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นิทรรศการ

Riverscapes IN FLUX
โครงการศิลปะนานาชาติว่าด้วยวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในหัวข้อภูมิทัศน์ริมฝั่งน้ำ�แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อัลมุธ เมเยอร์-โซลลิทช์
ผู้อำ�นวยการสถาบันเกอเธ่ประจำ�ประเทศเวียดนาม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ�ขนาด
ใหญ่ ทั้งแม่น้ำ�แดง แม่น้ำ�โขง แม่น้ำ�อิระวดี และแม่น้ำ�เจ้าพระยา ถือ
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก สายน้ำ�เหล่านี้เป็นทั้งท่อน้ำ�
เลี้ยง เส้นทางคมนาคม เส้นทางการค้า และแหล่งระบบนิเวศน์ที่มี
ความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิต ไม่เพียงแต่เฉพาะประชากรในท้องถิ่น
ลำ�น้ำ�สายหลักนี้เป็นทั้งแหล่งอาหาร และแหล่งพลังงานที่โอบอุ้มอีก
หลายชีวิตทั่วทั้งภูมิภาค อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำ� และ
ผลพวงจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญรุดหน้าอย่าง
รวดเร็วได้สร้างความเสียหายในระยะยาวต่อพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ�
นอกจากนี้ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำ�ให้ปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้าขัน้ วิกฤตยิง่ ทวีความรุนแรงขึน้
ความผันผวนของ
ธรรมชาติท่ีมีท้ังอุทกภัยสลับกับภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อแหล่งที่
อยูอ่ าศัยของสิง่ มีชวี ติ ริมฝัง่ น้�ำ รวมถึงผูค้ นอีกหลายล้านชีวติ
โครงการศิลปะ “Riverscapes IN FLUX” ซึง่ ริเริม่ และจัดโดยสถาบัน
เกอเธ่ประจำ�ประเทศเวียดนาม
มุง่ นำ�เสนอประเด็นเรือ่ งปัญหาสิง่
แวดล้อมในบริบทใหม่ โดยผูจ้ ดั งานได้เชิญศิลปินรุน่ ใหม่จากประเทศ
เวียดนาม ไทย กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ มาสร้างสรรค์
ผลงานทีส่ ะท้อนถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทัง้ ทางด้านสิง่
แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทีบ่ ริเวณพืน้ ทีล่ มุ่ แม่น�ำ้ ของ
แต่ละประเทศทีก่ �ำ ลังประสบ โดยโครงการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุน
จากภัณฑารักษ์ผมู้ ปี ระสบการณ์จงึ เป็นทีม่ าของผลงานศิลปะ 17 ชิน้ ใน
รูปแบบของศิลปะจัดวางสือ่ ผสม ชุดภาพถ่าย วิดโี อ และศิลปะจัดวาง
วัตถุ นิทรรศการดังกล่าวเปิดตัวทีก่ รุงฮานอยเป็นทีแ่ รก หลังจากนัน้
สถาบันเกอเธ่มโี ครงการไปจัดแสดงต่อทีก่ รุงโฮจิมนิ ห์ และเดินสายจัด
แสดงทีก่ รุงเทพฯ พนมเปญ จาการ์ตา และมะนิลา พร้อมทัง้ กิจกรรม
การจัดฉายภาพยนตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม

ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นแตกต่างหลากหลายกันไปตามปัญหาที่แต่ละ
ท้องทีป่ ระสบ อัง โก จากประเทศพม่าเจ้าของผลงานเรือแต้มสีทท่ี �ำ จาก
ผ้าใบเป็นผลงานทีร่ �ำ ลึกถึงคนหาปลาแถบลุม่ แม่น�ำ้ อิระวดี ปัจจุบนั พวก
เขาต้องทิง้ อาชีพนีเ้ นือ่ งจากมีการก่อสร้างเขือ่ นขนาดใหญ่ซง่ึ เป็นเหตุให้
ปลาในแม่น�ำ้ สูญพันธุ์ ธาน โศก จากประเทศกัมพูชานำ�เสนอศิลปะ
จัดวางโดยใช้หุ่นไล่กาที่ยืนเคว้งคว้างกลางทุ่งนาที่เสียหายเพราะถูก
น้�ำ ท่วม เหวียน ธิ ธาน ไหม จากประเทศเวียดนามเล่าเรือ่ งราวของผู้
ประสบอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมือ่ ปี 1999 ทีเ่ มืองเว้ ผ่านผลงานศิลปะจัดวาง
ทีป่ ระกอบด้วยกล่องไม้ 60 ใบทีภ่ ายในบรรจุสง่ิ ของทีไ่ หลมาตามแม่น�ำ้
หวง เช่น รองเท้า และรองเท้าแตะ ผูช้ มจากประเทศอืน่ ทีเ่ คยประสบ
เหตุการณ์เช่นเดียวกันสามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับผลงานชิ้นนี้ด้วย
การเพิม่ ของทีย่ �ำ้ เตือนความทรงจำ�อันโหดร้ายของตัวเองเข้าไป
สถาบันเกอเธ่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
สำ � คั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง มรดกทาง
วัฒนธรรมลุม่ แม่น�ำ้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผา่ นนิทรรศการ
ศิลปะ ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกีย่ วกับกิจกรรมอืน่ ๆ และร่วม
แสดงความคิดเห็นได้ท่ี http://blog.goethe.de/riverscapes/
สถาบันเกอเธ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปินและผู้เข้าชมงานจะได้แลก
เปลีย่ นทัศนะกันโดยก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่ง เฉกเช่นสายน้�ำ ทีไ่ หลข้าม
พรมแดน

Riverscapes IN FLUX
An International Eco-Cultural Art Project
on the River Landscapes in Southeast Asia
Almuth Meyer-Zollitsch
Director of the Goethe-Institut Vietnam

The Red River and the Mekong, the Irrawaddy and the Chao
Phraya: Southeast Asia is characterized by major river landscapes
like no other region in the world. They are lifelines and transport
routes, economic roads and vital ecosystems. The waterways
secure food production and energy supply not only for the local
population but often for a vast region. However, the economic
exploitation of the rivers and the consequences of dynamic
socio-economic development have caused long-term damage to
the river landscapes.
Furthermore, the effects of climate change pose an additional
threat to these already endangered ecosystems. The extreme
fluctuation between flooding and water scarcity threatens to
destroy the habitat along riverscapes and thus the existence of
millions of people.
The art project “Riverscapes IN FLUX”, conceptualized and
organized by the Goethe-Institut in Vietnam, seeks to create
a discourse on this key ecological issue in a new context. The
Goethe-Institut invited young artists from Vietnam, Thailand,
Cambodia, Myanmar, Indonesia and the Philippines to reflect
in their work the ecological as well as socio-economic and
cultural changes that the riverscapes in these countries are
currently experiencing. Supported by experienced curators, 17
art works have been created: multimedia installations and photo
series, videos and object installations. The exhibition, which
will celebrate its opening in Hanoi and will subsequently be
shown in Ho Chi Minh city, will then tour Bangkok, Phnom Penh,

Jakarta and Manila, accompanied by film screenings and various
educational and cultural activities.
The resulting artworks are as varied as the problems faced by the
people along their respective rivers. Aung Ko from Myanmar with
his painted boat made from canvas memorializes the fishermen
along the Irrawaddy: they have had to give up because the
construction of a massive dam causes the extinction of the fish
in the river. Than Sok from Cambodia presents an installation of
traditional scarecrows that are rendered useless with rice fields
no longer yielding crops due to the floods. Nguyen Thi Thanh
Mai from Vietnam recalls the victims of the dramatic flood in
Hue in 1999 with her installation of 60 wooden boxes displaying
objects found along the Huong River, like shoes and sandals. Her
work is intended to be an interactive installation: visitors of the
exhibition in other countries that have been equally struck by
great floods can add objects in memory of their victims.
With this art project, the Goethe-Institut wants to contribute to
raising awareness about the invaluable ecological and cultural
heritage of the major river landscapes in Southeast Asia.
Accompanying events and especially the exhibition blog offer
room for discussion:
http://blog.goethe.de/riverscapes/
We hope for a lively exchange between artists and visitors that
will flow beyond borders – just like the rivers themselves.
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Riverscapes IN FLUX
สายน้ำ�แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นทั้งน้ำ�หล่อเลี้ยง
และบททดสอบของชีวิต
ไอโอลา เลนซิ
ภัณฑารักษ์ และนักวิจารณ์งานศิลปะ
ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่หล่อหลอมวิถีชีวิตของชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทั้งทางด้านสังคม ศาสนา และศิลปะมาตั้งแต่ยุคโบราณ ในตำ�นาน
พิธีกรรม และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ น้ำ�ครองตำ�แหน่งที่มีความสำ�คัญ
เหนือสิ่งใด (1) สายน้ำ�เชื่อมโยงประชากรจากหลากหลายวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นหนึ่งเดียว เส้นทางการค้า ทั้งทางแม่น้ำ� และ
ทางทะเลนำ�มาซึ่งการแลกเปลี่ยนทัศนะและภูมิปัญญา (2) แต่ปัจจุบันพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
อาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาร้ายแรง สำ�หรับรัฐบาล แม่น้ำ�เป็นแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้า แต่การสร้างเขื่อนทำ�ให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุลไม่เพียงแต่ในพื้นที่
นั้นๆ แต่ลุกลามข้ามเขตแดนไปยังประเทศอื่นๆด้วย และปฏิเสธไม่ได้ว่า
ในกระบวนการอุตสาหกรรมแม่น้ำ�กลายเป็นแหล่งรับของเสียจากโรงงาน
กิง่ ก้านสาขาของแม่น�ำ้ โขง ทีม่ ตี น้ กำ�เนิดจากประเทศจีน ไหลผ่านพม่า ลาว กัมพูชา
ไทย และเวียดนามกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทีห่ ลายประเทศมุง่ หาผลประโยชน์ ขณะ
เดียวกันก็มกี ลุม่ คนทีอ่ า้ งเรือ่ งการพัฒนา และการอนุรกั ษ์ ดังนัน้ ในแถบทีย่ งั ทำ�การ
เกษตรกรรมเป็นหลัก สายน้�ำ คือจุดทีค่ วามเป็นโลกสมัยใหม่และวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม
เข้ามาบรรจบกัน (3). ความสัมพันธ์ทเ่ี ปลีย่ นไปก่อให้เกิดภาวะตึงเครียดในระดับ
นานาชาติ เนือ่ งจากแต่ละประเทศต่างช่วงชิงอำ�นาจเหนือทรัพยากรอันมีคา่ เหล่านี้
(4). ปัญหาสิง่ แวดล้อมในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีความรุนแรงอย่างมาก
เมือ่ เทียบกับภูมภิ าคอืน่ ๆ เนือ่ งจากสังคมเมืองเพิง่ เริม่ ก่อตัว รวมถึงประชาชน และ
ชุมชนก็มีบทบาทน้อยมากในการกำ�หนดนโยบายของรัฐบาลที่ควรจะเป็นตัวแทนของ
พวกเขา ประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดล้อมเป็นเพียงส่วนเล็กๆในนโยบายการเมืองและสังคม
นิทรรศการ IN FLUX ริเริม่ โดยสถาบันเกอเธ่ ประจำ�กรุงฮานอย มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ใช้
ศิลปะในการแสวงหาความจริงของภูมทิ ศั น์รมิ ฝัง่ น้�ำ รวมถึงขนบประเพณี และปัญหา
สิง่ แวดล้อมในศตวรรษที่ 21 เป็นการมอบโอกาสทีส่ �ำ คัญให้ประชากรในภูมภิ าคใน
การจัดการกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ไม่วา่ จะบนแผ่นดินใหญ่ หรือพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่น�ำ้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ปัจจุบนั ผลงานศิลปะ 17 ชิน้ โดยศิลปินท้องถิน่ ผ่านการคัดสรรโดยภัณฑารักษ์ 6
คน แม้หวั ข้อจะจำ�กัดอยูแ่ ค่ภมู ภิ าคเอเชียแต่ประเด็นดังกล่าวก็มคี วามเป็นสากล ผู้
ร่วมแสดงผลงานสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาท้องถิน่ แก่ผชู้ มทัว่ โลก ผลงานเหล่านี้
สร้างสรรค์จากความรูใ้ นสหสาขาทีม่ งุ่ สะท้อนภาพรวมของปัญหาสังคมและสิง่ แวดล้อม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันที่สมาชิกในสังคมลุกขึ้นสู้กับเคราะห์กรรมจาก
ภัยธรรมชาติทบ่ี างครัง้ ไม่ลงรอยกัน ในฐานะเส้นเลือดใหญ่แห่งภูมภิ าค แม่น�ำ้ โขงเป็น
จุดเริม่ ต้นของFLUX แต่ทว่าศิลปินริมฝัง่ น้�ำ จากอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และประเทศแถบ
ลุม่ น้�ำ โขงหยิบเอาสถานการณ์ล�ำ น้�ำ ทีเ่ น่าเสียมาเป็นประเด็นหลักในงานของพวกเขา
ศิลปินแต่ละคนใช้เทคนิคและแนวทางแตกต่างกันไปในการถ่ายทอดแนวคิดหลักที่
เป็นแกนกลาง นัน่ คือความเปลีย่ นแปลงและความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม หลาย
คนดึงชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา หรือให้ผชู้ มนิทรรศการตระหนักถึงความ

เสียหายเหล่านี้ ผลงานบางชิน้ ผ่านการตกตะกอนตามเวลา และสถานที่ นอกจากนีม้ ี
การบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ดงั กล่าวไว้ให้ผชู้ มได้ศกึ ษาด้วย

ปัจจุบนั องค์ประกอบของลัทธิบริโภคนิยมลดคุณค่าของงานศิลปะ ซึง่ แนวคิดดังกล่าว
แฝงอยูใ่ นงานชิน้ นีด้ ว้ ย

หลายชีวติ ริมฝัง่ น้�ำ นำ�เสนอมุมมองอย่างตรงไปตรงมา แสดงการเผชิญหน้ากันระหว่าง
ประเพณีดง้ั เดิมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นต้นตอของความเสียหาย และ
ผลเสียต่างๆ เหล่าศิลปินแสดงนัยต่อผลพวงทางด้านศีลธรรม และวัฒนธรรม แต่
แทนทีจ่ ะสรุปเพียงฝ่ายเดียว พวกเขาเพียงแค่ตง้ั คำ�ถาม ฟาน เธา เหวียน ศิลปินสือ่
ผสม และการแสดงจากไซง่อนเจ้าของผลงานวิดโี อ “Mekong Mechanical” และ
อัง โก จากพม่าผูส้ ร้างสรรค์เรือผ้าแต้มสีและศิลปะจัดวางโดยใช้ของเล่นเด็กในชือ่ ชุด
“The Sights Viewed from Boats” ต่างตีแผ่ชวี ติ และวิถกี ารทำ�มาหากินริมฝัง่ น้�ำ
เหวียน เพียงบันทึกความเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นกลาง ในขณะที่ อัง โก นำ�เสนอภาพ
ของแม่น�ำ้ ทีจ่ บั ต้องมองเห็นได้ กับภาวะทีผ่ นั ผวนจากมุมมองของคนบนเรือได้อย่าง
สอดประสานลงตัว ผลงานทัง้ สองชิน้ สะท้อนความผันแปร ความสับสนวุน่ วายทีเ่ ป็นตัว
เร่งปฏิกริ ยิ าให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางสิง่ แวดล้อม และสังคมของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบนั

ศิลปินบางกลุม่ เลือกทีจ่ ะใช้ภาวะความตึงเครียดด้านจิตใจผ่านการผสมผสานระหว่าง
สิง่ ยัว่ ยุทางสายตา กับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เช่น ศิลปินชาวฟิลปิ ปินส์ คริสตินา่ โพบ
ลาดอร์ เธอเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูจ้ ดั แสดงศิลปะจัดวางโดยใช้ประสาทสัมผัสการดม
กลิน่ จากผลงานชือ่ “Fragrance of the Marikina River” ซึง่ เป็นงานทีท่ า้ วความถึง
ประวัตศิ าสตร์ และทางแก้ปญ
ั หา ทัง้ ยังนำ�เสนอมากกว่าประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม โดย
ผสมผสานความประณีตบรรจงของขวดน้�ำ หอมทีใ่ ช้ศลิ ปะการเป่าแก้วเข้ากับความเป็น
จริงในเชิงเหน็บแนม ด้วยชือ่ ของผลงานทีแ่ สดงนัยถึงกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ของแม่น�ำ้ มา
ริคนิ าทีเ่ น่าเสีย
ศิลปินไทย เจษฎา ตัง้ ตระกูลวงศ์ กับผลงานประติมากรรมเรือหาปลา “Chi River”
และ สุทธิรตั น์ ศุภปริญญา เจ้าของผลงานวิดโี อจัดวาง“My Grandpa’s Route Has
Been Forever Blocked” ทีม่ กี ารหวนรำ�ลึกถึงความหลังและประวัตศิ าสตร์ของ
ครอบครัวเพือ่ เปรียบเทียบแม่น�ำ้ ในอดีตกับปัจจุบนั ผลงานชิน้ ทีม่ กี ารใช้เสียงซึง่ ถือ
เป็นการข้ามศาสตร์ และแสดงถึงความเข้าใจต่อเสียงทีม่ คี วามหมายต่อชีวติ ในชุมชน
ได้แก่ งานของนักแต่งเพลงและนักดนตรีจากกรุงฮานอย หลวง เว ทริน กับงานแนว
ทดลอง “Black Circle” ทีร่ อ้ ยเรียงเรือ่ งราวภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเข้ากับเสียงดนตรี
และเสียงร้องเพลงพืน้ เมืองทางใต้ “ไตตู” ซึง่ เป็นดนตรีของราชสำ�นักเมืองเว้ การ
สอดประสานกันระหว่างภาพและเสียงก่อเกิดเป็นความเปรียบที่แสดงการต่อต้าน
เรือ่ งผลประโยชน์ และอำ�นาจของเวียดนามในปัจจุบนั ศิลปินชาวกัมพูชา วุธ ไลโน
กับผลงาน “Rise and Fall” นำ�เสนอเสียงของแม่น�ำ้ ทีด่ งั ออกมาจากบ้านหลังเล็กที่
ลักษณะคล้ายศาลพระภูมขิ องชาวกัมพูชา และสุดท้ายศิลปินชาวฟิลปิ ปินส์ จอน โร
เมอโร กับผลงาน“Sound Bridge” ซึง่ สามารถโต้ตอบกับผูช้ มได้ดว้ ยระบบวงจรไฟฟ้า
เมือ่ ได้รบั สัมผัสก็จะเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงทีเ่ ดินทางผ่านน้�ำ
เป็น
งานสร้างสรรค์แนวทดลองที่ทำ�ให้เราได้ร้วู ่าแม้การกระทำ�เพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อสิ่ง
แวดล้อมทัง้ สิน้ “Sound Bridge” สะท้อนปัญหาสิง่ แวดล้อมในบริบททีก่ ว้างขึน้ และ
เรียกร้องให้ผชู้ มลงมือทำ�อะไรบางอย่างเพือ่ ผลในระยะยาว

ผลงานชุด “Rising Tonle Sap” โดยศิลปินชาวกัมพูชา ลิม โศกจันลินา เป็นภาพถ่าย
การแสดงที่มีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพก้อนน้ำ�แข็งที่กำ�ลังละลายลอยล่องไป
ตามแม่น�ำ้ โตเล สาป ไม่เพียงแต่มคี วามงามด้านสุนทรียะ แต่สะกิดให้เกิดคำ�ถามใน
ใจ ท่วงท่าทีส่ ง่างามแสดงถึงความเปลีย่ นแปลงและความสูญเสียเป็นผลจากธรรมชาติ
ทีถ่ กู คุกคาม และภูมอิ ากาศทีผ่ นั แปร หากวิเคราะห์ในภาพรวมก็เป็นการแสดงถึง
วัฏจักรของชีวติ ศิลปินจากเมืองเว้ เหวียน ธิ ธาน ไหม ผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน “The
Vestiges” ซึง่ เป็นการรวบรองเท้าแตะทีถ่ กู ทิง้ ขวางหลังเหตุการณ์น�ำ้ ท่วมทีเ่ มืองเว้ใน
ปี 1999 ผลงานชิน้ นีเ้ ปิดโอกาสให้ผชู้ มในแต่ละประเทศทีจ่ ดั แสดงมีสว่ นร่วมด้วยการ
เติมสิง่ ของย้�ำ เตือนความทรงจำ�ของตัวเองเข้าไป เป็นงานศิลปะจัดวางทีผ่ นั เปลีย่ นไป
ตามเวลา และสถานที่ เป็นการหล่อหลอมความทรงจำ� และความสูญเสีย ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการฟืน้ ฟูจติ ใจในระดับปัจเจกบุคคล และระดับชุมชน รองเท้าแตะพลาสติกที่
อัดแน่นอยูเ่ ต็มกล่องไม้ เรียงสูงตระหง่านจนถึงหลังคาทำ�ให้งานชิน้ นีไ้ ม่เพียงสะท้อน
แนวคิดเรือ่ งสิง่ แวดล้อม แต่ยงั ให้ความหมายในเชิงปรัชญาในมุมมองทีก่ ว้างขึน้
อารมณ์เสียดสี และสูญเสีย ปรากฏอยูใ่ นงานของศิลปินชาวกัมพูชาทีช่ อ่ื ธาน โศก
เจ้าของผลงาน “Middle ground” ทีป่ ระกอบด้วยวิดโี อ และหุน่ ไล่กาทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ พราะไร่นาถูกน้�ำ ท่วมเสียหายหมด “Middle ground” นำ�แนวคิดทีค่ นุ้ เคยกัน
ดีเกีย่ วกับความไม่แน่นอน และความไร้แก่นสารผ่านภาพชนบททีม่ คี วามหมายต่อชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการวิพากษ์วงจรทีไ่ ม่จบสิน้ และผลเสียจากน้�ำ มือมนุษย์
อารมณ์ขนั แบบตลกร้ายถูกนำ�มาใช้ในงานของศิลปิน วอค เดอะ ร็อค ในผลงาน
“Bandar Raya Snack” รถซาเล้งขายของขบเคีย้ วทำ�จากปลาซัคเกอร์ให้แก่ประชนผู้
หิวโหย แต่ทว่ามาพร้อมกับแผ่นพับทีแ่ จ้งว่าปลาซัคเกอร์ไม่สามารถกินเป็นอาหารได้
เนือ่ งจากปลาชนิดนีอ้ าศัยอยูใ่ นแม่น�ำ้ ทีไ่ ด้รบั สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมบนเกาะ
ชวา ศิลปินวิพากษ์สงั คมผ่านการเสียดสี และความไร้แก่นสาร ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีพ่ วก
เขานิยมใช้ในการถ่ายทอดความรูส้ กึ (5) เป็นการตอกย้�ำ ความรูส้ กึ ของพลเมืองทีไ่ ม่
ยินดียนิ ร้ายและใช้ชวี ติ ให้ดที ส่ี ดุ ตามสภาพ ผลงานวิดโี อและศิลปะจัดวางทีแ่ ฝงความ
ขีเ้ ล่นของมฮาร์ดกิ า ยูดา ตีแผ่ความจริงของกรุงจาการ์ตาในปัจจุบนั โดยนำ�สิง่ ของ
พลาสติกทีเ่ ก็บได้จากแม่น�ำ้ อังเกมาจัดวางเป็นงานศิลปะ ปลาซัคเกอร์นท้ี �ำ ให้คนใน
ละแวกรูส้ กึ เหมือนได้กนิ ปลาจริงๆ
เหวียน เตอ ซัน จากกรุงฮานอย เจ้าของภาพถ่ายและวิดโี อจัดวางนำ�เพลง
โฆษณาชวนเชือ่ เรือ่ งความสัมพันธ์เวียดนาม – จีนทีค่ นุ้ หูมาประกอบภาพถ่ายบันทึก
ความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม แสดงถึงแม่น�ำ้ แดงทีไ่ หลผ่านจีน และเวียดนาม
บริเวณใกล้กบั ชายแดนจีน ผลงานชิน้ นีอ้ าจตีความว่าเป็นการสัง่ สอนหรือเป็นการ
เย้ยหยันขึน้ อยูก่ บั มุมมองของผูช้ ม และแสดงนัยถึงข้อห้ามเกีย่ วกับความสัมพันธ์ขา้ ม
พรมแดน และความไม่ลงรอยกันระหว่างภาพลักษณ์ของชาติกบั ความเป็นจริง แฝง
นัยถึงเพื่อนบ้านผู้ทรงอิทธิพลของเวียดนามที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ
ศิลปินคนอืน่ ใช้แนวทางด้านสารคดี/มนุษยวิทยา เช่น ศิลปินจากจาการ์ตา อัคหมัด
กฤษกฐา เจ้าของผลงานวิดโี อจัดวาง “Flood Canal” ทีใ่ ช้เสียงเป็นสือ่ สะท้อนถึงภาวะ
ความตึงเครียดของเมืองทีใ่ หญ่ทเ่ี ปลีย่ นไปแต่ไม่ใช่ในทางทีข่ น้ึ บุดี ธารมาวัน เจ้าของ
ผลงาน “By the River of Love” ซึง่ เป็นชุดภาพถ่ายทีบ่ รรยายชีวติ ลุม่ น้�ำ โซโลบนเกาะ
ชวาทีเ่ ปลีย่ นไปเนือ่ งจากปัญหาสิง่ แวดล้อม นักประพันธ์เพลงชาวไทย อโณทัย นิติ
พล กับผลงานวิดโี อจัดวางประกอบเสียง “Loi Krathong” ทีว่ พิ ากษ์ความเสือ่ มโทรม
ของสิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นไปผ่านบทสัมภาษณ์ และเสียงดนตรี ตาม
ประเพณีโบราณเทศกาลลอยกระทงเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ
แต่

ผ่านงานศิลปะและการใช้แม่น�ำ้ เป็นสัญลักษณ์ นิทรรศการ Riverscapes in FLUX
กำ�ลังกล่าวถึงปัญหาทีน่ า่ วิตกมากทีส่ ดุ ในยุคนี้ ความพยายามในการแสวงหาความ
สมดุลระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจ กับการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม ไม่วา่ อะไร
คือสาเหตุของความเปลีย่ นแปลงทางสังคม และความสิน้ หวังในการกำ�หนดชะตา
กรรมของสายน้�ำ สิง่ ทีแ่ น่นอนทีส่ ดุ คือแม่น�ำ้ ทีเ่ คยเป็นแหล่งพักพิงของสิง่ มีชวี ติ กลาย
เป็นบททดสอบทีล่ งโทษเรา ผลงานเหล่านีม้ งุ่ ตัง้ คำ�ถามมากกว่าการกำ�หนดคำ�ตอบ
ตายตัว แม้จะเป็นด้านมืดแต่กน็ �ำ เสนออย่างวิจติ รบรรจง เป็นมิตทิ ก่ี ว้างขึน้ เกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำ�เสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ปัจจุบนั
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Soemantri, Jim Supangkat, Jean Couteau eds., “Visual Art-Indonesian

Heritage”, Archipelago Press, 1998, pp. 22-25 on the place of nature and the
elements in traditional Indonesian art. See also Ian Glover, Peter Bellwood eds.,
Southeast Asia from prehistory to history, RoutledgeCurzon, London & NY,
2004, Pierre-Yves Manguin, ‘The Early Maritime Polities’, pp. 296-298 on China’s
historic interest in Funan ports and rivers as crucial to her trading activities.

(2)

Victor Lieberman, “Strange Parallels Southeast Asia in Global Context”, c. 8001830, Cambridge University Press, New York, 2003, pp. 212-221 on the Mekong,
Irrawaddy, and Chaophraya and early riverine and maritime trade.

(3) 	HD

Evers, Rudiger Korff eds., “Southeast Asian Urbanism”, “The Meaning and

Power of the Social Space”, ISEAS, Singapore, 2000, p. 25 on the relative
slowness of urbanization and reluctance to abandon village life; see also p. 26
on the environmental problems linked to modernisation and urbanization in
Southeast Asia.

(4)

“The Economist on-line”, ‘Banyan- One dam thing after another’, November 12,
2011, where political friction between China and Southeast Asian countries on
the Mekong is discussed in connection with dam-building.

(5)

Indonesian artists such as Heri Dono, Eko Nugroho, Agus Suwage, and members
of Apotik Komik, amongst others, are notorious for using humor to convey
darker realities in their work.
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Riverscapes IN FLUX
Southeast Asian rivers as sites of
life and strife
Iola Lenzi
Curator and art critic

Nature and its elements have structured Southeast Asian social,
religious and artistic life from pre-modern times, water holding
a supreme place in mythology, ritual, and economic history (1).
Despite the diversity of its people, Southeast Asia has been
cemented by its waters, regional syncretism fostered by the
exchanges of ideas resulting from riverine and sea trade (2).
But today, Southeast Asia’s geographic porousness may also
harbour a negative impact. For governments, rivers are sources
of hydroelectric capacity. Dam-building however threatens
ecological balance locally and across national boundaries, and
rivers, indispensable to industry, are dumping-grounds for
industrial garbage.
Major waterways such as the Mekong, born in China, crossing
Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam , are therefore
sites of contestation, simultaneously claimed by partisans of
development and conservation. Thus, in still predominantly rural
Southeast Asia, the river embodies struggle between modernity
and tradition (3). Changing relationships to water also feed
international tension as the different countries sharing it spar
over control and resources (4). Global as it is, environmental
stress is particularly acute in Southeast Asia where civil society
is nascent and individuals and communities often have little say
in government decisions made in their name, ecological issues
part of greater political and social ones.
Riverscapes IN FLUX, initiated by Goethe-Institut Hanoi, through
visual art, investigates the river’s scapes, traditions, and 21st
century ecological challenges. This examination offers the
opportunity, via the river, meaningful to all regional citizens, to
tackle the complex and fast-evolving realities - social, political,
cultural -, facing mainland and insular Southeast Asia today. The
project includes works by 17 regional artists, selected by six
regional curators. Though Asian in scope, its relevance is global,
the participants bringing local concerns to a universal audience.
Specially-commissioned for regional tour, the pieces, many

cross-disciplinary, provide a snapshot of current Southeast Asian
social and environmental engagement as members of the public
are emboldened to challenge the fate of their surroundings,
sometimes at odds with the powers running their nation.
As a vital connecting artery of mainland Southeast Asia, the great
Mekong River figures as a geographic starting point for FLUX.
However, insular artists from Indonesia and Philippines, and
Mekong-country artists too, put other environmentally-tainted
waterways at the heart of their work.
Nature and its elements have structured Southeast Asian social,
religious and artistic life from pre-modern times, water holding
a supreme place in mythology, ritual, and economic history (1).
Despite the diversity of its people, Southeast Asia has been
cemented by its waters, regional syncretism fostered by the
exchanges of ideas resulting from riverine and sea trade (2).
But today, Southeast Asia’s geographic porousness may also
harbour a negative impact. For governments, rivers are sources
of hydroelectric capacity. Dam-building however threatens
ecological balance locally and across national boundaries, and
rivers, indispensable to industry, are dumping-grounds for
industrial garbage.
Major waterways such as the Mekong, born in China, crossing
Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam , are therefore
sites of contestation, simultaneously claimed by partisans of
development and conservation. Thus, in still predominantly rural
Southeast Asia, the river embodies struggle between modernity
and tradition (3). Changing relationships to water also feed
international tension as the different countries sharing it spar
over control and resources (4). Global as it is, environmental
stress is particularly acute in Southeast Asia where civil society
is nascent and individuals and communities often have little say
in government decisions made in their name, ecological issues
part of greater political and social ones.

Riverscapes IN FLUX, initiated by Goethe-Institut Hanoi, through
visual art, investigates the river’s scapes, traditions, and 21st
century ecological challenges. This examination offers the
opportunity, via the river, meaningful to all regional citizens, to
tackle the complex and fast-evolving realities - social, political,
cultural -, facing mainland and insular Southeast Asia today. The
project includes works by 17 regional artists, selected by six
regional curators. Though Asian in scope, its relevance is global,
the participants bringing local concerns to a universal audience.
Specially-commissioned for regional tour, the pieces, many
cross-disciplinary, provide a snapshot of current Southeast Asian
social and environmental engagement as members of the public
are emboldened to challenge the fate of their surroundings,
sometimes at odds with the powers running their nation.
As a vital connecting artery of mainland Southeast Asia, the great
Mekong River figures as a geographic starting point for FLUX.
However, insular artists from Indonesia and Philippines, and
Mekong-country artists too, put other environmentally-tainted
waterways at the heart of their work.
FLUX practitioners adopt different expressive approaches
and genres to prod a central topic, environmental change and
degradation. Many bring community into their strategy, either
initiating community involvement at the time of creation, or else
requesting it of gallery-goers at the exhibition-site. Some pieces
are performative, evolving over space and time, production
processes documented for viewers.
Several, mapping life on the river, transcend the literal aspect of
representation. Elucidating the confrontation between tradition
and development economics responsible for damage and change,
they allude to moral and cultural consequences. But these are
probed questioningly, the work exposing discomfort rather
than adopting a one-sided critical tack. Saigon performance and
multi-media artist Phan Thao Nguyen, with her video “Mekong
Mechanical”, and Burma’s Aung Ko, with his painted cloth boats
and children’s toy installation “The Sights Viewed from Boats”,
dissect life and work on the river. Nguyen documents change
without judging, while Aung Ko combines the appropriation of
tangible river emblems through time, and the suggestion of the
unstable perspective one has in a boat. Both pieces convey the
shifting, grey-zone complexity that underpins both environmental
and social change in contemporary Southeast Asia.
Others are cryptic: Cambodian Lim Sokchanlina’s ice piece
“Rising Tonle Sap” comprises photographs documenting a poetic,
ritualistic performance of melting ice blocks floated down the
Tonle Sap river. Aesthetic but also subtly disturbing, the elegant
action suggests the change and loss associated with ecological
disturbance and climate change, as well, more universally, as
the life cycle. Hue artist Nguyen Thi Thanh Mai produces “The
Vestiges”, a collection of sandals referencing the footwear
abandoned in the Hue floods of 1999. In its participatory call
to audiences, asked to build the piece as it changes venue by
contributing lost items, the time-place-evolving installation
embodies a distillate of memory, loss, and reconstruction on

personal and community levels. Monumental, its mangled-plasticslipper-filled-wooden-crates towering to the gallery ceiling, the
installation’s formal power takes it beyond its environmental
theme to give it wider philosophical meaning.
Tinged with irony as well as loss, is Cambodian Than Sok’s
“Middle ground”, a video and scarecrow piece, the latter never
used due to flooding that prevented harvesting. “Middle ground”
superimposes regionally-familiar concepts of temporality and
nothingness, with rural visual cues meaningful to all Southeast
Asians, opposing predictable cycles, and the disruption of manmade environmental change.
Dark humor is also favored by Yogyakarta artist Wok the Rock
in his “Bandar Raya Snack”. A stylized street-hawker cart, the
work proposes Sucker Fish snacks to a hungry public. However,
a peruse of the accompanying brochure reveals Sucker Fish as
inedible, the species uniquely resilient in the polluted rivers of
industrializing Java. Critique via irony and the absurd, standard
tools of Indonesian expression reprised by contemporary
artists (5), underscores citizens’ stoic ability to make the best of
untenable situations. Focusing too on adaptability is Indonesian
Mahardika Yudha’s playful video and found-object piece that
brings the reality of contemporary Jakarta physically into
the gallery via plastic objects collected in the capital’s Angke
River. This detritus is ‘fished’ and sold, so providing residents a
livelihood as would fish.
Hanoi’s Nguyen The Son’s photography and relievo installation
juxtaposes the cursive representation of a familiar propaganda
song about eternal Vietnamese-Chinese friendship, and black
and white photographs documenting environmental degradation.
The latter depict the Chinese and Vietnamese sides of the Red
River, upstream, close to the Chinese border. The piece, didactic
or ironic depending on reading, indirectly addresses the taboo
of cross-border relations and the contradiction between national
image and reality, suggesting that Vietnam’s powerful neighbor
to the North is responsible for the abuse of both countries’
natural resources.
Others opt for documentary/anthropological approaches:
Jakarta’s Achmad Krisgata conceptualizes “Flood Canal”, a
video installation that through textured sound, conveys the
persisting tension of the transforming-but-never-improvingmonster-metropolis. Budi Dharmawan’s “By the River of Love”
is a photographic essay describing life on Java’s Solo River as
it changes due to ecological challenges. Thai artist-composer
Anothai Nitibon‘s video-and-sound Installation “Loi Krathong”
comments environmental degradation and shifting culture
through interview and music. Traditionally a homage to nature,
the Loi Krathong festival today includes a consumerist component
evoked by the piece’s faint whiff of kitsch.
Some develop formal and psychological tension through the
combination of visual seduction and toxicity. Philippines’ Christina
Poblador, known for her critically-slanted olfactory installations,

produces The “Fragrance of the Marikina River”. The conceptual
work, referencing history and choice, offers commentary beyond
environmental concerns by merging the exquisite refinement
and fragility of its hand-blown glass perfume bottles, with the
sardonic reality – suggested by the installation’s title and the
noxious scents in the bottles - of Manila’s heavily-polluted, floodprovoking Marikina River.
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Thai artists Jedsada Tangtrakulwong, with his sculptural “Chi
River” boat-fish-trap forms, and Sutthirat Supaparinya, with
her meditative “My Grandpa’s Route Has Been Forever Blocked”
video installation, use nostalgia and family history to allusively
confront the river’s past with its present.
Pieces dominated by sound testify to regional artists’ ongoing
cross-disciplinary tack, and their understanding of sound’s appeal
through its connotation of community life. Hanoi composer/
musician Luong Hue Trinh creates her experiential “Black Circle”
meshing clinically-listed natural disaster data, and a lyrical
tapestry of sound and voice comprising amongst other elements
“Tai tu” Southern folk music, derived from the court music of
Hue. Luong’s audio-visual collage constitutes a subtle metaphor
for opposing interests and forces in contemporary Vietnam.
Cambodian Vuth Lyno’s “Rise and Fall” presents a composition of
river noises emerging from a miniature house on stilts that also
resembles a traditional Cambodian spirit house. Finally, Pinoy
artist Jon Romero‘s “Sound Bridge” is an interactive, circuitbending piece, audience touch electronically converted into
sound through water. Conceptual as well as experiential, it uses
the universal attraction of sensuous touch to show how actions,
however ordinary, have consequences on the environment.
Beyond FLUX, “Sound Bridge” takes eco-challenges into a wider
context where decisions must be measured for their long-term
impact.
Through art and the river-as-symbol, Riverscapes in FLUX
tackles one of the most future-defining stresses of this
generation, the quest for balance between economic needs,
and environmental conservation. Whichever is responsible, a
disregard born of social change, or an inability to control the
river’s fate, there is no doubting that the river, once ally and
source of livelihood, is now a site of strife. The FLUX works,
questioning rather than stating, sometimes poetic despite their
dark stance, enlarge the project’s ecological framework to offer
intersecting perspectives on the complexities of Southeast Asia
today.

(1) 	Hilda

Soemantri, Jim Supangkat, Jean Couteau eds., “Visual Art-Indonesian

Heritage”, Archipelago Press, 1998, pp. 22-25 on the place of nature and the
elements in traditional Indonesian art. See also Ian Glover, Peter Bellwood eds.,
Southeast Asia from prehistory to history, RoutledgeCurzon, London & NY,
2004, Pierre-Yves Manguin, ‘The Early Maritime Polities’, pp. 296-298 on China’s
historic interest in Funan ports and rivers as crucial to her trading activities.

(2)

Victor Lieberman, “Strange Parallels Southeast Asia in Global Context”, c. 8001830, Cambridge University Press, New York, 2003, pp. 212-221 on the Mekong,
Irrawaddy, and Chaophraya and early riverine and maritime trade.

(3) 	HD

Evers, Rudiger Korff eds., “Southeast Asian Urbanism”, “The Meaning and

Power of the Social Space”, ISEAS, Singapore, 2000, p. 25 on the relative
slowness of urbanization and reluctance to abandon village life; see also p. 26
on the environmental problems linked to modernisation and urbanization in
Southeast Asia.
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“The Economist on-line”, ‘Banyan- One dam thing after another’, November 12,
2011, where political friction between China and Southeast Asian countries on
the Mekong is discussed in connection with dam-building.
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Indonesian artists such as Heri Dono, Eko Nugroho, Agus Suwage, and members
of Apotik Komik, amongst others, are notorious for using humor to convey
darker realities in their work.

ภัณฑรักษ์ curator

เวียดนาม
ทราน หลง
U

ทราน หลง เกิดเมื่อปี 1960 เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์จากเวียดนาม
จบการศึกษาจาก Hanoi College of Fine Arts ในปี 1983 และ
ในปีเดียวกันเขาได้ก่อตั้งกลุ่มศิลปินภายใต้ชื่อ Gang of Five ผล
งานแนว abstract หรือนามธรรมของเขาเคยนำ�ไปจัดแสดงร่วมกับ
ศิลปินอื่นๆที่สถาบันเกอเธ่ ประจำ�กรุงฮานอย พิพิธภัณฑ์ประเทศ
เขตร้อนกรุงอัมสเตอร์ดัม (Museum of the Tropics Amsterdam)
งานแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool Biennial
of Contemporary Art 2002) และที่เมืองฟูกูโอกะ (Fukuoka Asian
Biennal)
เป็นเวลาสิบปีที่ทราน หลงทุ่มเทกับงานศิลปะจัดวาง และศิลปะการ
แสดงสด ภาพจิตรกรรมที่เขาวาดมาจากประสบการณ์ และปัญหาที่
เขาประสบ เช่น การสูญเสียค่านิยมบางอย่างที่เกิดขึ้นในรุ่นของเขา
ในปี 2000 หลงก่อตั้งหอศิลปะร่วมสมัยที่กรุงฮานอย ซึ่งเขาเป็นผู้
อำ�นวยการอยู่ที่นั่นจนถึงปลายปี 2003
ในประเทศเวียดนามเขา
คือตัวแทนของศิลปะร่วมสมัยที่มี บทบาทมากที่สุด ทั้งการจัดอบรม
ให้แก่ศิลปินรุ่นเยาว์ หรือจัดเทศกาล และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเกอร์เธ่ กรุงฮานอย

Tran Luong, born in 1960, is a visual artist and curator from Vietnam.
He finished his studies at the Hanoi College of Fine Arts in 1983; in the
same year, he founded the artist collective Gang of Five. His progressively
abstract works have been showcased in group exhibitions at the GoetheInstitut Hanoi, Vietnam; the Museum of the Tropics in Amsterdam, the
Netherlands; the Liverpool Biennial of Contemporary Art 2002, England;
and the Fukuoka Asian Biennal, Japan. For about ten years, Luong has
also been concentrating on installations and performative art, which
much like his paintings draw from experiences and problems in his own
life, for example the loss of traditional values with which his generation
is confronted. In 2000, Luong founded the Contemporary Art Centre in
Hanoi, which he represented as art director until the end of 2003. He
is considered to be the most important mediator of contemporary art
in Vietnam; he has organized various workshops for young artists and
has curated performance festivals and exhibitions, among others in
collaboration with the Goethe-Institut Hanoi.
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Weeping Rivers
เป็นเวลาหลายพันปีแล้วทีแ่ ม่น�ำ้ อยูค่ กู่ บั พัฒนาการของมนุษย์
ภูมิ
ทัศน์ริมฝั่งน้ำ�ที่สวยงามจับใจโอบอุ้มความรู้สึกและจิตวิญญาณของ
เรา นิทรรศการRiverscape IN FLUX เป็นโครงการทีผ่ สมผสานกัน
ระหว่างงานศิลปะกับการพัฒนาสังคม
ชะตากรรมของ “Đờn ca tài tử” เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่สมัยโบราณทีม่ เี มือง
เว้เป็นศูนย์กลาง จากนัน้ ได้หยัง่ รากลึกและกลายเป็นสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมแห่งสามเหลีย่ มปากแม่น�ำ้ โขง อย่างไรก็ตามมันกำ�ลังได้รบั
ผลกระทบอย่างหนักเนือ่ งจากวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงความ
สัมพันธ์ของคนและแม่น�ำ้ ทีเ่ สือ่ มถอยลง ผลงานศิลปะประกอบเสียง
“Vòng tròn đen” (Black Circle) โดย หลวง ฮู ทริน เป็นเรือ่ งราว
ความรักทีค่ ลุมเครือซึง่ ก่อตัวขึน้ ท่ามกลางความวุน่ วายมากมาย
ฝูงปลาทีแ่ หวกว่ายตามกันไปสูเ่ ครือ่ งทำ�ปลาแห้ง ทำ�ให้เกิดภาพแปลก
ตาเป็นอีกมุมมองหนึง่ ของสามเหลีย่ มลุม่ น้�ำ โขง คือผลงานของฟาน
เธา เหวียน ทีน่ �ำ เสนอความขัดแย้งทีฝ่ งั ลึกระหว่างสิง่ แวดล้อมกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงความเลือดเย็นของชีวติ ในระบบ
อุตสาหกรรมในโรงงานทำ�ปลา
งานของเตอ ซัน สะท้อนคำ�ขวัญของโฆษณาชวนเชือ่ ในอดีตในแนว
ป๊อปซึง่ เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ช่วงแรกทีเ่ ป็นการเสียดสี ขัดแย้งกับ
ช่วงทีส่ องทีแ่ สดงความจริงอันโหดร้ายผ่านภาษาภาพถ่าย ผูช้ มจะได้
ตรึกตรองว่าระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน
หรือการครอบครองไว้ใช้แต่เพียงผูเ้ ดียว พวกเขาจะเลือกแบบไหน
งานศิลปะจัดวางของ เหวียน ธิ ธาน ไหม นำ�รองเท้า และรองเท้าแตะ
มาใส่ในกล่องทรงลูกบาศก์ขนาด 3 เมตรหลังน้�ำ ท่วมทีเ่ ธา เธียน เว
นี้คือภาพสะท้อนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงขึ้นในดิน
แดนทุรกันดารแห่งนี้ โครงสร้างของกล่องไม้ทเ่ี รียงรายกันอย่างเป็น
ระเบียบทำ�ให้นกึ ถึงงานพิธศี พเพือ่ รำ�ลึกถึงเหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ย รองเท้า
ทีด่ ตู �ำ่ ต้อยด้อยค่า แต่กลับมีพลังในการบอกเล่าเรือ่ งราวชะตากรรม
ของผูท้ เ่ี คยเป็นเจ้าของ
นอกจากการผสมผสานศิลปะเข้ากับประสบการณ์ชีวิตแล้ว สิ่งที่โดด
เด่นในงานศิลปะร่วมสมัยในฐานะกระแสหนึ่งที่น่าจับตามอง รวมถึง
ในโครงการนี้ คือทัศนะคติของเหล่าศิลปินที่เป็นพลเมืองผู้มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

For thousands of years now, rivers have been integral to
mankind’s development. The heart-melting beauty of riverscape
has nurtured mankind’s feelings and souls.
Riverscape IN FLUX is a complex arts project, a marriage between
an academic arts project and a social development project.
The floating fate of “Đờn ca tài tử” started in the ancient capital of
Hue, taking root and over time becoming a cultural spirit iconic
to the Mekong river delta. However, it is now being heavily
affected by changes to the traditional living environment and
the deformation of the relationship between mankind and rivers.
The sound artwork “Vòng tròn đen” (Black Circle) by Luong Hue
Trinh is about an uncertain love story happening under such
eventful circumstances.
Schools of catfish fillet, one followed by another, are swimming
into a flow on a drying machine, creating an impressive exotic
image. From another, more direct view of the Mekong Delta, the
artwork by Phan Thao Nguyen presents a deep conflict between
natural and cultural environment and economic development
objectives, reflecting the unusual coldness of industrialized life
in a catfish processing factory.
The Son’s artwork reflects an old time propaganda slogan in
a typical POP style, represented in a contemporary popular
culture. The first part of the artwork is ironic, in contrast with
the second part, which is about the cold reality represented in an
academic photographic language. Viewers can’t but question the
choice between sustainable shared universal benefits vs. selfish
possession by individual countries in sharing natural resources.
The installation piece by Nguyen Thi Thanh Mai using 3 cubic
meters of shoes and slippers collected after many floods in Thua
Thien Hue is a reflection of increasingly severe natural disasters
happening in the land of hardship. The structure of the cubes
of shoes and slippers arranged in an orderly manner reminds
viewers of a solemn memorial to the dead. The shoes and
slippers, quiet and modest, are so powerful in telling us about
the fates of those who once wore them.
Apart from combining arts with real life experiences, what
stands out about contemporary arts as a trend in general and
about the artworks in this project is the attitude of artists as
responsible citizens!

2012

ศิลปะจัดวางที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
ลังไม้ 60 ลัง กับรองเท้าแตะ และสิ่งของต่างๆ

2012
Evolving interactive installation
60 wooden crates and slippers, variable configuration

Vietnam
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The Vestiges
รองเท้าแตะเดียวดายที่ถูกพัดพาไปกับน้ำ�ท่วม รองเท้าแตะเปื่อยๆ
บันทึกร่องรอยจากกาลเวลา ย้ำ�เตือนความทรงจำ� และความรู้สึกสูญ
เสีย และความเจ็บปวดที่อยู่ภายในใจ ให้ความรู้สึกจมอยู่กับความ
เศร้าหมอง
สำ�หรับงานชิ้นนี้ ฉันได้ตามเก็บรองเท้าแตะหลังจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วม
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน และประสบการณ์ รวมทั้งความสูญ
เสีย และความสิ้นหวัง

A pair of lonely slippers, carried away by the flood, a pair of
tattered, torn and worn out slippers… they bear the mark of
time; inside us they evoke memories and feelings of loss and
pain, the feeling of drowning.
In my work, these slippers, collected after the flood, tell a story
– a story about people, about experiences, about suffering and
despair.

เหงียน ธิ ธาน ไหม เกิดทีก่ รุงฮานอย ปี 1983 ปัจจุบนั เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาทัศนศิลป์ทป่ี ระเทศไทย และเป็นอาจารย์พเิ ศษทีว่ ทิ ยา
ลัยศิลปะฮูทป่ี ระเทศเวียดนาม เธอเคยร่วมแสดงงานทีป่ ระเทศจีนหลายครัง้ และเคยเป็นศิลปินแลกเปลีย่ นทีป่ ระเทศจีนด้วย ตัง้ แต่ปี 2004
เป็นต้นมาผลงานของเธอได้รว่ มจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะในเวียดนามหลายงาน เธอมักให้ความสำ�คัญกับประเด็นเรือ่ งสิทธิสตรี และความ
เป็นสตรีเพศผ่านการใช้วสั ดุจากธรรมชาติในแง่ของความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และด้านมืดของธรรมชาติ
Nguyen Thi Thanh Mai was born in Hanoi in 1983. She is currently pursuing a Master’s degree in Visual Arts in Thailand and additionally
lecturing at Hue Art School in Vietnam. She has participated in a number of exhibitions in China as well as in exchange programs between
Chinese and Vietnamese artists. Her work has been featured in numerous group exhibitions in Vietnam since 2004. In her work, Nguyen Thi
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Thanh Mai frequently focuses her attention on the issues of femininity and being female through use of natural materials, which she deals
with in terms of their transformation and destruction.

2012

วิดีโอจัดวาง และสารคดี

2012
Video installation and documentary album
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Mekong Mechanical
แนวคิดของงานชิ้นนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วตอนที่ฉันเดิน
ทางไปที่กู๋ลองซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ� อยู่ทางใต้
ของเวียดนาม และได้ไปเยี่ยมชมโรงงานปลาดุกในเขตอุตสาหกรรม
ก่อนเข้าโรงงานฉันต้องล้างมือ สวมหน้ากาก และสวมชุดป้องกัน ใน
สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะแบบโรงงานฉันไม่สามารถสู้กลิ่น
และบรรยากาศรอบข้างได้ และพบว่าประสบการณ์จริงมันช่างแตก
ต่างกับสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือนำ�เที่ยว หรือหนังสารคดีที่พยายามนำ�
เสนอความสวยงามและความน่าอภิรมย์ของแม่น้ำ�สายนี้ ในความ
เป็นจริงที่นี่ไม่ได้เงียบสงบตลอดเวลา แต่กลับมีเหตุการณ์และความ
สับสนวุ่นวายนับไม่ถ้วน สิ่งนี้เองทำ�ให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจที่จะเข้าไป
สำ�รวจกลไกที่ซับซ้อนของสถานที่แห่งนี้ที่ถือว่ามีความหมายกับตัวฉัน
เอง และสังคม จึงก่อเกิดเป็นผลงานที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ
กับอดีต ความทรงจำ� อากัปกิริยา การจัดวางองค์ประกอบ และการ
เปรียบเปรยอันลึกซึ้ง

My idea for the project evolved last summer when I went to the
Cuu Long delta in South Vietnam and visited catfish factories
in an industrial zone. Entering the factory, I had to wash my
hands, wear a mask and put on a protective suit. The peculiarity
of the factory setting made me more sensitive to the smell and
the atmosphere surrounding me. The real experience was so
different from the version of the Mekong delta popularized
in guidebooks and documentaries, which always promote the
river as beautiful and welcoming in nature. In reality, the delta
is not always calm and placid, but a place with a diverse and
turbulent history. This leads me to great aspiration to explore
the complexity of the region which for me carries personal
and social meaning. The project continues my concern with the
ambiguous relationship to history, personal memory, gesture,
formal arrangement and poetic imagery.

ฟาน เธา เหวียน เกิดเมื่อปี 1987 ที่กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม จบการศึกษาด้านศิลปกรรมที่กรุงฮานอย ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาปริญญา
โทในสาขาเดียวกันที่ School of the Art Institute กรุงชิคาโก้ ผลงานของเธอเคยจัดแสดงที่เวียดนาม สิงคโปร์ และชิคาโก้ ในนิทรรศการ
“Intersection Vietnam: New Works from North and South” ซึ่งผ่านการคัดสรรโดยไอโอลา เลนซี งาน Valentine Willie Fine Art ที่
สิงคโปร์ และมาเลเซีย งาน “Ket Noi” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงค์โปร์ การแสดงที่เทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาตินิปปอน ที่ญี่ปุ่น รวมถึงผล
งานวิทยานิพนธ์ที่จัดแสดงที่ Sullivan Gallery กรุงชิคาโก้ นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัล และทุนมากมาย รวมถึงทุนการศึกษาจาก School
of the Art Institute ชิคาโก้ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานทัศนศิลป์ ที่จัดโดย Union Leauge กรุงชิคาโก้ ในปี 2011
Phan Thao Nguyen was born in 1987 in Ho Chi Minh City, Vietnam. She studied at Ho Chi Minh University of Fine Arts and is currently
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pursuing her MFA at the School of the Art Institute of Chicago. She exhibited in Vietnam, Singapore and Chicago. Selected exhibitions include:
“Intersection Vietnam: New Works from North and South”, curated by Iola Lenzi, at Valentine Willie Fine Art in Singapore and Malaysia; “Ket
Noi” at the Singapore Art Museum; a performance at the Nippon International Performance Art Festival, Japan and her MFA Thesis Exhibition
at Sullivan Gallery, Chicago. She received numerous awards and grants including the Presidential Scholarship, School of The Art Institute of
Chicago. Her work won the first prize at the Union League Visual Art Competition, Chicago 2011.
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กล่องไฟจัดวาง ประกอบเสียง

2012
Sound and light-box installation
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Black Circle
ฉันนึกถึงแม่น้ำ�ที่ไหลผ่านเมืองและป่า เป็นเรื่องราวสามตอนเรียงร้อย
ต่อกัน

I think about cities and forests. And by doing so, also about
rivers. The three are interwoven.

หลง ฮู ทริน เกิดเมื่อปี 1985 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงฮานอย ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปี 2010 เธอได้เรียนคีย์บอร์ดที่วิทยาลัยดนตรีแห่งชาติ
เวียดนาม ด้วยความสามารถอันโดดเด่นเธอจึงได้รับทุนการศึกษาของยามาฮ่า เมื่อจบการศึกษาในวิชาเอกด้านคีบอร์ดแจ๊สในปี 2010 เธอ
เป็นศิลปินอิสระในแนวดนตรีอิเล็กทรอนิค และแนวร่วมสมัย และได้แสดงดนตรีในงานเทศกาลต่างๆในกรุงฮานอย อาทิ Hanoi Sound Stuff
Festival (2010, 2011) และ Cau Am Thanh Festival.
Luong Hue Trinh was born in 1985 and is currently living and working in Hanoi. From 1998 until 2010, she studied keyboard at the Vietnam
National Music Academy. She has been awarded the Yamaha scholarship for her outstanding accomplishments. Since completing her studies
and majoring in Jazz Keyboard in 2010, Luong Hue Trinh has been working as a freelance artist for electronic and contemporary music. She

lUOng huE trinh
vietnam

has performed in a number of local festivals in Hanoi, such as Hanoi Sound Stuff Festival (2010, 2011) and Cau Am Thanh Festival.

หัวข้อในงานของผมคือแม่น้ำ�แดง แม่น้ำ�ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
เวียดนามที่มีต้นกำ�เนิดจากจีน และไหลผ่านจังหวัด เลา ไคของ
เวียดนาม
แม่น้ำ�สายนี้จึงเป็นเลือดเนื้อของชาวเวียดนามที่ผ่าน
ประวัติศาสตร์หลายพันปี แต่ก็เริ่มส่งสัญญาณความผิดปกติ สีเริ่ม
เปลี่ยนไป รวมถึงระดับน้ำ�และโคลนเลนก็เริ่มลดลง ตามมาด้วยกลิ่น
เน่าเหม็นที่เกิดจากมลภาวะทางน้ำ� แม่น้ำ�สายนี้กำ�ลังจะกลายเป็น
อดีต ทั้งกลิ่น รูปลักษณ์ และปรากฏการณ์แปลกๆ ที่ทยอยมาจากอีก
ฝั่งหนึ่งของชายแดน
ภาพถ่ายของผมต่อยอดมาจากงานวิจัยเมื่อปี 2009 เกี่ยวกับแม่น้ำ�
แดงที่ไหลผ่านกรุงฮานอยในภาพชุด “Predictive Feeling” เพราะ
น้ำ�เริ่มแห้งขอด ผลงานชุดนี้ทำ�ให้ผมมีโอกาสได้สำ�รวจต้นน้ำ�ที่ไหล
มาจากเลาไค และไหลผ่านเมืองและจังหวัดอื่นๆ ก่อนที่จะมาไหลลงสู่
ทะเลที่ปากทะเล ไท บิน-นามดิน หวังว่าภาพที่น่าตกใจที่ตรงข้ามกับ
ความทรงจำ� และจินตนาการของผู้คนเกี่ยวกับแม่น้ำ�แดงอย่างสิ้นเชิง
จะกระตุ้นให้ทุกคนได้ตั้งคำ�ถามและเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น

The object of my artwork is the Red River, the second largest
river in Vietnam that rises from China and flows into Vietnam
through Lao Cai province. Flesh and bone of the life of Viet
people, witness of a history of thousands of years, the river is
increasingly showing unusual signs. Its color has been changing
constantly, the water and silt levels are decreasing, and severe
pollution has turned its smell into an unpleasant one… The
river is at risk of being killed. The strange smell, images and
phenomena are increasingly coming from the other side of the
border.
My photo project is a continuum of my 2009 research of the
parts of the Red River that run through Hanoi with the photo
series “Predictive Feeling” as the river became dry to its bed.
The project provided an opportunity for me to observe the river
from where it begins in Lao Cai through cities and provinces
before it flows into the sea in Thai Binh – Nam Dinh sea mouth.
I hope the somewhat shocking images, totally in contrast with
people’s memories and imagination of the Red River, will
provoke each and every one of us to question and challenge.
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Mountain Links with
Mountain, River Links with
River

2012

ศิลปะจัดวางสื่อผสม ภาพถ่าย และภาพแกะสลักนูน
2012
Mixed-media installation,
traditional photography Ultra Printing and Relievo

เหงียน เตอ ซัน เกิดเมื่อปี 1978 จบการศึกษาจาก Vietnam Academy of Fine Arts ในปี 2002 และดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ที่นั่นตั้งแต่ปี
2002 ถึงปี 2008 จากนั้นเขาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการถ่ายภาพที่ Central Academy of Fine Arts กรุงปักกิ่ง นอกจาก
การแสดงผลงานเดี่ยวในนิทรรศการ “Headwash” (2005), “High Above” (2007), “New Higher Level” (2009) และ “Houses Facing
the Street” (2012) ผลงานของเหงียน เตอ ซัน ได้จัดแสดงร่วมกับผลงานของศิลปินอื่นๆอีกหลายงานทั้งในเวียดนาม และจีน ตั้งแต่ปี 2000
จนถึงปัจจุบัน ติดตามผลงานของเขาได้ท่ี http://nguyentheson.com
Nguyen The Son was born in 1978. He graduated from the Vietnam Academy of Fine Arts in 2002, where he then filled a teacher’s position
from 2002 until 2008. In 2008, he began the pursuit of his Master’s degree in Fine Art Photography at the Central Academy of Fine Arts in
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Beijing. Apart from his solo exhibitions “Headwash” (2005), “High Above” (2007), “New Higher Level” (2009) and “Houses Facing the Street”
(2012), Nguyen The Son’s work has been shown in numerous group exhibitions in Vietnam and China from 2000 until today.
His works can be found under http://nguyentheson.com

อภิศักดิ์ สนจด
U

อภิศักดิ์ สนจด เกิดเมื่อปี 1972 ผู้อำ�นวยการหอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาด หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในสาขาการจัดการวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะภัณฑารักษ์ อภิศักดิ์เคยร่วมงานนิทรรศการมากมายทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เขาเป็นหนึ่งในผู้อำ�นวยการงาน
นิทรรศการ “The Suspended Moment” โดย H&F Collection ใน
ปี 2006 และได้รับคัดเลือกให้เป็นภัณฑารักษ์ผู้เป็นตัวแทนของศาลา
ไทย ในงาน 52nd Venice Biennale ในปี 2007 ตั้งแต่ปี 2008
จนถึงปี 2009 เขาร่วมอำ�นวยการจัดงาน นิทรรศการศิลปะ กรุงเทพ
226 ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมือง สู่กรุงเทพฯในฝันที่หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันอภิศักดิ์ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้
อำ�นวยการโครงการฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรมรอบบ้าน ฟืน้ ตำ�นานป้อม
ปราบฯ-พระนคร
Apisak Sonjod, born in 1972, is the director of Tandu Contemporary Art
in Bangkok, Thailand. He obtained a Bachelor’s degree in Marketing and
later completed his Master’s degree in Cultural Management at Thammasat
University, Thailand in 2003. As a curator, Apisak Sonjod has participated
in various projects in both local and international exhibitions. He was codirector of the exhibition “The Suspended Moment” by H&F Collection in
2006 and was selected as the Thai curator to present the Thai Pavilion at
the 52nd Venice Biennale in 2007. From 2008 until 2009, he co-curated
the group exhibition “The Krungthep 226: The Art Exhibition from Early
Days Bangkok to the Imagined Future” at Bangkok Art and Cultural Centre.
He works with various genres in contemporary art and culture. Sonjod
currently is the director of a community project entitled “A Stroll Through
the Alleys Recalling the Legend of Promprab & Phanakorn, Bangkok”.

Riverscapes IN FLUX
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ภัณฑรักษ์ curator

ประเทศไทย
ในช่วงก่อนงาน Riverscapes IN FLUX กรุงเทพฯประสบอุทกภัย
ครั้งใหญ่ คนไทยต่างตื่นกลัว และสลดใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ โครงการ Riverscapes INFLUX นำ�เสนอมุมมอง
ของศิลปินไทยสามคนจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุงเทพฯ ที่เพิ่งฟื้นตัวหลังเหตุการณ์น้ำ�ท่วม
สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา มุ่งประเด็นที่ภาคเหนือของไทย ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ต้นน้ำ�ลำ�ธารที่กำ�ลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์อัน
เป็นผลจากการสร้างเขื่อน
เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ กล่าวถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาเริ่มศึกษา
วิถีชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อม พื้นที่บริเวณนี้ชวนให้นึกถึงเมืองใหญ่ใน
อดีต ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ แม้กระทั่งทุกวันนี้
ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น
อโณทัย นิติพล และฌอง-ดาวิด ไกยูเอต์์ มุ่งประเด็นเรื่องเทศกาลลอย
กระทงที่กลายเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมของไทย
ด้วยความเป็นไปได้ที่อาจเกิดน้ำ�ท่วมขึ้นอีก และบ้านเรือนบางหลัง
ยังมีร่องรอยความเสียหาย ศิลปินทั้งสามสามารถถ่ายทอดผลงานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างลงตัว

In the time leading up to Riverscapes IN FLUX, Bangkok, the
capital of Thailand, was severely affected by floods. Our people
were overcome by shock and overwhelmed with the damage
that occurred during and after these floods. Riverscapes INFLUX
presents the perspectives of three Thai artists on areas in the
North, the North-East and the Central Region with Bangkok,
which are just now recovering from the floods.
Sutthirat Supaparinya focuses on the northern region of Thailand,
the origin of most riverheads but also an area that faces ecological
change through the construction of dams.
Jedsada Tungtrakulwong is working in the North-East of Thailand;
he started to research the folkways of the rural people and the
environment. The area is reminiscent of the past era of the big
capital city. People here live simple lives, reading the signals of
nature and relying on each other. Even today, the people here
still live happily with the river.
Anothai Nitibhon and Jean David Ciallouet chose to focus on a
topic which is an important factor for Thailand’s industry – Loi
Krathong Festival, which reminds us to pay respect to nature.
With there being a chance of the floods returning when even now
some houses are not quite dry and have not even been cleaned
up yet, the artworks created by these three Thai artists remain
more relevant than ever.

ลอยกระทงเป็นประเพณีที่รวบรวมความเชื่อว่าด้วยการแสดงความ
เคารพต่อแม่คงคา ซึ่งจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสุดท้าย
ตามปฏิทินจันทรคติ ต้นกำ�เนิดของพิธีกรรมยังคงคลุมเครือ บ้างเชื่อ
ว่ามีที่มาจากการขอขมาพระแม่คงคาเนื่องจากการประกอบกิจวัตร
ประจำ�วันที่เป็นสาเหตุให้แม่น้ำ�เน่าเสีย บางคนเชื่อว่าเป็นการลอยสิ่ง
ไม่ดีไปกับสายน้ำ� พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรให้สมหวัง
ผลงานชิ้นนี้มุ่งสะท้อนทัศนะคติที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบันที่มีต่อ
แม่น้ำ�เจ้าพระยา เราได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง และความสำ�คัญ
ของแม่น้ำ� (และแนวคิดเรื่องการลอยกระทง) ที่เริ่มลบเลือนไปจากวิถี
ชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวไทยผ่านประเพณีลอยกระทง โดยเฉพาะหลัง
จากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
ปี 2011 ที่หลายชีวิตได้รับผล กระทบจากแม่น้ำ� พวกเขาอธิษฐานขอ
สิ่งใดในวันลอยกระทง จะขอขมาแม่น้ำ�อย่างไรหลังจากที่ถูกธรรมชาติ
เอาคืนอย่างสาหัส

Loi Krathong is a ceremony which combines a number of beliefs
in the act of worshiping the goddess of the river. Taking place
on the night of the full moon during the last month of lunar
calendar, the origin of this ceremony is still a mystery. Some
believe the ceremony is held in order to ask for forgiveness
from the river goddess Pra Mae Khongkha for the damage and
pollution caused to the river on a daily basis. Some allow their
misfortune to float away while asking for their wishes to be
granted.
This project sets out to reflect the changes in people’s attitudes
towards the Chao Phraya River in present day Thailand.
Through the ceremony of Loi Krathong, we will observe the
change of attitudes and also reflect the faded importance of the
river (and the Loi Krathong’s philosophy) in the life of younger
generation Thais. Especially after the time of dramatic floods
in Thailand during October and November 2011, when so many
lives were affected by the river, what will the people wish for
on Loi Krathong? What kind of apology can possibly be given
to the river after such a strong demonstration of her natural
powers of revenge?
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Loi Krathong

2012

วิดีโอจัดวางสื่อผสมสองช่อง

2012
Multimedia two-channel video installation

ดร. อโณทัย นิติพล เป็นอาจารย์ประจำ�คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาร่วมงานกับ ฌอง ดาวิด ไกยูเอต์ สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยว
กับเสียง ภาพ และการแสดงสดหลายโครงการ ด้วยความสามารถในด้านการแต่งเพลง และออกแบบเสียง ทั้งคู่จึงร่วมกันจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานศิลปะมากมาย อาทิ การประพันธ์เพลง การด้นสด และศิลปะจัดวาง
พวกเขาและกลุ่มนักศึกษาร่วมกันแสวงหาความเป็นไปได้ถึงการใช้เสียงเพื่อแสดงวาทกรรมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมของประเทศไทย ผลงาน
ที่ผ่านมาได้แก่ “Sounding Confusion” (2010) ซึ่งว่าด้วยการทำ�ความเข้าใจปรากฏการณ์ด้านเสียงร่วมสมัยในกลุ่มวัยรุ่นไทยซึ่งจัดขึ้นที่หอ
ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมี “Echoes I/II” (2011/ 2012) จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้ภาพ
และเสียงเพื่อสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
anothai nitibhon
& Jean David
Ciallouet
thailand

Based in Thailand at the Silpakorn University, Faculty of Music, Anothai Nitibhon and Jean-David Caillouët have collaborated in many projects
involving sound, visuals and performance. With their background in musical composition and sound design, they co-compose and curate
ranges of creative works including compositions, improvisations, and installations.
Working together with a group of students, they explore possibilities in using sound to express a discourse relating to social issues in
Thailand. Their curatorial projects involve “Sounding Confusion” (2010) at Chiang Mai University’s Art Gallery discussing the understanding
of contemporary sonic phenomenon among younger generation Thais. “Echoes I/II” (2011/ 2012) at the Bangkok Art and Culture Centre were
focused on the use of sound and visuals to reflect changes in Thai society.

แม่น้ำ�ชีเป็นแม่น้ำ�สายที่ยาวที่สุดและมีความสำ�คัญที่สุดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง
ชาวอีสานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

The Chi River is the most important and the longest river in the
northeastern region of Thailand. The river is like a great lifeline
that has nourished the Isaan (northeastern) people from ancient
times to the present.

ผมอยากนำ�เสนอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนหาปลาในลุ่มน้ำ�ชี รวม
ถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เริ่มจางหายไป เช่น วัฒนธรรมการ
จับปลา การทำ�เครื่องมือหาปลาให้เหมาะกับการจับปลาชนิดต่างๆ
วัฒนธรรมการบริโภคปลา และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในระยะยาว

I aim to present the changes in fishermen’s way of life and the
fading of the Chi River’s culture and wisdom such as fishing
culture, making fishing tools suitable for different types of fish.

ผมตั้ ง ใจศึ ก ษาและสื บ สานวิ ถี ชี วิ ต ของคนหาปลาที่ ป รั บ ตั ว ตามสิ่ ง
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังรวบรวมวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการจับปลาที่ค่อยๆจางหายไปจากลุ่มแม่น้ำ�ชี

I further intend to study and convey the fishermen’s way of
life that alters according to changes in the ecological system.
Moreover, this project includes the fish-related culture and
wisdom that is gradually fading from the Chi River.
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Chi River

2012

ศิลปะจัดวางประกอบเสียง
2012
Installation with sound

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ เกิดเมื่อปี 1972 ปัจจุบันอาศัยและทำ�งานอยู่ที่กรุงเทพฯ จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จาก San Francisco
Art Instituteในปี 1999 และจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันจาก The Slade School of Fine Art University College London ในปี 2006
ผลงานของเขาได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะนานาชาติ อาทิ “Salon für Kunstbuch. An Artwork as Enterprise” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัย เมืองไลป์ซิก เยอรมนี และนิทรรศการ “Emerging Talents” ที่ออสเตรีย นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานเดี่ยวในงานนิทรรศการ
“Stand and Fall” ที่เกาหลีใต้ รวมถึง Look-Overlook” และ “Twist” ที่กรุงเทพฯ ในปี 2009 และ 2011 เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินใน
พำ�นักที่ประเทศจีน และเกาหลี สามารถติดตามผลงานของเขาได้ที่ http://jedsadatree.blogspot.com
Jedsada Tangtrakulwong, born in 1972, currently lives and works in Maha Sarakham. He graduated from the San Francisco Art Institute in

jedsada
tangtrakulwong
thailand

1999 (BFA) and in 2006 from The Slade School of Fine Art, University College London (MFA). His works were exhibited in the international
group exhibitions “Salon für Kunstbuch. An Artwork as Enterprise” at the Museum of Contemporary Art Leipzig, Germany, and “Emerging
Talents” in Austria. He further presented his art in the solo exhibitions “Stand and Fall” in Korea, as well as “Look-Overlook” and “Twist” in
Bangkok. In 2009 and 2011 Tangtrakulwong was selected for artist residencies in China and in Korea.
His past works can be found under http://jedsadatree.blogspot.com.

2012

วิดีโอจัดวางสองช่อง

2012
Two channel video installation

Thailand

29

My Grandpa’s Route Has
Been Forever Blocked
แม่น้ำ�ปิงเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในการส่งออกไม้สัก
การ
ค้าระหว่างสยามกับยุโรป รวมถึงเป็นส่วนสำ�คัญต่อประวัติศาสตร์
ครอบครัวของฉันด้วย ปู่ย่าตายายของฉันอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ�ปิง ที่นี่
เป็นทั้งบ้านเกิด เป็นแหล่งหากิน และเป็นชีวิตของพวกเขา ส่วนคุณ
ตาของฉันเป็นผู้จัดการให้กับบริษัทขนส่งไม้ที่ขนไม้สักจากเชียงใหม่
เข้ากรุงเทพฯ สำ�หรับพวกเราตามีชีวิตที่ลึกลับ ท่านต้องใช้เวลาถึง 3
เดือนเพื่อทำ�งานให้ลุล่วง เป็นงานที่อันตรายเพราะต้องคอยคุมให้ช้าง
ลากซุงท่อนใหญ่ๆ ทั้งยังต้องคอยระวังโจรป่า และเดินทางตามหน้าผา
สูงชัน ฉันเดินทางตามรอยของตา เริ่มจากเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตาก
ไปจนถึง ลำ�พูน และเชียงใหม่ ภาพสายน้ำ�ของฉันกับตาต่างกันอย่าง
สิ้นเชิงหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพลในปี 1958 เมื่อสายน้ำ�ถูกกั้น
และเส้นทางคมนาคมทางบกเริ่มขยายตัวมากขึ้น การเดินทางล่อง
ลำ�น้ำ�ปิงทำ�ให้ฉันเข้าใจถึงสิ่งที่ตาเคยประสบในอดีต ขณะเดียวกัน
ก็ได้สังเกตเห็นประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของฉัน ผลงานชิ้นนี้
ประกอบด้วยวิดีโอที่แบ่งเป็น2 ช่อง ฉันบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างการ
เดินทาง ด้านขวาเป็นสารคดีเกี่ยวกับการล่องเรือในทะเลสาปเหนือ
เขื่อนภูมิพล การกักเก็บน้ำ�บนเขื่อนทำ�ให้แม่น้ำ�ได้กลายเป็นทะเลสาป
ขนาดใหญ่ที่ท่วมหมู่บ้านและป่าสักที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย
ในขณะนั้นให้จมให้อยู่ใต้น้ำ� ทางด้านซ้ายเป็นภาพของทำ�นบเล็กๆที่
ขวางกั้นทางเดินของแม่น้ำ� 13 แห่ง ประกอบด้วยประตูน้ำ� และฝาย
เรียงต่อกันมาจากทำ�นบแห่งแรกใกล้กับต้นน้ำ�จนถึงเหนือเขื่อนภูมิพล

The Ping River is a historical route for teakwood export,
Siamese-European trade and also an important part of my
family’s history. My grandparents lived along the Ping River.
It was their hometown, their work and their life. My maternal
grandfather was chief manager for the timber transport that
moved teakwood from Chiang Mai to Bangkok. His life was
mysterious to us, since it took him more than 3 months to
complete his job. It was dangerous work as he had to handle
elephants and heavy logs, keep an eye out for bandits and
navigate between crags and cliffs. I followed my grandfather’s
route, but only upstream from the Bhumibol Dam in the Tak,
Lamphun and Chiang Mai provinces. The riverscape of his time
and mine are completely different having changed after the
Bhumibol Dam was built in 1958, the river was blocked and the
transportation route was developed further... Journeys along
the Ping River as well as a boat trip helped me to understand
what my grandfather experienced in the past; at the same time
I could observe other issues that have arisen in my time. In this
installation are 2 channel videos I captured during my trip. The
right one is a documentary about the cruise on the lake above
Bhumibol Dam where the previous Ping River was expanded
to become a huge lake. Today many former villages and teak
forests are underwater in this area. The left video shows 13
weirs, floodgates and the dam itself, sequentially from the first
weir near the origin of the river to the Bhumibol Dam.

สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา ศิลปินวิดีโอจัดวางเกิดปี 1973 อาศัยและทำ�งานอยู่ที่เชียงใหม่ หลังจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตรกรรมจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อในสาขามีเดียอาร์ทที่ Hochschule für Grafik und Buchkunst เมืองไลป์ซิก เยอรมนี
ผลงานของเธอเคยได้รับการจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ อาทิ How Physical (พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายโตเกียว 2012)
Koganecho Bazaar 2011 และReturn Ticket Thailand-Germany (หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ 2010) รวมถึง The View from
Elsewhere (หอศิลป์ควีนส์แลนด์ 2009) ด้วยการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมเอเชีย ในปี 2011 เธอได้เดินทางไปนิวยอร์คเพื่อศึกษาค้นคว้า
ด้านทัศนศิลป์ และภาพยนตร์ทดลอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินในพำ�นักโครงการ International Creator Residency Program ที่ Tokyo
Wonder Site อาโอยาม่าในปี 2012 www.atelierorange.info/.
Sutthirat Supaparinya is a video and installation artist. Born in 1973, she lives and works in Chiang Mai, Thailand. After earning a BFA in

SUTTHIRAT
SUPAPARINYA

und Buchkunst in Leipzig, Germany. Her international exhibitions include How Physical (Tokyo Metropolitan Museum of Photography 2012)

thailand

Koganecho Bazaar 2011, Return Ticket Thailand-Germany (Bangkok Art and Culture Centre, 2010), and The View from Elsewhere (Queensland

Painting from the Faculty of Fine Arts at Chiang Mai University, she received a Postgraduate degree in Media Arts at the Hochschule für Grafik

Art Gallery, 2009). With assistance from an Asian Cultural Council fellowship in 2011, she resided in New York researching the visual arts and
experimental films. www.atelierorange.info/.

เอริน กลีสัน
U

เอริน กลีสนั เกิดทีเ่ มืองมีนนิแอโพลิส ในปี 1979 เป็นผูอ้ �ำ นวย
การ และผูร้ ว่ มก่อตัง้ หอศิลป์และศูนย์การเรียนรู้
SA SA
BASSACในกรุงพนมเปญ ในปี 2011 ทีเ่ น้นการจัดงานแสดงผลงาน
เดีย่ วให้แก่ศลิ ปินชัน้ แนวหน้าของกัมพูชา และจัดนิทรรศการศิลปะอีก
มากมายเพือ่ ผูช้ มในท้องถิน่
กลีสนั ประจำ�อยูท่ ก่ี มั พูชาตัง้ แต่ปี 2001 และจัดงานนิทรรศการทัง้ กลุม่
และเดีย่ วมาแล้วมากมาย นอกจากนีย้ งั ได้รบั เชิญไปบรรยายในหัวข้อ
เกีย่ วกับศิลปะร่วมสมัยในกัมพูชา ที่ Institute of Contemporary
Arts Singapore, Artsonje Center, Asia Pacific Triennial, Asia
Art Archive, Para/Site Art Space, The Sotheby’s Institute
และ Center for Curatorial Studies มหาวิทยาลัย Bard College
ปัจจุบนั เธอกำ�ลังเตรียมงานสำ�หรับนิทรรศการกลุม่
และสิง่ พิมพ์
Phnom Penh: Rescue Archeology, IFA, Berlin and Stuttgart
(2013) นอกจากนีย้ งั ร่วมงานกับลีซา่ อาห์มาดี ในการจัดเทศกาล
ศิลปะ Season of Cambodia ซึง่ จัดแสดงผลงานศิลปะจากกัมพูชาที่
กรุงนิวยอร์ก
Erin Gleeson, born in Minneapolis in 1979, is the Artistic Director and
co-founder of SA SA BASSAC, a gallery and resource center in Phnom
Penh which, in its first year, 2011, focused on curating foundational solo
exhibitions for Cambodia’s leading artists while extending numerous
public programs to local audiences.
Based in Cambodia since 2001, Gleeson has curated many solo and group
exhibitions, and has shared lectures on various aspects of contemporary
art from Cambodia with such partners as Institute of Contemporary Arts
Singapore, Artsonje Center, Asia Pacific Triennial, Asia Art Archive, Para/
Site Art Space, The Sotheby’s Institute, and Center for Curatorial Studies,
Bard College. Her forthcoming projects include the group exhibition and
publication Phnom Penh: Rescue Archeology, IFA, Berlin and Stuttgart
(2013) and her work as visual arts co-curator with Leeza Ahmady for
Season of Cambodia, a citywide festival of Cambodian art in New York
City.
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ภัณฑรักษ์ curator

กัมพูชา
ตอนที่ได้รับเชิญมาร่วมโครงการ RiverScapes IN FLUX ในปี 2011
สถานการณ์น้ำ�ท่วมที่กัมพูชากำ�ลังเข้าขั้นรุนแรง ขณะที่ฉันมักตั้งข้อ
สงสัยกับนิทรรศการศิลปะในหัวข้อที่กว้างมากอย่างภาวะโลกร้อน ซึ่ง
เป็นหัวข้อที่ไม่มีศิลปินกัมพูชาคนไหนเคยพูดถึงโดยตรง แต่ความเสีย
หายจากน้ำ�ท่วม และประเด็นที่เน้นเรื่องแม่น้ำ�โดยตรง กลับทำ�ให้ฉัน
รู้สึกว่านิทรรศการนี้มีความหมายมากทั้งต่อตัวศิลปิน และผู้ชม ที่ผ่าน
มาศิลปินไม่เคยใช้แม่น้ำ�เป็นวัตถุดิบในการทำ�งาน แต่ความสงสัยใคร่
รู้ของพวกเขาก่อตัวขึ้นเมื่อได้ใช้เวลาอยู่ตามที่ต่างๆบริเวณ ทะเลสาบ
โตนเลสาบ และแม่น้ำ�โตนเลสาป ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของประเทศกัมพูชา
และเป็นที่เดียวในโลกที่สายน้ำ�ไหลย้อนกลับทุกปีเพราะได้รับอิทธิพล
จากแม่น้ำ�โขงในฤดูมรสุม
ผลงานที่ออกมาแสดงภาพของโตนเลสาบที่มีความเป็นปัจเจก ในแง่
ของสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม วุธ ไลโน ที่เพิ่งทำ�โครงการศิลปะ
เกี่ยวกับเสียง ก็มีโอกาสได้ทดลองนำ�เสียงจากที่อยู่ของเขามาประสาน
กับเสียงของชุมชนริมน้ำ� ในกัมพง ปลัก ธาน โศก นำ�สิ่งที่เห็นในชีวิต
ประจำ�วันมาตั้งคำ�ถามเรื่องความเชื่อ หุ่นไล่กาถูกใช้เป็นสัญลักษณ์
เพื่อเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาและครอบครัวที่อาศัยอยู่ริมน้ำ� และ
ถูกน้ำ�จากโตนเลสาปไหลเข้าท่วม ลิม โศกจันลินา กับผลงานภาพถ่าย
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่สูงขึ้น กับระดับน้ำ� สร้างความ
ตื่นตาด้วยก้อนน้ำ�แข็งที่กำ�ลังละลายโดยมีโตนเลสาบเป็นฉากหลัง
ดิฉันและศิลปินตั้งตารอที่จะได้นำ�ผลงานเหล่านี้ไปแสดงวาทกรรม
ร่วมกับอีกหลายหลายมุมมองจากภูมิภาคเดียวกัน

When I was invited to take part in RiverScapes IN FLUX project,
the 2011 floodwaters in Cambodia were at their height. Whereas
I tend to be critical of exhibitions for which artists are invited
to service broad themes such as climate change – which no
emerging artist in Cambodia was specifically addressing - it was
the terrible reality of the floods and the specificity of the project
to the river that made me reconsider the meaningful role such
exhibitions can have for artists and audiences alike.
The artists seemed equally skeptical; they had never considered
the river as source material, yet their curiosity piqued as they
began spending time in different locations on the same water
vein – the Tonle Sap - a lake and river isolated to Cambodia
and unique as the only river in the world to reverse directions
annually, forced by the Mekong River in monsoon.
The resulting works meaningfully extend the artist’s practices,
while creating a unique portrait of the Tonle Sap’s environmental
and cultural ecology. Vuth Lyno, who had recently curated a
community sound project, was able to experiment with sound
drawn from his residency with a river-based community in the
flooded forest of Kompong Pluk. Than Sok, who uses everyday
materials to question spiritual practices, used the metaphor of
the scarecrow to share his family’s personal experience living
near and being flooded by the Tonle Sap in Phnom Penh. Lim
Sokchanlina’s photography project considered the relationship
between rising temperatures and water levels by staging
fantastical scenes with industrial ice blocks melting against
diverse backdrops of the Tonle Sap.
The artists and I look forward to placing these works in
conversation with the many other regional perspectives in this
project.

2012

ภาพถ่ายดิจิตอล
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Digital photography
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Rising Tonle Sap
น้ำ�จืดในแม่น้ำ�โตนเลสาบ
และทะเลสาบโตนเลสาบในกัมพูชามี
ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย แม่น้ำ�โขงที่ไหลมาจากที่ราบสูงที่เป็นน้ำ�แข็งในทิเบตผ่านดิน
แดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หล่อเลี้ยง และได้รับการหล่อเลี้ยง
โดยแม่น้ำ� และทะเลสาบโตนเลสาบ ในฤดูมรสุมน้ำ�ในแม่น้ำ�โขงขึ้น
สูงสุด และไหลไปรวมกับโตนเลสาบที่กลางกรุงพนมเปญทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนทิศทาง และดันน้ำ�กลับเข้าสู่โตนเลสาบ ที่ไหลผ่านที่ราบ
น้ำ�ท่วมถึงในบริเวณนั้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียว
เท่านั้น
ฉันอยากจะสร้างภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ�ที่แตกต่างออกไป
ที่สะท้อนถึง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตริมฝั่งกับความเปราะบางในการใช้
ชีวิตอยู่ในสภาพอากาศของโลก ดังนั้นฉันจึงสร้างสถานการณ์ที่ตรง
กันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของฉันอย่างสิ้นเชิง น้ำ�แข็งเย็นยะ
เยือกล่องลอยตามลำ�น้ำ�ในภูมิอากาศเขตร้อน
ผลคือภาพถ่ายที่สวยงามน่ามหัศจรรย์ แม้การถ่ายภาพแม่น้ำ� และ
ทะเลสาบมีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องของสี รวมถึงภูมิทัศน์ และ
ตึกรามบ้านช่องของชุมชนริมแม่น้ำ� สิ่งเหล่านี้คือความผันแปรที่รวม
อยู่ในองค์ประกอบภาพที่มีก้อนน้ำ�แข็งสีขุ่น น้ำ�แข็งที่กำ�ลังละลายใต้
แสงอาทิตย์อันระอุ แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ก็ช่วยชุบชีวิตให้แก่โตน
เลสาบ

The freshwater Tonle Sap River and Tonle Sap Lake in Cambodia
have a rich landscape of various ecosystems and cultures.
The Mekong River, which runs from the icy plateaus of Tibet
through much of mainland South East Asia, feeds and is fed by
the Tonle Sap River and Lake. During the monsoon season, when
the Mekong is at its highest, it meets the Tonle Sap in the heart
of Phnom Penh causing it to change direction – the only river in
the world to do so - pushing water back to the great Tonle Sap
Lake, which in turn feeds a dependent flood plain.
For Riverscapes IN FLUX, I took numerous trips up and down
the Tonle Sap, and stayed at select sites with families for many
days at a time. I became particularly interested in the great
visual diversity of the riverscape but also how the global
phenomena and phrase “climate change” is understood and
adapted to locally by the people living on or near the river.
To combine these interests, I decided to intervene on the
riverscape with a humble, unnatural happening: ice floating in
the waters of a subtropical climate. The quiet and fantastical
photographs were staged with the great help from the
communities in each location. Their fragile surroundings are the
variances in my compositions of industrial ice melting under the
hot sun, rising the Tonle Sap.

ลิม โศกจันลินา เกิดทีเ่ มืองเปรย์แวงในปี 1987 เป็นช่างภาพสารคดี และทำ�งานสร้างสรรค์ เขามักให้ตวั เองเป็นผูด้ �ำ เนินเรือ่ งราวเพือ่ เรียกร้องให้
คนตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมในกัมพูชาอันเป็นผลมาจากการเข้าสูย่ คุ โลกาภิวฒ
ั น์ เขาเป็น
ผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ Stiev Selepak / Art Rebels ทีก่ อ่ ตัง้ หอศิลป์แห่งแรกSa Sa Art Gallery ในกรุงพนมเปญในปี 2009 และโครงการ Sa Sa Art
Projects ในปี 2010 ซึง่ เป็นพืน้ ทีแ่ สดงงานแนวทดลองแห่งแรกทีด่ �ำ เนินงานโดยศิลปิน งานนิทรรศการเดีย่ วของเขาได้แก่ “My Motorbike
and Me” (PhotoPhnomPenh at Java Café, 2009) และ “Wrapped Future” (SA SA BASSAC, Phnom Penh, 2012) นอกจากนีผ้ ล
งานของเขายังได้จดั แสดงร่วมกับศิลปินอืน่ ๆทัว่ ประเทศทัง้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์แห่งชาติ และที่ ICAS สิงคโปร์ รวมถึงงานเทศกาล Contact Photo
Festival และที่ The East Gallery เมืองโตรอนโต
LIM
SOKCHANLINA

Lim Sokchanlina, born in Prey Veng in 1987, is a photographer working across documentary and conceptual practices. Often staging scenarios

cambodia

dedicated gallery in Phnom Penh in 2009, Sa Sa Art Gallery, as well as the first artist-run experimental space, Sa Sa Art Projects, in 2010. His

involving himself as a protagonist, he calls attention to a variety of social, cultural, economic and environmental changes in Cambodia
resulting from globalization. He is a founding member of the artist collective Stiev Selepak / Art Rebels, which founded the first exhibitionsolo exhibitions include “My Motorbike and Me” (PhotoPhnom Penh at Java Café, 2009) and “Wrapped Future” (SA SA BASSAC, Phnom Penh,
2012). Lim has exhibited widely in group exhibitions across Cambodia, including at the National Museum, and at ICAS, Singapore and Contact
Photo Festival and The East Gallery, Toronto.

2012

สื่อผสม และ วิดีโอจัดวางหนึ่งช่อง

2012
Mixed-media and single channel video installation
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Middle Ground
ในวั ฒ นธรรมการเพาะปลู ก ชาวนามั ก สร้ า งหุ่ น ขึ้ น มาตั้ ง กลางท้ อ ง
ทุ่งเพื่อไล่สัตว์ที่มารบกวนพืชผล ในกัมพูชาเราเรียกสิ่งนี้ว่า ติงมุล
ชาวนานำ�ฟางแห้งมาทำ�หุ่นไล่กาที่มีรูปร่างคล้ายคน และสวมเสื้อผ้า
เก่าๆของพวกเขา ในฤดูแล้ง ติงมุล ยืนอยู่กลางทุ่งนาโดยมีไม้ไผ่ หรือ
เสาไม้คอยค้ำ�ยัน แต่เมื่อถึงฤดูฝนน้ำ�ที่ท่วมทำ�ให้หุ่นไล่กายืนอยู่ลำ�พัง
ไม่มีสัตว์รบกวนเพราะพืชผลถูกน้ำ�ท่วมหมด
ปีนี้น้ำ�จากแม่น้ำ�เอ่อล้นจนไหลเข้าท่วมที่นาและบ้านเรือน
ทำ�ให้
ชาวนาจำ�นวนมากไม่มีงาน ไม่มีอาหาร หนำ�ซ้ำ�บ้านเรือนยังพังเสีย
หาย รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ครอบครัว
ของผมมี ส มาชิ ก สิ บ คนอาศั ย อยู่ ริ ม แม่ น้ำ � โตนเลสาบทางใต้ ข อง
พนมเปญ บ้านเราถูกน้ำ�ท่วมหมดทำ�ให้ต้องกินนอนอยู่บนหลังคาเป็น
เวลาหลายเดือน
สำ�หรับงานชิ้นนี้ผมคลุกคลีอยู่กับเจ้าของไร่นาที่ได้รับผลกระทบน้ำ�
ท่วม และได้ศึกษาวิธีการทำ�หุ่น และช่วยหาเสื้อผ้าเก่าๆมาแต่งตัวให้
ติงมุล ผมสร้างติงมุลขึ้นมา 10 ตัวเท่ากับจำ�นวนสมาชิกในครอบครัว
ของผม โดยวัดตามความสูงของแต่ละคน พวกเรายืนอยู่ด้วยกันใน
ห้องแสดงงานท่ามกลางภาพน้ำ�ท่วมที่ฉายออกมาจากเครื่องฉายวิดีโอ

In most agrarian cultures, farmers create a figure to stand in
the fields as a way of scaring away animals that threaten their
crops. In Cambodia, we call this figure dtingmul. Farmers use
dried paddy straw to create a scarecrow shaped like a human
being and clothe it with their old clothes. In the dry season, the
dtingmul stands on land, supported by a bamboo or wooden
pole, but in the rainy season flooding makes the dtingmul stand
alone for hectares, watching over the land, but in vain; there is
no animal that can harm their crops because there are no crops.
The 2011 flooding of the rivers and land left so many farmers
and families without work and food, and has destroyed homes
and livelihoods. My family of ten lives on the banks of the
Tonle Sap River in southern Phnom Penh. During the floods, the
ground floor of our house was flooded totally, leaving us to live,
eat, and sleep together on our roof for months.
For Riverscapes IN FLUX, I spent time with farmers in Takeo
province – my homeland - to learn how to make dtingmul. I
then could create ten figures to represent my family and I measured to our heights and wearing our clothes. Restaged in
the flood, together we wait, compromise, question usefulness,
power, acceptance and hope.

ธานโศก เกิดที่เมืองตาแก้ว ประเทศกัมพูชา ปี 1984 เขาศึกษาประเด็นความเชื่อเรื่องศาสนาและจิตวิญญาณ รวมถึงพิธีกรรมต่างๆและ
ถ่ายทอดผ่านประติกรรม ศิลปะจัดวาง วิดีโอ และการแสดง ธาน โศก จบการศึกษาจาก Reyum Art School ในปี 2005 และเข้าร่วมอบรม
ในโครงการ Reyum Workshop ในปี 2007 ทำ�ให้เขามีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินมากมายที่เข้าร่วมอบรม อาทิ ตรัน หลวง และกลุ่มศิลปินที่
อยู่ในกรุงฮานอย รวมถึง ไอโกะ และโกมะที่เคยร่วมเดินทางไปแสดงผลงานชุด “Cambodian Stories”ด้วยกันที่สหรัฐฯ และไต้หวัน ปัจจุบัน
ธาน โศก กำ�ลังศึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่กัมพูชา งานนิทรรศการเดี่ยวของเขา ได้แก่ “The Halo of the Omnipresent Eye” ที่SA SA
BASSAC (2012) และ “Tragedy”(2009) นอกจากนี้เขายังได้จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับศิลปินคนอื่น ในงาน “Forever Until Now” ที่ 10
Chancery Lane Gallery ประเทศฮ่องกง (2009) และ “Video: An Art, A History” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ (2011). เขาเคยเป็นศิลปินใน
พำ�นักที่ Tokyo Wonder Site เมืองอาโอยาม่า (2005) และที่เมืองซัปโปโร (2011)
Than Sok
cambodia

Than Sok, born in Takeo, Cambodia in 1984, investigates religious and spiritual beliefs, materials and rituals through sculpture, installation,
video and performance. He graduated from Reyum Art School in 2005 and attended the Reyum Workshop in 2007, during which he
collaborated with a number of visiting artists including Tran Luong (Vietnam) and a group of Hanoi-based artists, and Eiko and Koma,
with whom he toured the United States and Taiwan for the performance “Cambodian Stories”. Than Sok is currently studying architecture
in Cambodia. His solo exhibitions include “The Halo of the Omnipresent Eye”, SA SA BASSAC (2012) and “Tragedy”(2009). Selected group
exhibitions include “Forever Until Now”, 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2009) and “Video: An Art, A History”, Singapore Art Museum
(2011). Than Sok was a resident at Tokyo Wonder Site, Aoyama (2005) and at S-AIR: Sapporo Artists in Residence, Sapporo (2011).

2012

ศิลปะจัดวางประกอบเสียง

2012
Sound installation
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Rise and Fall
กมพง ปลัก เป็นชื่อของชุมชนที่ถูกน้ำ�ท่วม อยู่แถบแม่น้ำ�โตนเลสาบ
สำ�หรับผลงานชิ้นนี้ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบคครัวใจดีครอบครัวหนึ่ง
ในชุมชนนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อทำ�ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนกับแม่น้ำ� รวมถึงการพึ่งพาอาศัยแม่น้ำ�สายนี้ในการ
ดำ�รงชีวิต สิ่งที่ผมสนใจคือระบบการปลูกบ้านที่ใช้เสาค้ำ�ยันเพื่อรับมือ
กับฤดูน้ำ�หลากที่เกิดขึ้นทุกปี ช่วงเวลานี้กระแสน้ำ�จากแม่น้ำ�โขงทำ�ให้
น้ำ�ในโตนเลสาบเปลี่ยนทิศทางการไหล ดังนั้นจึงมีน้ำ�เอ่ออยู่บริเวณ
ที่ราบน้ำ�ท่วมถึงรอบๆทะเลสาบ ในช่วงเหตุการณ์น้ำ�ท่วมเมื่อปี 2011
กมพง ปลัก ได้รับความเสียหายไม่น้อย แต่ก็รับมือกับระดับน้ำ�ที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติได้ด้วยความสามารถในการปรับตัวที่พวกเขา
มีมากกว่าชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ผมยังรู้สึกประทับใจกับความ
ผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างคนในชุมชนกับ เนียก ตะ ซึ่งเป็นภูตที่เป็น
ตัวแทนของธรรมชาติที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกับน้ำ�และป่าได้อย่างสันติสุข
ผลงานของผมสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างที่เรียบง่ายของบ้านเรือน
และศาลพระภูมิขนาดเล็กพร้อมเสียงประกอบจาก กมพง ปลัก ที่มีทั้ง
เสียงของผู้คนที่ทำ�กิจวัตรประจำ�วันเกี่ยวกับน้ำ� ตกปลา เล่าเรื่องราว
และประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในแม่น้ำ�

Kompong Pluk is the name of a flooded forest community
based on the Tonle Sap River. For Riverscapes IN FLUX, I did
a week-long residency with a warm, hospitable and generous
family in this community as a way to begin to understand the
people’s relationship with and dependency on the river. What
interested me was this community’s modular and uniquely high
stilted housing system that accommodates the natural annual
flooding in the rainy season. At this time, the Tonle Sap is forced
by the Mekong’s current to reverse direction, thus providing
necessary water to the flood plain around the Tonle Sap Lake.
During the 2011 floods, Kompong Pluk suffered but was able
to cope with the “unnatural” levels of flooding with better
flexibility than many surrounding communities. I also was
moved by the community’s deep connection to Neak Ta, the
omnipresent natural spirit that allows harmonious living with
the river and forest. My installation reflects both the simple
modular structure of their homes and the humble constructions
of the spirit houses. Here the sound-scape of the river-scape at
Kompong Pluk can be heard - layers of sounds from people’s
everyday lives with the water, fishing, storytelling and
ceremonial practices for the river spirits.

วุธ ไลโน เกิดเมื่อปี 1982 ที่กรุงพนมเปญ เขาทำ�งานเกี่ยวกับภาพถ่าย และเสียงเป็นหลัก และสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
กระบวนการสร้างชาติในกัมพูชา ในปี 2007 เขาจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน์ และจบการศึกษาปริญญาโท
สังคมศาสตร์ที่ Royal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2009 เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Stiev Sele- pak
/ Art Rebels และเป็นผู้อำ�นวยการโครงการ Sa Sa Art Projects ที่กรุงพนมเปญ และจัดงานนิทรรศการต่างๆมากมายที่กัมพูชา ผลงาน
ล่าสุดได้แก่ “The Sounding Room” โดยได้รับความร่วมมือจาก Incidental จากสหราชอาณาจักร งานนิทรรศการกลุ่มที่เขาเคยร่วม
จัดแสดงผลงานได้แก่ “14+1” (2007) และ “Blue Angels” (2008) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศส กรุงพนมเปญ และนิทรรศการเดี่ยว
“Thoamada” (SA SA BASSAC, 2011)
VUTH LYNO

Working primarily with photography and sound, Vuth Lyno, born in Phnom Penh in 1982, is interested in ideas around social transformation

cambodia

Science in 2009 at the Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. He is a founding member of the artist collective Stiev Selepak / Art

and national progress in Cambodia. He obtained a Bachelor’s degree in Information Technology in 2007 as well as a Master’s degree in Social
Rebels and director of Sa Sa Art Projects, Phnom Penh. He has organized numerous exhibitions and events in Cambodia, most recently “The
Sounding Room” in collaboration with Incidental, UK. His group exhibitions include “14+1” (2007) and “Blue Angels” (2008), both of which were
held at the French Cultural Center Gallery, Phnom Penh, and the solo exhibition “Thoamada” (SA SA BASSAC, 2011).

เอด ดาร์มาวัน
U

เอด ดาร์มาวัน จบการศึกษาจาก Indonesian Art Institute
และเคยเป็นศิลปินในพำ�นักที่
Rijksakademie Van
Beeldende Kunsten กรุงอัมสเตอร์ดมั เป็นเวลาสองปี นอกจาก
นีเ้ ขายังเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่
Ruangrupa artists ในกรุง
จาการ์ตา ในปี 2000 ดาร์มาวันเป็นผูก้ �ำ กับศิลป์ให้แก่นทิ รรศการ
Jakarta Biennale-Arena 2009 และเป็นผูอ้ �ำ นวยการเทศกาล
OK Video Jakarta, International Video Festival ใน
ปี 2003 – 2009 เขาและกลุม่ ศิลปิน Ruangrupa เคยร่วมแสดง
ผลงานใน Gwangju กรุงอิสตันบูล และ งาน Singapore
Biennales และยังร่วมเป็นภัณฑารักษ์ให้แก่นทิ รรศการศิลปะแนว
ใหม่ Fixer ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ในปี 2010 และเป็นสมาชิกของ
สมาคมศิลปะจาการ์ตาในปี 2006 – 2009
Ade Darmawan studied at the Indonesian Art Institute and had a two year
residency at the Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam. He
is the director and co-founder of Ruangrupa artists’ initiative in Jakarta,
founded in 2000. Darmawan was artistic director of the Jakarta BiennaleArena 2009 and festival director as well as artistic director of OK Video
Jakarta, International Video Festival from 2003 to 2009. With Ruangrupa,
he participated in the Gwangju, Istanbul, and Singapore Biennales.
Darmawan was also co-curator of Fixer, an exhibition of alternative spaces
and artists’ collectives in Indonesia, in 2010, and a member of the Jakarta
Arts Council from 2006 to 2009.
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ภัณฑรักษ์ curator

อินโดนีเซีย
Indonesia

แม่น้ำ�หลายสายในอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะบนเกาะชวากำ�ลัง
เสื่อมโทรมทั้งทางด้านระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรม เราทำ�ร้ายแม่น้ำ�
ด้วยขยะ ของเสีย ซึ่งในหลายพื้นที่แม่น้ำ�ยังเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ด้อย
โอกาสทางสังคมที่มาตั้งเพิงเรียงรายอยู่มากมาย เนื่องจากการจัดการ
ที่ขาดประสิทธิภาพพื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นหายนะของเมือง มีช่อง
ว่างทางสังคม และเศรษฐกิจ ขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำ�เป็น และ
ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เราไม่ค่อยพบเห็นงานสร้างสรรค์ที่ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสายน้ำ� การนิยามความสัมพันธ์
ใหม่ระหว่างคนกับธรรมชาติเริ่มมีความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ กล่าว
คือเราต้องมองธรรมชาติในฐานะเป็นแหล่งกำ�เนิดของชีวิต โครงการ
นี้ท้าทายความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ที่ให้พวกเขาได้ตั้งข้อสังเกต
และกล่าวถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับ
สายน้ำ� ซึ่งเป็นหัวข้อที่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจในวงกว้าง นอกจาก
นี้ยังนำ�เสนอปฏิกิริยาของผู้คน รวมถึงวิธีจัดการกับนวัตรกรรมใหม่ๆ
ในการเอาตัวรอด
และแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศิลปินในการ
สะท้อนสังคมผ่านงานศิลปะ

Many rivers in Indonesia, especially in Java, have become
ecologically and culturally marginalized. We torture them with
garbage and waste; in many parts these rivers have also become
home to people who are economically disadvantaged and
have thus, with all the complexities surrounding them, turned
into shantytowns themselves. Due to general mismanagement,
these regions have become an urban disaster, facing a social
as well as an economic gap, a disoriented infrastructure, a lack
of public spaces and overall ecological calamity. We also rarely
find cultural production that comes from the creative process of
the relationship between humans and the river as an inspiring
collaboration. It is becoming increasingly important to re-identify
and redefine our relationship with nature. We need to view it
as a source of life and livelihood. This project challenges young
artists to observe and address the environmental and social
elements related to the river that have been marginalized. It will
also portray the way people organically and systematically react
and deal with the innovation strategies of survival, and further
demonstrate the role of the artist as well as his strategies in
regards to his artistic practices.

2012

วิดีโอสามช่อง และศิลปะจัดวางประกอบเสียง

2012
Three channel video and sound installation
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Flood Canal
ความจริงที่ว่าพื้นที่บางส่วนของกรุงจาการ์ตาตั้งอยู่บนที่ราบน้ำ�ท่วม
ถึงเป็นที่รับรู้กันตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์
ด้วยความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลเพียง 0.5 เมตร และทางใต้ของเมือง
สูงจากระดับน้ำ�ทะเลเพียง 25 เมตร ทำ�ให้เราถูกน้ำ�ท่วมเป็นประจำ�
นอกจากนี้หน้าดินก็สึกลงทุกปี คิดเป็น 40% ของกรุงจาการ์ตา หรือ
ประมาณ 26.000 เฮกตาร์ต่ำ�กว่าระดับน้ำ�ทะเล เราจึงคุ้นเคยกับน้ำ�
ท่วมเป็นอย่างดี คลองเวทส์ฟลัด ขุดขึ้นเมื่อปี 1922 สามารถป้องกัน
น้ำ�ท่วมพื้นที่ตอนกลางของกรุงจาการ์ตามาได้เป็นเวลา 40 ปีแล้ว ใน
ปี 1973 มีการวางแผนขุดคลองอิสท์ฟลัดเพื่อใช้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ�
ร่วมกับระบบระบายน้ำ�ของกรุงจาการ์ตา แต่การก่อสร้างก็ยังไม่เริ่ม
ขึ้นจนกระทั่งปี 1996 และเป็นเวลา 38 ปีหลังจากอนุมัติโครงการ คลอ
งอีสท์ฟลัดได้เปิดให้ประชาชนใช้ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2011 งาน
ชิ้นนี้ว่าด้วยเรื่องราวอันยาวนานของการพัฒนา คลองอีสท์ฟลัด รวม
ทั้งผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียง และแง่มุม
ต่างๆทางสังคมเกิดขึ้นเป็น “ผลข้างเคียง” ของโครงการ ผลงานชิ้นนี้
ไม่ได้พยายามตอบคำ�ถามใดใด หากแต่เป็นการดึงองค์ประกอบบาง
อย่างมารวมเข้าด้วยกันจนเป็นศิลปะจัดวางสื่อโสตทัศน์

The fact that some parts of Jakarta are located on a flood plain
had already been acknowledged during the period of Dutch
colonization. With a soil surface height of 0.5 meters above
sea level by the shore and 25 meters above sea level in the
south of the city, floods threaten us regularly. Furthermore,
the soil surface is reduced each year, rendering 40% of
DKI Jakarta – about 26.000 ha – below sea level, and thus
“familiarized” with the floods. The West Flood Canal, built in
1922, successfully controlled floods towards the Central Jakarta
area for approximately 40 years. In 1973, the East Flood Canal
was planned to provide flood control and a Drainage System
Master Plan in DKI Jakarta. Construction did not begin until
1996. Since December 2011, 38 years after the project was
approved, the East Flood Canal has been open to the public.
This project responds to the long story of the East Flood
Canal’s development, its interactions with the surroundings, the
controversy around it and other social aspects that have arisen
as a “side-effect” of development. While not trying to answer
the questions and concerns, the project seeks to capture certain
elements and combine them in an audio-visual integrated
installation.

อัคหมัด กฤษกฐา เกิดที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย จบการศึกษาด้านมัณฑนศิลป์ และสนใจเรื่องการออกแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว และ
การแสดงผลงานตามถนน ในช่วงปี 1999 ถึงปลายปี 2010 เขาเป็นบรรณาธิการให้แก่นิตยสารวัยรุ่นหลายฉบับของอินโดนีเซีย ผลงานของเขา
ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ตัวหนังสือ กราฟฟิก ผ้าใบ สิ่งพิมพ์ การประกอบเสียง จนถึงวิดีโอ เขาเคยจัดแสดงผลงานในนิทรรศการต่างๆ
ทั่วประเทศ และเคยเข้าร่วมการประชุมด้านศิลปะในระดับนานาชาติ ผลงานที่ทำ�ให้เขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ “Jeruji” ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากวงดนตรีพังค์แถวหน้าของอินโดนีเซีย ปัจจุบันเขาทดลองเล่นกับเสียงผ่านการแสดงสด
Achmad Krisgatha was born in Bandung in Indonesia. Majoring in Interior Design, he took interest in sound designing, motion graphics and
occasional street projects. In the period from 1999 to late 2010, Krisgatha was listed as an editor for several Indonesian youth magazines.

ACHMAD
KRISGATHA
indonesia

Most of his works can be found in various mediums and formats, from texts, graphics, canvas, prints and soundscapes to videos. His works
have been exhibited across the nation, and he participates in international art forums, for both projects and seminars. His most notable work
is the recorded collaboration with Indonesia’s leading punk band “Jeruji”. Today he is experimenting with sounds in his live performances.

2012

ชุดภาพถ่ายจัดวาง
25 digital C-prints

2012
Sequential photographic installation
25 digital C-prints
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By the River of Love
เบงกาวัน โซโล หรือแม่น้ำ�เบงกาวัน เป็นแม่น้ำ�สายที่ยาวที่สุดในเกาะ
ชวา ไหลผ่านหลายเมืองตั้งแต่ โวโนคีรี ตอนกลางของเกาะชวาเรื่อย
มาจนถึงกรีสิกทางตะวันออกของชวา เป็นระยะทาง 600 กม. เบงกา
วัน โซโลเป็นแม่น้ำ�สายหลักสำ�หรับหลายชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็ให้
โทษต่อชุมชนของพวกเขาด้วย
่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงต่างได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมที่เกิด
ขึ้นทุกปี เนื่องจากน้ำ�ที่ไหลบ่าเข้ามา น้ำ�ท่วมมักเกิดขึ้นในฤดูฝนซึ่ง
เป็นช่วงที่ระดับน้ำ�เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ผมอยากรู้ว่าน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นทุกปีมีผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร ผม
อยากเข้าไปสำ�รวจ และบันทึกสิ่งเหล่านี้ด้วยภาพถ่าย ไม่ได้หาคำ�ตอบ
หรือทางแก้ แต่ต้องการค้นหาความจริง ผมเดินทางไปหลายเมืองที่อยู่
ริมแม่น้ำ�เบงกาวัน โซโล และได้ถ่ายภาพผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำ�

The Bengawan Solo or Solo River is the longest river in Java,
Indonesia, flowing through several cities from Wonogiri in
Central Java to Gresik in East Java Province for about 600 km.
The Bengawan Solo has been an important artery in people’s
lives, but it has also been a threat to their society.
People living near and around the river have suffered annual
floods for years, due to overflowing waters. The floods usually
happen during the rainy season, when the water level rises
significantly.
I wanted to investigate how these annual floods affect the
people there. I wanted to look into the matter and document
it through photography. I’m not looking for an answer or a
solution, but I try to investigate it.
For this project, I travelled overland to a number of cities along
the Bengawan Solo and I took photographs of people living
around the river basin area.

บุดี ธารมาวัน เกิดปี 1986 เป็นช่างภาพชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ที่ยอกยาการ์ตา ตอนกลางของชวา เขาจบการศึกษาด้านการสื่อสาร คณะ
สังคมและรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Gadjah Mada University เขาเป็นทั้งช่างภาพอิสระ และเป็นช่างภาพให้แก่หนังสือนิตยสารหลายฉบับ
ในปี 2009 เขาได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมอบรมโครงการช่างภาพรุ่นเยาว์แห่งภูมิภาคเอเชีย ในงาน Angkor Photo Workshop ที่กรุงเสียม
ราช กัมพูชา ในปี 2010 เขาได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมด้านการถ่ายภาพ Bali International Photo Workshop ซึ่งจัดขึ้นที่บาหลี ในปี
2011 และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Stream Photo Asia Masterclass ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ผลงาน
ของเขาในปี 2010 ยังได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงาน Art Jogja 2011 อีกด้วย
Budi N.D. Dharmawan was born in 1986. He is an Indonesian photographer based in Yogyakarta, Central Java. He studied Communications at
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the Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University, Yogyakarta. As a photographer, Budi N.D. Dharmawan works on personal
projects and assignments for several magazines. In 2009 he was shortlisted as an aspiring Asian young photographer to participate in the
prestigious Angkor Photo Workshop in Siem Reap, Cambodia. In 2010 he taught as one of the tutors in the Bali International Photo Workshop
in Bali, Indonesia. In 2011 he was selected to participate in the first Stream Photo Asia Masterclass in Bangkok, Thailand. A project he did in
2010 was chosen to be presented in Project Presentation programme at Art Jogja 2011.

2012
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Four channel video and found-object installation
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Shifting Live Objects Into
Inanimate
แม่น้ำ�อังเก คือแม่น้ำ�หนึ่งใน 13 สายที่ไหลผ่านกรุงจาการ์ตา สำ�หรับ
ผู้คนในพื้นที่แม่น้ำ�สายนี้มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ของการก่อเกิดวัฒนธรรม แต่วันนี้แม่น้ำ�สายนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ขณะ
ที่คนทางใต้ยังคงใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ของแม่น้ำ� ทั้งจับปลา ล่าสัตว์ แต่สำ�หรับคนที่อยู่ตอนล่างทางตะวันตก
ของจาการ์ตา สถานการณ์กลับต่างกันอย่างสิ้นเชิง คุณภาพน้ำ�ที่ย่ำ�แย่
ทำ�ให้ผู้คนในแถบดังกล่าวต้องเปลี่ยนอาชีพ และหันมาเก็บเศษเหล็ก
และเศษพลาสติกแทน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
ชุมชนเมือง เมื่อก่อนเขตโรงงานอุตสาหกรรมเคยอยู่ทางเหนือ และ
ทางตะวันตกของกรุงจาการ์ตาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�อังเก คนงานจาก
ทางเหนือย้ายลงมาทำ�งานทางใต้ แต่เมื่อความเจริญมาถึง อาชีพของ
คนทางใต้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป
ผลงานชิ้นนี้มุ่งนำ�เสนอความเปลี่ยนของระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ�อังเกที่
เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ชานเมือง และในเมืองผ่านอาชีพต่างๆที่ผูกพันกับ
สายน้ำ� โดยวิเคราะห์ความเปลี่ยนแแปลงจากมุมมองทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

The Angke River is one of thirteen rivers flowing through
Jakarta. For Jakarta’s inhabitants, the river is connected to
a long history of cultural development. Today the river has
changed. While people in the south can still take advantage of
the river’s natural wealth, catching fish and molluscs or hunting
for lizards, the situation is different for people living downriver
in West Jakarta. Because of the bad water quality, the people
here have changed their profession and are collecting metal and
plastic waste.
The change described is due to a shift in urban and social
structures. In the past, before the factory area in North and
West Jakarta was built along the Angke’s banks, jobs in the
southern region were carried out by the people living in the
north of Jakarta. But as the city is changing, its development
continues to shift the nature-related-jobs towards the south.
This project tries to convey the ecological change of Angke
River in relation to rural, suburban and urban areas by mapping
the different professions connected to the river. This change is
examined under economic, cultural and social aspects.

มาฮาร์ดิกา ยูดา เกิดปี 1981 เป็นผู้ช่วยภัณฑารักษ์ และนักวิจัยให้กับหอจัดแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปะจาการ์ตาตั้งแต่ปี 2006-2007
“Footage Jive” ในปี 2009 เขาจัดแสดงงานนิทรรศการเดี่ยวที่ RURU Gallery กรุงจาการ์ตา ตั้งแต่ปี 2010 – 2011 และมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกผลงานเพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะที่จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย งานแรก
ที่เขาร่วมจัดคือเทศกาลวิดีโอนานาชาติ “OK. Video FLESH” ผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงในเทศกาลภาพยนตร์ศิลปะมากมายทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อาทิ
งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เทศกาลภาพยนตร์สั้นโอ
เบอร์เฮาเซ่น ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันยูดาดำ�รงตำ�แหน่งผู้ประสานงานกองวิจัยและพัฒนา ในปี 2011-2012 เขาเข้าร่วมโครงการ JENESYS
Programme จัดโดย เจแปนฟาวด์เดชั่น
Mahardika Yudha was born in 1981. From 2006-2007 he worked as a researcher and curator assistant of the archive exhibition of the Jakarta
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the Media Art Exhibition for the Art Department of the Ministry of Culture and Tourism of Indonesia. The International Video Festival “OK.

indonesia

Video FLESH” is his premier curatorial program. His art works have been displayed at several national and international art film festivals,

Arts Council. He held his first solo exhibition entitled “Footage Jive” at RURU Gallery, Jakarta, in 2009. From 2010 until 2011, Yudha co-curated

including the International Film Festival Rotterdam, The Netherlands, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Germany, among others. Yudha
currently works as a coordinator in the Research and Development Division. He is a participant of the JENESYS Programme 2011-2012, Japan
Foundation.
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Bandar Raya Snack
ปลาซัคเกอร์ หรือที่ชาวอินโดเรียกว่า “Sapu-Sapu” (Sapu แปล
ว่า ไม้กวาด) หรือ “Ikan Bandaraya” ในภาษามาเลย์ เป็นปลาน้ำ�
จืดที่มักถูกนำ�ไปใส่ไว้ในตู้ปลาเพื่อขจัดของเสีย มันจึงเปรียบเสมือน
ภารโรง ประจำ�ตู้ปลา ปลาซัคเกอร์ไม่นิยมนำ�มาทำ�เป็นอาหาร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนชั้นกลางถึงชั้นสูงที่มักมองว่าสกปรก กิน
ไม่ได้ อย่างไรก็ตามคนในระดับรากหญ้าโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ริม
น้ำ�มักจับปลาชนิดนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำ�ที่เต็มไปด้วยโคลนเลนเพื่อกิน
เป็นอาหาร ผมรู้สึกประทับใจกับความจริงเกี่ยวกับสถานะอันต่ำ�ต้อย
ของปลาซัคเกอร์ ที่ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำ�คัญในการรักษาความ
สะอาดให้แก่น้ำ�ในตู้ปลา
งานชิ้ น นี้ มุ่ ง สำ � รวจชี วิ ต ของปลาซั ค เกอร์ ผ่ า นมุ ม มองทางสั ง คม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผมได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ทำ�
จากปลาซัคเกอร์จากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ� ทั้งในแง่ของคุณค่า
ทางโภชนาการ และการซื้อขาย ผลที่ได้คือศิลปะจัดวางที่ประกอบด้วย
แผงขายปลาซัคเกอร์ แผ่นพับ และวิดีโอ นอกจากนี้เนื้อหายังเกี่ยวโยง
ถึงพ่อครัว และนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารด้วย

The Hypostomus plecostomus or suckermouth catfish,
colloquially called “sucker fish”, is a type of fish that commonly
exists in Indonesia, known as “Sapu-Sapu” (Sapu = Broom) and
“Ikan Bandaraya” in Malaysia. These freshwater fish are mainly
placed in aquarium tanks to clean the glass, so in the aquarium
world, they function as janitors. Sucker fish are not a common
food; especially to people from the middle to upper classes they
have a dirty connotation and are perceived as ancient-looking,
muddy and inedible. However, people from the grassroots,
especially the ones living along the riverside, often eat wild
sucker fish, fishing them directly from muddy rivers as food of
desperate measures. I am very intrigued by this fact and to see
the status of sucker fish as that of a marginalized, subordinated
fish while they actually play an important role in keeping the
artificial water world in glass tanks clean.
This project surveys sucker fish under social, cultural and
economical aspects. I researched about dishes that include
sucker fish created by people living along the riverside, its
nutritional value, and also how it is traded. The result of the
research is an installation of a food hawker kiosk selling sucker
fish products, complete with brochures and video.. The project
involved chefs and students of nutritional and food sciences.

โวโต วิโบโว หรือที่รู้จักกันในนาม วอค เดอะ ร็อค เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบด้าน เขาอาศัยและทำ�งานอยู่ที่ยอกยาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย จบการศึกษาจากIndonesian Institute of Arts สาขาการออกแบบสื่อภาพ ในปี 2002 เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิก
ของกลุ่มช่างภาพร่วมสมัย Ruang MES 56 นอกจากนี้ในฐานะนักดนตรีอิสระ เขาได้ก่อตั้งค่ายเพลง Yes No Wave Music ที่ให้ผู้ฟัง
ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้ทางอินเตอร์เนต ผลงานที่ผ่านมาคือ “Burn Your Idol” ที่เขานำ�แผ่นซีดีเพลงยอดนิยมในหมู่วัยรุ่น
ชาวอินโดนีเซียจำ�นวน 1,000 แผ่นมาจัดวางเป็นงานศิลปะ
Woto Wibowo, aka Wok The Rock, is a multi-disciplinary artist who lives and works in Yogyakarta, Indonesia. He graduated from the
Indonesian Institute of Arts with a degree in Visual Communication Design. He became the co-founder and an active member of Ruang MES
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56, a contemporary photography collective in 2002. As an underground music artist in Indonesia, he founded Yes No Wave Music, an internetbased record label distributing music for free legal download using Creative Commons License. His recent long-term project is “Burn Your
Idol”, an installation of 1000 CD-Rs of Indonesian youngster’s favorite albums.

ไอโอลา เลนซี
U

ไอโอลา เลนซี ภัณฑารักษ์ชาวสิงคโปร์ อาจารย์พิเศษ และนักวิจารณ์
ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองและ
วัฒนธรรมในภูมิภาค ผลงานนิทรรศการที่ผ่านมาได้แก่ Negotiating
Home, History and Nation: two decades of contemporary
art in Southeast Asia 1991-2011จัดแสดงที่พิพิธภันฑ์ศิลปะ
สิงคโปร์ Aung Ko’s Village ที่เอสพลานาด สิงคโปร์ Making
History, Esplanade; Intersection Vietnam VWFASingapore
and KualaLumpur; Vasan Sitthiket Red Planet, VWFAGaleri National, จาการ์ตา; Beasts, Breasts & Beauty, Alliance
Francaise, สิงคโปร์; Stitching the Wound: Arahmaiani in
Bangkok, พิพิธภัณฑ์บ้านจิม กรุงเทพฯ Reformasi-Indonesian art
post-1998, Sculpture Square สิงคโปร์ Subverted Boundaries:
SingaporeVietnamThailand, Sculpture Square; Vu Dan Tan &
Nguyen Quang Huy, Frank & Lee สิงคโปร์ Inflated NostalgiaSutee Kunavichayanont, Frank & Lee เลนซี ดำ�เนินโครงการ
ศิลปินเอเชียในพำ�นัก ประจำ�ประเทศฝรัง่ เศส และเป็นอาจารย์พเิ ศษ
หลักสูตรประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะเอเชีย ที่ Lasalle College, Singapore
นอกจากนีย้ งั เป็นผูป้ ระสานงานภูมภิ าคเอเชียทีก่ รุงลอนดอน เป็น
นักเขียน และบรรณาธิการในหนังสือรวมบทความเกีย่ วกับศิลปะใน
ภูมภิ าค และยังเป็นผูแ้ ต่งหนังสือ Museums of Southeast Asia
Iola Lenzi is a Singapore curator, lecturer, and critic of Southeast Asian art.
Examining the region’s cultural and political landscape, exhibitions include
Negotiating Home, History and Nation: two decades of contemporary art
in Southeast Asia 1991-2011, Singapore Art Museum; Aung Ko’s Village,
Esplanade, Singapore; Making History, Esplanade; Intersection Vietnam,
VWFASingapore and KualaLumpur; Vasan Sitthiket Red Planet, VWFA-Galeri
National, Jakarta; Beasts, Breasts & Beauty, Alliance Francaise, Singapore;
Stitching the Wound: Arahmaiani in Bangkok, JThompson Foundation,
Bangkok; Reformasi-Indonesian art post-1998, Sculpture Square, Singapore;
Subverted Boundaries: SingaporeVietnamThailand, Sculpture Square; Vu
Dan Tan & Nguyen Quang Huy, Frank & Lee, Singapore; Inflated NostalgiaSutee Kunavichayanont, Frank & Lee. Lenzi runs Southeast Asian artists’
residencies in France, and lectures in the Asian Art Histories MA program,
Lasalle College, Singapore. She is regional correspondent for Asian Art,
London, and a regular contributor- commissioning-editor of anthologies on
regional art. She is the author of Museums of Southeast Asia.
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ภัณฑรักษ์ curator

พม่า
โครงการ Riverscapes IN FLUX วางกรอบเนื้อหาในระดับภูมิภาค
งานเขี ย นและงานภั ณ ฑารั ก ษ์ ข องฉั น เน้ น การสร้ า งความเชื่ อ มโยง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดังนั้น
แม่น้ำ�ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจึงเป็นตัวเลือกที่พิเศษสุด ใน
อีกแง่หนึ่งการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำ�ให้โครงการนี้เป็นผลงาน
ศิลปะที่มุ่งสะท้อนสังคม เป็นบรรทัดฐานที่ให้นิยามของศิลปะร่วม
สมัยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่อดีต สายน้ำ�แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า และอุดมไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมแห่งภูมิภาค
ความหลากหลายและสีสันเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลและส่งผลถึงปัจจุบัน
แม้หัวข้อจะจำ�กัดเพียงระดับท้องถิ่นแต่ก็กินความครอบคลุมถึงระดับ
สากล
ในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศต่างช่วงชิงกรรมสิทธิ์เหนือแม่น้ำ�สาย
หลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่มี
ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็เป็น
แหล่งไฟฟ้าพลังน้ำ�ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทั้งสองอย่างนี้ล้วนมี
ส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น สายน้ำ�แสดงถึงความ
พยายามในระดับภูมิภาคในการต่อต้านความเป็นโลกยุคใหม่ การ
ดิ้นรนที่แสดงนัยทางการเมือง การลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิของประชากร
ที่ต้องการปกปักรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม แม่น้ำ� และสิ่งที่เป็นตัวแทนของ
สายน้ำ�จึงนำ�มาสู่ความร่วมมือของชุมชนในการต่อสู้กับโครงสร้างของ
ชนชั้นปกครอง แม่น้ำ�ที่ไหลข้ามพรมแดนแต่ละประเทศยังเป็นสาเหตุ
ของความกดดันทางการเมืองและความขัดแย้งระดับภูมิภาคสำ�หรับ
รัฐบาลที่สนใจแต่เรื่องดินแดนและอาณาเขต จนละเลยหน้าที่ในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
โครงการ Riverscapes IN FLUX หลอมรวมภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านงานทัศนศิลป์ นอกจากนี้ยังว่าด้วย
ปัญหาที่น่าวิตกของคนในยุคปัจจุบันนั่นคือ ความสมดุลระหว่างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการตั้ง
คำ�ถามเรื่องพลังของปัจเจกบุคคลด้วย

Riverscapes IN FLUX is characterised by its regional scope
and communitarian focus. My curating and writing centres on
establishing connections between visual art practices across
Southeast Asia, so rivers, linking arteries of the region, are a
special draw. FLUX’s community-involvement is a second,
socially-engaged art a canon-defining strand of Southeast Asian
contemporary art.
Historically, the great rivers of Southeast Asia have been key
to the exchanges of goods and ideas that have given Southeast
Asia its plural, layered culture. This pluralism, reverberating
strongly in regional practice today, provides its power and
universal legibility, despite its local thematic content.
Major rivers of mainland Southeast Asia have, in the 21st
century, become sites of contestation because they remain
vital sources of traditional livelihood for local populations,
while also important to the production of hydro-power and
industrial development, both responsible for devastating
environmental degradation. As such, waterways embody
regional struggle opposing modernity and conservation. This
struggle has clear political implications, citizens increasingly
speaking up in defense of their communities’ way of life.
Rivers and what they represent therefore prompt engagement
and community organization in the face of monolithic power
structures. Rivers that cross international boundaries also cause
nationalist muscle-flexing, river-based regional rivalries used
to deflect attention from governments’ duties as environmental
custodians.
Riverscapes IN FLUX, bringing Southeast Asia together through
visual art, tackles one of the most future-influencing concerns
of this generation, the balancing of economic development and
environmental conservation. The project also raises essential
questions of individual empowerment.

2012

ศิลปะจัดวางสื่อผสม และวัตถุ

2012
Mixed-media installation with found objects
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The Sights Viewed from
Boats
งานของผมประกอบด้วยเรือผ้าสามลำ� และเรือไม้อีกหลายลำ�จากฝีมือ
ของเด็กๆในหมู่บ้าน ผลงานของผมมักพูดถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่ รวมถึง
สิ่งแวดล้อม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม่น้ำ�อิระวดี เป็นแม่น้ำ�
สายที่สำ�คัญที่สุดในประเทศของเรา และหมู่บ้านของผมก็ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำ�สายนี้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำ�ได้พบกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำ�สายนี้ และได้รับผลกระทบทุกปี แนวคิดของผมคือ
แม้ว่าเรือเหล่านนี้จะล่องไปข้างหน้าอย่างเงียบๆ แต่ก็ยังมีกลไกสำ�คัญ
ต่อสายน้ำ� เรือเหล่านี้แม้จะทำ�ลายทัศนียภาพที่สวยงามของลำ�น้ำ�
แต่ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำ�ความสำ�คัญของแม่น้ำ�ในฐานะเป็นเส้นทาง
คมนาคมในการขนส่งมวลชน และสินค้า ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารเลี้ยง
ปากท้องคนในท้องถิ่น เพื่อนำ�เสนองานในอีกแง่มุมหนึ่ง ผมนำ�เรือ
ของเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านมาจัดวางในงานด้วย เพราะไม่มีของเล่น
สำ�เร็จรูป พวกเด็กๆจึงต้องสร้างสรรค์ของเล่นกันเองจากจินตนาการ
ของพวกเขา

My installation comprises three cloth boats and several wooden
ones made by children from my village.
Most of my work focuses on my village, including its
environment and changes. The river, Ayeyarwady (Irrawaddy),
is the most important in our country and my village is located on
its bank. As a matter of fact, the natives who live along its banks
experience the changes of the river, and the results of these
changes, every year. The idea of boats is that even if they move
forward silently, they still have a strong, functional presence on
the river. They are both about disrupting the river scenery, and
about confirming the river as a place of transportation for people
and goods, and as a livelihood, providing fish. In addition, giving
the installation another facet, the village children provide their
toy boats, the ones they usually play with. Because ready-made
toys are not available in the village, they have to make the toys
themselves by hand, using their own creativity.

อังโก เกิดเมื่อปี 1980 ที่เมือง Htone Bo สหภาพพม่า ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง หลังจากจบการศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย University of Culture กรุงย่างกุ้ง ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมาเขาก็เริ่มเป็นศิลปินเต็มตัว เขาสนใจเรื่องความทรงจำ� และ
ประสบการณ์วัยเด็กสมัยอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งมักปรากฏอยู่ในงานของเขาในแง่ของแนวคิด เทคนิค และวัตถุดิบ เขาเข้าร่วมงาน Singapore
Biennale 2008 (ร่วมกับ เชา อี เทียน และ ริช สไตรแมทเทอร์ ทราน) และงาน Fukuoka Asian Art Triennale ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2009
และร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการระดับประเทศ และระดับนานาชาติมากมาย ในปี 2011 เขาจัดแสดงผลงานเดี่ยวที่ Esplanade Jendala
(Visual Arts Space) ในปี 2007 เขาริเริ่มโครงการสร้างสรรค์งานศิลปะในหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า “Thuye`dan Village Art Project” ซึ่ง
เป็นการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีที่ 5 ในปีนี้
Aung Ko

Aung Ko was born in Htone Bo, Myanmar in 1980 and he currently lives and works in Yangon. After having studied Fine Art Painting at
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his childhood and events in his hometown followed him throughout his career, using them to select themes, techniques and materials.

the University of Culture, Yangon, from 2002, he started his career as a full time artist. His interest in the memories and experiences of
He participated in the Singapore Biennale 2008 (collaboration with Chaw Ei Thein and Rich Streitmatter Tran), the 4th Fukuoka Asian Art
Triennale 2009 and a number of local and international group exhibitions. In 2011, he had a solo exhibition in Esplanade Jendala (Visual Arts
Space) and Concourse Singapore. In 2007 he started an art project in his village called “Thuye`dan Village Art Project” which is celebrating
its 5th anniversary this year.

คลาโร เจอาร์ รามิเรซ
U

คลาโร เจอาร์ รามิเรซ ศิลปินสื่อผสม เจ้าของผลงานจิตรกรรม ประติ
กรรม ภาพถ่าย และศิลปะจัดวางสื่อผสมที่เคยจัดแสดงที่จีน ญี่ปุ่น
บังกลาเทศ เดนมาร์ก โปแลนด์ และสหรัฐฯ รามิเรซ เคยฝึกงานที่
NATIONAL ARTIST FOR VISUAL ARTS CESAR LEGASPI และ
จบการศึกษาจาก University of the Philippines และ University of
Santo Tomas เขาเคยเป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะให้แก่นิทรรศการ และ
โครงการศิลปะของพิพิธภัณฑ์ และสถาบันด้านวัฒนธรรมนานาชาติ
หลายแห่ง รวมถึงสถาบันเกอเธ่ด้วย เมื่อไม่นานมานี้เขาเป็นภัณฑ
ารักษ์ให้แก่งาน Nothing to Declare ที่ Yuchengco Museum
และเป็นหนึ่งในสี่ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ Sungdu-an National
Visual Art Exhibition จัดโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ในปี
2009 เขาเคยร่วมงาน Art Video Exchange จัดขึ้นที่ เมืองทรอมโซ
ประเทศนอร์เวย์ และ 14th Jakarta Biennale และนิทรรศการศิลปะ
Finale Art File and Mo Space Gallery ที่ฟิลิปปินส์
Claro Jr. Ramirez is a multimedia artist whose paintings, sculptures,
photographs, sound works and mixed media installations have been
exhibited in China, Japan, Bangladesh, Denmark, Poland and the United
States. Ramirez is a former apprentice of the Philippines’ National Artist
for Visual Arts Cesar Legaspi, and a graduate of the University of the
Philippines and University of Santo Tomas. Ramirez has worked as a
consultant for artistic direction of exhibitions and new media projects at
several museums and international cultural institutes, including the GoetheInstitut. Ramirez recently curated Nothing to Declare at the Yuchengco
Museum and was one of the four curators of Sungdu-an National Visual
Art Exhibition at the National Museum of the Philippines in 2009. He has
just also recently participated in Art Video Exchange at Smallprojects in
Tromsø, Norway and the 14th Jakarta Biennale, along with exhibitions at
Finale Art File and Mo Space Gallery in the Philippines.
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ภัณฑรักษ์ curator

ฟิลิปปินส์
เอ๊บ และ โฟล

Ebb and Flow

ความพยายามในการนำ�งานศิลปะมาผูกโยงกับภูมิทัศน์ริมฝั่งน้ำ�ย้อน
กลับไปเมื่อ 13 ปี ในสมัยผู้ริเริ่มอารยธรรม ( e.g. Riverwatch, Piso
para sa Pasag [A Peso for the Pasig]) เมื่อมีการจัดการระบบ
น้ำ�กลางกรุงมะนิลา แม่น้ำ�ปาสิกและสาขาของมันไหล่ผ่านชานเมือง
หลายแห่ง
ผมหวังว่าอย่างน้อยที่สุดผลงานศิลปะในโครงการ
Riverscapes IN FLUX จากประเทศฟิลิปปินส์จะครอบคลุมทุกมิติ
ผลงานจากสามศิลปินจากสามเกาะใหญ่ของฟิลิปปินส์ (ลูซอน วีซา
เยส และมินดาเนา) ด้วยความพยายามที่จะกระจายความสนโอกาส
ที่มักกระจุกกันอยู่ในภูมิภาคกลาง ผลสุดท้าย งานของ คริสติน่า
โพบลาดอร์ และจอน โรเมโร ก็มาบรรจบกัน แม้มาจากคนละฝั่ง ทั้ง
สองงานถูกตัดผ่านโดยสายน้ำ� แสดงนัยของความเป็นผู้ครอบครอง
เสมือนการขยายเขตแดน แม่น้ำ�สองสาย จากสองมุมมอง ทั้งสอง
ศิลปินใส่ความรู้สึกที่คล้ายกันลงไปในชิ้นงาน หวังว่าผลงานทั้งสองจะ
ทำ�ให้สถานที่เหล่านี้โดดเด่นขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกมองข้าม หรือเพียงเพื่อ
หาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว

My earliest close-up attempt to bring my art into conversation
with riverscapes dates back to 13 years ago when fairly early
civil initiatives (e.g. Riverwatch, Piso para sa Pasag [A Peso for
the Pasig]) in riverine regeneration centred on Manila’s main
water thoroughfare, the Pasig River with its tributaries running
through several of the capital’s arrabales (Span.: suburbs). It was
in keen recognition of this interdependence of water systems
that I’d first hoped that Riverscapes IN FLUX, at least from the
Philippines, could have a broader reach. My initial impulse for
Riverscapes IN FLUX was thus to tap into the work of artists
from three sites spanning the Philippines’s three main island
groups (Luzon, Visayas, Mindanao) in an attempt to mitigate
the way discourse and production opportunities continue to
be centralized in the National Capital Region. Ultimately, with
the work of Christina Poblador and Jon Romero, their artists’
projects instead come across from two differentiated sites, both
traversed by bodies of water, demonstrating variable notions
of ownership. In a sense, it is riverwatching as territorialization.
Two rivers, two points of view. The artists from the Philippines,
Poblador and Romero, bring their own nuanced sense of place
to these projects. In the end, the hope is that these projects
highlight these places as being more than expendable and
merely there for the taking.

2012

ศิลปะจัดวางสื่อผสมกับขวดแก้ว กล่องไฟ และกลิ่น

2012
Interactive mixed-media installation with
hand-blown glass bottles, light-cabinets and scent
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The Fragrance of the
Marikina River
แหล่งน้ำ�สำ�คัญที่อยู่ทางตะวันออกของกรุงมะนิลาเรียกว่า ซาน มา
ทีโอ (San Mateo) โดยมีแม่น้ำ�มาริคินา ( ภาษาตากาล็อกเรียกว่า
Ilog ng Marikina) ตลอดทั้งชีวิตฉันอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำ�มาริคินา
ในระยะทางที่สามารถเดินถึงกันได้ ปัจจุบันปัญหามลภาวะทำ�ให้ฉัน
ไม่อาจใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณริมแม่น้ำ�ได้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
เปลี่ยนแปลงไปมากจนทำ�ให้ฉันริเริ่มโครงการ “Perfume Bar” ขึ้น
มาในปี 2009 เพื่อสำ�รวจความเสื่อมเสียของระบบนิเวศน์ในเมือง โดย
มุ่งเน้นที่บริเวณริมแม่น้ำ� มาริคินา
หลังจากที่ได้ไปสำ�รวจหมู่บ้านอื่นๆบริเวณริมน้ำ� ฉันคิดค้นน้ำ�หอมขึ้น
มาสามชนิดเพื่อแสดงถึงสถานการณ์ของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
ผลงานชิ้นนี้พยายามใช้ประสาทสัมผัสจากการดมกลิ่นเพื่อเป็นสื่อให้
เข้าถึงงานศิลปะ ผนวกกับวิชาการเป่าแก้วที่ฉันได้ศึกษามาเพื่อทำ�ขวด
บรรจุน้ำ�หอม

The main river system in Eastern Metro Manila is called the San
Mateo - Marikina River (Tagalog: Ilog ng Marikina). I have lived
within walking distance of the Marikina River my entire life. At
present it is a struggle for me to find leisurely and pleasurable
moments in my community because of the pollution of the
river. The significant changes in my environment are what
urged me to start my “Perfume Bar” project, which began in
the year 2009 as a survey of the ecological deterioration of
my city. This particular project focuses mainly on the Marikina
riverside area.
After interacting and exploring with other villagers beside the
river, I created three perfumes to express the situation of the
people who live beside the river. This project is an attempt to
use the olfactory sense of perception as a medium in fine art
combined with my study of the art of glass blowing in order to
create vessels for the perfumes.

คริสติน่า โพบลาดอร์ เกิดปี 1987 เป็นจิตรกร นักเป่าแก้ว และศิลปินแนวศิลปะจัดวาง ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงมะนิลา เธอสำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาจิตรกรรมจาก University of the Philippines Diliman ในปี 2009 และเพิ่งเข้ารับการอบรมการเป่าแก้วจาก Scuola
Abatte Zanetti ที่เกาะมูราโน่ ในปี 2009 เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Ateneo Art Awards สำ�หรับผลงานชุด “The Perfume Bar”
ซึ่งได้ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ “Thrice Upon A Time” พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ ผลงานของเธอเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ และความเป็นสตรีเพศ
Christina Poblador, born in 1987, is a painter, glass sculptor and installation artist based in Metro Manila, Philippines. She received her
Bachelor of Fine Arts in painting at the University of the Philippines Diliman in 2009 and recently completed a glass blowing workshop at
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Scuola Abatte Zanetti, Murano. In 2009 she was shortlisted for the Ateneo Art Awards for her glass and olfactory installation “The Perfume
Bar”, a version of which was subsequently included in the landmark exhibition “Thrice Upon A Time” at the Singapore Art Museum. Her works
explore the layered relationships between ecology, spirituality and the feminine.

2012

วิดีโอจัดวางประกอบเสียงใช้เทคนิคการดัดแปลงวงจรไฟฟ้าและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

2012
Interactive circuit-bending sound and video installation
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Sound Bridge
Sound Bridge เป็นงานศิลปะจัดวางประกอบเสียงที่ใช้อุปกรณ์ที่มี
วงจรไฟฟ้ากำ�ลังไฟต่ำ�เชื่อมต่อกับชานชาลาที่มีรางรถไฟข้ามผ่านทาง
น้ำ�ไหล รางรถไฟทำ�ด้วยท่อสเตนเลสที่มีเสาไม้ค้ำ�ยัน และจะผลิตเสียง
เมื่อถูกสัมผัสด้วยมือทั้งสองข้างของผู้ที่ขึ้นไปเหยียบ และมีการติดตั้ง
รางเหล็กพาดผ่านทางเดินน้ำ�ในสวนสาธารณะที่มีแม่น้ำ� ลำ�ธาร หรือ
น้ำ�ตกในบริเวณใกล้เคียง มันคือความเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งแวดล้อม
มนุษย์ และศิลปะ เมื่อคนยืนอยู่เหนือแม่น้ำ�และสัมผัสรางเหล็กก็จะ
เกิดเสียง และตัวเขาก็กลายเป็นสะพานเสียง คนที่ผ่านไปมาก็เกิด
ความสงสัยใคร่รู้ถึงกลไกการทำ�งานของเสียงนี้
งานชิ้นนี้เปิดกว้างให้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ โดยเขาสามารถควบคุม
เสียงได้ด้วยการเดินข้ามเส้นทางน้ำ�
และสัมผัสราวเหล็กที่อยู่สอง
ข้างของสะพาน ขณะเดียวกันเขาก็จะได้ยินเสียงรอบข้าง เมื่อเสียงทำ�
หน้าที่ในการดึงความสนใจจากผู้คนได้แล้ว เราก็มีโอกาสที่จะเล่าให้
พวกเขาฟังถึงเป้าหมายของโครงการ “Riverscapes IN FLUX”

Sound Bridge is a sound installation of circuit-bent sound
devices created from low voltage electronic devices that
are connected to a platform with railings over a waterway.
The railings are made of stainless steel pipes supported by a
wooden post, and produce interactive sounds when used and
touched by the person walking on it. The sound sculpture is
intended to be installed as a platform across a waterway in
a public park with rivers, streams or waterfalls nearby. It
connects the environment, humans, and art. When a person
simultaneously touches the river and the metal parts of the
sculpture, it produces a sound. By touching the metal bars of
the structural connection, the person is also transformed into
a bridge of sonic possibilities. And this sound will capture the
curiosity of other people to experience or just to know how this
thing works.
The public is invited and encouraged to interact with the
installation. They can control the sounds by simultaneously
touching the waterway and the metal bar. At the same time,
they will be exposed to sounds of their surroundings. And then,
they will notice that the sound is just attracting their attention
to let us tell them about the aim of the “Riverscapes IN FLUX”
project.

จอน โรเมโร เป็นศิลปินและนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเขาร่วมโครงการ Aurora Borealis ซึ่งเป็นเวทีสำ�หรับ lush sonic soundscapes
ในกลิ่นอายของการด้นสดแบบโพสต์ร็อคและอารมณ์เพลงป๊อป เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวงดนตรีหลายวงตั้งแต่ต้นยุค 90 และเป็นสมาชิกกลุ่ม
ศิลปะหัวก้าวหน้า ELEMENTO ที่มี ลิริโอ ซัลวาดอร์ผู้ก่อตั้ง EXperimentation In Sound Art Tradition (EXIST) เป็นหัวหอกสำ�คัญ
นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกของกลุ่มศิลปินที่ Espasyo Siningdikato Gallery ในโครงการศิลปินในพำ�นัก และใช้เวลาว่างสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ โดยเฉพาะกราฟฟิกดีไซน์
Jon Romero is an artist and musician from the Philippines. He is currently involved in a project called Aurora Borealis, a platform for lush
sonic soundscapes in the vein of post-rock improvisations and dream pop sensibilities. He has been silently active behind various bands in

jon romero
philippines

the local music scene since the early ‘90s. Jon Romero is also a member of the avant-garde collective ELEMENTO, a multi-disciplinary art
collective spear-headed by Lirio Salvador, a sound artist and founder of EXperimentation In Sound Art Tradition (EXIST). In addition to this,
Jon Romero is a member of the Espasyo Siningdikato Gallery’s artists in residence program, and also dabbles in the visual arts, especially
graphic design.

ขอขอบคุณ พันธมิตร และผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน และพันธมิตรในการขนส่งผลงาน สำ�หรับนิทรรศการศิลปะ Riverscapes IN FLUX
ตลอดการเดินสายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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