonbare planeten in haar op maat gemaakte ruimteschip 
"Seeker" dat is uitgerust met een volledig autonome 
verkenningsdrone. 

Er bestaat ook een HipHop-groep genaamd Galactic Pilgrims die 
een album maakte genaamd The Dark Side ( 
https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-
side ) en in 2017 een project lanceerde genaamd Artz & nd Craftz 
(https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-artz-
nd-craftz). Ik heb geen kennis van meer recente projecten. 

Galactic Pilgrim bestaat ook in de vorm van een album met 
christelijk geïnspireerde poëzie van Daniel Orsini dat 
sleutelconcepten uit de Jungiaanse psychologie en de nieuwe 
natuurkunde wil verkennen. In deze bundel onderzoekt de 
auteur zowel de spirituele als de psychologische effecten van het 
christen-zijn, in een poging ze te verzoenen met een amalgaam 
van diverse maar verwante invloeden. 

https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side
https://soundcloud.com/thabenjaofficial/galactic-pilgrims-dark-side
https://www.amazon.com/Galactic-Pilgrim-Daniel-Orsini/dp/194369110X
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Het thema heeft ook betrekking op mijn eigen project " A 
Cosmology of Civilization ", omdat het mensen aanspoort om de 
menselijke beschaving vanuit een breder perspectief te bekijken. 

 

 

Galactische pelgrims. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas 
(2021) 

  

https://wordpress.com/page/maharajagar.com/296
https://wordpress.com/page/maharajagar.com/296
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De Valkyrie in moderne kunst 
Valkyrie, ook gespeld als Walkyrie , was een groep maagden die 
de god Odin dienden en door hem naar het slagveld werden 
gestuurd om de gedoden te kiezen die een plaats waardig waren 
in Valhalla, een rijk van het Noorse hiernamaals dat de Vikingen 
in hun leven nastreefden om binnen te gaan bij hun overlijden. 

En dan heb je het legendarische matriarchaat van de Amazonas. 

De dichter Homerus uit de achtste eeuw voor Christus was de 
eerste die het bestaan van de Amazonas vermeldde. In de Ilias – 
die zich 500 jaar eerder afspeelt, tijdens het bronzen of heroïsche 
tijdperk – verwees Homerus enigszins vluchtig naar hen als 
Amazonas antianeirai , een dubbelzinnige term die in veel 
verschillende vertalingen heeft geresulteerd, van “antagonistisch 
voor mensen” tot “gelijk aan Heren." 

In 1861 publiceerde Johann Jakob Bachofen, een professor in de 
Zwitserse rechten en klassiek geleerde, zijn radicale stelling dat 
de Amazonas geen mythe maar een feit waren. Geen wonder dat 
componist Richard Wagner in de ban raakte van Bachofens 
geschriften. Brünnhilde en haar mede-Valkyries zouden 
gemakkelijk kunnen worden aangezien voor vliegende 
Amazones. 

De meeste antropologen zijn van mening dat er geen 
samenlevingen bekend zijn die ondubbelzinnig matriarchaal zijn 
en moderne amazones omschrijven als een extreme, 
feministische vleugel van de mensheid. 

In deze tijd van een opkomend tij van gendergelijkheidskwesties, 
is het vooruitzicht dat er vrouwelijke krijgers bestonden boter op 
het brood van feministische activisten. Meisjes willen geen 
meisjes meer zijn zolang hun vrouwelijke archetype geen kracht, 
kracht en macht heeft. Ze willen geen meisjes zijn, ze willen niet 
teder, onderdanig en vredelievend zijn zoals goede vrouwen zijn. 
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Hedendaagse Amerikaanse bestsellerliteratuur geeft de 
voorkeur aan de vrouwelijke advocaat of rechercheur als 
hoofdrolspeler. Schrijvers als Sara Paretsky , Sue Grafton en 
Marcia Muller creëren meeslepende feministische 
hoofdrolspelers om de rol van detective te vervullen. De 
successen en mislukkingen van deze feministische detectives zijn 
vervolgens afgemeten aan de normen die in het klassieke genre 
zijn gecreëerd door Raymond Chandler, Dashiell Hammett en 
James M. Cain. Het is duidelijk dat feministische hardgekookte 
detectivefictie een genre van politiek protest is, dat nog beter 
wordt ontvangen als het wordt geserveerd met wat LBTQ-saus. 

Vrouwen in de moderne kunstperiode hebben gedijen in alle 
soorten media - prenten en tekeningen, schilderen en fotografie, 
beeldhouwkunst, installatiekunst, uitvoerende kunst en nog veel 
meer. Het veld van de hedendaagse kunst is rijk aan vrouwelijke 
visionairs die de normen blijven uitdagen met hun constante 
innovaties en nooit bang zijn om hun standpunten te uiten en 
hun verdiende canonieke plekken in de kunstgeschiedenis te 
verdienen. 

Zoals Marina Abramovic het uitdrukte : " De kunstenaar in een 
verstoorde samenleving moet bewustzijn van het universum 
geven, de juiste vragen stellen en de geest verheffen". 
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De Valkyrie. Acryl op canvas 40 x 60' door Shaharee Vyaas (2021) 
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Demon 
De meeste auteurs die theologische dissertaties over het 
onderwerp schreven, geloofden echt in het bestaan van helse 
geesten of schreven als een filosofische gids om een oud 
perspectief op gedrag en moraliteit in folklore en religieuze 
thema's te begrijpen. 

Ik laat het in het midden als demonen bestaan als onafhankelijke 
wezens die onze realiteit bewandelen, maar er vrij zeker van zijn 

Demon. Acrylic on canvas 40 x 60´ by Shaharee Vyaas 
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dat de meeste mensen bekend zijn met het bestaan van sommige 
demonen waarmee ze worstelen. Ze bestaan meestal uit een 
onweerstaanbare auto-destructieve drang zoals 
middelenmisbruik, promiscuïteit, gokken en vele andere 
ondeugden die uiteindelijk kunnen leiden tot het fysieke en 
morele bankroet van een leven. 

Naar mijn mening zijn de echte demonen die op deze planeet 
rondlopen en die niet uitsluitend wortel schieten in onze eigen 
mentale processen, de demagogen die mensen aanzetten tot 
moreel twijfelachtige daden, terwijl ze hen laten geloven dat ze 
het juiste doen. Je vindt ze prominent onder sekteleiders, politici 
en managers van multinationale ondernemingen. Hun vermogen 
om het morele kompas van een massa volgelingen te verstoren, 
kan een bedachtzame waarnemer soms verbazen. 

Een tweede categorie bestaat uit de mensen met een 
beschadigde geest. Hier verwijs ik naar de psychopaten, 
sociopaten en schizofrenen. Deze mensen hebben een gebroken 
moreel kompas en drijven andere mensen naar de ondergang om 
een of andere buitenaardse mentale aanleg tevreden te stellen. 

Ten slotte nemen we soms demonen waar die er niet zijn. Zoals 
sommige jongeren die de oudere generaties demoniseren voor 
alle sociale en culturele onvolkomenheden die zij waarnemen, of 
de linkse en rechtse politici die elkaar wederzijds de schuld geven 
van een gebrek aan gezond verstand (terwijl de waarheid 
meestal in het midden ligt, maar polarisatie makkelijker is). 
verkopen aan een stemgerechtigd publiek), of de eeuwige 
geschillen tussen mannen en vrouwen over wie het juiste 
perspectief op de werkelijkheid heeft (terwijl beide opvattingen 
hun verdiensten en tekortkomingen hebben). 

Ik beweer mezelf gewoon te stellen dat elke persoon 
verschillende facetten van zijn persoonlijkheid heeft. 
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Nereïde en Faerie 

 

Nereïde. Acryl op canvas 45 'x 60 ' door Shaharee Vyaas (2016) 
Deze doeken completeren een reeks portretten die ook twee 
eerdere schilderijen bevatten: Valkyrie en Demon. Elk van de 
portretten illustreert een ander facet van een persoon 

Nereïden zijn nimfen van de zee (met name de vijftig dochters 
van de oude zeegod Nereus), en zijn meestal welwillend en 
speels, en zorgen voor het lot van zeelieden. Hoewel ze sterfelijk 
zijn, leven ze bovennatuurlijk lang. meestal onzichtbare, niet-
menselijke geesten die rondhangen in de verborgen en 
tussenliggende plaatsen - meestal te vinden in de natuur. 
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Faerie. Acryl op canvas 40' x 60' door Shaharee Vyaas (2016) 

Bloemenfeeën zijn natuurgeesten die voor bloemen, planten en 
bomen zorgen. Het suggestieve 'lied' dat elke bloemenfee zingt, 
helpt de 'geest' van haar bloem over te brengen. 
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De zin van het leven = 42 
Stekelvarkenvissen worden ook kogelvissen genoemd omdat ze 
hun lichaam kunnen opblazen door water of lucht in te slikken, 
waardoor ze ronder worden. Deze toename in grootte (bijna het 
dubbele verticaal) verkleint het bereik van potentiële roofdieren 
tot degenen met veel grotere monden. Een tweede 
verdedigingsmechanisme wordt geleverd door de scherpe 
stekels, die naar buiten stralen wanneer de vis wordt opgeblazen. 
Ik hou meer van de naam kogelvis, omdat ik me daarmee kan 
verhouden tot enkele kenmerken die in menselijk gedrag te 
vinden zijn. Bijvoorbeeld de wens om groter, belangrijker en een 
grotere bedreiging te lijken dan men in werkelijkheid is. 
Ik heb een weekend verspild aan dit beeldende kunstproject in 
plaats van aan het vierde deel van mijn serie te werken. Het 
kwam allemaal toen ik mijn wederhelft een foto van een kogelvis 
liet zien en ze maande "kun je daar niet iets artistieks mee doen?" 
Het eerste beeld dat in me opkwam was de goudvis in een kom 
die een prominente plaats inneemt in Monty Python's "The 
Meaning of life", dus het is niet verwonderlijk dat het eerste waar 
ik mee kwam er zo uitzag: 
 

 
De zin van het leven 1. Acryl op canvas 30 x 20' door Shaharee 

Vyaas (2021). 
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En nee, dat specifieke ontwerp kostte me niet al te lang. 
Ongeveer een uur of zo. Het is gewoon dat het mijn 
denkprocessen afleidde naar onverwachte paden die me deden 
nadenken over wat mensen geloven dat de zin van het leven is. 
Na enig nadenken besloot ik dat er drie dingen zijn die de meeste 
mensen waardig lijken te zijn om naar te streven: rijkdom, 
eeuwige jeugd en macht. De meeste marketingcampagnes 
draaien om één, twee of alle drie van deze drie onderwerpen. 
In het volgende ontwerp zie je een zeemeermin die een fles 
vasthoudt met het elixer van de eeuwige jeugd, die wordt 
achtervolgd door een haai. Onder haar vind je een kogelvis met 
een nazi -symbool in zijn bek, die symbool staat voor de 
megalomane retoriek van vele machtsbeluste politici met hun 
opgeblazen ego's. Onder hen heb je een zeemonster dat enige 
gelijkenis vertoont met een murene die een bundel bankbiljetten 
achtervolgt. Daaronder heb je een boosaardige grijnzende 
clownvis. Linksonder zie je wat een Einstein-goudvis antwoordt 
als hem wordt gevraagd naar de zin van het leven, terwijl je 
rechtsonder een Tsubaki-goudvis verbijsterd naar de steen ziet 
staren die de titel van dit schilderij draagt. In het linkerdeel van 
het schilderij vind je de jouwe echt toen ik een paar jaar jonger 
was en nog in mijn hamerkopfase van een mens worden. Dat was 
het verhaal van hoe de kogelvis mijn weekend stal. 
 

 
De zin van het leven = 42. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas 
(2021) 
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Sociale entropie (8) 
 
De uiteindelijke oplossing. 

 

 

Dit schilderij is geënt op de achtergrond van de crematoria van 
Auschwitz. Achter de toegangspoort van het vernietigingskamp 
zie je Jezus die zijn kruis richting de crematoria draagt terwijl 
boven de toegangspoort het bordje “Arbeit macht Frei” (werk 
maakt je vrij) staat. 

De leiders van nazi-Duitsland, een moderne, goed opgeleide 
samenleving, wilden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen 
vernietigen vanwege hun joodse identiteit. 

Helaas heeft de holocaust geen einde gemaakt aan pogroms en 
genocides, aangezien ze over de hele wereld blijven 
plaatsvinden. 

The Final Solution. Acrylic on Canvas 
30 x 40 ´ by Shaharee Vyaas. 
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Inzicht in dit proces kan ons helpen de omstandigheden 
waaronder massaal geweld mogelijk is beter te begrijpen en 
stappen te ondernemen om te voorkomen dat dergelijke 
omstandigheden ontstaan. 

 
Niemandsland 
Tijdens de laatste week van november 2021 woonde ik het Asian 
Film Festival 2021 in Barcelona bij. Vanwege praktische 
agendapunten zag ik slechts vier van de films: 

Handgerolde Sigaretten 

Faeries - zoals de mythen zeggen - zijn klein, 

• (Hong Kong): Chiu is een gepensioneerd lid van het Hong 
Kong Military Service Corps van het Britse leger en 
verdient nu zijn brood met klusjes. Mani is een kleine 
drugsdealer die in grote problemen komt als zijn neef 
een voorraad drugs van hem steelt. Terwijl hij op de 
vlucht is voor de criminele organisatie, wordt Mani 
opgevangen door Chiu en zoekt hij zijn toevlucht in zijn 
appartement. De ongebruikelijke woonsituatie dwingt 
de twee mannen om hun culturele en raciale verschillen 
te overwinnen. 

• Fire on the Plain (China): Deze dramatische thriller speelt 
zich af in China in 1997. Een reeks moorden treft de stad 
Fentun . De misdaden stoppen op mysterieuze wijze 
zonder dat de autoriteiten de dader kunnen vinden. Acht 
jaar later besluit een jonge politieagent die dicht bij een 
van de slachtoffers staat, het onderzoek te heropenen, 
ondanks alle gevolgen van dien. Zijn ontdekkingen 
verstoren de nep-uitkomst die een einde had gemaakt 
aan het plan. 

• I met a Girl (Australië): volgt het verhaal van Devon 
(Breton Thwaites), een aspirant-muzikant met 
schizofrenie die afhankelijk is van zijn oudere broer Nick 
(Joel Jackson) om voor hem te zorgen. Wanneer de 
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vrouw van Nick, Olivia (Zahra Newman), echter zwanger 
wordt, regelen ze dat Devon verhuist. In een 
neerwaartse spiraal wordt Devon gered door Lucy (Lily 
Sullivan), een mysterieus meisje dat net zo impulsief en 
romantisch is als hij. Na één dag samen zijn ze helemaal 
verliefd. Devon regelt dan dat Nick haar ontmoet, maar 
Lucy komt niet opdagen. Ze proberen haar te vinden , 
maar haar appartement is leeg. Nick vermoedt dat Lucy 
een waanidee is, terwijl Devon, wanhopig om zijn 
geestelijke gezondheid te bewijzen, een briefje ontdekt 
dat ze hem heeft geschreven: ontmoet me in Sydney. En 
Devon vertrekt op een epische reis door het hele land om 
haar te vinden; het meisje van zijn dromen... die 
misschien helemaal in zijn hoofd zit. 

• 1990 (Mongolië): Na de val van de USSR wordt Mongolië 
geteisterd door een golf van geweld, corruptie en 
wanorde. De burgers doen hun best om te overleven in 
een onzekere tijd die wordt gedomineerd door chaos, 
onzekerheid, geweld… Tegelijkertijd komen westerse 
invloeden het land binnen en worden populair onder de 
jeugd. 

Het ontroerde me dat de meeste films zich afspeelden in een 
tijdsruimte waar de oude orde instortte, waardoor mensen 
gedesoriënteerd raakten en voor zichzelf moesten zorgen. Het 
grootste verschil tussen de films die ik kon onderscheiden, was 
tussen de Australische film en de andere. De laatste volgt het 
Hollywood-script van een happy end, terwijl de Aziatische niet zo 
gehecht waren aan een happy end en mensen meer 
portretteerde zoals ze zijn. 

In Angelsaksische films zie je bijvoorbeeld zelden een 'goede' 
hoofdrolspeler roken, drinken of dubbelzinnig moreel gedrag 
vertonen zonder een verlossingsboog. Ze hebben meestal een 
happy end. Niet zo in Aziatische films: ze schetsen een meer 
moreel grijzig beeld van hun hoofdrolspelers. Zowel de 'goede' 
als de 'slechte'. Om nog maar te zwijgen van het feit dat ze vaak 
een einde hebben dat niet op prijs zou worden gesteld door een 
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Hollywood-publiek: ze gaan dood of ze veranderen de 
gebeurtenissen in hun voordeel door een overval, moord of 
chantage te plegen. Kortom, in de meeste Aziatische films 
bereiken de 'goede hoofdrolspelers' meestal hun gewenste 
doelen door ofwel hun leven op te offeren ofwel hun morele 
integriteit op te offeren. 

Niemandsland, geeft fouten aan in de tijd/ruimte van de 
menselijke samenleving waar een tijdperk ten einde loopt terwijl 
het overgaat naar een ander. De Aziatische films die ik zag, lieten 
zien hoe aan de ene kant van China de Sovjet-Unie instortte, 
terwijl aan de andere kant het Westen de Chinese grensregio's 
Hongkong en Macau verliet, waardoor aan beide kanten van het 
land bevolkingsgroepen achterbleven die over die grenzen 
woonden in een maatschappelijk ongewisse. Tegelijkertijd 
maakte China zelf de transitie van een marxistische economie 
naar een vrijemarkteconomie met alle invalshoeken van wild 
kapitalisme van dien. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Niemandsland zowel een 
werkelijke als een metaforische ruimte. Het scheidde de 
frontlinies van de vijandige legers en was misschien wel de enige 
locatie waar vijandelijke troepen elkaar konden ontmoeten 
zonder vijandigheid. Inspiratie voor dit doek vond ik in een litho 
van Lucien Jonas No Man's Land uit 1927 die ik verder naar eigen 
inzicht heb bewerkt. 
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Niemandsland. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas (9 
december 2021) 
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Geld en politiek 
 

 

Geld en politiek. Canvas B 45 x H 30 '. 

Geld is een noodzakelijk onderdeel van elke democratie: het 
maakt politieke participatie, campagnevoering en 
vertegenwoordiging mogelijk. Als het echter niet effectief wordt 
gereguleerd, kan het de integriteit van politieke processen en 
instellingen ondermijnen en de kwaliteit van de democratie in 
gevaar brengen. 

 

PS. Volgens Forbes is het nettovermogen van Jeff Bezos naar 
schatting 196 miljard dollar. Hij besteedt zijn fortuin aan 
onroerend goed, een Gulfstream Jet en zijn 
ruimteverkenningsbedrijf. In de ranglijst van miljardairs van 2018 
en 2019 schatte Forbes het nettovermogen van Trump op $ 3,1 
miljard.  
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Hebzucht 
Weinig 20e-eeuwse beeldend kunstenaars accepteerden de 
industriële revolutie met zoveel enthousiasme als Andy Warhol. 
Een cruciaal evenement was de tentoonstelling The American 
Supermarket in 1964, een show die werd gehouden in de galerie 

in de Upper East Side van Paul Bianchini . 
 
 
De show werd gepresenteerd als een typische kleine 
supermarktomgeving, behalve dat alles erin - van de producten, 

Greed. Acrylic on canvas by Shaharee Vyaas (2020) 
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ingeblikte goederen, vlees, posters aan de muur, enz. - is 
gemaakt door prominente popartiesten uit die tijd. De 
tentoonstelling was een van de eerste massa-evenementen die 
het publiek rechtstreeks confronteerde met zowel pop-art als de 
eeuwige vraag wat kunst is, waardoor het handgemaakte 
langzaam uit het artistieke proces werd geëlimineerd. Warhol 
maakte veelvuldig gebruik van zeefdruk: zijn latere tekeningen 
waren gebaseerd op diaprojecties. Op het hoogtepunt van zijn 
roem als schilder had Warhol verschillende assistenten die zijn 
multiples in zeefdruk produceerden, waarbij hij zijn aanwijzingen 
opvolgde om verschillende versies en variaties te maken. 
Sommige critici zijn Warhols oppervlakkigheid en commercialiteit 
gaan beschouwen als de meest briljante spiegel van onze tijd, 
bewerend dat Warhol iets onweerstaanbaars had vastgelegd 
over de tijdsgeest van de Amerikaanse cultuur in de 20e eeuw. 
Van daaruit kunnen we een ommekeer zien in de cultuur van het 
toegankelijker maken van kunst voor de samenleving in het 
algemeen, naar een heroriëntatie op haar exclusiviteit. 
Waar de kunstenaars van de jaren zestig beweerden dat hun 
werk voor het grote publiek toegankelijk moest zijn, bespeur ik 
de heropleving van de tendens om kunst te maken voor de happy 
few die het zich kunnen veroorloven. Zo krijg je kunstenaars die 
de uniciteit en ambachtelijke aspecten van hun creaties willen 
benadrukken door te poseren met de traditionele 
gereedschappen van hun ambacht. De meeste kunstenaars 
moeten vroeg of laat een keuze maken of ze kunst willen maken 
voor de happy few of hun werk beschikbaar willen stellen voor 
een breder spectrum van de samenleving. Mijn persoonlijke held 
op dit vlak is Alexander Rodin. Rodins meest inspirerende werken 
zijn zelden te koop, maar de kunstenaar verkoopt graag 
gesigneerde posters met reproducties van zijn werken of stelt ze 
tentoon. Zo destilleert hij zijn brood uit zijn kunst. 
Ik geloof dat The Middle Way of Aristoteles de behoefte van de 
kunstenaars kan verzoenen om een fatsoenlijk inkomen te 
verdienen en tegelijkertijd met hun werken een substantieel deel 
van de samenleving te bereiken. Aristoteles verdedigt niet 
middelmatigheid. Hij pleit voor een zo volledig mogelijk leven. 
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Lach om het leven, zei Nietzsche. Aristoteles zou het daarmee 
eens zijn. Maar hij zou ook zeggen op te passen dat dat lachen 
niet in spot verandert. 
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Verbazingwekkende parasieten 
 
In 2010 formuleerde Parasite Artek een "Manifesto of 
Parasitism" waarin hij het idee presenteerde van zijn activiteiten 
als parasietkunstenaar. Volgens deze ideeën die in "Manifesto" 
worden behandeld, leefde, werkte en creëerde parasiet Artek 
vier jaar lang in verschillende steden, culturele instellingen en 
alle culturele plaatsen. Na verloop van tijd veranderden zijn 
acties in een kritiek op de status van de kunstenaar in de 
samenleving en begon hij de zogenaamde gastprojecten te 
creëren. 
In deze geest creëerde hij in 2012 een reeks activiteiten "Willing 
to help" die in Poolse dorpen en steden werden 
geïmplementeerd. In 2013 ontwierp en voltooide hij de bouw 
van een huis in Elblag - een huis dat de droom is van elke jongere 
die geen geld heeft voor land, materialen en bouwers. Daarna 
werkte hij in verschillende projecten met sociale groepen die 
'sociale parasieten' worden genoemd: Roma, langdurig 
werklozen of mensen die te maken hebben met sociale 
uitsluiting; een schilderatelier “Niet te Verwerpen”, waar 
daklozen kunnen werken. Aan de basis van deze en andere 
activiteiten ligt het geloof in de therapeutische rol van kunst en 
het geloof dat mensen hierdoor hun situatie kunnen verbeteren. 
“The Socio-Parasitology Manifesto” uit 2018 van Sabrina Muntaz 
Hasan beschouwt alle contactpunten als onderbrekingen die 
door de parasiet worden uitgeoefend. Hoewel het grootste deel 
van Hasan's werk zich concentreert op immigratiethema's, 
kunnen haar observaties worden toegepast op andere sociale 
kwesties. Volgens Mumtaz Hasan zijn alle mensen parasitair. De 
focus ligt op onderbreking en niet op verstoring, waarbij de 
sociaal-parasitaire relatie op een progressieve manier wordt 
bekeken. 
 
U moet onderbreken om keuzevrijheid te hebben 
Je moet onderbreken om positief te worden 
Je moet onderbreken, dus je bent parasitair 
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-                        De socioparasitologie _ Manifest door Sabrina 
Mumtaz Hassan 
 
In essentie richt de theorie van Mumtaz Hasan zich op een 
positieve 'parasiet-gastheer'-relatie. In biologische soortrelaties 
hebben parasieten een gastheer; in dit geval is de "parasiet" de 
kunstenaar en de "gastheer" de "weldoener". Het manifest kijkt 
naar hoe het punt van onderbreking - waar de parasiet en de host 
elkaar betrekken of "onderbreken" - eigenlijk gunstig is voor de 
nieuwe hostingomgeving. 
In 2020 leende het Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg, 
Denemarken, de kunstenaar Jens Haaning 534.000 kronen (~ $ 
84.000) om twee van zijn oudere kunstwerken te reproduceren. 
Maar wat deed hij in plaats daarvan? Hij hield het geld voor 
zichzelf en hernoemde de serie Take the Money and Run. Volgens 
een schriftelijke overeenkomst tussen de twee partijen werd van 
Haaning verwacht dat hij de bankbiljetten van de betaling zou 
gebruiken om twee stukken die hij in 2007 en 2010 had gemaakt, 
opnieuw te creëren. De originele kunstwerken 
vertegenwoordigden de respectievelijke gemiddelde 
jaarinkomens van Oostenrijkers en Denen met behulp van 
contante rekeningen. Maar voor zijn laatste leverde Haaning 
twee lege kaders af, waarop geen bankbiljetten te zien waren. 
Dit verhaal van een sluwe kunstenaar en een nietsvermoedend 
museum zet je aan het denken over wat conceptuele kunst je kan 
opleveren. Haaning bewoonde het museum als een buitenlandse 
agent en hanteerde tactieken die praktische en conceptuele 
strategieën voor artistieke productie boden door middel van 
daden van 'parasitaire bewoning'. Hij maakte van de gelegenheid 
gebruik om de kunstenaar te portretteren als een irriterend 
organisme, een organisme dat in of op een ander organisme leeft 
en dat wat het nodig heeft uit zijn gastheer haalt zonder er iets 
positiefs voor terug te geven. 
 
Sinds Marcel Duchamp in 1917 Fountain presenteerde, een in 
massa vervaardigd urinoir dat kunst werd door een zogenaamd 
"transsubstantiatieproces" (het werd gewoon kunst omdat hij 
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het zei en werd in 1999 verkocht voor $ 1.762.500) , is een lange 
stoet van parasitaire kunstenaars gevolgd pak. Dat gezegd 
hebbende, bevat de tentoonstelling Work it Out werk dat de 
impact van de parasiet bekritiseert. 
 

 
Verbazingwekkende parasieten. Acryl op canvas 40 x 40´ door 
Shaharee Vyaas 
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De vreugdevolle intrede van Omicron 
 
Dit is een schilderij over een aangekondigde ramp. Iedereen met 
een beetje gezond verstand wist dat met de start van het 
traditionele griepseizoen The Bug weer zou toeslaan. En ja, daar 

je hebt zijn nieuwste spawn die Omicron is gedoopt. 
Wat me eigenlijk zenuwachtig maakt, is de hoeveelheid mensen 
in westerse landen die volop kansen hadden om een vaccin te 
krijgen, nu de IC-bedden vullen. Zoals de zestigjarige 
vaccinweigeraar Valentin die sinds oktober aan de zuurstof ligt 
op een IC-afdeling. Het gaat beter met hem sinds ze hem van de 
beademing hebben gehaald, maar hij zal een dubbele 

The Joyful Entry of Omicron. Acrylic on canvas 30 x 30’  ( 2021) 
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longtransplantatie nodig hebben omdat het virus zijn 
longweefsel heeft vernietigd. 
Ondertussen kan mijn broer zijn kankeroperatie niet ondergaan 
omdat Valentin in zijn bed ligt. De operatie is uitgesteld tot 
januari. Als de kanker tegen die tijd niet is uitgezaaid, en als 
Valentin hem niet voor is om zijn transplantaties te krijgen. Laat 
me niet eens beginnen over wie zal betalen voor de keuze van 
Valentin om zich niet te laten vaccineren. 
En ja, ook gevaccineerde mensen belanden op de ic-afdeling. 
Meestal ouderen en zieken die een zwakker immuunsysteem 
hebben waardoor het vaccin minder effectief is. 80% 
bescherming is geen 100%, dus gevaccineerde mensen kunnen 
nog steeds Covid krijgen, maar voor zover de statistieken gaan, 
komt het bijna niet voor dat gezonde gevaccineerde volwassenen 
op de IC belanden of sterven als gevolg van Covid. 
Het is ook niet zo verwonderlijk dat de meeste varianten naar ons 
toe komen uit landen waar de vaccinatiegraad erg laag is. Zolang 
het virus kan circuleren, zal het blijven muteren en andere 
varianten produceren. Niet-gevaccineerde mensen zijn 
producenten van Covid-varianten en het is waarschijnlijk slechts 
een kwestie van tijd voordat het zeer besmettelijke maar niet erg 
dodelijke Covid-virus (mortaliteit ongeveer 2,5%) zal fuseren met 
een dodelijke griepvariant. Zoals de vogelgriep H5N1, die een 
sterftecijfer heeft van maar liefst 60 %, maar gelukkig niet erg 
besmettelijk is. Tenzij het zou samenwerken met een Covid-
variant. Kruis mijn vingers dat het niet zal gebeuren, maar dit is 
een sterk geval waarin de wet van Murphy hard kan komen. 
Omicron is hier om te blijven voor de rest van het griepseizoen. 
Laten we hopen dat het niet gemener is dan zijn Delta-neefje en 
dat onze vaccins het tegenhouden. En maak het vaccin verplicht 
en vervloek de weigeraars met hun klaagzangen over hun 
grondwettelijke rechten. Mijn broer heeft ook grondwettelijke 
rechten. Hoewel de statistieken zeer nauwkeurig zijn over het 
aantal mensen dat stierf aan Covid, is er een even groot aantal 
mensen dat onopgemerkt stierf omdat ze niet de zorg kregen die 
ze nodig hadden. Secundaire schade neem ik aan? 
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Kwijt 

Kwijt. Acryl op canvas 60 x 80' door Shaharee Vyaas (13 dec. 
2021) 

Lost is een schilderij dat een gevoel uitdrukt dat tegenwoordig 
heel gewoon is. Het bevat enkele Afrikaanse mensen die liever 
hun leven riskeren door een zee over te steken in een 
overbelaste wankele sloep dan een ellendig bestaan te leiden in 
hun thuisland, de Arabische man die geen beter doel in het leven 
vindt dan een suïcidale terrorist te worden, en de westerse 
vrouw die op zoek is naar begeleiding op een falende kaart. Dit 
alles gebeurt onder het licht van een dreigend Omega-virus. 
De inspiratie voor dit schilderij kwam tot me na een wandeling 
langs een junglepad om de grootste waterval van Midden-
Amerika te zien bij Pico Bonito in Honduras. Het pad slingerde 
langs enkele steile kliffen en was op sommige punten amper 
dertig centimeter breed, met aan de ene kant een diep ravijn en 
aan de andere kant een steile, stevige rotswand. Er was alleen 
een rudimentaire schets van het pad beschikbaar die als leidraad 
moest dienen, en natuurlijk geen gsm-signaal beschikbaar om 
google maps te laten werken. Je moest dus min of meer in een 
opwelling je traject uitstippelen, terwijl je 90% van je aandacht 
moest besteden aan de volgende stap die je wilde zetten als je 
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niet als een gehaktbal aan de voeten van de kliffen of met een 
slangenbeet. 
Ik begon te waarderen hoe deze wandeling veel overeenkomsten 
had met de manier waarop veel mensen zich door het leven 
moeten manoeuvreren: stap voor stap, met een schetsmatige 
kaart, gedreven door een vaag doel. In de jungle moet je constant 
opletten dat je niet op een slang of een losse steen stapt, wat je 
nabije toekomstperspectieven een erg somber vooruitzicht zou 
geven. Er zijn overeenkomsten te vinden in de levens van mensen 
die aan de rand van de samenleving leven: een verkeerd woord, 
daad of gebaar kan verstrekkende gevolgen hebben. 
Ik ben er vrij zeker van dat de zelfmoordterrorist niet is geboren 
met een aangeboren destructieve drang en dat de Afrikanen die 
naar het noorden migreren ook liever bij hun familie en huizen 
blijven. En dat alles speelt tegen het canvas van een wereldwijde 
pandemie met een virus dat snel muteert naar een omega-
variant. 
Ook zijn veel westerlingen verdwaald in een steeds ingewikkelder 
wordende wereld waar je een halve dag nodig hebt om door een 
stapel administratieve rompslomp te spitten voordat je aan 
boord van een vliegtuig kunt stappen, een belastingaangifte kunt 
doen of wat dan ook. De meeste westerlingen moeten knokken 
om een fatsoenlijk inkomen te verdienen en moeten dan 
knokken om hun verdiensten te behouden. Niet veel mensen 
kunnen zich de luxe veroorloven om hun eigen koers door het 
leven uit te stippelen of even stil te staan om te zien waar het pad 
dat ze bewandelen hen brengt. Velen zwerven door het leven 
zonder een fatsoenlijke kaart of kompas, met slechts een vage 
indruk van waar ze naartoe gaan. 
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Kaart van de planetaire tijd - ruimtecontinuüm. 
 

 

Kaart van de planetaire tijd - ruimtecontinuüm. Gemengde 
techniek op papier 20 x 30 ' door Shaharee Vyaas (januari 2022) 
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De voortuin van Eden 

De voortuin van Eden. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas (17 
dec 2021) 

Na een moeizame tocht kwam ik aan in het centrum van mijn 
artistieke universum. Om de voortuin van Eden te bereiken, 
moeten de nieuwsgierige ontdekkingsreizigers de gebaande 
paden verlaten en bereid zijn om een 200 km lange wandeling 
over land te maken vanaf de dichtstbijzijnde internationale 
luchthaven, gevolgd door een boottocht van 40 minuten . 
Zoals de naam en de afbeelding aangeven, is het een prachtige 
plek, maar ook eentje die de zorgelozen opeet. Cocaïne en 
alcohol zijn goedkoop en in overvloed: de verleiding is 
krankzinnig. Ik ken veel expats die een vroeg graf hebben 
ontmoet vanwege middelenmisbruik. 
En dan heb je de wereldverbeteraars die hier aankomen met een 
zeepkist onder hun arm om vanaf de muren van hun ivoren 
torens Jezus, democratie, ecologie en eerlijkheid te prediken. Ze 
worden getolereerd zolang ze geld en ander lekkers uitdelen, 
maar ze worden weggejaagd door de lokale bevolking zodra ze 
zich beginnen te bemoeien met de lokale politiek, gebruiken of 
geloven. 
Een andere categorie bestaat uit de lijders aan een midlifecrisis, 
de gepensioneerde arbeiders, de gedesillusioneerde 
oorlogsveteranen, enz…. Ze komen hier en pikken een jong 
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meisje op in de overtuiging dat ze zich aangetrokken voelt tot hun 
mannelijke volwassenheid, om erachter te komen dat ze 
uiteindelijk alleen werden gezien als een wandelende 
portemonnee en eindigen als barvliegen. 
Geen paradijs zonder slang, maar voor degenen die de voor de 
hand liggende vallen weten te vermijden, kan deze plek een zeer 
lonende ervaring zijn. De schoonheid is inspirerend, de mensen 
vriendelijk (zolang je de eerder genoemde grenzen respecteert), 
en het weer is het hele jaar door aangenaam als je het 
regenseizoen met af en toe een orkaan buiten beschouwing laat 
(de laatste grote was zo'n 25 jaar geleden: de mensen die ' oud 
genoeg zijn, praten er nog steeds over, maar 50 % van de 
bevolking komt er niet voor in aanmerking en denkt dat het oude 
mensen zijn. 
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The Flood (inzending voor tentoonstelling juni 2022 , werken niet 
opgenomen in deze catalogus) 
 

Als onderdeel van het Finger Mullet Film Festival, en 
samengesteld door studenten van de cursus Curatorial Studies 
van Flagler College, zal deze tentoonstelling zich richten op werk 
dat het heden en de toekomst van een gedeeltelijk 
ondergedompelde wereld visualiseert, vastlegt, verbeeldt en 
onderzoekt. Van ingebeelde toekomsten tot de echte sociale en 
economische gevolgen van klimaatverandering, de 
tentoonstelling streeft naar nieuwe manieren om kustlijnen, 
getijdenverschuivingen, verplaatsingen, ondergelopen 
infrastructuren en andere overstromingen te zien en te 
begrijpen. 

Meteorologische waarnemingen geven aan dat ons klimaat aan 
het veranderen is. Over observaties kun je niet discussiëren. 

Waar je wel over kunt discussiëren is de oorzaak van 
klimaatverandering en de mogelijke impact ervan. Is 
klimaatverandering een cyclisch fenomeen dat zich over eeuwen 
uitstrekt? Wordt dit proces beïnvloed of versneld door 
menselijke activiteiten? Is het een combinatie van beide? Hoe 
snel verandert het klimaat en wat zijn de gevolgen? Dat kan 
onderwerp van discussie zijn. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat klimaatveranderingen 
terugkerende gebeurtenissen zijn. 

Iedereen die in de geschiedenisles heeft opgelet, moet wel eens 
van de ijstijd hebben gehoord. De ijstijden begonnen 2,4 miljoen 
jaar geleden en duurden tot 11.500 jaar geleden. Ongeveer 
10.000-12.000 jaar geleden stierven de meeste grote zoogdieren 
uit de ijstijden uit. 

Het merkwaardige van ijstijden is dat de temperatuur van de 
atmosfeer van de aarde niet de hele tijd koud blijft. In plaats 
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daarvan wisselt het klimaat tussen wat wetenschappers 'glaciale 
perioden' en 'interglaciale perioden' noemen. Glaciale perioden 
duren tienduizenden jaren. De temperaturen zijn veel kouder en 
ijs bedekt een groter deel van de planeet. Aan de andere kant 
duren interglaciale perioden slechts een paar duizend jaar en zijn 
de klimaatomstandigheden vergelijkbaar met die op aarde 
vandaag. We zitten nu in een interglaciaal. Het begon aan het 
einde van de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden. 
Wetenschappers proberen nog steeds te begrijpen wat ijstijden 
veroorzaakt en bespreken de impact van menselijke activiteiten 
op deze veranderingen. 

De menselijke geschiedenis en folklore zijn doorspekt met 
verhalen over plotselinge klimaatveranderingen: de bijbelse 
overstroming die Noach ertoe bracht zijn boog te bouwen en 
Plato's verhaal over de stad Atlantis die in zee verdween, 
behoren tot de bekendste legendes. Noah bouwde een boog 
gevuld met materiaal dat hij nodig zou hebben om opnieuw te 
beginnen. De locatie van Atlantis was lange tijd een mysterie, 
totdat sommige wetenschappers in de uitgestrekte moerassen 
van het Dona Ana-park in Zuid-Spanje een gebied met meerdere 
ringen vonden in sommige slikken, duizenden jaren geleden 
overspoeld door een tsunami. Atlantische bewoners die niet 
omkwamen bij de tsunami vluchtten het binnenland in en 
bouwden daar nieuwe steden. Deze verhalen bevatten indicaties 
van de eerdere manieren waarop mensen met een plotselinge 
klimaatverandering omgingen 

Omdat klimaatveranderingen millennia kunnen duren, leek het 
idee dat menselijke activiteiten die cyclus zouden kunnen 
beïnvloeden vergezocht. Tot in de jaren 1820 stelde de Franse 
wiskundige en natuurkundige Joseph Fourier voor dat energie die 
de planeet bereikt als zonlicht moet worden gecompenseerd 
door energie die terugkeert naar de ruimte, aangezien 
verwarmde oppervlakken straling uitzenden. Maar een deel van 
die energie, zo redeneerde hij, moet in de atmosfeer worden 
vastgehouden en niet terugkeren naar de ruimte om de aarde 
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warm te houden. Hij stelde voor dat de dunne luchtlaag van de 
aarde - de atmosfeer - zich gedraagt zoals een glazen kas dat zou 
doen. Energie komt binnen door de glazen wanden, maar wordt 
daarbinnen opgesloten, net als een warme kas. 

Dit broeikaseffect staat centraal in het debat over hoe CO2-
vervuiling van de atmosfeer een abnormale en sterke stijging van 
de temperaturen over de hele planeet veroorzaakt. 

 

De stier en de beer is een schilderij dat beide kanten van het 
debat illustreert. Aan de ene kant de gevestigde industriële 
lobby's en hun aandeelhouders, aan de andere kant de 
milieugevolgen van hun acties. 

 

Dan heb je de logaritmische groei van de wereldbevolking. Met 
het huidige groeitempo kijken we naar een wereldbevolking van 
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12 miljard consumenten in 2050. Daarom moest het meest 
bevolkte land ter wereld, China, een eenkindpolitiek invoeren 
omdat er niet genoeg landbouwgrond was om te voeden. zijn 
bevolking. Ondertussen schreeuwen demografen kommer en 
kwel over de omgekeerde leeftijdspiramide in China, terwijl het 
gewoon een voorbeeld is dat de hele wereld zou moeten volgen. 
We moeten dringend af van onze obsessie met groei en ons in 
plaats daarvan richten op duurzaamheid. Overbevolking is de 
drijvende kracht achter de toenemende CO2-uitstoot. 

 

Neptunus en Katharina walsen over New Orleans geeft ons een 
idee hoe de klimaatverandering onze toekomstige kustlijn zal 
beïnvloeden. 
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Kun je je voorstellen wat er in de nabije toekomst zal gebeuren 
als 400.000 mensen op korte termijn stroomopwaarts moeten 
verhuizen? Het is veilig om te zeggen dat Katharina slechts een 
waarschuwingsschot was voor problemen die in het verschiet 
lagen. 
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Stijgende temperaturen zorgen er niet alleen voor dat de 
poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt, maar zijn ook 
verantwoordelijk voor de verwoestijning van grote stukken 
vroeger vruchtbaar land. De wereldbevolking groeit, terwijl de 
toegang tot zoet water afneemt. 
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Pistolen en klaprozen 
 

 
Pistols n Poppies, acryl op canvas door Shaharee Vyaas (1 januari 
2022) 

 
We denken vaak dat Freud heeft gesuggereerd dat alles kan 
worden geïnterpreteerd in de context van seksualiteit, dus het 
beeld van het schieten van kogels door een cilindrische loop is 
moeilijk te negeren. Dit geldt met name als we erkennen dat het 
meeste wapengeweld en bijna alle gevallen van massale 
schietpartijen door mannen worden gepleegd. In die richting 
denken lijkt in overeenstemming te zijn met de observatie dat 
wapengeweld onder mannen - vooral in de context van massale 
schietpartijen waarbij de daders meestal blank zijn - soms gaat 
over het compenseren van gevoelens van onmacht met 
wraakfantasieën die vaak eindigen in zelfmoord. of de dader 
wordt vermoord door wetshandhavers. Uitgaan met een knal, zo 
je wilt. 
Rode papaverbloemen vertegenwoordigen troost, herinnering 
en dood. Evenzo is de klaproos een veelgebruikt symbool dat is 
gebruikt om alles weer te geven, van vrede tot dood en zelfs 
gewoon slapen. Sinds de oudheid vertegenwoordigen klaprozen 
op grafstenen de eeuwige slaap. 
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Maak Rusland weer groot 

 

Maak Rusland weer groot. Acryl op canvas 64' x 36' door 
Shaharee Vyaas (2022) 

Op dit schilderij is de Russische president Vladimir Poetin te zien 
als de Grote Pacificator die zich tot doel stelde om te 
denazificeren Oekraïne ten koste van alles en om zijn 
geïndoctrineerde bevolking naar heropvoedingskampen in 
Rusland te sturen, zodat ze bewust kunnen worden gemaakt van 
hun valse overtuigingen en beseffen dat er geen toekomst is voor 
hun land als ze volharden in hun misleide ideologie. Voor hun 
zionistische fascistische leiders blijft er één definitieve oplossing 
over: uitroeiing. Alleen dan komt er vrede. 
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Assimilatie. 
 

 
Assimilatie. Acryl op canvas 60 'x 60' door Shaharee Vyaas (16 
januari 2022) 
Dit schilderij heeft het spanningsveld tussen individualiteit en 
culturele assimilatie voor onderwerp. Hoewel het een algemeen 
aanvaard feit is dat vooruitgang van de beschaving een proces 
van assimilatie is, moet men concluderen dat er onvermijdelijk 
een spanningsveld zal ontstaan tussen vooruitgang en 
multiculturalisme. 
Het beste voorbeeld dat in me opkomt om dit te illustreren, komt 
uit de Star Trek-serie en heet The Borg. De Borg zijn 
cybernetische organismen (cyborgs) die met elkaar verbonden 
zijn in een bijenkorf genaamd "het Collectief". De Borg coöpteren 
de technologie en kennis van andere uitheemse soorten aan het 
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Collectief door het proces van "assimilatie": het met geweld 
transformeren van individuele wezens in "drones" door 
nanosondes in hun lichaam te injecteren en ze chirurgisch te 
vergroten met cybernetische componenten. Het uiteindelijke 
doel van de Borg is "het bereiken van perfectie". 
Als het gaat om de vooruitgang van de beschaving, zou "het 
bereiken van perfectie" waarschijnlijk bovenaan de lijst staan. Er 
zijn veel sociale projecten waar mensen hebben 
geëxperimenteerd met utopische ideeën om een perfecte 
gemeenschap te creëren. Er zijn socialistische, kapitalistische, 
monarchale, democratische, anarchistische, ecologische, 
feministische, patriarchale, egalitaire, hiërarchische, racistische, 
linkse, rechtse, reformistische, vrije liefde, nucleaire familie, 
uitgebreide familie, homo's, lesbiennes en nog veel meer 
utopieën [ Naturisme, naakte christenen, …] Utopisme, zo 
beweren sommigen, is essentieel voor de verbetering van de 
menselijke conditie. Maar als het verkeerd wordt gebruikt, wordt 
het gevaarlijk. Utopia heeft hier een inherent tegenstrijdig 
karakter. 
Na assimilatie door The Borg, worden het ras en het geslacht van 
een drone "irrelevant". Gaat er bij iemand een belletje rinkelen? 
Het vreemde is dat de meeste liberaal denkende mensen ook 
culturele diversiteit promoten, maar tegelijkertijd alle aspecten 
die in strijd zijn met ras of gendergelijkheid uit deze culturen 
willen verwerpen. 
Het is een puzzel die moeilijk op te lossen is. Het is duidelijk dat 
de westerse cultuur op dit moment het dominante 
beschavingsmodel is en dat andere culturen enorme delen van 
haar realisaties hebben geabsorbeerd, maar helaas ook een 
groot deel van de gebreken die inherent zijn aan dit wereldbeeld. 
Het fastfood, de secundaire oraliteit door tv-verslaving, de 
verspilling van natuurlijke hulpbronnen, een economisch 
systeem dat gevaarlijk afhankelijk is van continue groei, een 
democratisch politiek systeem dat wordt gedomineerd door een 
paar egoïstische clans, … om er maar een paar te noemen hen. 
Beschaving is een circulair proces en in dit geval beweegt het in 
de richting van een herijking waarbij verschillende culturen 
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openlijk de superioriteit van het westerse culturele model boven 
hun eigen (opgewaardeerde) traditionele waarden beginnen te 
betwijfelen. 
Deze kwesties lagen aan de basis van het schilderij "Assimilatie" 
(acryl op canvas 30′ x 30′). In het midden van het schilderij vind 
je een kubus, wat mijn versie is van The Borg, een metafysisch 
mechanisme dat de verschillende culturen assimileert naar 
"perfectie". Deze kubus is omgeven door een cirkel die wordt 
gedomineerd door Lord Yama, de hindoegod van dood en 
gerechtigheid, de ultieme assimilator. De volgende ring 
vertegenwoordigt het wiel van verandering dat het circulaire en 
multiculturele aspect van het beschavingsproces symboliseert. 
Aan de rand van het schilderij heb ik enkele aspecten van de 
huidige evolutie van de beschaving afgebeeld. Ik heb ook de 
metafoor van de cyclotron gebruikt om naar voren te brengen 
hoe technologie een van de drijvende krachten achter assimilatie 
is, samen met de verspreiding van het fastfoodconcept en de 
expansie van internet. 
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De alchemie van chaos (5) 
Deze collectie heeft betrekking op de alchemie van chaos. Het is 
een ervaring van de geboorte van nieuwe inzichten en onderdeel 
van een reis die je zal uitdagen, ontroeren en ontsteken. 

Het vertegenwoordigt waar je naar op zoek bent en waar je voor 
wegrent, alles in één. Het is een onconventioneel gesprek, levend 
met de spanning van meerdere mogelijkheden. De kunstwerken 
hebben betrekking op een oud streven dat deels 
wetenschappelijk, deels spiritueel en deels magisch is, dat wordt 
toegepast om iets van weinig waarde om te zetten in iets van 
grote waarde. 

Probeer te begrijpen 
 

 

Trying to Understand is een schilderij dat je wil uitnodigen om de 
omringende werkelijkheid van een hoger niveau te benaderen 
om de betekenis en het doel ervan te vinden, en om je 
overtuigingen en acties op die inzichten te baseren. 
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De volgende alinea is een citaat uit “Dust Tracks on a Road”, de 
(controversiële) autobiografie uit 1942 van de zwarte 
Amerikaanse schrijfster en antropologe Zora Neale Hurston. 

“Gebed lijkt een kreet van zwakte te zijn, en een poging om door 
bedrog de spelregels zoals vastgelegd te omzeilen. Ik kies er niet 
voor om zwakte toe te geven. Ik ga de uitdaging van 
verantwoordelijkheid aan. Het leven, zoals het is, maakt me niet 
bang, aangezien ik vrede heb gesloten met het universum zoals 
ik het aantref, en buig voor zijn wetten. De altijd slapeloze zee in 
haar bed, schreeuwend "hoe lang nog?" timen; miljoen 
gevormde en nooit bewegingloze vlam; alleen al de contemplatie 
van deze twee aspecten levert me voldoende voedsel op voor 
tien tijdspannes van mijn verwachte leven. Het lijkt mij dat 
georganiseerde geloofsbelijdenissen verzamelingen woorden 
zijn rond een wens. Ik heb daar geen behoefte aan. Ik zou echter 
niet, met woord of daad, proberen een ander de troost te 
ontnemen die het biedt. Het is gewoon niets voor mij. Iemand 
anders mag mijn meeslepende blik op de aartsengelen hebben. 
Het opspringen van de gele lijn van de ochtend uit de mistige 
diepte van de dageraad is glorie genoeg voor mij. Ik weet dat 
niets vernietigbaar is; dingen veranderen alleen maar van vorm. 
Wanneer het bewustzijn dat we kennen als het leven ophoudt, 
weet ik dat ik nog steeds een essentieel onderdeel van de wereld 
zal zijn. Ik maakte deel uit voordat de zon in vorm rolde en 
uitbarstte in de glorie van verandering. Ik was toen de aarde uit 
haar vurige rand werd geslingerd. Ik zal met de aarde terugkeren 
naar Vader Zon en nog steeds in wezen bestaan als de zon haar 
vuur heeft verloren en tot in het oneindige is uiteengevallen om 
misschien een deel te worden van het wervelende puin van de 
ruimte. Waarom angst? De stof van mijn wezen is de materie, 
altijd veranderend, altijd in beweging , maar nooit verloren; dus 
welke behoefte aan denominaties en geloofsbelijdenissen om 
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mezelf de troost van al mijn medemensen te ontzeggen? De 
brede gordel van het universum heeft geen vingerringen nodig. 
Ik ben één met het oneindige en heb geen andere zekerheid 
nodig”. 

Achtervolgd door de tijd 
 

 

Achtervolgd door de tijd. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas 

Volgens theoretisch natuurkundige Carlo Rovelli is tijd een illusie: 
onze naïeve perceptie van de stroom komt niet overeen met de 
fysieke werkelijkheid. Hij stelt dat de werkelijkheid slechts een 
complex netwerk van gebeurtenissen is waarop we reeksen van 
verleden, heden en toekomst projecteren. Het is ook mogelijk 
om de tijd stil te zetten. Het enige dat u hoeft te doen, is met de 
snelheid van het licht reizen, wat onmogelijk wordt geacht door 
de huidige staat van ons begrip van het universum. 

Cyclische tijd legt natuurlijk de nadruk op herhaling en wordt 
sterk beïnvloed door de cycli die zichtbaar zijn in de natuurlijke 
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wereld. … In veel culturen zijn dit soort cyclische patronen 
oneindig herhaalbaar en onderdeel van een terugkerende 
algemene tijdscyclus. Tijd is cyclisch. Het beweegt op lineaire 
schaal van de ene staat naar de andere en van de laatste staat 
recyclet het terug. De periodiciteit van de geschiedenis is 
gebaseerd op de herhaling of herhaling van sociale processen. 

De cyclische theorie van het universum is een radicaal alternatief 
voor het standaard oerknal/inflatiescenario dat een nieuwe 
benadering biedt door te stellen dat ons universum, en bij 
uitbreiding onze hele werkelijkheid, het product is van een 
cyclisch proces. Deze theorie stelt dat het waarneembare 
universum op een braan ligt, gescheiden door een kleine opening 
langs een extra dimensie van een tweede braan. Het cyclische 
model stelt dat de oerknal een botsing tussen branen is die met 
regelmatige tussenpozen plaatsvindt. De theorie is gebaseerd op 
drie onderliggende begrippen: 

(1) de oerknal is niet het begin van ruimte en tijd, maar eerder 
een overgang van een eerdere fase van evolutie; 

(2) oerknals kwamen periodiek voor in het verleden en gaan 
periodiek door in de toekomst; en, 

(3) de belangrijkste gebeurtenissen die de grootschalige 
structuur van het universum vormden, vonden plaats tijdens een 
fase van langzame samentrekking vóór de oerknal. 

 

Het schilderij “Chased by Time” (acryl op canvas 30′ x 40´) drukt 
onze ambivalente relatie met de dimensie tijd uit. Tijd is een 
kracht die ons vooruit drijft zoals een herder zijn vee naar andere 
weiden drijft terwijl je aan het einde van de weg alleen nog maar 
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het slachthuis hebt. Het verschil tussen ons en het 
nietsvermoedende vee is dat we weten dat aan het einde van de 
weg het slachthuis is, dus blijven we zo lang mogelijk hangen. 
Maar de tijd drijft ons genadeloos vooruit. 

 

Getijdenverstoring 

 
Getijdenverstoring. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas (24 dec. 
2021) 
Dit schilderij had tot doel de grenzeloze vrijheid van de 
menselijke verbeelding te verenigen met de wiskundige precisie 
van de fysieke wereld door gebruik te maken van de 
alchemistische benadering. 
Er bestaan verschillende historisch detecteerbare vormen van 
alchemie die in hun vroegere stadia onafhankelijk leken, 
waaronder de Chinese, Indiase en westerse alchemie. Het doel 
van alchemie was om objecten te zuiveren, volwassen te maken 
en te perfectioneren, door het proces van chrysopoeia , de 
transmutatie van onedele metalen, het zoeken naar en creëren 
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van de wondermiddelen, waaronder een elixer van 
onsterfelijkheid, en de perfectie van de menselijke ziel en 
lichaam 
Aan het einde van de 19e en 20e eeuw bleef de fascinatie voor 
alchemie onder kunstenaars bestaan, maar de motieven en het 
gebruik van alchemistische kennis in hun werken verschillen van 
de voorgaande eeuwen. Modernistische kunstenaars hebben 
zichzelf gezien als esoterische denkers die zich van anderen 
onderscheiden door de unieke creatieve krachten die ze bezaten. 
Het verschijnen van abstracte vormen in de laatste decennia van 
de 19e eeuw kan in verband worden gebracht met praktijken als 
antroposofie, spiritualisme, theosofie en boeddhisme. Rudolf 
Steiner en Theosophical Society beïnvloedden avant-
gardekunstenaars van Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky, 
Kazimir Malevich, Marcel Duchamp en Francis Picabia . 
Ze verwerpen het traditionele concept van een kunstwerk en 
koppelen het in plaats daarvan aan de wil van een kunstenaar die 
elk object tot kunst kan verheffen. Net als de katholieke priesters 
die beweren de macht te hebben om een gewone kleine ronde 
wafel in het lichaam van Christus te veranderen door het 
zogenaamde transsubstantiatieproces tijdens de consecratie, het 
hoogtepunt van elke katholieke mis. 
In dit perspectief is elke katholieke priester een grotere 
kunstenaar dan alle conceptuele kunstenaars die rondgaan en 
verkondigen dat alles kunst is wat zij tot kunst wijden. De 
katholieke priester biedt in ieder geval een metafysisch concept 
aan waarmee zijn kudde samen-de-wereld-denkt. Als alles kunst 
kan zijn, is niets kunst. Conceptualisme veroorzaakt een enorme 
artistieke inflatie. Net zoals de massale instroom van geroofd 
goud uit de koloniën in het 16e-eeuwse Spanje het metaal bijna 
waardeloos maakte. 
Hoewel ik erken dat absurdisme zijn plaats heeft in het artistieke 
spectrum, beschouw ik de waarde ervan meer als een 
anekdotische bron van schoonheid en interesse. Die werken 
hebben meestal betrekking op oude archetypen die worden 
onderzocht door de Jungiaanse psychologie en die vaak een 
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prominente plaats innemen in oude mythologische 
wereldbeelden. 
Ik pleit voor een meer evenwichtige benadering van de 
alchemistische methode in de kunst. Kunstenaars hebben de 
vrijheid om visies te onderzoeken die buiten de teleologie van de 
wetenschappelijke benadering liggen, maar ze moeten zich niet 
bezig houden door te verdwalen in mystieke nonsens die in 
plaats van een nieuw perspectief op de werkelijkheid te bieden, 
het onderwerp onnodig vertroebelen en compliceren. 
Alchemie en astrologie als protowetenschappen kunnen 
uitstekende richtlijnen zijn om de grens te verkennen waar 
fantasie en kennis elkaar kruisen. Mijn visie resoneert met een 
citaat van Francisco Goya: “Fantasie, verlaten door de rede, 
produceert onmogelijke monsters; daarmee verenigd, is zij de 
moeder van de kunsten en de oorsprong van wonderen.” 
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Het ontstaan van chaos 
 

 

Het ontstaan van chaos. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas (24 
dec. 2021) 
Chaos werd oorspronkelijk geïdentificeerd als een uitgestrekte, 
niet-lineaire ruimte waarin alle mogelijkheden liggen...de 
oorsprong van alles. Het duidt op de noodzaak dat alles in 
wanorde wordt gebracht om toe te laten wat er gaat gebeuren. 
Alchemy of Chaos is een streven om vollediger te begrijpen wat 
er nodig is om de realiteit onder ogen te zien, radicale 
verandering te omarmen en te begrijpen dat wat er nu voor je is 
een set ingrediënten is die, als ze worden erkend en gebruikt, je 
in staat zullen stellen het metaforische goud te creëren. . 

Door de Alchemy of Chaos aan te boren, maak je je vertrouwd 
met een gereedschapsriem die geschikt is om door onzekere, 
vluchtige en dubbelzinnige seizoenen te leiden. Dit schilderij is 
ontworpen om te helpen onzichtbare paden te zien, 
onvoorstelbare mogelijkheden voor te stellen, onbekende 
waarheden te kennen, ongevoelde inzichten te voelen. Het 
nodigt uit tot een meer geaarde en zelfbewuste manier om te zijn 
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en te leiden, te beginnen met te weten wie je nu wilt zijn. Deze 
ruimte gaat over het experimenteren met de mogelijkheid om 
traditionele strategische technieken te elimineren om immense 
moed en immense visie te cultiveren. 

De uitnodiging voor jou is om een alchemist te worden. Stap in 
de mogelijkheid die je te wachten staat voorbij strategie, voorbij 
de mentale apengeest, voorbij voorspellingen en voorbij wat 
'bekend' is. 

Begrijp dat alchemie is wat er gebeurt tijdens het proces en niet 
wordt gevonden in de uitkomst. Alles is constant in een staat van 
verandering die plaatsvindt. 
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kruispunt 
 

 
kruispunt. Acryl op canvas door Shaharee Vyaas (16 nov. 2021) 
In de folklore kan een kruispunt een locatie "tussen de werelden" 
vertegenwoordigen en als zodanig een plek waar contact kan 
worden opgenomen met bovennatuurlijke geesten en waar 
paranormale gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. In de Griekse 
mythologie werden kruispunten geassocieerd met zowel Hermes 
als Hecate, met heiligdommen en ceremonies voor beide die 
daar plaatsvonden. De herm-pilaar geassocieerd met Hermes 
markeerde deze plaatsen vaak vanwege de associatie van de god 
met reizigers en de rol als gids. 
 
In bijna alle landen en altijd wordt speciale betekenis gehecht 
aan de plaats waar wegen elkaar kruisen. In christelijke tijden 
was het de plek die werd uitgekozen voor de begrafenis van 
zelfmoordenaars en veroordeelde misdadigers. Deze praktijk lijkt 
te zijn ontstaan, niet alleen omdat de wegen het teken van het 
kruis vormen en zo de grond de op een na beste begraafplaats 
maken na een correct ingewijd kerkhof, maar omdat de oude 



140 
 

Germanen altaren oprichtten op kruispunten waarop ze offerden 
criminelen. Zo werden kruispunten van oudsher beschouwd als 
executieplaatsen. Het belangrijkste feit dat aanleiding geeft tot 
de keuze van de speciale plaats moet, denk ik, zijn dat net zoals 
een cirkel elke richting bepaalt, zo bepalen kruispunten, die naar 
het noorden, zuiden, oosten en westen wijzen, elke 
hoofdrichting en het werkelijke punt van kruising is het enige 
punt waar mensen die uit alle richtingen komen, moeten 
passeren. 
Bij de begrafenis van een brahmaan in India worden vijf bollen 
tarwebloem en water aangeboden aan verschillende geesten. De 
derde bal wordt aangeboden aan de geest van het kruispunt van 
het dorp waar het lijk doorheen zal worden gedragen. Ook op 
kruispunten worden lampen geplaatst. Tijdens het 
huwelijksritueel onder de Bharvāds in Gujarat gooit een eunuch 
ballen tarwebloem naar de vier windstreken, als een amulet om 
boze geesten af te schrikken; en in dezelfde provincie wordt 
tijdens het Holī- festival het vuur aangestoken in een quadrivium. 
In Mumbai worden zeven kiezelstenen, opgepikt van een plek 
waar drie wegen samenkomen, gebruikt als amulet tegen het 
boze oog. Sommige Gujarāt- stammen, blijkbaar met de 
bedoeling het kwaad te verspreiden of door te geven aan een 
reiziger, vegen hun huizen op de eerste dag van de maand Kārttik 
(november) en leggen het afval in een pot op het kruispunt. 
 
In Afrika worden kruispunten grotendeels gebruikt om 
genezingen te bewerkstelligen. Als een man ziek is, neemt de 
inlandse dokter hem mee naar een kruispunt, waar hij een 
medicijn klaarmaakt, waarvan een deel aan de patiënt wordt 
gegeven en een deel wordt begraven onder een omgekeerde pot 
op de kruising van de wegen. Het is te hopen dat iemand over de 
pot stapt, de ziekte oploopt en zo de oorspronkelijke patiënt 
verlicht. Het gebruik van kruispunten als plaats voor 
ziekteoverdracht is wijdverbreid: er zijn voorbeelden van de 



141 
 

gewoonte uit Japan, Bali (Indiase archipel), Guatemala, Cochin-
China, Bohemen en Engeland. 
 
Mijn schilderij Crossroads symboliseert een metafysische 
benadering van het concept, waarbij ik de vijf alchemistische 
elementen gebruik om te illustreren hoe onze realiteit een 
weefsel is dat is gemaakt van constante interacties en keuzes. 
Het element vuur heeft een centrale plaats gekregen omdat het 
de katalysator is tussen de andere vier elementen (water, aarde, 
lucht en ether). 
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De Zone (installatie met 5 panelen). 

 

Deze schilderijen brengen een formeel onderzoek samen naar 
kleur en lijn, met sociale kwesties met betrekking tot macht, 
geschiedenis en de vorming van persoonlijke en culturele 
identiteit in de geglobaliseerde wereld. 

De schilderijen spelen zich af op een ontastbare no-place: een 
leeg terrein, een geabstraheerde kaartruimte die ik The Zone 
noem, een metaforische, tektonische representatie van het 
niemandsland tussen de Noösfeer en het individu. Ik wil The Zone 
in tijd en ruimte brengen door het te verbinden met de vijf 
alchemistische elementen: aarde, water, lucht, vuur en ether. 
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In de geglobaliseerde wereld richten de meeste mensen zich op 
het globale en te weinig op de binnenkant. Deze schilderijen 
willen mensen uitnodigen hun ervaringen te internaliseren en in 
kaart te brengen door na te denken over de volgende 
onderwerpen; 

De Stroom als de Rivier van Kennis .  
 

Dit canvas is afgeleid van het beeld van een snelle rivier om te 
illustreren dat The Zone een gevaarlijke plek kan zijn voor fragiele 
geesten. The Flow is een metafysische rivier die door The Zone 
kronkelt en de enige manier is om er toegang toe te krijgen. Om 
het te vinden, gebruiken sommige mensen hallucinogene stoffen 
om hun waarneming te verruimen en kunnen ze uiteindelijk 
verslaafd raken. De meeste mensen komen eruit als verbeterde 
personen, sommigen met een gebroken geest. 
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De stroom. Acryl op canvas 30' x 30' door Shaharee Vyaas. 
“The Flow heeft zijn tegenhangers in de rivieren die door onze 
beschavingen stromen als touwtjes door kralen, en er is 
nauwelijks een tijdperk dat niet wordt geassocieerd met zijn 
eigen grote waterweg. De landen van het Midden-Oosten zijn nu 
tot tondel verdroogd, maar ooit waren ze vruchtbaar, gevoed 
door de vruchtbare Eufraat en de Tigris, van waaruit Sumerische 
en Babylonische rozen bloeiden. De rijkdommen van het oude 
Egypte kwamen voort uit de Nijl, waarvan werd aangenomen dat 
deze de 

weg tussen leven en dood, en die in de hemel was verbroederd 
door de stroom van sterren die we nu de Melkweg noemen. De 
Indusvallei, de Gele Rivier: dit zijn de plaatsen waar beschavingen 
begonnen, gevoed door zoete wateren die in hun 
overstromingen het land verrijkten. De schrijfkunst is 
onafhankelijk van elkaar ontstaan in deze vier regio's, en ik denk 
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niet dat het toeval is dat de komst van het geschreven woord 
werd gevoed door rivierwater.” (Aangepast citaat uit "To the 
River" van Olivia Laing) 

Toegang tot zoet water heeft olie vervangen als de primaire 
oorzaak van wereldwijde conflicten die in toenemende mate 
voortkomen uit door droogte geteisterde, overbevolkte 
gebieden van de wereld.  
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Het aardestekelvarken  
 

 

Het aardestekelvarken. Acryl op canvas 30 'x 30' door Shaharee 
Vyaas. 

Dit schilderij, dat het aardse aspect van The Zone symboliseert, is 
voortgekomen uit het beeld van een stekelvarken. Op de bodem 
ligt een schipbreukeling, symbool voor de manier waarop de 
beschaving aan land kwam. Dit ongeluk zette de pas gearriveerde 
mensen ertoe aan een stad te bouwen die daar ligt als een 
stekelvarken vol oorlogsgeweld. 

Schopenhauer merkte op in Parerga en Paralipomena: “Op 
dezelfde manier drijft de behoefte van de samenleving [dwz 
liefde, vriendschap, kameraadschap] de menselijke 
stekelvarkens samen, alleen om wederzijds afgestoten te worden 
door de vele stekelige en onaangename eigenschappen van hun 
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aard... Door deze opstelling de wederzijdse behoefte aan warmte 
wordt slechts zeer matig bevredigd; maar dan worden mensen 
niet geprikt.” 

Stekelvarkens evolueerden met de bossen mee en maken deel 
uit van een systeem van bosaanvulling. Door stekelvarkens 
beschadigde bomen vormen een kritieke habitat voor tientallen 
andere soorten. Deze bomen worden dan onderdeel van de 
nutriëntenkringloop die essentieel is voor de gezondheid van 
bossen, net zoals een goed doordachte beschaving haar 
leefgebied in stand houdt. Het werkt als een capillair weefsel dat 
zorgt voor de constante en welwillende uitwisseling tussen de 
omgeving en de menselijke samenleving. 

De Vlam van Kali. 
 

 

De Vlam van Kali. Acryl op canvas 30´x 30' door Shaharee Vyaas. 
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Kali danst in het vuur en is een angstaanjagende, donkere en zeer 
populaire godin in India. Ze vernietigt wat klaar is om herboren 
te worden, en op deze manier spoort ze ons aan om door onze 
eigen cycli van dood en wedergeboorte te gaan in houdingen, 
energieën en onze fysieke realiteit. 

Vuur werd net zo'n integraal onderdeel van de ecologie van 
ideeën als van die van de aarde. Het doet voor de beschaving wat 
het doet voor wildernis en woningen. Het kan de menselijke 
samenleving herwerken zoals het metaal of klei doet. De plaats 
die de haard in een huis innam, die het prytaneum innam in een 
stad, of een vestaals vuur in een cultuur, intellectueel vuur in The 
Zone. Hiermee werden goden geopenbaard, werden er mythen 
over verteld, werd de filosofie verkend en daaruit ontwikkelde 
zich een wetenschap. 

Er zijn twee algemene metaforen in het spel. Een daarvan is vuur 
als ramp. Branden in gebouwde omgevingen, gemeentelijke 
stroomgebieden en te midden van zeldzame, vuur-intolerante 
ecosystemen kunnen rampen zijn. Maar de meeste bosbranden 
zijn dat niet. De andere metafoor is het vuurgevecht als slagveld. 
Dit is zowel onnauwkeurig als schadelijk. Als we in feite in oorlog 
zijn met vuur, zullen er drie dingen gebeuren. We zullen veel geld 
uitgeven, we zullen veel slachtoffers maken en we zullen 
verliezen. 

Om Dostojevski uit zijn roman De bezetenen te parafraseren: het 
vuur waar het uiteindelijk om gaat is niet het vuur op het dak of 
in de struik of in de dynamo, maar het vuur in de geest. 
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De winden van het lot. 

 

De winden van het lot. Acryl op canvas 30' x 30 ' door Shaharee 
Vyaas. 

Er is maar één manier om The Zone binnen te gaan, maar er zijn 
verschillende manieren om het te verlaten. Sommige mensen 
moeten door bezorgde familieleden of vrienden uit The Zone 
worden gehaald. Mijn uitweg werd geboden door een luchtfoto 
van de orkaan Katarina die ik herwerkte om dit schilderij te 
worden. Hoewel het een beeld is dat een enorme vernietigende 
kracht uitademt, weerspiegelt het ook de schoonheid van de 
natuur die op zoek is naar een nieuw evenwicht. 

Het ene schip vaart naar het oosten en het andere naar het 
westen 
Met dezelfde winden die waaien; 
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'Het is de set van de zeilen 
En niet de stormen 
Dat vertelt hen de weg die ze moeten gaan. 
 
Zoals de winden van de zee zijn de winden van het lot 
Terwijl we door het leven reizen; 
Het is de set van de ziel 
Dat bepaalt het doel 
En niet de rust of de strijd. 
 
Wereld stemmen. door Ella Wheeler Wilcox 
New York: Hearst's International Library Company, 1916 
 

De etherische sombrero. 

 

De etherische sombrero. Acryl op canvas 30 'x 30' door Shaharee 
Vyaas. 
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De Ethereal Sombrero is de hoeksteen van dit experiment dat 
The Zone verbindt met de vijf alchemistische elementen aarde, 
water, lucht, vuur en ether. 

De achtergrond van het schilderij symboliseert de chaotische 
aard van het universum en, door extrapolatie, de menselijke 
samenleving, de achtergrond waartegen het beschavingsproces 
zich afspeelt. De sombrero is een metafoor die wetenschappers 
gebruiken om het Higgsveld te beschrijven. Het Higgs-veld is een 
energieveld waarvan wordt aangenomen dat het in elke regio 
van het universum voorkomt. Het veld gaat vergezeld van een 
fundamenteel deeltje dat bekend staat als het Higgs-deeltje, dat 
door het veld wordt gebruikt om continu in wisselwerking te 
staan met alle andere deeltjes. De sociologische tegenhanger van 
het Higgsveld wordt de noösfeer genoemd, een veronderstelde 
sfeer of fase van evolutionaire ontwikkeling die wordt 
gedomineerd door bewustzijn, de geest en interpersoonlijke 
relaties. 

In het midden van de sombrero, die het Higgs-veld symboliseert, 
staat een schematische weergave van een Higgs-deeltje dat aan 
massa wint. Zonder het Higgs-veld zou er geen realiteit of zelfs 
maar zwaartekracht zijn, omdat er geen massa zou zijn. De 
evolutionaire analogie is dat er zonder een noösfeer geen 
beschaving kan zijn. Het deeltje in het midden van de cirkel 
symboliseert de versnelling van de beschaving door de noösfeer. 

Beide processen spelen tegen een kosmische horizon die de 
natuurwetten uitstraalt (gesymboliseerd door de handen) die 
alle kosmologische processen beheersen. Net als de kosmos 
wordt het proces van de menselijke beschaving beheerst door 
zijn eigen imperatieven. De envelop van de beschaving is sinds 
het begin van de mensheid over de hele wereld gesprongen, 
afhankelijk van welke cultuur en omgeving het beste bij haar 
behoeften pasten. 
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Kunst in het donker 
 

Duisternis is van vitaal belang voor mensen, dieren en planten. 
Het handhaaft het natuurlijke circadiane ritme, zodat u weet 
wanneer het nacht en wanneer het dag is. 

Duisternis is een symbool van mysterie, verdriet en angst. Maar 
het kan ook bescherming symboliseren voor mensen die "de 
dekking van de duisternis" gebruiken om aan detectie te 
ontsnappen. Duisternissymboliek doordringt allerlei 
kunstvormen, omdat het een fenomeen is dat ons, meestal 
onbewust, ongeveer de helft van ons leven omringt. 

Foucault gebruikt de term 'heterotopie' om ruimtes te beschrijven 
die meer betekenislagen of relaties met andere plaatsen hebben 
dan op het eerste gezicht lijkt. Onderworpen zijn aan duisternis 
dwingt ons tot isolement en onthechting van interferentie en het 
lawaai om ons heen, zowel visueel als hoorbaar. Het leidt ons 
ertoe om 'de andere' facetten van de werkelijkheid om ons heen te 
ontdekken. 

In deze serie wil ik de verschillende kunstvormen herinterpreteren 
vanuit het perspectief van de duisternis. Deze kunstvormen zijn 
schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, literatuur, poëzie, 
muziek, film en dans. 

De meest stilistische kenmerken van deze serie zijn dat alle 
doeken een ander artistiek thema hebben, ondersteund door een 
hyperbolisch geometrisch concept, en zijn uitgevoerd op een 
zwarte achtergrond 

. 
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Dansen in het donker 

 

Het eerste deel van deze serie heet Dancing in the Dark. Het 
restylet een doodle die ik voor Cyber Dancer heb gemaakt, maar 
die ik vervolgens heb verworpen ten gunste van een ander 
ontwerp. 

Veel andere kunstenaars hebben dit thema verkend. Bruce 
Springsteen schreef dit nummer Dancing in the Dark over zijn 
moeite met het schrijven van een hitsingle en zijn frustratie bij het 
schrijven van liedjes die mensen zullen plezieren. Zijn strijd komt 
tot uiting in de tekst " Dancin ' in the dark", waar hij zich voelt als 
een huurling die snakt naar actie. 

Je kunt geen vuur maken 
Zonder vonk kun je geen vuur maken 
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Dit wapen is te huur 
Zelfs als we gewoon in het donker dansen 
Dancer in the Dark is ook een muzikale dramafilm, geschreven en 
geregisseerd door de Deense filmmaker Lars von Trier. Het speelt 
de IJslandse muzikant Björk als een fabrieksarbeider die lijdt aan 
een degeneratieve oogaandoening en spaart voor een operatie om 
te voorkomen dat haar zoontje hetzelfde lot ondergaat. Wanneer 
een wanhopige buurman Selma valselijk beschuldigt van het 
stelen van zijn spaargeld, escaleert het drama van haar leven tot 
een tragische finale. Het is een van de pijnlijkste films die ik heb 
moeten doorstaan. 

De roman "Dancing in the Dark" uit 2005 van de Kittitiaans-Britse 
schrijver Caryl Phillips onderzoekt de spanningen van het 
aannemen van een valse identiteit die in een racistische 
samenleving als de 'ware' identiteit van de speler zou worden 
beschouwd. bind van het gebruik van de kunst van de acteur om 
vooroordelen te bevestigen, die vervolgens hun publiek blind 
maken voor die kunst." Het verhaal gaat ook over "de gevaren van 
zelfuitvinding, die de Amerikaanse cultuur al lang teisteren". 
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Lezen in het donker 

 

Reading in the Dark is een roman van Seamus Deane uit 1996. De 
titel van de roman is ontleend aan een gedeelte waarin de jongen 
alleen is en worstelt met lezen in het donker , dat zich afspeelt 
tegen het geweld van Noord-Ierland in de jaren veertig en vijftig. 
De verteller van de jongen groeit op terwijl hij wordt achtervolgd 
door een waarheid die hij zowel wil als niet wil ontdekken. 
Ondertussen ontvouwt de echte wereld van volwassenheid zijn 
geheimen als een verzameling volksverhalen.  

Veel lezers lezen liever 's nachts. De stilte van de nacht helpt en 
kalmeert ze op een andere manier die overdag niet mogelijk is. 
Terwijl de tijd voor de nacht stroomt, wordt de tijd vrijer en meer 
los van de gebeurtenissen en de drukte van de omgeving. De 
dagen worden altijd bezet door bepaalde taken en dingen die 
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mensen moeten doen, terwijl de nacht de enige tijd is waarin ze 
vrij zijn van alles en het enige wat ze kunnen doen is gewoon hun 
boek lezen. En daarom lezen de meeste lezers bij voorkeur 's 
nachts. 

Fluiten in het donker 

 

De derde installatie in de serie toont een zingende boom in het 
midden van een windslang die een licht dissonant en indringend 
koorgeluid produceert dat een bereik van meerdere octaven 
bestrijkt. 

Dit doek wil het thema muziek naar voren brengen in mijn serie 
De Zwarte Kunsten. Het gezegde Whistling in the Dark heeft veel 
hedendaagse muzikanten geïnspireerd, zoals: 
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• Whistling in the Dark (album) , een album uit 1979 van 
Max Gronenthal , ook wel bekend als Max Carl 

• Whistling in The Dark, een album uit 2008 van Hank 
Wangford & The Lost Cowboys 

• Whistling in the Dark, een album uit 2006 van Terry 
Garland 

• "Whistling in the Dark", een song van Easterhouse 
• "Whistling in the Dark", een song van They Might Be 

Giants van Flood 
 

Als je zegt dat iemand in het donker fluit, bedoel je dat ze dapper 
proberen te blijven en zichzelf ervan willen overtuigen dat de 
situatie niet zo erg is als het lijkt. 

The Singing Ringing Tree speelt zich af in het landschap van de 
Pennine- heuvelrug met uitzicht op Burnley, in Lancashire, 
Engeland. Het project was opgezet om een reeks 21e-eeuwse 
oriëntatiepunten, of Panopticons (structuren die een 
alomvattend uitzicht bieden), op te richten over East Lancashire 
als symbolen van de renaissance van het gebied. 

Whistling in the Dark is ook een Amerikaanse pre-Code komedie-
mysteriefilm uit 1933, geregisseerd door Elliott Nugent en met 
Ernest Truex en Una Merkel in de hoofdrol. De plot betreft een 
mysterieschrijver wiens plan voor een perfecte moord onder de 
aandacht komt van een gangster, die van plan is het te gebruiken. 
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De wachters in het donker 

 

Mensen communiceren door middel van verhalen, en films 
kunnen de emoties van het publiek aanspreken en op 
verschillende niveaus contact maken met elke kijker. Net als een 
goed schilderij of een goede foto, kan een film voor elke kijker 
iets anders betekenen. 

Cinema is de kunstvorm die de beste kwaliteiten van bijna elke 
andere kunstvorm omvat en werkt in een smeltkroes van 
symboliek, betekenis, filosofie en verhalen vertellen. 

Kunstcinema wordt vaak gedefinieerd als een artistiek of 
experimenteel werk dat symbolische betekenis uitdrukt door 
middel van film. Het is dubbelzinnig, esthetisch rijk, complex en 
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helaas wordt het vaak gedefinieerd als commercieel ongeschikt 
voor het grote publiek. 

Dit doek wil zich richten op de veelal onzichtbare deelnemers aan 
de bioscoop: de Watchers in the Dark. 

De Wachters zijn stil terwijl ze nadenken over de mogelijke 
gevolgen van hun passiviteit. Die van hen is geen lineair 
continuüm. Tijd is een mozaïek, tweedimensionaal en mooi, 
aangeboden door de beelden die zich voor hun ogen ontvouwen, 
hoe bestudeerd ze ook zijn, om te interpreteren als een compleet 
beeld. Elk detail moest afzonderlijk worden bekeken en op zijn 
eigen merites worden beoordeeld. Het zijn wezens met 
potentieel, en hoewel de toekomst voor hen donker wordt, zijn 
er paden die een scherp oog zou kunnen onderscheiden. 
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Architectuur in het donker 

 

Architecture in the Dark probeert de vergeten kwaliteiten van de 
ruimte te verkennen. De babyslak brengt de lichamelijke 
identificatie met de omgevingservaring in beeld, een bewustzijn 
dat een aanzet kan zijn tot nieuwe paden van psychologische 
ontdekking. 

Dit canvas probeert de heterotopische omstandigheden van 
ruimte en architectuur te verkennen in relatie tot onze visie of 
het gebrek daaraan. 

Heterotopie is een concept dat door filosoof Michel Foucault is 
uitgewerkt om bepaalde culturele, institutionele en discursieve 
ruimtes te beschrijven die op de een of andere manier 'anders' 
zijn: verontrustend, intens, onverenigbaar, tegenstrijdig of 
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transformerend. Heterotopieën zijn werelden binnen werelden, 
spiegelend en toch verstorend wat buiten is. Foucault geeft 
voorbeelden: schepen, begraafplaatsen, bars, bordelen, 
gevangenissen, tuinen uit de oudheid, kermissen, moslimbaden 
en nog veel meer. 

Terwijl het zich concentreert op de fysieke en psychologische 
analogie tussen zicht en ruimtelijke perceptie, wil dit canvas 
dienen als een productief middel om de "andere plek" te vinden 
door architectuur door het donker te benaderen. 
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Schilderen in het donker 
 

 

 

Tussen 4 en 6 november 2022 woonde ik een conferentie bij 
genaamd Waving, georganiseerd door de afdeling intermediale 
kunst van de Kunstacademie in Krakau. In de marge van deze 
conferentie voerde een van de organisatoren van de conferentie 
een klein experiment uit genaamd "Adem, de combinatie van 
adem en tekenen met behulp van generatieve technieken". Haar 
naam is Patrycja Maksylewicz en ze moedigde mensen aan om 
een doodle te maken met gesloten ogen terwijl ze hun 
ademhalingsfrequentie meetten. 
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Ik was toevallig in de buurt toen ik nog op zoek was naar 
inspiratie voor dit canvas en was een beetje wanhopig hoe ik het 
aspect van schilderen in de duisternis kon communiceren. 

Ik maakte gebruik van deze gebeurtenis door haar gegevens van 
dit experiment te verwerken met een virtuele caleidoscoop en ze 
opnieuw te interpreteren door Da Vinci's "Vitruviusman" als 
conceptueel kader te gebruiken. 

De armen, benen en het hoofd zijn samengesteld door een 
caleidoscopische herinterpretatie van de ademhalingsreeks, 
terwijl de romp is samengesteld door een caleidoscopische 
herinterpretatie van de krabbel die de testpersoon produceerde. 

Het blijft me verbazen hoe orde kan worden gevonden in 
ogenschijnlijk chaotische gegevens als je gewoon naar een ander 
perspectief verschuift 
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Poëzie in het donker 
 

 

Poetry in the Dark is een schilderij dat de ervaring wil uitdrukken 
van het luisteren naar poëzie met gesloten ogen en niet moet 
worden verward met een focus op duistere poëzie. 

Donkere poëzie wil verdriet, pijn, de kwetsbaarheid van het 
leven, verdriet, dood, angst, woede, wanhoop, eenzaamheid, 
jaloezie, twijfel, liefdesverdriet en verraad vastleggen, terwijl ik 
ook de poëzie van licht en gelach in deze visuele impressie wil 
opnemen . 

Poëzie is een zeer geavanceerde kunstvorm die een diepe 
empathie met de taal inhoudt als een experimenteel hulpmiddel 
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om diepgevoelde intellectuele en emotionele gedachten uit te 
drukken. 

Poetry in the dark wil de woorden van een poëtische tekst 
oproepen die ontsnappen aan hun literaire opsluiting om rond 
de ontvankelijke geest te cirkelen op dezelfde manier als motten 
worden aangetrokken door het licht van een kaars. 

Sculpturen in het donker 
 

 

Dit canvas keert het figuratieve concept van de andere in deze 
serie om: in plaats van een thema te hebben dat neigt naar 
chaotisch gedrag dat wordt beperkt door een geometrische 
achtergrond, heeft dit canvas een achtergrond die chaotische 
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tendensen blootlegt met een thema dat geometrische perfectie 
uitstraalt. 

De sculptuur in het midden van het canvas Sculpting in the Dark 
is een vorm gebaseerd op de icosidodecaëder waarin 
vijfpyramiden in elkaar genesteld zijn, elk geroteerd zodat de 
rand het middenvlak van het grotere stuk raakt. 

Het naar voren brengen van de verhalen die zijn ingesloten in een 
chaotisch medium, dat is waar beeldhouwen om draait. Het gaat 
om het opleggen van orde in de chaos zonder de aard van de 
werkelijkheid te schenden. 

Voor een beeldhouwer vertelt alles een verhaal, zelfs een stuk 
steen. Als je beeldhouwen door het donker benadert, kan het je 
helpen om vormen te ontdekken die je anders niet zou zien. Zelfs 
een stenen muur heeft een geschiedenis van grote breuken, 
scheuren en schilfers die je in het donker andere verhalen 
kunnen vertellen dan de verhalen die je overdag ziet. 
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Tijd in moderne kunst (essay) 
Tijd is een van de meest 
voorkomende goederen van 
elk artistiek werk. Toch is 
het ook een van de minst 
begrepen ingrediënten. 
Kunst bestaat zowel in tijd 
als in ruimte. Tijd impliceert 
verandering en beweging; 
beweging impliceert het 
verstrijken van de tijd. 
Beweging en tijd, of ze nu 
werkelijk zijn of een illusie, 
zijn cruciale elementen in 
de kunst, hoewel we ons er 
misschien niet van bewust 
zijn. Een kunstwerk kan 
daadwerkelijke beweging 

bevatten; dat wil zeggen, het kunstwerk zelf beweegt op de een 
of andere manier. Of het kan de illusie van of impliciete beweging 
bevatten. Voor degenen die meer willen weten over het 
fenomeen Time in Art, kan ik mijn essay aanbevelen. 

Afdruklengte 117 pagina's 
Taal Engels 
De Kindle-versie is gratis beschikbaar voor mensen met een 
Kindle Unlimited-abonnement. 
De aankoopkosten van de Kindle-versie bedragen $ 2,99 (ASIN: 
B09K43W17R) en de gedrukte versie kost $ 19,99 (ISBN 
9781737783220 ). 
 

https://www.amazon.com/dp/B09K43W17R
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Het omslagbeeld bestaat uit een herbewerking van Dali's 
schilderij "The Perseverance of Memory". 
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Rariteitenkabinet  
 

 
The Lady in Red and Her Cryptomathician (schilderij) in 
Wonderland (Londen, 2016) 
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Het worden van een kunstenaar in The Chadwick Gallery 
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The Shape of Time was een tentoonstelling van opmerkelijke 
kunstwerken uit de periode 1800 tot heden. Ontleend aan enkele 
van de belangrijkste musea en privécollecties over de hele wereld, 
werden ze in de kamers van de Picture Gallery geplaatst in 
dialoog met onze eigen historische objecten en kunstenaars, als 
springplank om ons te leiden van het punt waarop onze eigen 
collecties eindigen naar het punt waarop we vandaag staan. 
Bezoekers werden uitgenodigd om tegelijkertijd heen en weer te 
kijken tussen objecten die vele eeuwen uit elkaar zijn gemaakt en 
die beide onze ervaring van de ander kunnen veranderen. In de 
geest van George Kublers baanbrekende boek uit 1962 met 
dezelfde naam (The Shape of Time), probeerden de combinaties 
de stroom van tijd en ruimte en de evolutie van ideeën en beelden 
door eeuwen en culturen heen te onthullen, en een kijk op kunst 
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te suggereren. geschiedenis als een reservoir van ideeën die in de 
loop van de tijd herhaaldelijk zijn ontleend. 
 

 
Peter Paul Rubens' portret van Helena Fourment naast een naakt 
uit 2021 van Shaharee Vyaas op een expositie in het 
Kunsthistorisches Museum; Maria Lassnig Stiftung 
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' “Nereid”, uit 2019 van Shaharee Vyaas, en Frans Hals' “Portret 
van Cornelia Vooght ,” in de tentoonstelling “Rendezvous with 
Frans Hals.” 
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Crossroads (schilderij) van Shaharee Vyaas (2019) en the Hero's 
Journey (Lamp) van Sarah Schönfeld (2014 ), privécollectie . 
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Laatste expositie in The Faculty 

 
RightNow Studios is het geesteskind van Ryan Blackwell & 
Nastassia vleugel . Na een enorm succesvolle inaugurele 
tentoonstelling in Left Bank Leeds in maart, organiseerden 
RightNow Studios, na een online project gericht op collage, hun 
tweede tentoonstelling in The Gallery at 164. ALCHEMY was een 
meeslepende ervaring, samengesteld uit een selectie van de 



176 
 

meest onderzoekende, unieke, en uitdagende kunstenaars in het 
veld. 
 

 
De vreugdevolle intrede van Omicron (schilderij) in de Neue 
Galerie New York van Ronald S. Lauder 
 

 
No-Man's-Land (schilderkunst) in Artspace 8, een galerie voor 
hedendaagse kunst die een van de meest unieke grote 
evenementenlocaties in Chicago is 
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Amazing Parasites (schilderkunst) in het Kunsten Museum of 
Modern Art in Aalborg naast Jens Jaaning's "Take the Money and 
Run". 

 
Assimilatie (schilderkunst) bij de White Cube Bermondsey 
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Verloren (schilderij) bij de White Cube 

 
Twee beste vrienden in één installatie 
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Prijslijst 
Het doet me verdriet dat ik moest terugkomen op mijn beslissing 
om goedkope prints beschikbaar te maken via de Saatchi-
website. De website vereist dat artiesten hun werk in vrij hoge 
resoluties uploaden en doet geen enkele moeite om illegaal 
kopiëren te voorkomen. 
Iedereen die een van mijn afdrukken leuk vond, kon deze 
eenvoudig downloaden en zelf een afdruk maken. Ik kwam zelfs 
enkele oplichters tegen die ze in NFT's overzetten en het als hun 
eigen werk verkochten. 
Ik bied nog steeds canvasafdrukken van mijn werk aan via de 
Saatchi-website, maar alleen in een beperkte oplage van 100. 
Hierdoor kan ik mijn foto's van een watermerk voorzien om 
plagiaat of diefstal te voorkomen. Het liet me ook 
verantwoordelijk om de druk- en verzendingskosten zelf te 
regelen. Bijgevolg moest ik mijn prijzen naar boven bijstellen. Het 
was een trieste dag voor de democratisering van de kunst. 
De foto's in de prijslijst zijn voorzien van een watermerk omdat 
de lijst afkomstig is van de website waar ze te koop worden 
aangeboden: https://www.saatchiart.com/shaharee 
Het spreekt voor zich dat wanneer je via deze website een 
canvas bestelt, deze geleverd wordt zonder enig watermerk, 
naar behoren gesigneerd en genummerd als onderdeel van een 
gelimiteerde oplage.  
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Een kosmologie van beschaving 
Nieuwe media 39,4 B x 31,5 H x 0,3 D inch 

 
5 januari 2022 
$ 539 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899490/overview
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Het binaire perspectief 
Nieuwe media90 B x 50,6 H x 0,6 D inch 

 
24 september 2022 
$ 615 
 

 

De Da Vinci Drievuldigheid 
Nieuwe Media110 B x 50 H x 0,6 D in 

 
1 oktober 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9693737/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9713073/overview
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$ 685 
 

 

Het vlinder effect 
Nieuwe media 30 B x 30 H x 0,6 D inch 

 
3 oktober 2022 
$ 442 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718053/overview
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De Yin Yang-perceptie 
Nieuwe media 30 B x 30 H x 0,6 D inch 

 
21 juli 2022 
$ 279 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513839/overview
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Hier zijn draken. 
Nieuwe Media60 B x 45 H x 0,6 D in 

 
21 juli 2022 
$ 395 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513821/overview
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Wat omhoog gaat, gaat omlaag. 
Nieuwe Media45 B x 30 H x 0,6 D in 

 
21 juli 2022 
$ 375 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9513789/overview
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Evolutie: ingang of uitgang? 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,6 D inch 

 
4 januari 2022 
$ 499 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897598/overview
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Verwachtingen 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,6 D inch 

 
30 september 2022 
$ 439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9710643/overview
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De geboorte van cyberspace 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,8 D inch 

 
18 september 2022 
$ 439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9675561/overview
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Hier zijn ratten 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,6 D inch 

 
16 september 2022 
$ 440 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9670189/overview
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The Philosopher's Chicken ontmoet Cyber Sphere 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
11 september 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9656981/overview
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De verbonden geest 
Nieuwe Media60 B x 60 H x 0,7 D in 

 
31 augustus 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625131/overview
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Grote kerstman 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,7 D inch 

 
31 augustus 2022 
$ 309 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9625043/overview
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Cyberdanser 
Nieuwe Media40 B x 60 H x 0,8 D in 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9599267/overview
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22 augustus 2022 
$ 499 
 

 

Cyberhive 
Nieuwe Media60 B x 60 H x 0,6 D in 

 
7 oktober 2022 
$ 499 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9730687/overview
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Laatste Avondmaal op Utila 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
5 oktober 2022 
$ 490 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724651/overview
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De dame in het rood en haar cryptowiskundige. 
Nieuwe media 25 B x 35 H x 0,6 D inch 

 
16 maart 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9147555/overview
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$ 309 
 

 

Cybernaut 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,6 D inch 

 
15 maart 2022 
$ 439 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9146899/overview
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Passie of obsessie? 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,6 D inch 

 
3 oktober 2022 
$ 470 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9718181/overview
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Bedevaart naar het Huis van de Wijsheid 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
9 januari 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907466/overview
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https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
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Inspiratie 
Nieuwe Media17.7 B x 50 H x 1.6 D in 

 
4 januari 2022 
$ 439 
 

 

De vampier 
Schilderen16 B x 16 H x 0,6 D in 

 
4 januari 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897474/overview
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-- 
Niet te koopBeschikbaar 

 

Galactische pelgrims 
Schilderen19,7 B x 7,9 H x 0,6 D in 

 
1 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8893382/overview
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Faerie 
Nieuwe Media40 B x 60 H x 0,6 D in 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913041/overview
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11 januari 2022 
$ 459 
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Demon 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
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Nieuwe media 30 B x 50 H x 0,7 D inch 

 
11 januari 2022 
$ 437 
 

 

Nereïde 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8913013/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
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Nieuwe Media48 B x 64 H x 0,6 D in 

 
11 januari 2022 
$ 510 
 

 

Valkyrie 
Nieuwe media 23,6 B x 15,7 H x 0,6 D inch 

 
9 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8912985/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907331/overview
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De voortuin van Eden 
Schilderen24 B x 12 H x 0,6 D in 

 
4 januari 2022 
-- 
Niet te koopBeschikbaar 

 

De zin van het leven = 42 
Nieuwe Media48 B x 24 H x 0,6 D in 

 
4 januari 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897677/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898045/overview
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$ 439 
 

 

De uiteindelijke oplossing 
Nieuwe media 30 B x 40 H x 0,6 D inch 

 
4 januari 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897493/overview
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$ 439 
 

 

Kwijt 
Nieuwe media90 B x 60 H x 0,6 D in 

 
10 januari 2022 
$ 709 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8907602/overview
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Geld en politiek 
Nieuwe Media45 B x 30 H x 0,6 D in 

 
5 oktober 2022 
$ 299 
 

 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9724609/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
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Maak Rusland weer groot 
Nieuwe Media64 B x 36 H x 0,6 D in 

 
8 maart 2022 
$ 459 
 

 

De vreugdevolle intrede van Omicron 
Nieuwe media 30 B x 30 H x 0,6 D inch 

 
5 januari 2022 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9126317/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899291/overview
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$ 399 
 

 

Pistolen en klaprozen 
Schilderen24 B x 12 H x 0,6 D in 

 
4 januari 2022 
-- 
Niet te koopBeschikbaar 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8898154/overview


214 
 

 

Niemandsland 
Nieuwe Media64 B x 48 H x 0,8 D in 

 
4 januari 2022 
$ 559 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8896798/overview
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Assimilatie 
Nieuwe Media60 B x 60 H x 0,6 D in 

 
20 januari 2022 
$ 559 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8947933/overview
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The Zone (installatie met 5 panelen) 
Installatie90 B x 90 H x 0,6 D in 

 
6 januari 2022 
$ 1.213 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901815/overview
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De stroom als de rivier van kennis (The Zone paneel 1/5) 
Schilderen30 B x 30 H x 0,6 D in 

 
6 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901721/overview
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The Earth Porcupine (The Zone-paneel 2/5) 
Schilderen30 B x 30 H x 0,6 D in 

 
6 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901732/overview
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De Vlam van Kali (Het Zone-paneel 3/5) 
Schilderen30 B x 30 H x 0,6 D in 

 
6 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901736/overview
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The Winds of Fate (Het Zone-paneel 4/5) 
Schilderen30 B x 30 H x 0,6 D in 

 
6 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901742/overview
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The Ethereal Sombrero (The Zone-paneel 5/5) 
Schilderen30 B x 30 H x 0,6 D in 

 
6 januari 2022 
-- 
Niet 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8901758/overview
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Zwaartekracht krijger 
Nieuwe Media60 B x 45 H x 0,6 D in 

 
22 februari 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9084059/overview
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Achtervolgd door de tijd 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
20 januari 2022 
$ 475 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8944751/overview
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Het ontstaan van chaos 
Nieuwe media 36 B x 24 H x 0,6 D inch 

 
9 januari 2022 
$ 409 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8905857/overview
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Getijdenverstoring 
Nieuwe Media40 B x 30 H x 0,6 D in 

 
5 januari 2022 
$ 539 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8899384/overview


226 
 

 

kruispunt 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
4 januari 2022 
$ 459 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/8897951/overview


227 
 

 

Probeer te begrijpen 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
7 februari 2022 
$ 490 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9024839/overview
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Vechten met depressie 
Nieuwe Media99 B x 66 H x 0,6 D in 

 
5 oktober 2022 
$ 649 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725811/overview
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Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren. 
Nieuwe Media60 B x 40 H x 0,6 D in 

 
5 oktober 2022 
$ 449 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725975/overview
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Verbazingwekkende parasieten 
Nieuwe media 30 B x 30 H x 0,6 D inch 

 
5 oktober 2022 
$ 299 
 

https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9726287/overview
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Het Risco van San Nicolas in Las Palmas de Gran Canaria 
Nieuwe Media50 B x 30 H 

 

  

https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
https://www.saatchiart.com/studio/art/9725697/overview
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Sculpturen in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
12 november 2022 
$ 499 
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Poëzie in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
11 november 2022 
$ 499 
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Schilderen in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
6 november 2022 
$ 499 
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Architectuur in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
2 november 2022 
$ 499 
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De wachters in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
1 november 2022 
$ 499 
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Fluiten in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
31 oktober 2022 
$ 499 
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Lezen in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
29 oktober 2022 
$ 499 
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Dansen in het donker 
Gemengde media60 B x 60 H x 0,8 D in 
29 oktober 2022 
$ 499 
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