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Nova Contemporary is proud to present Neither Body nor Soul by 
internationally renowned Thai artist Nipan Oranniwesna.

Oranniwesna’s practice delves into personal and collective memories, 
cartography, political identities, and economics, based on his extensive 
ground research and direct collaborations with the diverse communities 
that he encounters. 

Neither Body nor Soul aroused out of Oranniwesna’s radical re-examination 
of a journey taken by him across the Thai-Myanmar border in 2015. 
This is a voyage traversing the physical dimension of the border, one 
which extends itself to the relationships and experiences of the 
people, objects and life migrating between the two countries. These 
matters are uncovered by Oranniwesna and rendered 
physically tangible. 

The symbolism present is rich and multi-dimensional. Oranniwesna 
use of recognizable objects and the map-like quality of his 
work provides each of the pieces with insightful and easily 
accessible underlying meanings. The objects selected by 
him were disassembled, transformed and reconstructed 
within and in accordance to the gallery’s layout.

This exhibition does not seek to form a clear answer or solution 
to the problems observed by Oranniwesna along his journey, 
instead it aims to encourage contemplative encounters 
between the objects and audiences that could lead to a 
critical interrogation of the art itself. Neither Body nor Soul 
aims to bring Oranniwesna’s work, which has already exhibit-
ed numerous times internationally, to Thai audiences. 

An expansion of previous works shown at MAIIAM Art 
Museum and The Art Centre at Silpakorn University, Neither 
Body nor Soul (2018) [1] comprises of 6 wooden sculptures, 
each in the shape of a fragment from the line establishing 
the boundary between Thailand and its surrounding countries. 
Oranniwesna examines the legitimacy of the man-made 
partition, dissecting and materialising it within the gallery 
space for audiences to transverse. 

In Lunar Eclipse (2018) [3] the currencies from these bordering countries 
are imposed against Thailand’s own coins and the creations suspended 
from the ceiling. Monument (2018) [2] is partly built from cardboard 
that Oranniwesna collected from Myanmar. The material has been 
wrapped and painted on it his recollection of a view from the visit. 
The painted sculpture is mirrored by a glass platform which stands 
beside it, they are separated by two capsules, one containing a piece 
of gold and the other containing ground up coins from Thailand, 
Myanmar, Laos, Malaysia and Cambodia.

Calling from the Other Side (2018) [4] features a piece of paper enclosing 
the phone number of a Burmese lady who helped him on his trip to the country. 
The slip was enlarged and gilded with gold leaf by Oranniwesna. 

Currently, Oranniwesna is exhibiting alongside with the DIASPORA: 
EXIT, EXILE, EXODUS OF SOUTHEAST ASIA at MAIIAM Art Museum 
in Chiang Mai curated by Loredana Paracciani from Mach 4 – October 1, 
2018.

Nipan Oranniwesna is an artist and professor at the department of visual art 
at the School of Fine and Applied Art, Bangkok University. He was selected 
to represent Thailand at the Thai Pavilion during the 52nd Venice Biennale 
in 2007, and has exhibited domestically and internationally, in shows such 
as Imaginarium: To the Ends of the Earth, Singapore (2017), KEMPOKU ART 
2016, Ibaraki, Japan. (2016),  Human AlieNation, The Art Centre Silpakorn 
University, Bangkok. (2016), Zones Sensibles, 49NORED, 6EST FONDs 
REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE, Metz, France. (2016),  
Hiroshima Trilogy: 70thAnniversary of the Atomic Bombing, Part II: Bird’s 
Eye View of The World (2015), Singapore Biennale: If The World Change 
(2013),  Setouchi Triennale , Japan (2013), The 18th Biennale of Sydney: all 
our relations(2012), Kuandu Biennale: Artist in Wonderland (2012), City-Net 
Asia, Korea (2011), Sea Art Festival, Busan Biennale, Korea (2008).

โนวา คอนเทมโพรารี (NOVA CONTEMPORARY) ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการ ‘Neither Body nor 
Soul’ นำเสนอผลงานศิลปะจัดวางรวมสมัยของ นิพันธ โอฬารนิเวศน ศิลปนไทยที่โดงดังระดับ
นานาชาติ 

แนวทางการทำงานของนิพันธ คือ การนำความทรงจำสวนตัว และท้ังประสบการณท่ีเขาไดสราง
รวมกับผูอ่ืน มาเรียบเรียงรวมกับการเขียนแผนท่ี รวมไปถึงอัตลักษณทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการสำรวจพ้ืนท่ีและ สังคมท่ีมีความหลากหลายท่ีเขาไดพบเจอ

สำหรับนิพันธแลว นิทรรศการ Neither Body nor Soul เปนเหมือนมุมมองดานกลับของการ
เดินทางไปยังบริเวณพรมแดนไทย-พมา ที่เขาเริ่มตนไวเมื่อกวาสามปกอน  แนนอนวาความเปน
พรมแดนในทัศนคติของเขา ไมไดมีมิติเฉพาะความเปนพ้ืนท่ี  แตเปนการเดินทางไปสูการพิจารณา
ถึงกระบวนการและความสัมพันธท่ีไหลเวียนอยูของส่ิงตางๆ  ท่ีเกิดจากการเขานอก-ออกในของผูคน
วัตถุ หรือชีวิตในรูปอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยแนวคิดในเชิงนามธรรมเหลาน้ีถูกเปดเผยผานการจัดแสดงใน
ลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นและจับตองได

Neither Body nor Soul ยังคงแสดงใหเห็นวา การสรางและนำเสนองานของนิพันธก็ยังเปน
การพูดผานสัญญะ ตั้งแตความเปนแผนที่  หรือวัตถุ (ศิลปะ) ที่หลายครั้งมันคือวัตถุที่เราอาจจะ
พบอยูจนเคยชิน สัมผัสและเขาใจไดถึงความหมายท่ีอาจจะแนบฝงอยู  นิพันธทำการคัดสรรส่ิงเหลาน้ี
กอนท่ีจะนำไปสูกระบวนการถอด ยอย ร้ือ  กลายราง หรือนำมันกลับมารวมกันอีกคร้ัง  แลวใชเง่ือนไข
เชิงพ้ืนท่ีของแกลเลอร่ีเรียบเรียงส่ิงเหลาน้ันใหเห็น

และท้ังหมดใน Neither Body nor Soul ไมไดถูกสรางข้ึนมาเพ่ือสะทอน หรือแสดงคำตอบ
ของปญหา แตอยูบนความพยายามที่จะใหการเผชิญหนากันระหวางผูดูและวัตถุ (ศิลปะ) 
สามารถสรางบทสนทนาโตตอบ นำไปสูคำถามเก่ียวของ หรือแมแตปญหาในตัวงานศิลปะเอง
โดยนิทรรศการนี้ตองการรวบรวมผลงานและแนวคิดของนิพันธที่ถูกยอมรับและเคยได
จัดแสดงในระดับสากล ใหผูสนใจงานศิลปะในประเทศไทยไดรับชม

Neither Body nor Soul (2018) [1] ประกอบดวยประติมากรรมไม 6 ชิ้น แตละชิ้น คือ 
เสนที่ถูกแบงออกจากเสนอาณาเขตของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ที่นิพันธตองการ
พินิจถึงความถูกตองของการแบงอาณาเขต การจำแนกพ้ืนท่ี และแตงต้ังโดยมนุษย และจัดแสดง
ภายในพ้ืนท่ีนิทรรศการเพ่ือใหผูชมไดใชพิจารณาแนวคิด โดยผลงานช้ินน้ีถูกตอยอดแนวคิดจาก
2401 (2014) ท่ีถูกจัดแสดงอยูท่ี พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยใหมเอ่ียม จังหวัดเชียงใหมในขณะน้ี
และเคยจัดแสดงคร้ังแรกท่ี The Art Centre มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน Lunar Eclipse (2018) [3] เปนการนำเหรียญกษาปณของประเทศเพ่ือนบาน และ 
เหรียญกษาปณของประเทศไทยมาเคียงคูกัน แขวนอยูบนสรอยทองที่หอยจากเพดาน 
Monument (2018) [2] ประกอบดวยกระดาษที่ถูกรัดเปนประติมากรรมที่นิพันธเก็บมา

จากประเทศพมา ภาพทิวทัศนท่ีถูกวาดลงไปอยางบรรจงถายทอดจากความทรงจำจากสถานท่ีท่ีเขาไดไปเย่ียมเยือน 
แทนกระจกใสท่ีต้ังอยูสะทอนของภาพประติมากรรมและก้ันกลางระหวาง แคปซูล 2 ช้ิน ท่ีบรรจุทองบริสุทธ์ิและผงเหล็ก
ของเหรียญกษาปณไทย พมา ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา

Calling from the Other Side (2018) [4] แผนกระดาษท่ีถูกขยายขนาด และติดทองคำเปลว จำลองเศษกระดาษท่ีมี
หมายเลขโทรศัพทของผูหญิงชาวพมาท่ีไดใหความชวยเหลือแกนิพันธในตอนท่ีเขาไดขามไปยังประเทศพมา 

ขณะน้ี ผลงานบางสวนของนิพันธ โอฬารนิเวศน ไดจัดแสดงอยูท่ี นิทรรศการ DIASPORA: EXIT, EXILE, EXODUS 
OF SOUTHEAST ASIA ที่ พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยใหมเอี่ยม จังหวัดเชียงใหม โดยมี Loredana Paracciani เปน
ภัณฑารักษ นิทรรศการดังกลาว จัดแสดงต้ังแต 23 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2561

นิพันธ โอฬารนิเวศน เปนศิลปน และ ทำงานสอนอยูท่ี ภาควิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แสดงผลงานศิลปะมาอยางตอเน่ือง ท้ังในประเทศและตางประเทศ  อาทิเชน  Imaginarium : To the Ends of the 
Earth, Singapore (2017), KEMPOKU ART 2016, Ibaraki, Japan. (2016),  Human AlieNation, The Art 
Centre Silpakorn University, Bangkok. (2016), Zones Sensibles, 49NORED, 6EST FONDs REGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE, Metz, France. (2016),  Hiroshima Trilogy: 70thAnniversary of 
the Atomic Bombing, Part II: Bird’s Eye View of The World (2015), Singapore Biennale: If The World 
Change (2013),  Setouchi Triennale , Japan (2013), The 18th Biennale of Sydney: all our relations(2012),
Kuandu Biennale: Artist in Wonderland (2012), City- Net Asia, Korea (2011), Sea Art Festival, Busan 
Biennale, Korea (2008) และยังเปนตัวแทนศิลปนไทยใน Thai Pavilion, the 52nd Venice Biennale (2007). 
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