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Wohnzimmer is a solo exhibition of Somboon Hormtientong. Known
for his abstract paintings and witty installations, Hormtientong aptly
creates the mediating room for the dialogue between himself and
the viewers. Wohnzimmer exemplifies Somboon Hormtientong's
grounded approach to art.
In Wohnzimmer, Nova Contemporary would like to discuss Somboon
Hormtientong's gestures in his art. In painting, his monochromical
strokes create the lines and forms for the movements to explore
space and time in abstraction. His non-representational geometrical
shapes deliver a meditative ambiance. In the installation, he recognises
the form of things and quests the status quo and beyond. The subversive
gestures are his protests against the logic and reason of capitalist
society.
Born in 1949, Hormtientong is one of Thailand's forefront trailblazers
pursuing abstraction in paintings. After studying and working with
Thai-Chinese mentor Tang Chang, Hormtientong went to study at the
Academy of Fine Arts, Munich, Germany, in 1973. He participated in
a time of enormous social, cultural, and artistic changes in Germany.

The formal experiences in Germany compelled Hormtientong to
explore the transnational ideas about culture and identity, which
helped affirm his artistic practice, in which abstraction and calligraphic
artistry with wry wit.
After returning from Germany, Hormtientong decided to work and
live on the bank of the Mekong River in Chiang Kang. The experiences
and memories of Thai culture and people are the inspirations for his
later works. In Wohnzimmer, unlike his early paintings, Hormtientong
tries to break free from common emotive gestures; he applies simple
lines to create the geometrical forms on the canvas. However, if we
look closer, the simplicity comes from the layers of inexhaustive
brushstrokes. In the black and white paintings, the calligraphical
strokes are like breaths, sometimes shallow and sometimes deep,
creating the rhythms of the works. His deliberate leave- it-white or
cover-it-black compositions are the space he makes for contemplation.
The evocative energy of the painting doesn't come from the outward
expressive resistance but arrives through the intensive inner strength.
The large-size green painting is another exploration; he mentioned
that he smelled the fragrance of orange jasmine flowers while painting
it. The rice sacks he uses as the stand of the painting are from the
local rice farmers. His use of rice sacks shows his view of art; art
should be readily available and down-to-earth. His fast brushstrokes
try to capture the glimpse of smell, the ephemeral immateriality in
life. The internal landscape unfolds and opens up the space between
the human experience and nature.
Hormtientong is always interested in the implicit relationships
between the mundane objects; it can subtly reveal the identity,
culture, and politics. His installation works are great examples.
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The exhibited installation suggests ubiquitous daily life. The textures,
the shapes, and the positions of each object are carefully selected or
made. He sophisticatedly orchestrates the objects to form a situation
to allow the narratives to be distinct. For example, the tilted chair
hanging on the side stretcher of the table seemingly suggests a child
playing and rocking on the chair, mocking the seriousness and heaviness
of all. The sense of playfulness embedded in the installation reminds
us of the light-hearted but profound spirit in Thai culture.
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Wohnzimmer exemplifies his dialectical spatial exploration with
cultural reflections. Hormtientong expands his predecessor's gestural,
expressive style to meditative landscaping refinement. Ultimately, it
is his Geist that instills, flows, and distinguishes his works.
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[1] Untitled, 2021, Acrylic on canvas, H 300 x W 200 cm
[2] Untitled, 2017 Diptych, Acrylic on canvases 107 x 107 cm (each)
[3] Untitled, 2017, Acrylic on canvas, 107 x 107 cm
[4] Untitled, 1990, Oil on canvas with metal frame
200 x 153 cm (with frame 220 x 174 cm)
[5] Untitled, 2021, Acrylic on canvas, H 200 x W 300 cm
[6] Untitled, 2022, Acrylic on canvas, H 200 x W 150 cm
[7] Untitled, 2020, Triptych, Acrylic on canvases
H 200 x W 150 cm (each)
[8] Untitled, Table, chairs, globe and painting with frame (2003)
Painting: 66.5 x 52.5 cm (with frame: 88 x 67.5 cm)
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Wohnzimmer นิทรรศการเดี่ยวของสมบูรณ หอมเทียนทอง ภายในนิทรรศการเขาได
สรางหองนัง่ เลนสำหรับการสนทนาระหวางตัวเขากับผูช มอยางประณีต ดวยผลงานจิตรกรรม
นามธรรมและศิลปะจัดวางทีเ่ ฉียบแหลมอันเปนเอกลักษณของเขา นิทรรศการ Wohnzimmer
ไดนำเสนอแนวทางของสมบูรณในการแปลความสัมพันธเชิงอรรถปริวรรต (Hermeneutics)
ระหวางประสบการณของมนุษย ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
โนวา คอนเทมโพรารี นำเสนอบทสนทนาของทวงทาในงานศิลปะของสมบูรณ หอมเทียนทอง
ผานนิทรรศการWohnzimmer ภายในผลงานจิตรกรรม ฝแปรงโทนสีโมโนโครมสรางเสน
และรูปรางของการเคลื่อนไหวเพื่อสำรวจพื้นที่และเวลาเชิงนามธรรม รูปรางเรขาคณิต
ทีไ่ มเปนสิง่ แทนของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ถายทอดบรรยากาศทีส่ งบและมีสมาธิ สมบูรณยงั ตระหนัก
ถึงรูปทรงของสิ่งตางๆ และริเริ่มสภาวะสมดุลที่แฝงความลอแหลมผานผลงานการจัดวาง
เพื่อคนหาสถานภาพที่เปนอยูและแสวงหาสิ่งที่เหนือกวา ทาทีที่แฝงการตอตานเปรียบ
เสมือนการประทวงของเขาตอตรรกะและเหตุผลของสังคมทุนนิยม
สมบูรณ หอมเทียนทองเกิดในป พ.ศ. 2492 เขาเปนหนึง่ ในศิลปนแนวหนาของประเทศไทย
ที่แสวงหาความเปนนามธรรมในงานจิตรกรรม หลังจากเรียนรูและรวมงานกับจาง แซตั้ง
ศิลปนผูเปนดั่งที่ปรึกษาชาวไทยเชื้อสายจีน สมบูรณไดเดินทางไปศึกษาตอที่ Academy
of Fine Arts เมืองมิวนิก, ประเทศเยอรมนี ในปพ.ศ. 2516 ซึ่งทำใหเขาไดเขารวมใน
ชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และศิลปะครั้งใหญของประเทศ

เยอรมนี ประสบการณชีวิตที่เปนกิจจะลักษณะไดบังคับใหสมบูรณตองสำรวจแนวคิด
ขามชาติทางดานวัฒนธรรมและอัตลักษณ ซึ่งชวยรับรองการฝกฝนทางศิลปะ ความเปน
นามธรรม ศิลปะการประดิษฐตัวอักษรดวยปญญาและไหวพริบ
ภายหลังจากที่สมบูรณเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนี เขาไดตัดสินใจทำงานและอาศัย
อยูร มิ ฝง แมนำ้ โขงทีเ่ ชียงคาน ประสบการณและความทรงจำของวัฒนธรรมไทยรวมถึงผูค น
เปนแรงบันดาลใจใหกับผลงานของเขาในระยะหลัง ในนิทรรศการ Wohnzimmer
สมบูรณพยายามหลุดพนจากทวงทีทางอารมณสามัญ ซึ่งแตกตางจากผลงานในชวงแรก
เขาไดใชเสนสายที่เรียบงายเพื่อสรางรูปรางเรขาคณิตบนผืนผาใบ เพียงหากวา เรามอง
เขาไปใกลๆ จะสังเกตเห็นวาความเรียบงายนัน้ มาจากชัน้ สีทท่ี บั ซอนของฝแปรงทีไมสมบูรณ
บนผืนภาพจิตรกรรมสีขาวดำ จังหวะการกวัดแกวงพูกันถูกถายทอดออกมาดั่งลมหายใจ
บางทีกส็ น้ั ถีแ่ ละบางครัง้ ก็ผอ นยาว สรางทวงทำนองของชิน้ งาน การสรางองคประกอบแบบ
ปลอยวางเปนสีขาวหรือถมดวยสีดำโดยเจตนานั้นเปนพื้นที่ที่เขาสรางขึ้นเพื่อครุนคิด
ไตรตรอง พลังงานที่ชวนใหหวนนึกถึงความหลังของภาพจิตรกรรมนั้นไมไดมาจาก
การตอตานที่แสดงออกภายนอก แตเกิดจากความแข็งแกรงจากภายในอันเขมขน
ผลงานจิตรกรรมสีเขียวขนาดใหญเปนอีกหนึ่งของการเสนทางสำรวจ สมบรูณไดกลาวถึง
กลิน่ หอมหวลของดอกแกวระหวางทีเ่ ขาสรางผลงาน กระสอบขาวทีม่ าจากชาวนาทองถิน่
ไดถูกพับและนำมาเปนฐานรองชิ้นงาน การใชกระสอบขาวรองงานเปนอีกหนึ่งวิธีที่เผย
ใหเห็นมุมมองของเขาตอศิลปะ เฉกเชนวา ศิลปะเปนสิ่งที่หาไดและพรอมใช อีกทั้งยัง
มีความติดดิน การตวัดฝแปรงอันรวดเร็วพยายามที่จะกักขังกลิ่นหอมชั่วขณะ ราวกับ
ความไรรูปลักษณชั่วคราวในชีวิต ภูมิทัศนภายในผลงานนั้นคลี่คลายและเผยใหเห็นพื้นที่
ระหวางประสบการณของมนุษยและธรรมชาติ
สมบูรณ หอมเทียนทอง สนใจความสัมพันธทม่ี คี วามนัยระหวางวัตถุธรรมดามาโดยตลอด
มันสามารถเปดเผยอัตลักษณ, วัฒนธรรม และการเมืองไปพรอมๆกันอยางแยบยล
ผลงานการจัดวางของเขาถือเปนตัวอยางชั้นดี ผลงานการจัดวางที่ถูกจัดแสดงนำเสนอ
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ถึงชีวิตประจำวันที่อยูทั่วไปทุกหนแหง ทุกๆผิวสัมผัส, ทุกๆรูปราง และทุกๆของตำแหนง
ของวัตถุนน้ั ถูกคัดสรรหรือสรางขึน้ อยางพิถพี ถิ นั สมบูรณเรียบเรียงวัตถุตา งๆอยางประณีต
เพือ่ สรางสถานการณทใ่ี หเรือ่ งเลาอันแตกตางอยางชัดแจง เกาอีท้ ถ่ี กู ตัง้ เอียงบนทีพ่ กั เทาของโตะ
ชี้ใหเห็นถึงภาพเด็กนอยที่กำลังเลนและโยกเกาอี้ ลอเลียนความเครงขรึมและความ
หนักแนนทัง้ หมดทัง้ มวล ความขีเ้ ลนนีท้ ถ่ี กู ฝงไวในศิลปะการจัดวาง ทำใหนกึ ถึงจิตวิญญาญ
ที่เบิกบานแตลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทย
นิทรรศการ Wohnzimmer ถือตัวอยางของการสำรวจเชิงภาษาและพื้นที่ของสมบูรณ
หอมเทียนทอง พรอมกับภาพสะทอนทางวัฒนธรรม เขาแผขยายการแสดงทาทีและ
รูปแบบการแสดงออกไปยังภาพภูมิทัศนอันเปยมไปดวยสมาธิ ทายที่สุดแลวมันคือ
จิตวิญญาณของเขาทีย่ งั คงซึมซาม, เคลือ่ นไหว และจำแนกผลงาน อยางเปนปรากฏการณ
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