22.08–03.10.2020
‘During these times of uncertainty, I find myself contemplating
the future and appreciating the past. I’ve since realized that as
time passes, circumstances change and you can never feel
a lot of things that you’ve felt before. Running around pretending
to be super heroes with your friends, spending time with family
and even getting up to no good. I often reflect and find myself
in a tango with nostalgia. I feel like these paintings represent
the dance that one has with nostalgia. They’re all made from
found and collected images. Mostly if not all online. I feel like
I would like to guard these and save them. Quite the opposite
to what my practice was previously about. All the images
have a sense of duality within them. They’re tipping points, in
between moments. Are they leaving or have they just arrived.
There’s a sense of security but also a sense of anxiety. It’s the
moment where the ball has spent all its energy fighting gravity
and is just about to fall back down to Earth. Suspended in
limbo. These paintings capture and preserve that moment.
Very much similarly to the way memories do.’
– Dhanut Tungsuwan
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MAIN GALLERY
1			
				
				

In Search of Storms (2020)
Oil on canvas
120 × 160 × 2 cm

This painting is one that depicts the ‘rocket festival’ that happens just
before the rainy season in the Northeastern part of Thailand and also
parts of Laos. It is a celebration of the deities that are responsible for
the rain which is essential for local agriculture. More often than not,
pictorially the images of rockets going off into the sky often reminds
us of western images of humanity’s space exploration efforts. The
duality between what this painting is based off and what it seems to
be is perhaps something the artist is trying to enquire in his territory of
practice.
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Day trip to Zion park (2020)
Oil on canvas
200 × 150 × 2 cm

This painting is based off a photograph taken from Zion National Park in Utah,
USA by a friend of the artist. The use of images that weren’t created by
the artist is something that is common in his process of image making.
The bottom left corner of the painting depicts what is believed to be
the artist’s mother wearing one of the t-shirts designed and made
by the artist a few years prior to the show. There is a curious parallel
between the graphic seen on the t-shirt and the one in front of the
protagonist within the painting. The painting initially appears to be flat
due the use of vivid and bright colors but also provides the viewer with
realistic perspective and composition.
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One way trip (2020)
Oil on canvas
200 × 150 × 2 cm

			
The painting depicts a monk walking into a dense, dark, yet serene entrance
of a forest. Another painting based off a photograph gathered by the
artist but created through other’s people lenses. The atmosphere
suggests a difficult and uncertain journey that perhaps lies ahead
of the figure in the painting, whilst also conveying an air of calm and
peace which surrounds the seemingly stoic monk in the foreground.
One way trip doesn’t necessarily refer the to trip having one direction,
but more about how the trip is perhaps one that must be taken.

4				
				
				
			

Street Dogs (2020)
Oil on canvas
91 × 120 × 2 cm

Three dogs howling and barking in the middle of the night. This midnight
landscape depicts what seems to be a derelict power station in the
background, however compositionally the foliage of the overgrown lot
next to it is definitely what seems to be the focal point of the painting.
The reclaiming of space by nature.
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In Search of Energy (2020)
Oil on canvas
120 × 160 × 2 cm			

This depiction of a dark lab is confused and contrasted by the vivid colors
of this painting. What seems to be a scientist is seen just off-center in
the framing of this painting. It shows the inside of a Soviet hydroelectric
power plant created from a digitally found image. Towards the bottom
right hand corner of the painting a door sized stream of light can be
seen on the floor with a mysterious human like figure.
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108-1900 (2020)
Oil on canvas
100 × 120 × 2 cm			

This seemingly random juxtaposition of various images is described by
the artist as a painting of a digital folder. From the signature cadmium
red deep hue line drawing of figures appropriated from Tarkovsky’s
film ‘Stalker’ to Discovery Channel footage of a mongoose fighting
a cobra. 108-1900, the painting much like the originating Thai saying
contains elements of randomness and everything in between. In
this painting of juxtaposition exploration, the artist also refers to the
phenomena of information and experiences merging together.

7 			
				
				
		

Cotton Express (2020)
Oil on canvas
100 × 120 × 2 cm			

This painting presents the viewer with what appears to be a train passing
through fields of cotton. The train’s shape and color is very reminiscent
of the Apollo 11 spacecraft. In many ways this painting serves as a brief
and gentle reminder of all the modern marvels of the world and the
atrocities that it took to get there.
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The Conquerors (2020)
Oil on canvas
61 × 81 × 2 cm				

The large crocodile seen in the painting is the legendary crocodile named
‘Bujang Senang’ which terrorized the rivers of Sarawak. According to
local mythology, it is believed that the abnormally large killer salt water
crocodile is the cursed legendary Iban warrior named ‘Simalungun’.
Being a relatively early work (to this particular body of work), we can
see that aesthetically it is perhaps ‘tighter’ in the way that it has been
produced. In this painting the artist enquires the mythology that humans
have created and used to justify their beliefs and actions throughout
the ages. It is also curious that details fade out gradually from the center
of the painting, perhaps referring back to the unremembered and
unexperienced memories of the artist.
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Waving or Drowning? (2020)
Oil on canvas
100 × 120 × 2 cm			

An empty boat is seen floating just out from the rocky shorelines where
two young kids perch and stand respectively. This incident is set in
the evening as can be seen from the thin strip of sky towards the top
of the painting. Much like the other paintings in this collection of works,
the ambiguity of this curious incident is what is blatantly obvious and
ultimately alluring when viewing the painting.
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Sahir’s Trip (2020)
Oil on canvas
120 × 100 × 2 cm			

This painting depicts a landscape based off a photograph taken by a friend
of the artist in Afghanistan. Capturing the beauty and grandeur of the
existing topographical landscape. The painting provides for a very
curious point of perspective as the artist edits the original throughout
the process of painting, overemphasising various perspectives and
flattening others. These subtle changes provide for a very ‘screen’ like
viewing experience along with the use of exaggerated colors.

11 			
				
				
		

The Pool Day (2020)
Oil on canvas
120 × 100 × 2 cm			

Another painting created from a personal photograph of the artist. This
painting depicts the artist when he was younger. There is a beautiful
contrast between the foliage in the top half of the painting and the
calm and relatively still body of water in the pool. There is a strong sense
of nostalgia and curiosity as the two figures in the painting seem to be
examining something in the pool.
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Testing, Testing, 123 (2020)
Oil on canvas
61 × 81 × 2 cm				

Another early and perhaps relatively more realistic painting by the artist,
this painting is a reproduction of a photograph taken at the site
of the first testing of the atomic bomb. The painting contains five
soldiers said to represent each of the human senses in the foreground.
This painting explores the notion of the sublime and questions the
omnipotence of nature. The artist imagines what it would have been
like to actually experience something as powerful as seeing an atomic
bomb detonation and comparing it to the experience of being present
in vast mountainous landscapes.

13			
				
				

The Weekend (2020)
Oil on canvas
150 × 200 × 2 cm

This is a self-portrait by the artist, something that is rather unusual and
unseen from the artist. The painting depicts the artist and his father
swimming in the sea with topographical forms disrupting the horizon
line. Following suit with the other paintings made during this period of
the artists career, it contains ambiguous emotional atmosphere and
curious incident. The artist mentions not being able to remember this
memory at all, but at the same time it is one that is precious and filled
with sentiment. This perhaps refers back to the artist’s interests in the
assimilation into online images and information that happens regularly
to all of us today (2020).

14		
Outside (2020)
				
Oil on wooden wall
			
400 × 240 cm, 400 × 240 cm,
				 400 × 240 cm
Topographical forms and landscapes are a recurring motif within the
artist’s work. Formulated from his interest in Romantic landscape
paintings from Europe in the 1800s. The repetition of these
landscapes have since created a world of their own. Perhaps a world
that mirrors the desolate, lonely and oversaturated online landscape
that a lot of us have been able to explore. This triptych represents
where the artist imagines the gallery space to be. The painting can be
seen as doorway and exit to that other worldly realm.

Dhanut’s outspoken love for science-fiction films clearly
is shown through his heavily anecdotal paintings that are
inspired by various atmospheres and incidents experienced
when watching these films. The subject matter is drawn
from his interest and perhaps concern in the over-saturation
of information both true and false that was birthed with
the internet and instant telecommunication. Dhanut uses
this in the process of acquiring source material in making
his paintings. This allows for a very familiar yet unusual
juxtaposition of images that via the internet traverse time and
space. In this particular exhibition Dhanut realizes his role as
‘the collector’ and also contemplates the significance in the
imbuing and sentimental value within images, drawing out
memories and images that are personal and dear to him.
This is juxtaposed and contrasted by the seemingly artificial,
colorful landscapes that he’s made in the past. He sees this
as the corrupted space, information that is no longer personal
and therefore in many ways false.
© 2020 Dhanut Tungsuwan. Courtesy of the Artist and
BANGKOK CITYCITY GALLERY
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22.08–03.10.2020
‘ในช่่วงเวลาที่่ไ� ม่่แน่่นอนนี้้� ผมพบตััวเองเฝ้้ าครุ่่�นคิิดถึึงอนาคต
� งราวของอดีีต ผมเริ่่มตร
�
ในขณะเดีียวกัันก็็นึึกถึึงเรื่่อ
ะหนัักว่่า
� เวลาผ่่านไป สถานการณ์์ต่่างๆ ก็็เปลี่่ย
� นไป และเราไม่่อาจ
เมื่่อ
รู้้�สึึกถึึงสิ่่ง� ต่่างๆ อย่่างที่่เ� คยรู้้�สึึกได้้อีีก ไม่่ว่่าจะตอนวิ่่ง� ไปวิ่่ง� มา
� นๆ ตอนใช้้เวลากัับครอบครััว และ
ทำำ�ตััวเป็็นซููเปอร์์ฮีีโร่่กัับเพื่่อ
� งไม่่ดีีก็็ตาม บ่่อยครั้้�งที่่ผ
� มกลัับมา
กระทั่่ง� ตอนกำำ�ลัังคิิดจะทำำ�เรื่่อ
� งนี้้� และพบตััวเองเหมืือนกำำ�ลัังเต้้นแทงโก้้กัับ
คิิดถึึงเรื่่อ
ความรู้้�สึึกโหยหา ผมรู้้�สึึกว่่าภาพวาดเหล่่านี้้�เป็็นตััวแทนการ
� นคนหนึ่่�งมีีร่่วมกัับความรู้้�สึึกโหยหานี้้� พวกมัันถููกวาด
เต้้นรำ��ที่่ค
� มพบหรืือสะสมไว้้เสีียเป็็น
ขึ้้�นจากภาพบนโลกออนไลน์์ที่่ผ
ส่่วนใหญ่่ถ้้าไม่่ใช่่ทั้้�งหมด ผมรู้้�สึึกอยากปกป้้ องภาพเหล่่านี้้�
ต้้องช่่วยพวกมัันไว้้ ซึ่่�งมัันค่่อนจะตรงกัันข้้ามกัับกระบวนการ
ทำำ�งานของผมก่่อนหน้้า ภาพทุุกภาพมีีความเป็็นคู่่� อยู่่�ตรงจุุด
� ขณะระหว่่างกลาง พวกเขาเพิ่่ง� มาถึึงหรืือกำำ�ลััง
พลิิกผััน เป็็นชั่่ว
� คงแต่่ก็็
จะจากไปกัันแน่่ ภาพเหล่่านี้้�ให้้ความรู้้�สึึกถึึงความมั่่น
� บอลเค้้นพลััง
ให้้ความรู้้�สึึกกระวนกระวาย มัันคืือช่่วงเวลาที่่ลููก
� ขณะที่่กำ
� ำ�ลัังจะตกกลัับสู่่�
ทั้้�งหมดในตััวมาสู้้�กัับแรงโน้้มถ่่วง คืือชั่่ว
พื้้�นโลก แขวนลอยอยู่่�ในลิิมโบ้้ ภาพวาดเหล่่านี้้�จัับและเก็็บรัักษา
� ขณะนั้้�นไว้้ ซึ่่�งคล้้ายคลึึงมากกัับการทำำ�งานของความทรงจำำ�’
ชั่่ว
– ธนััช ตั้้�งสุุวรรณ
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MAIN GALLERY
In Search of Storms (2020)

1			
				
				
			

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส

120 × 160 × 2 cm

� ัดขึ้้�นก่่อนเข้้าสู่่�ฤดููฝนใน
ภาพจิิตรกรรมนี้้�เป็็นภาพของ ‘เทศกาลบุุญบั้้�งไฟ’ ที่่จั
� าว เป็็นการสดุุดีีพญาแถนขอให้้
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของไทยและที่่ล
�
ฝนตกต้้องตามฤดููกาล ซึ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ในการทำำ�การเกษตรในท้้องถิ่่น
� าพจรวดถููกปล่่อยขึ้้�นสู่่�ท้้องฟ้้ าทำำ�ให้้เรานึึกถึึงภาพจากโลกตะวัันตก
บ่่อยครั้้�งที่่ภ
� าพนี้้�
ถึึงความพยายามในการสำำ�รวจห้้วงอวกาศของมนุุษชาติิ คู่่�ของสิ่่ง� ที่่ภ
�
� เหมืือนจะเป็็นนี้้� บางทีีอาจเป็็นสิ่่ง� ที่่ศิ
� ิลปิิ นกำำ�ลััง
ถููกวาดขึ้้นมากัับสิ่่ง� ที่่ดูู
�
พยายามตั้้งคำำ�ถามในขอบเขตกระบวนการทำำ�งานของเขา

2			
				
		

Day trip to Zion park (2020)
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส			
200 × 150 × 2 ซม.

� นของศิิลปิิ นที่่อุุท
� ยานแห่่งชาติิ
� ้างอิิงจากภาพถ่่าย ซึ่่ง� ถ่่ายโดยเพื่่อ
ภาพจิิตรกรรมนี้้อ้
� ิลปิิ นไม่่ได้้ถ่่ายหรืือสร้้างขึ้้�น
ไซออนในรััฐยููท่่าห์์ สหรััฐอเมริิกา การใช้้ภาพที่่ศิ
มาเองเช่่นนี้้� เป็็นกระบวนการทำำ�งานปกติิในการสร้้างภาพของศิิลปิิ น ใน
�
� ิลปิิ นออกแบบ
พื้้�นที่่มุุมล่
่างซ้้ายของภาพคืือแม่่ของศิิลปิิ น เธอสวมเสื้้�อยืืดที่่ศิ
�
�
�
�
� สดง
และผลิิตขึ้้นในช่่วงสองสามปีี ที่่ผ่่านมาก่่อนนิิทรรศการครั้้งนี้้ ภาพนี้้แ
� ขนานกัันไประหว่่างงานออกแบบกราฟิิกบนเสื้้�อยืืด
ความกำำ�กวมบางอย่่างที่่คู่่�
� ยู่่�เบื้้อ
� งหน้้าตััวเอกในภาพ ภาพมองดููแบนราบจากการใช้้สีี
ในภาพและภาพที่่อ
� ดใสในโทนสว่่าง หากก็็มีีองค์์ประกอบและมุุมมองของภาพแบบเหมืือนจริิง
ที่่ส
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One way trip (2020)

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
200 × 150 × 2 ซม.

			
ภาพจิิตรกรรมภาพนี้้� เป็็นภาพของพระรููปหนึ่่ง� กำำ�ลัังเดิินจากชายป่่ าลึึกเข้้าไปใน
ความมืืดทึึบแต่่เงีียบสงบ เป็็นผลงานอีีกชิ้้�นหนึ่่ง� ที่่ว� าดขึ้้�นจากภาพถ่่ายมอง
� ๆ ที่่ศิ
� ิลปิิ นเก็็บสะสมรวบรวมไว้้ บรรยากาศ
ด้้วยสายตาและมุุมมองของคนอื่่น
� ากลำำ�บากและไม่่แน่่นอน ที่่บ
� างทีี
ในภาพให้้ความรู้้�สึึกถึึงเส้้นทางการเดิินที่่ย
�
อาจทอดยาวอยู่่�เบื้้องหน้้าพระในภาพ แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ให้้ความรู้้�สึึกถึึง
� ้อมล้้อมพระผู้้�อดทนที่่ยืื
� นมาทางเบื้้�องหน้้าภาพ ชื่่อ
� ของภาพ
รััศมีีสุุขสงบที่่ห้
� วเดีียว) ไม่่ได้้หมายถึึงการเดิินทางไปยัังเพีียงทิิศทางเดีียว
(การเดิินทางเที่่ย
� ถึึงการเดิินทางที่่บ
� างทีีคนหนึ่่�งๆ อาจต้้องออกเผชิิญก็็เป็็นได้้
เท่่านั้้�น หากสื่่อ
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Street Dogs (2020)
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
91 × 120 × 2 ซม.

� งคืืนนี้้�แสดง
สุุนััขสามตััวในภาพกำำ�ลัังเห่่าหอนกลางดึึก ภาพภููมิิทััศน์์ยามเที่่ย
�
ให้้เห็็นภาพโรงผลิิตไฟฟ้้ าที่่ถููกทิ้้�งร้้างในฉากหลััง อย่่างไรก็็ตาม การวาง
� ้างเคีียงกลัับดููเป็็นจุุดศููนย์์กลาง
� ที่่ข้
องค์์ประกอบภาพของวััชพืืชที่่ง� อกคลุุมพื้้น
� แสดงถึึงการยึึดคืืนพื้้�นที่่ข
� องธรรมชาติิ
ของภาพนี้้�มากกว่่า เมื่่อ
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In Search of Energy (2020)
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
120 × 160 × 2 ซม.

ภาพห้้องปฏิิบััติิการถููกทำำ�ให้้ดููลึึกลัับและตััดกัันอย่่างสิ้้�นเชิิงกัับสีีสัันสดใสที่่ใ� ช้้
� เหมืือนจะเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ถููกวางองค์์ประกอบเหลื่่อ
� ม
ในงานชิ้้�นนี้้� สิ่่ง� ที่่ดูู
จากกลางเฟรมในภาพ แสดงให้้เห็็นด้้านในโรงงานผลิิตไฟฟ้้ าพลัังน้ำำ��ของ
อดีีตสหภาพโซเวีียต ที่่ว� าดขึ้้�นจากภาพดิิจิิทััลที่่เ� จอออนไลน์์ มุุมล่่างขวาของ
ภาพเป็็นประตููที่่เ� ห็็นเพีียงเส้้นแสงลอดทอดเงายาวไปบนพื้้�น มาพร้้อมกัับเงา
� เป็็นปริิศนา
ของร่่างคล้้ายคนที่่ดูู
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108-1900 (2020)

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
100 × 120 × 2 ซม.

ศิิลปิิ นอธิิบายการจััดวางภาพต่่างๆ เคีียงกัันแบบสุ่่�มในงานจิิตกรรมภาพนี้้�ว่่าเป็็น
เหมืือนแฟ้้ มภาพดิิจิิทััล ประกอบไปด้้วยภาพมากมาย ไล่่ไปตั้้�งแต่่ลายเส้้น
� มมีีเอกลัักษณ์์เป็็นรููปร่่างคนที่่ห
� ยิิบยืืมมาจากภาพยนตร์์เรื่่อ
� ง
สีีแดงแคดเมี่่ย
� องพัังพอน
‘Stalker’ โดยทาร์์คอฟสกี้้� จนถึึงฟุุตเทจจากช่่องดิิสคััฟเวอรี่่ข
� ภาพประกอบไปด้้วย
สู้้�กัับงููเห่่า 108-1900 เป็็นเหมืือนสำำ�นวนไทย เมื่่อ
องค์์ประกอบต่่างๆ มากมายแบบสุ่่�มและทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่างระหว่่างนั้้�น ในงาน
ภาพที่่เ� หมืือนการสำำ�จวจการจััดวางนี้้� ศิิลปิิ นยัังอ้้างถึึงปรากฏการณ์์
� ข้้อมููลและประสบการณ์์หลอมรวมเข้้าหากััน
เมื่่อ
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Cotton Express (2020)

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
100 × 120 × 2 ซม.

		

� เป็็นรถไฟกำำ�ลัังแล่่นผ่่านไร่่ฝ้้าย
ภาพจิิตกรรมภาพนี้้�นำำ�เสนอมุุมมองของสิ่่ง� ที่่ดูู
รููปทรงและสีีของรถไฟมีีความคล้้ายคลึึงกัับยานอวกาศอพอลโล 11 ในหลาย
� งย้ำำ��เตืือนโดยสัังเขปอย่่างแผ่่วเบาต่่อสิ่่ง�
แง่่มุุมแล้้ว ภาพนี้้�เป็็นเสมืือนเครื่่อ
ประดิิษฐ์์อัันมหััศจรรย์์ต่่างๆ ของโลกยุุคสมััยใหม่่ และความโหดร้้ายนานาที่่ �
เกิิดขึ้้�นกว่่าจะไปถึึง ณ จุุดนั้้�น
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The Conquerors (2020)
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
61 × 81 × 2 ซม.

� ่อ
� เสีียงโด่่งดัังชื่่อ
� ‘บููจััง เสนััง’ ซึ่่�งเคยอยู่่�ใน
จระเข้้ตััวใหญ่่ในภาพเป็็นจระเข้้ที่่มีีชื่
แม่่น้ำ� ำ�ซาราวััก ตามตำำ�นานเล่่าว่่า จระเข้้น้ำ� ำ�เค็็มตััวใหญ่่โตผิิดธรรมชาติิตััวนี้้�
� ่อ
� ‘สิิมาลัังกุุน’ ภาพนี้้�เป็็น
เป็็นร่่างต้้องสาปของนัักรบชาวเผ่่าอิิบัันในอดีีตที่่ชื่
งานในช่่วงแรกๆ ของศิิลปิิ น (ในงานในชุุดนี้้)� เราจะเห็็นว่่าในเชิิงสุุนทรีียะ
� ิลปิิ นตั้้�งข้้อ
ของภาพแล้้ว บางทีีภาพถููกวาดมาให้้ดูู ‘แน่่น’ เป็็นภาพวาดที่่ศิ
� สร้้างความชอบธรรมต่่อ
คำำ�ถามต่่อการสร้้างตำำ�นานต่่างๆ ของมนุุษย์์เพื่่อ
� และการกระทำำ�ต่่างๆ ตลอดกาลเวลาที่่ผ่
� ่านมา น่่าสนใจว่่าในภาพ
ความเชื่่อ
นี้้� รายละเอีียดของภาพค่่อยๆ จางลงจากบริิเวณกลางภาพไปยัังด้้านข้้าง
� ถึึงความทรงจำำ�ที่่เ� ลืือนรางและการไม่่ได้้ประสบกัับเหตุุการณ์์นั้้�นๆ
ซึ่่�งอาจสื่่อ
ด้้วยตนเองของศิิลปิิ น
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Waving or Drowning? (2020)
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
100 × 120 × 2 ซม.		

� �งเด็็กเล็็กๆ สองคน
เรืือที่่ว่� ่างเปล่่าดููเหมืือนกำำ�ลัังลอยออกไปโขดหิินชายฝั่่� ง ที่่ซึ่่
กำำ�ลัังนั่่ง� และยืืนดููเรืือลำำ�นี้้� เหตุุการณ์์ในภาพเซ็็ตไว้้ว่่าเป็็นช่่วงค่ำำ�� เห็็นได้้จาก
เส้้นท้้องฟ้้ าบางๆ ด้้านบนของภาพ ภาพนี้้�ก็็เหมืือนภาพส่่วนใหญ่่ในงานชุุดนี้้�
� ความกำำ�กวมบางอย่่างในเหตุุการณ์์ที่่ช
� วนให้้คิิดฉงน เป็็นความกำำ�กวมที่่ �
ที่่มีี
�
เห็็นได้้อย่่างชััดแจ้้งและลวงล่่อเมื่่อจ้้องมองภาพๆ นี้้�
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Sahir’s Trip (2020)

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
120 × 100 × 2 ซม.

� นของศิิลปิิ นที่่ �
ภาพจิิตรกรรมภาพนี้้�เป็็นภาพภููมิิทััศน์์จากภาพถ่่ายซึ่่�งถ่่ายโดยเพื่่อ
อััฟกานิิสถาน จัับภาพความงดงามและยิ่่ง� ใหญ่่ของภููมิิประเทศ ภาพเผยให้้
� ศิิลปิิ นได้้ปรัับแต่่งภาพต้้นฉบัับผ่่านกระบวนการ
เห็็นมุุมมองอัันน่่าฉงนอเมื่่อ
� � นและปรัับบางส่่วน
วาดขึ้้�นเป็็นภาพจิิตรกรรม โดยเน้้นมุุมมองบางส่่วนเพิ่่มขึ้้
� นที่่ม
� องแทบไม่่รู้้�นี้้� ให้้ประสบการณ์์ความรู้้�สึึก
ให้้ดููแบนลง การปรัับเปลี่่ย
� ัดจ้้านกว่่าความเป็็นจริิง
เหมืือนกำำ�ลัังมอง “หน้้าจอ” ร่่วมกัับการใช้้สีีที่่ดููจั
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The Pool Day (2020)
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
120 × 100 × 2 ซม.

ภาพนี้้�เป็็นภาพจิิตรกรรมอีีกภาพหนึ่่�งที่่ว� าดขึ้้�นจากภาพถ่่ายส่่วนตััวของศิิลปิิ น
เป็็นภาพศิิลปิิ นสมััยยัังเด็็ก มีีความงดงามในการตััดกัันระหว่่างใบไม้้บริิเวณ
� ลดููนิ่่ง� สงบ ให้้ความรู้้�สึึกโหยหา
ครึ่่�งภาพด้้านบนกัับท้้องน้ำำ��ของสระว่่ายน้ำำ��ที่่แ
� เด็็กทั้้�งสองคนในภาพแลดููเหมืือนกำำ�ลัังชี้้�ชวนกัันดูู
อดีีตและความใคร่่รู้้� เมื่่อ
บางสิ่่ง� บางอย่่างในสระว่่ายน้ำำ��
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Testing, Testing, 123 (2020)

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
61 × 81 × 2 ซม.

ภาพจิิตรกรรมค่่อนไปทางเหมืือนจริิงซึ่่�งเป็็นงานในช่่วงแรกๆ ของศิิลปิิ นภาพนี้้�
� ่มีีก
� ารทดลองระเบิิดปรมาณููลููกแรก ด้้านหน้้าของ
วาดขึ้้�นจากภาพถ่่ายพื้้�นที่่ที่
ภาพแสดงภาพทหารห้้านายที่่เ� ป็็นตััวแทนอารมณ์์ความรู้้�สึึกแต่่ละอารมณ์์
ภาพนี้้�เป็็นการสำำ�รวจและตั้้�งคำำ�ถามต่่อแนวคิิดพลัังอำำ�นาจอัันยิ่่ง� ใหญ่่และ
� องธรรมชาติิ ที่่เ� ห็็นได้้ผ่่านการระเบิิดของระเบิิดปรมาณููแต่่
บริิสุุทธิ์์ข
เปรีียบเทีียบมัันกัับประสบการณ์์การได้้อยู่่�กัับปัั จจุุบัันท่่ามกลางภููมิิทััศน์์
ขุุนเขาที่่เ� วิ้้�งว้้าง
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The Weekend (2020)

สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
150 × 200 × 2 ซม.

ภาพนี้้�เป็็นภาพเหมืือนตััวเองของศิิลปิิ น ซึ่่�งไม่่ค่่อยเห็็นบ่่อยนััก เป็็นศิิลปิิ นและ
พ่่อกำำ�ลัังว่่ายน้ำำ��ในทะเลโดยมีีทิิวทััศน์์ภููเขาเป็็นฉากหลััง ณ เส้้นขอบฟ้้ าภาพ
แสดงบรรยากาศและอารมณ์์ความรู้้�สึึกอัันกำำ�กวม ซึ่่�งเป็็นไปในทางเดีียวกััน
� ๆ ที่่ศิ
� ิลปิิ นวาดขึ้้�นในช่่วงเวลาเดีียวกััน ในภาพนี้้� ศิิลปิิ นอ้้างถึึง
กัับภาพอื่่น
� ายไปโดยสิ้้�นเชิิง แต่่ในเวลาเดีียวกััน ก็็เป็็นความทรงจำำ�
ความทรงจำำ�ที่่ห
� ่าและเต็็มไปด้้วยอารมณ์์ความรู้้�สึึก ภาพนี้้�ยัังสื่่อ
� ถึึงความสนใจของ
ที่่มีีค่
ศิิลปิิ นถึึงการแทรกซึึมเข้้าไปในภาพและข้้อมููลจากโลกออนไลน์์ ที่่เ� กิิดขึ้้�น
เป็็นประจำำ�ในชีีวิิตของพวกเราทุุกคนตอนนี้้� (2563)
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Outside (2020)
				
สีีน้ำำ��มัันบนแคนวาส
		
400 × 240 ซม., 400 × 240 ซม.,
			 400 × 240 ซม.
� รากฏให้้เห็็นบ่่อยครั้้�งในงาน
รููปลัักษณ์์ของภููมิิประเทศและภููมิิทััศน์์เป็็นโมทีีฟที่่ป
� ่องานจิิตรกรรมภาพทิิวทััศน์์
� จากความสนใจของเขาที่่มีีต่
ของศิิลปิิ นนั้้�น เริ่่ม
โรแมนติิกสมััยต้้นศตวรรษที่่ � 19 ของยุุโรป การปรากฏซ้ำำ��ของภููมิิทััศน์์เหล่่า
� าจเป็็นภาพสะท้้อนถึึงภููมิิทััศน์์
นี้้�ยัังได้้สร้้างโลกของตััวมัันเองขึ้้�นมา โลกที่่อ
�
� ว และท่่วมท้้น ที่่ที่
� ่พ
� วกเราหลายคนเคยมีีโอกาส
ออนไลน์์ที่่รกร้
้าง โดดเดี่่ย
� งเป็็นเหมืือนตััวแทนสถานที่่ซึ่่
� �ง
ได้้เข้้าไปสำำ�รวจ ภาพเขีียนสามเฟรมต่่อเนื่่อ
� องแกลเลอรี่่ไ� ว้้ และอาจมองเป็็นประตููทางออกไป
ศิิลปิิ นได้้จิินตนาการพื้้�นที่่ข
�
สู่่�ดิินแดนอีีกโลกหนึ่่งก็็เป็็นได้้

ความหลงใหลที่่ธ� นััชมีีต่่อภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์อย่่างเห็็นได้้ชััด
แสดงผ่่านภาพงานจิิตรกรรมที่่เ� ต็็มไปด้้วยเกร็็ดเล็็กเกร็็ดน้้อย
ต่่างๆ ที่่ไ� ด้้แรงบัันดาลใจมาจากบรรยากาศและประสบการณ์์
� งในหมวดนี้้�
ที่่เ� ขาได้้รับ
ั จากการชมภาพยนตร์์มากมายหลายเรื่่อ
แก่่นสาระของภาพถููกวาดขึ้้�นจากความสนใจและข้้อกัังวลที่่ �
� ัติิขึ้้�นพร้้อมกัับ
เขามีีต่่อข้้อมููลทั้้�งจริิงและเท็็จอัันท่่วมท้้น ที่่อุุบั
� สารทางไกลได้้ใน
การเกิิดของอิินเตอร์์เน็็ตและการติิดต่่อสื่่อ
ทัันทีี ธนััชใช้้มัันในกระบวนการคััดกรองภาพในการทำำ�งาน
� �ง
ภาพจิิตรกรรมชุุดนี้้� ซึ่่�งเอื้้�อให้้เขาสามารถวางคู่่�ของภาพที่่ดููทั้้
� ้าวข้้ามทั้้�งพื้้�นที่่แ
� ละ
คุ้้�นเคยและไม่่เคยคุ้้�นจากอิินเตอร์์เน็็ตที่่ก้
เวลาได้้ ในนิิทรรศการนี้้� ธนััชตระหนัักถึึงบทบาทของเขาใน
ฐานะ ‘นัักสะสม’ ไปพร้้อมๆ กัับครุ่่�นคิิดถึึงสิ่่ง� สำำ�คััญในคุุณค่่า
ทางอารมณ์์ความรู้้�สึึกอัันเปี่่�ยมล้้นภายในภาพ ที่่ว� าดขึ้้�นจาก
ความทรงจำำ�และภาพส่่วนตััวอัันเป็็นที่่รั� ก
ั ของเขา การวางเคีียงคู่่�
อัันขััดแย้้งกัันนี้้�เกิิดบนภููมิิทััศน์์สีีจััดจ้้านและดููเป็็นจิินตนาการ
� ่ถููก
�
� ที่่ที่
ที่่เ� ขาได้้สร้้างขึ้้�นมาตลอด เขามองมัันเป็็นประหนึ่่�งพื้้น
�
แทรกแซง เป็็นข้้อมููลที่่ไ� ม่่ได้้เป็็นข้้อมููลส่่วนตััวอีีกต่่อไป ซึ่่�งนั่่น
จึึงทำำ�ให้้มัันกลายเป็็นความเท็็จในหลายวิิถีีทาง
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� ิตี้้� แกลเลอรี่่:� อรรคพล สุุทััศน์์ ณ อยุุธยา,
ทีีม บางกอก ซิิตี้้ซิ
ศุุภมาศ พะหุุโล, นัันท์์นรีี พานิิชกุุล, ณััฐา อิิสระพิิทัักษ์์กุุล,
ศีีตภา พรหมมลมาศ, กานต์์ธิด
ิ า บุุษบา, นภิิษา ลีีละศุุภพงษ์์,
จุุฑา สุุวรรณมงคล, สมภาร สิิงสีีดา, สรมาลา สิิงสีีดา, ทวีีสุุดใจ
ปาร์์ตี้้ง� านเปิิด MEMORY MACHINE: FIIXD, 1MILL,

YOUNGBONG, SUNNYBONE, T DOUBLE E,
JOEY INTERNATIONAL
ขอขอบคุุณ: อุุซมััน ‘อููซซี่่’� ราบิิว, ขวััญชนก ตั้้�งสุุวรรรณ, ชมวััน

วีีระวรวิิทย์์ ฮวง, กรกฤต อรุุณานนท์์ชััย, ภาสัันต์์ โชติิกเสถีียร,
แม่่และพ่่อ!

MEMORY MACHINE
ธนััช ตั้้�งสุุวรรณ
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