
‘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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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

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.

2    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.

3    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.

5    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. 

6     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.  

8    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.

9    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. 

 
10    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. 

12    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.



‘ในช่่วงเวลาที่่ �ไม่่แน่นอนน่� ผม่พบตััวเองเฝ้้าครุ่่่นคิดถึึงอนาคตั 
ในขณะเด่ยวกัันกั็นึกัถึึงเรุ่่ �องรุ่าวของอด่ตั ผม่เรุ่ิ�ม่ตัรุ่ะหนักัว่า 
เม่่ �อเวลาผ่านไป สถึานกัารุ่ณ์ตั่างๆ กั็เปล่ �ยนไป และเรุ่าไม่่อาจ
รุ่้้สึกัถึึงสิ�งตั่างๆ อย่างที่่ �เคยรุ่้้สึกัได้อ่กั ไม่่ว่าจะตัอนวิ�งไปวิ�งม่า
ที่ำาตััวเป็นซู้เปอรุ่์ฮี่โรุ่่กัับเพ่ �อนๆ ตัอนใช่้เวลากัับครุ่อบครุ่ัว และ
กัรุ่ะที่ั�งตัอนกัำาลังคิดจะที่ำาเรุ่่ �องไม่่ด่กั็ตัาม่ บ่อยครุ่ั�งที่่ �ผม่กัลับม่า
คิดถึึงเรุ่่ �องน่� และพบตััวเองเหม่่อนกัำาลังเตั้นแที่งโก้ักัับ 
ความ่รุ่้้สึกัโหยหา ผม่รุ่้้สึกัว่าภาพวาดเหล่าน่�เป็นตััวแที่นกัารุ่
เตั้นรุ่ำาที่่ �คนคนหนึ�งม่่รุ่่วม่กัับความ่รุ้้่สึกัโหยหาน่� พวกัม่ันถึ้กัวาด
ขึ�นจากัภาพบนโลกัออนไลน์ที่่ �ผม่พบหรุ่่อสะสม่ไว้เส่ยเป็น 
ส่วนใหญ่่ถึ้าไม่่ใช่่ที่ั�งหม่ด ผม่รุ้้่สึกัอยากัปกัป้องภาพเหล่าน่�  
ตั้องช่่วยพวกัมั่นไว้ ซูึ�งม่ันค่อนจะตัรุ่งกัันข้าม่กัับกัรุ่ะบวนกัารุ่
ที่ำางานของผม่ก่ัอนหน้า ภาพที่่กัภาพม่่ความ่เป็นค้่ อย้่ตัรุ่งจ่ด
พลิกัผัน เป็นช่ั�วขณะรุ่ะหว่างกัลาง พวกัเขาเพิ�งม่าถึึงหรุ่่อกัำาลัง
จะจากัไปกัันแน่ ภาพเหล่าน่�ให้ความ่รุ่้้สึกัถึึงความ่มั่�นคงแตั่กั็
ให้ความ่รุ่้้สึกักัรุ่ะวนกัรุ่ะวาย ม่ันค่อช่่วงเวลาที่่ �ล้กับอลเค้นพลัง
ที่ั�งหม่ดในตััวม่าส้้กัับแรุ่งโน้ม่ถึ่วง ค่อช่ั�วขณะที่่ �กัำาลังจะตักักัลับส่้
พ่�นโลกั แขวนลอยอย้่ในลิม่โบ้ ภาพวาดเหล่าน่�จับและเกั็บรุ่ักัษา
ช่ั�วขณะนั�นไว้ ซึู�งคล้ายคลึงม่ากักัับกัารุ่ที่ำางานของความ่ที่รุ่งจำา’
– ธนัช่ ตัั�งส่วรุ่รุ่ณ
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ตัิดตัั�งนิที่รุ่รุ่ศกัารุ่: อิศเรุ่ศ ส่ที่ธิศิรุ่ิ, นฤพนธ์ พิรุ่ิยะพิที่ยา, 
 ช่รุ่ินที่ัศน์ แสงเรุ่่องฤที่ธิ� (พารุ่าฟอรุ่์ม่ สตั้ดิโอ)
ออกัแบบโปสเตัอรุ่์: วิน ช่นกัปรุ่ะสิที่ธิ�
ออกัแบบกัรุ่าฟิกั: ศ่ตัภา พรุ่หม่ม่ลม่าศ, ธนัช่ ตัั�งส่วรุ่รุ่ณ,  

นภิษา ล่ละศ่ภพงษ์
ที่่ม่ บางกัอกั ซูิตั่�ซูิตั่� แกัลเลอรุ่่ �: อรุ่รุ่คพล ส่ที่ัศน์ ณ อย่ธยา,  

ศ่ภม่าศ พะห่โล, นันที่์นรุ่่ พานิช่กั่ล, ณัฐา อิสรุ่ะพิที่ักัษ์กั่ล,  
ศต่ัภา พรุ่หม่ม่ลม่าศ, กัานตัธ์ดิา บษ่บา, นภษิา ล่ละศภ่พงษ,์  
จ่ฑา ส่วรุ่รุ่ณม่งคล, สม่ภารุ่ สิงส่ดา, สรุ่ม่าลา สิงส่ดา, ที่ว่ส่ดใจ

ปารุ่์ตั่�งานเปิด MEMORY MACHINE: FIIXD, 1MILL, 
YOUNGBONG, SUNNYBONE, T DOUBLE E,  
JOEY INTERNATIONAL

ขอขอบค่ณ: อ่ซูมั่น ‘อ้ซูซู่ �’ รุ่าบิว, ขวัญ่ช่นกั ตัั�งส่วรุ่รุ่รุ่ณ, ช่ม่วัน 
ว่รุ่ะวรุ่วิที่ย์ ฮีวง, กัรุ่กัฤตั อรุ่่ณานนที่์ชั่ย, ภาสันตั์ โช่ติักัเสถึ่ยรุ่, 
แม่่และพ่อ!
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ความ่หลงใหลที่่ �ธนัช่ม่่ตั่อภาพยนตัรุ่์วิที่ยาศาสตัรุ่์อย่างเห็นได้ช่ัด
แสดงผ่านภาพงานจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ที่่ �เตั็ม่ไปด้วยเกัรุ่็ดเล็กัเกัรุ่็ดน้อย
ตั่างๆ ที่่ �ได้แรุ่งบันดาลใจม่าจากับรุ่รุ่ยากัาศและปรุ่ะสบกัารุ่ณ์
ที่่ �เขาได้รุ่บัจากักัารุ่ช่ม่ภาพยนตัรุ่ม์่ากัม่ายหลายเรุ่่ �องในหม่วดน่�
แกั่นสารุ่ะของภาพถึ้กัวาดขึ�นจากัความ่สนใจและข้อกัังวลที่่ �
เขาม่่ตั่อข้อม้่ลที่ั�งจรุ่ิงและเที่็จอันที่่วม่ที่้น ที่่ �อ่บัตัิขึ�นพรุ่้อม่กัับ
กัารุ่เกัิดของอินเตัอรุ่์เน็ตัและกัารุ่ตัิดตั่อส่ �อสารุ่ที่างไกัลได้ใน
ที่ันที่่ ธนัช่ใช้่ม่ันในกัรุ่ะบวนกัารุ่คัดกัรุ่องภาพในกัารุ่ที่ำางาน
ภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ช่่ดน่� ซูึ�งเอ่�อให้เขาสาม่ารุ่ถึวางค้่ของภาพที่่ �ด้ที่ั�ง
ค่้นเคยและไม่่เคยค่้นจากัอินเตัอรุ่์เน็ตัที่่ �กั้าวข้าม่ที่ั�งพ่�นที่่ �และ
เวลาได้ ในนิที่รุ่รุ่ศกัารุ่น่� ธนัช่ตัรุ่ะหนักัถึึงบที่บาที่ของเขาใน
ฐานะ ‘นักัสะสม่’ ไปพรุ่้อม่ๆ กัับครุ่่่นคิดถึึงสิ�งสำาคัญ่ในค่ณค่า
ที่างอารุ่ม่ณ์ความ่รุ้้่สึกัอันเป่�ยม่ล้นภายในภาพ ที่่ �วาดขึ�นจากั
ความ่ที่รุ่งจำาและภาพส่วนตัวัอันเป็นที่่ �รุ่กััของเขา กัารุ่วางเคย่งค้่ 
อันขัดแย้งกัันน่�เกัิดบนภ้ม่ิที่ัศน์ส่จัดจ้านและด้เป็นจินตันากัารุ่
ที่่ �เขาได้สรุ่้างขึ�นม่าตัลอด เขาม่องมั่นเป็นปรุ่ะหนึ�งพ่�นที่่ �ที่่ �ถึ้กั
แที่รุ่กัแซูง เป็นข้อม้่ลที่่ �ไม่่ได้เป็นข้อม้่ลส่วนตััวอ่กัตั่อไป ซูึ�งนั�น
จึงที่ำาให้มั่นกัลายเป็นความ่เที่็จในหลายวิถึ่ที่าง

© 2563 ธนัช่ ตัั�งส่วรุ่รุ่ณ และ บางกัอกั ซูิตั่�ซูิตั่� แกัลเลอรุ่่ �

MAIN GALLERY 

1    In Search of Storms (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    120 × 160 × 2 cm
   

ภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่น่�เป็นภาพของ ‘เที่ศกัาลบ่ญ่บั�งไฟ’ ที่่ �จัดขึ�นกั่อนเข้าส่้ฤด้ฝ้นใน 

ภาคตัะวันออกัเฉี่ยงเหน่อของไที่ยและที่่ �ลาว เป็นกัารุ่สด่ด่พญ่าแถึนขอให้ 
ฝ้นตักัตั้องตัาม่ฤด้กัาล ซูึ�งจำาเป็นอย่างยิ�งในกัารุ่ที่ำากัารุ่เกัษตัรุ่ในที่้องถึิ�น 
บอ่ยครุ่ั�งที่่ �ภาพจรุ่วดถึก้ัปลอ่ยขึ�นส่้ที่อ้งฟ้าที่ำาใหเ้รุ่านกึัถึงึภาพจากัโลกัตัะวนัตักั 
ถึึงความ่พยายาม่ในกัารุ่สำารุ่วจห้วงอวกัาศของม่น่ษช่าติั ค้่ของสิ�งที่่ �ภาพน่� 
ถึ้กัวาดขึ�นม่ากัับสิ�งที่่ �ด้เหม่่อนจะเป็นน่� บางที่่อาจเป็นสิ�งที่่ �ศิลปินกัำาลัง
พยายาม่ตัั�งคำาถึาม่ในขอบเขตักัรุ่ะบวนกัารุ่ที่ำางานของเขา

2    Day trip to Zion park (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส   

  200 × 150 × 2 ซูม่.

ภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่น่�อ้างอิงจากัภาพถึ่าย ซูึ�งถึ่ายโดยเพ่ �อนของศลิปินที่่ �อ่ที่ยานแห่งช่าตั ิ

ไซูออนในรุ่ัฐย้ที่่าห์ สหรุ่ัฐอเม่รุ่ิกัา กัารุ่ใช่้ภาพที่่ �ศิลปินไม่่ได้ถึ่ายหรุ่่อสรุ่้างขึ�น 
ม่าเองเช่่นน่� เป็นกัรุ่ะบวนกัารุ่ที่ำางานปกัตัิในกัารุ่สรุ่้างภาพของศิลปิน ใน
พ่�นที่่ �ม่่ม่ล่างซู้ายของภาพค่อแม่่ของศิลปิน เธอสวม่เส่�อย่ดที่่ �ศิลปินออกัแบบ
และผลิตัขึ�นในช่่วงสองสาม่ป่ที่่ �ผ่านม่ากั่อนนิที่รุ่รุ่ศกัารุ่ครุ่ั�งน่� ภาพน่�แสดง
ความ่กัำากัวม่บางอยา่งที่่ �ค้ข่นานกันัไปรุ่ะหวา่งงานออกัแบบกัรุ่าฟิกับนเส่�อย่ด
ในภาพและภาพที่่ �อย้เ่บ่�องหนา้ตัวัเอกัในภาพ ภาพม่องดแ้บนรุ่าบจากักัารุ่ใช่ส่้ 
ที่่ �สดใสในโที่นสวา่ง หากักัม่็่องคป์รุ่ะกัอบและม่่ม่ม่องของภาพแบบเหม่่อนจริุ่ง

3    One way trip (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    200 × 150 × 2 ซูม่.

 
   

ภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ภาพน่� เป็นภาพของพรุ่ะรุ่้ปหนึ�งกัำาลังเดินจากัช่ายป่าลึกัเข้าไปใน 
ความ่ม่่ดที่ึบแตั่เง่ยบสงบ เป็นผลงานอ่กัช่ิ�นหนึ�งที่่ �วาดขึ�นจากัภาพถึ่ายม่อง
ด้วยสายตัาและม่่ม่ม่องของคนอ่�นๆ ที่่ �ศิลปินเกั็บสะสม่รุ่วบรุ่วม่ไว้ บรุ่รุ่ยากัาศ
ในภาพให้ความ่รุ่้้สึกัถึึงเส้นที่างกัารุ่เดินที่่ �ยากัลำาบากัและไม่่แน่นอน ที่่ �บางที่่
อาจที่อดยาวอย้่เบ่�องหน้าพรุ่ะในภาพ แตั่ในขณะเด่ยวกัันกั็ให้ความ่รุ่้้สึกัถึึง
รุ่ัศม่่ส่ขสงบที่่ �ห้อม่ล้อม่พรุ่ะผ้้อดที่นที่่ �ย่นม่าที่างเบ่�องหน้าภาพ ช่่ �อของภาพ 

(กัารุ่เดนิที่างเที่่ �ยวเดย่ว) ไม่่ไดห้ม่ายถึงึกัารุ่เดนิที่างไปยงัเพ่ยงที่ศิที่างเดย่ว 
เที่่านั�น หากัส่ �อถึึงกัารุ่เดินที่างที่่ �บางที่่คนหนึ�งๆ อาจต้ัองออกัเผชิ่ญ่กั็เป็นได้

4    Street Dogs (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    91 × 120 × 2 ซูม่.
   

ส่นัขสาม่ตััวในภาพกัำาลังเห่าหอนกัลางดึกั ภาพภ้ม่ิทัี่ศน์ยาม่เที่่ �ยงค่นน่�แสดง 
ให้เห็นภาพโรุ่งผลิตัไฟฟ้าที่่ �ถึ้กัที่ิ�งรุ่้างในฉีากัหลัง อย่างไรุ่กั็ตัาม่ กัารุ่วาง 
องค์ปรุ่ะกัอบภาพของวัช่พ่ช่ที่่ �งอกัคล่ม่พ่�นที่่ �ข้างเค่ยงกัลับด้เป็นจ่ดศ้นย์กัลาง 
ของภาพน่�ม่ากักัว่า เม่่ �อแสดงถึึงกัารุ่ยึดค่นพ่�นที่่ �ของธรุ่รุ่ม่ช่าติั

5    In Search of Energy (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    120 × 160 × 2 ซูม่. 
   

ภาพห้องปฏิิบัตัิกัารุ่ถึ้กัที่ำาให้ด้ลึกัลับและตััดกัันอย่างสิ�นเช่ิงกัับส่สันสดใสที่่ �ใช้่ 
ในงานช่ิ�นน่� สิ�งที่่ �ด้เหม่่อนจะเป็นนักัวิที่ยาศาสตัรุ่์ถึ้กัวางองค์ปรุ่ะกัอบเหล่ �อม่
จากักัลางเฟรุ่ม่ในภาพ แสดงให้เห็นด้านในโรุ่งงานผลิตัไฟฟ้าพลังนำ�าของ
อด่ตัสหภาพโซูเว่ยตั ที่่ �วาดขึ�นจากัภาพดิจิที่ัลที่่ �เจอออนไลน์ ม่่ม่ล่างขวาของ
ภาพเป็นปรุ่ะตั้ที่่ �เห็นเพ่ยงเส้นแสงลอดที่อดเงายาวไปบนพ่�น ม่าพรุ่้อม่กัับเงา
ของรุ่่างคล้ายคนที่่ �ด้เป็นปรุ่ิศนา

6     108-1900 (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    100 × 120 × 2 ซูม่. 
   
 
ศิลปินอธิบายกัารุ่จัดวางภาพตั่างๆ เค่ยงกัันแบบส่่ม่ในงานจิตักัรุ่รุ่ม่ภาพน่�ว่าเป็น

เหม่่อนแฟ้ม่ภาพดิจิที่ัล ปรุ่ะกัอบไปด้วยภาพม่ากัม่าย ไล่ไปตัั�งแต่ัลายเส้น
ส่แดงแคดเม่่ �ยม่ม่่เอกัลักัษณ์เป็นรุ่้ปรุ่่างคนที่่ �หยิบย่ม่ม่าจากัภาพยนตัรุ่์เรุ่่ �อง 
‘Stalker’ โดยที่ารุ่์คอฟสกั่� จนถึึงฟ่ตัเที่จจากัช่่องดิสคัฟเวอรุ่่ �ของพังพอน 
ส้้กัับง้เห่า 108-1900 เป็นเหม่่อนสำานวนไที่ย เม่่ �อภาพปรุ่ะกัอบไปด้วย 
องคป์รุ่ะกัอบตัา่งๆ ม่ากัม่ายแบบส่ม่่และที่ก่ัสิ�งที่ก่ัอยา่งรุ่ะหวา่งนั�น ในงาน 
ภาพที่่ �เหม่่อนกัารุ่สำาจวจกัารุ่จัดวางน่� ศิลปินยังอ้างถึึงปรุ่ากัฏิกัารุ่ณ ์
เม่่ �อข้อม้่ลและปรุ่ะสบกัารุ่ณ์หลอม่รุ่วม่เข้าหากััน

7    Cotton Express (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    100 × 120 × 2 ซูม่.
     

ภาพจิตักัรุ่รุ่ม่ภาพน่�นำาเสนอม่่ม่ม่องของสิ�งที่่ �ด้เป็นรุ่ถึไฟกัำาลังแล่นผ่านไรุ่่ฝ้้าย 
รุ่้ปที่รุ่งและส่ของรุ่ถึไฟม่่ความ่คล้ายคลึงกัับยานอวกัาศอพอลโล 11 ในหลาย
แง่ม่่ม่แล้ว ภาพน่�เป็นเสม่่อนเครุ่่ �องยำ�าเตั่อนโดยสังเขปอย่างแผ่วเบาตั่อสิ�ง
ปรุ่ะดิษฐ์อันม่หัศจรุ่รุ่ย์ตั่างๆ ของโลกัย่คสม่ัยใหม่่ และความ่โหดรุ่้ายนานาที่่ �
เกัิดขึ�นกัว่าจะไปถึึง ณ จ่ดนั�น 

8    The Conquerors (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    61 × 81 × 2 ซูม่. 
   

จรุ่ะเข้ตััวใหญ่่ในภาพเป็นจรุ่ะเข้ที่่ �ม่่ช่่ �อเส่ยงโด่งดังช่่ �อ ‘บ้จัง เสนัง’ ซึู�งเคยอย้่ใน
แม่่นำ�าซูารุ่าวักั ตัาม่ตัำานานเล่าว่า จรุ่ะเข้นำ�าเค็ม่ตััวใหญ่่โตัผิดธรุ่รุ่ม่ช่าตัิตััวน่�
เป็นรุ่่างตั้องสาปของนักัรุ่บช่าวเผ่าอิบันในอด่ตัที่่ �ช่่ �อ ‘สิม่าลังกั่น’ ภาพน่�เป็น
งานในช่่วงแรุ่กัๆ ของศิลปิน (ในงานในช่่ดน่�) เรุ่าจะเห็นว่าในเช่ิงส่นที่รุ่่ยะ 
ของภาพแล้ว บางที่่ภาพถึ้กัวาดม่าให้ด้ ‘แน่น’ เป็นภาพวาดที่่ �ศิลปินตัั�งข้อ
คำาถึาม่ตั่อกัารุ่สรุ่้างตัำานานตั่างๆ ของม่น่ษย์เพ่ �อสรุ่้างความ่ช่อบธรุ่รุ่ม่ตั่อ
ความ่เช่่ �อและกัารุ่กัรุ่ะที่ำาตั่างๆ ตัลอดกัาลเวลาที่่ �ผ่านม่า น่าสนใจว่าในภาพ
น่� รุ่ายละเอ่ยดของภาพค่อยๆ จางลงจากับรุ่ิเวณกัลางภาพไปยังด้านข้าง
 ซูึ�งอาจส่ �อถึึงความ่ที่รุ่งจำาที่่ �เล่อนรุ่างและกัารุ่ไม่่ได้ปรุ่ะสบกัับเหตั่กัารุ่ณ์นั�นๆ
 ด้วยตันเองของศิลปิน

9    Waving or Drowning? (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    100 × 120 × 2 ซูม่.  
   

เรุ่่อที่่ �ว่างเปล่าด้เหม่่อนกัำาลังลอยออกัไปโขดหินช่ายฝั้�ง ที่่ �ซึู�งเด็กัเล็กัๆ สองคน
กัำาลังนั�งและย่นด้เรุ่่อลำาน่� เหตั่กัารุ่ณ์ในภาพเซู็ตัไว้ว่าเป็นช่่วงคำ�า เห็นได้จากั
เส้นที่้องฟ้าบางๆ ด้านบนของภาพ ภาพน่�กั็เหม่่อนภาพส่วนใหญ่่ในงานช่่ดน่�
ที่่ �ม่่ความ่กัำากัวม่บางอย่างในเหตั่กัารุ่ณ์ที่่ �ช่วนให้คิดฉีงน เป็นความ่กัำากัวม่ที่่ �
เห็นได้อย่างช่ัดแจ้งและลวงล่อเม่่ �อจ้องม่องภาพๆ น่�  

 
10   Sahir’s Trip (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    120 × 100 × 2 ซูม่. 
   

ภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ภาพน่�เป็นภาพภ้ม่ิที่ัศน์จากัภาพถึ่ายซูึ�งถึ่ายโดยเพ่ �อนของศิลปินที่่ �
อัฟกัานิสถึาน จับภาพความ่งดงาม่และยิ�งใหญ่่ของภ้มิ่ปรุ่ะเที่ศ ภาพเผยให้
เห็นม่่ม่ม่องอันน่าฉีงนอเม่่ �อศิลปินได้ปรุ่ับแตั่งภาพตั้นฉีบับผ่านกัรุ่ะบวนกัารุ่
วาดขึ�นเป็นภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ โดยเน้นม่่ม่ม่องบางส่วนเพิ�ม่ขึ�นและปรุ่ับบางส่วน
ให้ด้แบนลง กัารุ่ปรุ่ับเปล่ �ยนที่่ �ม่องแที่บไม่่รุ้้่น่� ให้ปรุ่ะสบกัารุ่ณ์ความ่รุ่้้สึกั
เหม่่อนกัำาลังม่อง “หน้าจอ” รุ่่วม่กัับกัารุ่ใช่้ส่ที่่ �ด้จัดจ้านกัว่าความ่เป็นจรุ่ิง

11    The Pool Day (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    120 × 100 × 2 ซูม่.
   

ภาพน่�เป็นภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่อ่กัภาพหนึ�งที่่ �วาดขึ�นจากัภาพถึ่ายส่วนตััวของศิลปิน
เป็นภาพศิลปินสมั่ยยังเด็กั ม่่ความ่งดงาม่ในกัารุ่ตััดกัันรุ่ะหว่างใบไม่้บรุ่ิเวณ
ครุ่ึ�งภาพด้านบนกัับที่้องนำ�าของสรุ่ะว่ายนำ�าที่่ �แลด้นิ�งสงบ ให้ความ่รุ่้้สึกัโหยหา
อด่ตัและความ่ใครุ่่รุ่้้ เม่่ �อเด็กัที่ั�งสองคนในภาพแลด้เหม่่อนกัำาลังช่่�ช่วนกัันด้
บางสิ�งบางอย่างในสรุ่ะว่ายนำ�า

12    Testing, Testing, 123 (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    61 × 81 × 2 ซูม่. 
   

ภาพจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ค่อนไปที่างเหม่่อนจรุ่ิงซูึ�งเป็นงานในช่่วงแรุ่กัๆ ของศิลปินภาพน่� 
วาดขึ�นจากัภาพถึ่ายพ่�นที่่ �ที่่ �ม่่กัารุ่ที่ดลองรุ่ะเบิดปรุ่ม่าณ้ล้กัแรุ่กั ด้านหน้าของ
ภาพแสดงภาพที่หารุ่ห้านายที่่ �เป็นตััวแที่นอารุ่ม่ณ์ความ่รุ่้้สึกัแต่ัละอารุ่ม่ณ์
ภาพน่�เป็นกัารุ่สำารุ่วจและตัั�งคำาถึาม่ตั่อแนวคิดพลังอำานาจอันยิ�งใหญ่่และ
บรุ่ิส่ที่ธิ�ของธรุ่รุ่ม่ช่าติั ที่่ �เห็นได้ผ่านกัารุ่รุ่ะเบิดของรุ่ะเบิดปรุ่ม่าณ้แตั่ 
เปรุ่่ยบเที่่ยบม่ันกัับปรุ่ะสบกัารุ่ณ์กัารุ่ได้อย้่กัับปัจจ่บันที่่าม่กัลางภ้มิ่ทัี่ศน์
ข่นเขาที่่ �เวิ�งว้าง

13   The Weekend (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส
    150 × 200 × 2 ซูม่.

ภาพน่�เป็นภาพเหม่่อนตััวเองของศิลปิน ซูึ�งไม่่ค่อยเห็นบ่อยนักั เป็นศิลปินและ
พ่อกัำาลังว่ายนำ�าในที่ะเลโดยม่่ที่ิวที่ัศน์ภ้เขาเป็นฉีากัหลัง ณ เส้นขอบฟ้าภาพ
แสดงบรุ่รุ่ยากัาศและอารุ่ม่ณ์ความ่รุ่้้สึกัอันกัำากัวม่ ซูึ�งเป็นไปในที่างเดย่วกััน
กัับภาพอ่ �นๆ ที่่ �ศิลปินวาดขึ�นในช่่วงเวลาเด่ยวกััน ในภาพน่� ศิลปินอ้างถึึง
ความ่ที่รุ่งจำาที่่ �หายไปโดยสิ�นเช่ิง แตั่ในเวลาเด่ยวกััน กั็เป็นความ่ที่รุ่งจำา 
ที่่ �ม่่ค่าและเตั็ม่ไปด้วยอารุ่ม่ณ์ความ่รุ่้้สึกั ภาพน่�ยังส่ �อถึึงความ่สนใจของ
ศิลปินถึึงกัารุ่แที่รุ่กัซูึม่เข้าไปในภาพและข้อม้่ลจากัโลกัออนไลน์ ที่่ �เกัิดขึ�น 
เป็นปรุ่ะจำาในช่่วิตัของพวกัเรุ่าที่่กัคนตัอนน่� (2563)

14   Outside (2020)
    ส่นำ�าม่ันบนแคนวาส

  400 × 240 ซูม่., 400 × 240 ซูม่.,  
   400 × 240 ซูม่.

รุ่้ปลักัษณ์ของภ้มิ่ปรุ่ะเที่ศและภ้มิ่ที่ัศน์เป็นโม่ที่่ฟที่่ �ปรุ่ากัฏิให้เห็นบ่อยครุ่ั�งในงาน
ของศิลปินนั�น เรุ่ิ�ม่จากัความ่สนใจของเขาที่่ �ม่่ตั่องานจิตัรุ่กัรุ่รุ่ม่ภาพที่ิวทัี่ศน์
โรุ่แม่นตัิกัสม่ัยตั้นศตัวรุ่รุ่ษที่่ � 19 ของย่โรุ่ป กัารุ่ปรุ่ากัฏิซูำ�าของภ้มิ่ทัี่ศน์เหล่า
น่�ยังได้สรุ่้างโลกัของตััวมั่นเองขึ�นม่า โลกัที่่ �อาจเป็นภาพสะที่้อนถึึงภ้มิ่ทัี่ศน์
ออนไลน์ที่่ �รุ่กัรุ่้าง โดดเด่ �ยว และที่่วม่ที่้น ที่่ �ที่่ �พวกัเรุ่าหลายคนเคยม่่โอกัาส
ได้เข้าไปสำารุ่วจ ภาพเข่ยนสาม่เฟรุ่ม่ตั่อเน่ �องเป็นเหม่่อนตััวแที่นสถึานที่่ �ซึู�ง
ศิลปินได้จินตันากัารุ่พ่�นที่่ �ของแกัลเลอรุ่่ �ไว้ และอาจม่องเป็นปรุ่ะตั้ที่างออกัไป
ส่้ดินแดนอ่กัโลกัหนึ�งกั็เป็นได้
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