ในชุดผลงานใหมน้ี สวางวงษชใ้ี หเห็นถึงความคลุมเครือและมุมมองแงรา ยทีว่ นเวียนอยูก บั อนาคตของประเทศของเขาอยางตอตาน
โดยหันมุมมองเขาสูภายใน และทบทวนแนวคิด “imminent reversal” ของ เฮเกล (Hegal) สวางวงษไมเพียงแตสืบคน
เหตุ ก ารณ ป  จ จุ บ ั น ที ่ ค ู  ข นานกั บ การเนรเทศของครอบครั ว เขาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น หลั ง จากการรั ฐ ประหารพม า ในป ค .ศ.1962
ผานผลงานภาพวาดเทานั้น แตเปนการวางตัวเขาในฐานะพยานที่ไมละสายตาจากการซ้ำรอยของประวัติศาสตร
ผลงานชุดนีม้ พี น้ื ฐานมาจากหลากกระบวนการ ซึง่ กระบวนการคนควาหาความนัย ตลอดชัว่ ชีวติ ของสวางวงษ เขาไดรวบรวม
คนหา และสะสมรูปถาย เรื่องราว และความทรงจำ ซึ่งทำใหเขาโอบรับประวัติศาสตรของครอบครัวและประเทศของเขาไว
อยางสมบรูณ ในนิทรรศการนี้ สวางวงษ นำรูปถายจดหมายเหตุในประเทศพมา จำนวน 8 รูปจากชวงกลางศตวรรษที่ 20
มาบอกเลาลงบนผืนผาใบและสรางองคประกอบแบบสมัยใหมรว มกับแถบสีทค่ี ลายคลึงกับ บารเนต นิวแมน (Barnett Newman)
สวางวงษสำรวจกระบวนการการสรางและการหลอมประวัติศาสตรที่ไมถูกเลาขานและกำลังเลือนหายไปอยางรวดเร็ว
จากภาพถายตนตอที่เขาถือวาเปนขอมูลจากอดีตไปเปนวัตถุรวมสมัยดวยรูปธรรมแบบใหมโดยไมสนใจที่จะวาดภาพขึ้นใหมให
ไรทต่ี ิ จัดฉากเสมือนใหผชู มรับชมภาพยนตรดว ยการกำจัดเวลาและพืน้ ทีอ่ อกจากภาพนิง่ จากจดหมายเหตุ สรางโครงสรางและ
สัญลักษณใหมเพือ่ ประนีประนอมกับสถานการณปจ จุบนั ในขณะทีผ่ ลงานชุดกอนหนามีการแสดงความคิดเห็นทีช่ ดั เจนในเรือ่ ง
การเมืองขามชาติ นิทรรศการ The Broken White Umbrella สวางวงษนำเสนอผลงานจากมุมมองสวนตัวที่มีกลิ่นอาย
นุมนวลมากขึ้น
กระนั้น สวางวงษยังผสมผสานแหลงที่มาและเทคนิคที่หลากหลายและแตกตางเขาดวยกันเพื่อที่จะสรางผลงานเปนจะเปน
มากกวาการเมืองของอัตลักษณสว นบุคคล แรงบันดาลใจทีไ่ ดรบั มาจากจินตนาการทีห่ ลอกหลอนของโซรัน มูซกิ (Zoran Mušič)
และ มิเรียม คาหน (Mariam Cahn) ผลงานชุดนีก้ ลาวถึงจิตใจอันบอบช้ำ การสูญเสีย และการมองโลกในแงรา ยทีก่ ลายเปนนิยาม
ของประเทศพมาในปค.ศ. 2022 แตเราก็มองเห็นกระแสการตอตานอยูใ นนัน้ นักปรัชญาชาวสโลวาเนีย ชิแชกค (Slavoj Žižek)
เคยกลาวถึงการไรถน่ิ ฐานในฐานะของวิธที จ่ี ะนำไปสูก ารไมยดึ ติด และเกิดเปนความอิสระและความสากลทีแ่ ทจริง อยางไรก็ตาม
ความอบอุน ของการคิดถึงบานทีไ่ มมถี น่ิ ฐานแลวของสวางวงษ ผลงานของเขาทีถ่ กู สรางขึน้ ในการลีภ้ ยั เปนเสมือนการสรางตัวตน
และไกลเกลียกับความบอบช้ำจากรัฐบาลทหารที่ปกครองพมา
ในเหตุการณลา สุดของประวัตศิ าสตรพมา ผูค นนับลานกำลังเผชิญหนากับความหวาดกลัวและการเนรเทศ ทีพ่ อ แมของเขาเคย
เผชิญหนามากอน สวางวงษไมไดหมายมัน่ ทีจ่ ะพาเราหวนกลับไปยังเหตุการณทผ่ี า นมานานแลว เพียงแตขอใหเราเฝาดูเหตุการณ
ปจจุบันที่สะทอนถึงอดีต เหมือนกับประวัติศาสตรรัฐฉานที่กำลังละลายหายไป เฉกเชนเดียวกับการถดถอยของผลประโยชน
ของคนรุน ปจจุบนั รูปรางบุคคลบนภาพวาดทีด่ คู ลุมเครือและบอยครัง้ ดูเปนปริศนาไมเพียงแตสอ่ื ถึงการเสือ่ มสลายจากการเวลาของ
ภาพถายที่ถูกใชเปนตนแบบ แตรวมไปถึงการมลายของจารีตประเพณี ชาติ
ณ ปจจุบนั สวางวงษสรางผลงานอยางไมเปดเผยตัวตนในสถานทีล่ ภ้ี ยั อันเงียบสงบในเมืองอัมสเตอรดมั ไมแตกตางจากศิลปนลีภ้ ยั
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตางหลบภัยในประเทศเนเธอรแลนด ในขณะเดียวกันผลงานของเขายังปรากฏความเปนสากล
ที่นิยามถึงความนากลัวของมนุษยชาติ

ชือ่ ของนิทรรศการนีไ้ ดแรงบันดาลใจจจากหนังสือ The White Umbrella ทีเ่ พิง่ ตีพมิ พไดไมนาน ซึง่ เปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับคุณยา
ของสวางวงษ โดยตามธรรมเนียมรัฐฉานแลว รมสีขาวจะใชสำหรับถือเหนือศรีษะของสมาชิกราชวงศเทานั้น ซึ่งสวางวงษนั้น
สืบเชื้อสายเปนทายาท
นิทรรศการนี้เปนการรวมมือกันระหวางแกลเลอรี โนวา คอนเทมโพรารี และ แกลเลอรี TKG+
สวางวงษ ยองหวย (เกิดเมื่อค.ศ.1971 ประเทศพมา) ไดจัดแสดงผลงานในระดับนานาชาติมาแลวหลายที่ นิทรรศการลาสุด
จัดที่ แกลเลอรี Jane Lombard (นิวยอรก, ค.ศ. 2021) รวมไปถึง Dhaka Art Summit (บังคลาเทศ, ค.ศ. 2020), the 9th
Asia Paciﬁc Triennial of Contemporary Art (ออสเตรเลีย, ค.ศ.2018), the 12th Gwangju Biennale Exhibition
(เกาหลี, ค.ศ. 2018), Dhaka Art Summit (บังคลาเทศ, ค.ศ. 2018), Qalandiya International — Jerusalem Show VIII
(กรุงเยรูซาเล็ม, ค.ศ. 2016), Steirischer Herbst (ออสเตรีย, ค.ศ.2016), and Dak'Art 2016/The 12th Biennale of
Contemporary African Art (เซเนกัล, ค.ศ.2016). อีกทั้งยังไดจัดแสดงในพิพิธภัณฑหลายแหง เชน National Museum of
Modern and Contemporary Art – Seoul (เกาหลี, ค.ศ.2020), Museum of Modern Art in Warsaw (โปแลนด,
ค.ศ.2018), Van Abbemuseum (เนเธอรแลนด, ค.ศ.2018), MAIIAM Contemporary Art Museum (ไทย, ค.ศ.2018),
Irish Museum of Modern Art (ไอรแลนด, ค.ศ.2016), และ Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (เนเธอรแลนด,
ค.ศ. 2015). ผลงานของเขาไดถกู คัดเลือกเขาสูค อลเลคชัน่ ของพิพธิ ภัณฑศลิ ปะรวมสมัย ใหมเอีย่ ม และพิพธิ ภัณฑศลิ ปะประเทศ
สิงคโปร ปจจุบันเขาอาศัยและทำงานอยูที่ประเทศเนเธอรแลนด
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FLOOR PLAN
[1] The Guests, 2022, Oil on linen
[2] The Prince of Kengtung, 2022, Oil on linen
[3] The fountain at St.Agnes's Convent School, 2022, Acrylic on linen
[4] The People's Liberation Army of Mainpur, 2021, Oil on linen
[5] Day trip at Southeast Asian Peninsular Games, Rangoon, 1961, 2022, Acrylic on linen
[6] Day trip at Southeast Asian Peninsular Games, Rangoon, 1961 No.2, 2021, Oil on linen
[7] The Battle of Insein, 2021, Oil on linen
[8] The Royal Wedding, 2022, Oil on linen
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