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Pre-Corona had ik het over een apocalyptisch verlangen dat ik 
ervoer en om me heen zag. Het voelt dan ook alsof ik me er 
niet aan mag ergeren omdat ik er in feite om heb gevraagd. 
Gelukkig gaat de situatie me goed af en heb ik me al heel 
lang niet zo goed gevoeld als nu. De eerste paar dagen waren 
chaos maar al snel kreeg ik het gevoel dat ik eindelijk tijd 
had. Ik heb niet meer constant het gevoel dat ik iets misloop 
want er is niets om te doen en dus niets om mis te lopen. Ik 
ben benieuwd wat voor gevolgen deze pandemie gaat hebben voor 
onze samenleving. Het zal niet comfortabel zijn maar wel 
anders en dat maakt me ook nieuwsgierig. 

Deze periode zorgt ervoor dat het apocalyptische thema nog 
meer door mijn hoofd spookt. We worden nu veel directer 
geconfronteerd met de fragiliteit van het leven maar ook met 
de veerkrachtigheid van de natuur. Het is gek om te bedenken 
dat zo’n klein dingetje zo’n groot effect kan hebben. Het 
lijkt alsof het virus zich perfect heeft aangepast en na 
gesprekken over Corona krijg ik het idee dat veel mensen 
Corona als een boosaardig wezentje zien. Een wezentje dat 
precies weet wat het doet, waar het is en op mensen afvliegt 
zodra ze buiten komen. Natuurlijk is dit niet het geval maar 
wat wel het geval is fascineert me misschien nog wel meer. 
Het virus is wat hij nu is door foutjes, mutaties, die 
toevallig goed gedijen in de omstandigheden. Op dezelfde 
manier is de mensheid zoals die nu is ontstaan, evenals 
kunst.    

Dit ‘as above, so 
below’ thema komt 
veel terug in mijn 
gedachtes en werk. 
Het idee dat alles 
uit systemen bestaat 
die weer een groter 
of kleiner systeem 
weerspiegelen.  
Bijvoorbeeld in een 
video werk waar ik 
mee bezig ben:‘כמו 
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keek een filmpje over het algoritme van Instagram maar door 
iets wat ik daarvoor keek, over het universum en ‘God’, 
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luisterde ik heel anders naar wat er verteld werd. Het was 
bijna als een kerkelijke preek met opmerkingen zoals: “become 
friends with the algorythm and a lot of great things start to 
happen” en “I’ll show you the right way to feed the 
algorythm” en “It’s a beautiful back and forward between you 
and the algorythm” en “you will receive a lot of valuable 
signals”. De vergelijking met het algoritme van Instagram en 
‘God’ maak ik, gedeeltelijk omdat het de waarde die we aan 
sociale media zoals Instagram en ‘volgers’ hechtten, 
lichtelijk belachelijk maakt, maar tegelijkertijd klopt het 
heel erg met het ‘as above, so below’ idee. Alles 
weerspiegelt op elkaar. Het is een feit dat internet een 
enorm deel van ons leven uitmaakt en eindelijk begin ik in te 
zien dat het internet niet persé de vijand is, maar een 
mogelijkheid. Je staat er niet vaak bij stil dat door de mens 
gemaakte dingen, net zoals het nest van een vogel en de dam 
van bever, natuur zijn. Je zou internet niet snel als natuur 
bestempelen maar dat is het wel en voorlopig gaat het nergens 
heen dus je kunt er maar beter mee om leren gaan en er een 
werkende symbiose mee vormen. Accepteren en aanpassen.  

Een ander voorbeeld van het ‘as above, so below’ thema is de 
vergelijking tussen ons als mens en de cellen in ons lichaam. 
Neem bijvoorbeeld levercellen, ze hebben allemaal een taak 
die ze precies uit weten te voeren. Ze zijn constant bezig 
met je lever in stand te houden en dit doen ze perfect; 
onbewust van het grotere geheel (de persoon waar ze voor 
‘werken’). Dit is misschien wel vergelijkbaar met hoe wij op 
deze planeet leven. We hebben een bepaalde taak of 
overlevingsdrang. Energie komt van de zon op onze planeet en 
manifesteert zich tot een voor ons eetbaar iets, waardoor wij 
weer energie hebben en ons kunnen vermenigvuldigen. We zijn 
ons heel bewust van onze omgeving en hoe we moeten overleven 
maar niet bewust van het grotere geheel. Wat doen we hier? 
Werken wij ook voor iets?

Of zijn we beter te vergelijken met een virus? Als ik de 
mensheid zou omschrijven als een virus zou ik dat als volgt 
doen: Heeft een vochtige omgeving nodig en is gemuteerd tot 
een vorm die zichzelf in leven kan houden bij lage en hogere 
temperaturen. Het virus is een eeuwenlang gemuteerde versie 
en staat erom bekend dat zij haar eerdere versies doodt en 
gebruikt voor energie. Maar het zijn niet altijd eerdere 
versies die gedood worden. Soms word een virus deeltje door 
een zelfde virus deeltje vernietigd maar niet gebruikt voor 
energie, waarom is nog onbekend. Het virus vestigt zich, 



vermenigvuldigt en tast het weefsel van de gastheer (de 
aarde) aan. Eerdere versies van het virus waren bedekt met 
haar, dat wordt steeds minder omdat ze zich nu op andere 
manieren kan beschermen. Hoewel het vermenigvuldigingstempo 
is afgenomen sinds 1960 is het effect wat ze heeft wel groter 
geworden. Het virus probeert langzaam te migreren naar een 
nieuwe gastheer, maar het gaat nog jaren duren voor ze een 
geschikte kandidaat 
vindt. Wel is het 
virus in staat haar 
gastheer gedeeltelijk 
aan te passen zodat 
deze leefbaar is.  

Geïnspireerd op deze 
vergelijking tussen de 
mens en een virus heb 
ik een nieuwe video 
gemaakt:’Homosapivid-
bc.300.000’. 

Ik vraag me af waarom ik ben overgestapt op het gebruiken van 
film als materiaal maar eigenlijk is het niet zo vreemd. Ik 
pas nog steeds een vergelijkbare werkwijze toe: het 
(her)gebruiken, diffuus maken en het laten vervloeien van 
materialen die op de een of andere manier op mijn pad zijn 
gekomen. Ik kom ze tegen op straat, in de supermarkt, in het 
licht en in het donker. Het is bijna alsof ze mij vinden. 
Fouten omarm ik, ik kras ze slordig door waardoor ze 
benadrukt worden. Ik houd van fouten en oneffenheden, als ik 
ze zo al kan noemen; ze nemen controle uit mijn handen en 
zijn in staat me te verrassen. Met film doe ik hetzelfde. Ik 
kneed de beelden en audio zodanig dat ze een onverwachte 
eigenschap krijgen. Ze stromen als water en verdikken als 
gelei. Door het gebruiken van film kan ik mijn eigen wereld 
creëren. Een soort parallel universum waarin de natuurkundige 
wetten iets verschillen van “onze” wereld, waardoor het soms 
lijkt op een herinnering of weerspiegeling maar 
tegelijkertijd juist zo surreëel is als een hallucinatie. 
Hoewel ik me al enigszins losgeweekt had van kaders die een 
doek of ruimte me oplegden voel ik me nu nog minder beperkt. 
Ik kan alle ruimte claimen en nieuwe eigenschappen en 
dimensies geven. Zo kan ik bepaalde gedachtes en associaties 
van de kijker activeren en hopelijk een gevoel van 
verwondering bezorgen. Verwondering over hoe vreemd alles in 
dit universum wel niet is, juist de dingen die we als normaal 
en vanzelfsprekend ervaren. 

‘Homosapivid-bc.300.000’



Ik word er soms voor gewaarschuwd dat ik moet oppassen met 
vergelijkingen maken tussen mijn werk als kunstenaar en de 
wereld, iets wat automatisch gebeurd. Abstractie was hier een 
perfecte vlucht weg voor. Als je niks zegt kan het niet 
verkeerd zijn, door de mogelijkheden open te laten kan een 
kunstwerk alles zijn. Ik voel me eindelijk autonoom genoeg om 
juist iets te zeggen. Ik ben een mens en kunstenaar die de 
wereld op een bepaalde manier ervaart en er gedachtes over 
heeft, en die ervaringen en gedachtes zie ik als materiaal om 
te gebruiken. Ik heb tenslotte maar één klein mensenleventje 
op dit zwevende rotsblok die ik zonder onnodige beperkingen 
wil beleven voordat deze wordt opgeslokt door een zwart gat, 
verwoest door aliëns of kaal gegeten door een zombie virus.  

*De videos die genoemd worden zijn te zien tijdens de eindexpositie. Wil 
je een voorproefje en/of op de hoogte blijven van waar ze nog meer te 
zien zullen zijn houd dan mijn website, www.yaelgabay.com in de gaten.   


