
  ในชุดผลงานใหมน้ี สวางวงษช้ีใหเห็นถึงความคลุมเครือและมุมมองแงรายท่ีวนเวียนอยูกับอนาคตของประเทศของเขาอยางตอตาน 
โดยหันมุมมองเขาสูภายใน และทบทวนแนวคิด “imminent reversal” ของ เฮเกล (Hegal) สวางวงษไมเพียงแตสืบคน
เหตุการณปจจุบันที ่ค ู ขนานกับการเนรเทศของครอบครัวเขาที ่เกิดขึ ้นหลังจากการรัฐประหารพมาในปค.ศ.1962 
ผานผลงานภาพวาดเทานั้น แตเปนการวางตัวเขาในฐานะพยานที่ไมละสายตาจากการซ้ำรอยของประวัติศาสตร

  ผลงานชุดน้ีมีพ้ืนฐานมาจากหลากกระบวนการ ซ่ึงกระบวนการคนควาหาความนัย ตลอดช่ัวชีวิตของสวางวงษ เขาไดรวบรวม 
คนหา และสะสมรูปถาย เรื่องราว และความทรงจำ ซึ่งทำใหเขาโอบรับประวัติศาสตรของครอบครัวและประเทศของเขาไว
อยางสมบรูณ ในนิทรรศการนี้ สวางวงษ นำรูปถายจดหมายเหตุในประเทศพมา จำนวน 8 รูปจากชวงกลางศตวรรษที่ 20  
มาบอกเลาลงบนผืนผาใบและสรางองคประกอบแบบสมัยใหมรวมกับแถบสีท่ีคลายคลึงกับ บารเนต นิวแมน (Barnett Newman) 
สวางวงษสำรวจกระบวนการการสรางและการหลอมประวัติศาสตรที่ไมถูกเลาขานและกำลังเลือนหายไปอยางรวดเร็ว 
จากภาพถายตนตอที่เขาถือวาเปนขอมูลจากอดีตไปเปนวัตถุรวมสมัยดวยรูปธรรมแบบใหมโดยไมสนใจที่จะวาดภาพขึ้นใหมให
ไรท่ีติ จัดฉากเสมือนใหผูชมรับชมภาพยนตรดวยการกำจัดเวลาและพ้ืนท่ีออกจากภาพน่ิงจากจดหมายเหตุ สรางโครงสรางและ
สัญลักษณใหมเพ่ือประนีประนอมกับสถานการณปจจุบัน ในขณะท่ีผลงานชุดกอนหนามีการแสดงความคิดเห็นท่ีชัดเจนในเร่ือง
การเมืองขามชาติ  นิทรรศการ The Broken White Umbrella สวางวงษนำเสนอผลงานจากมุมมองสวนตัวที่มีกลิ่นอาย
นุมนวลมากขึ้น

  กระนั้น สวางวงษยังผสมผสานแหลงที่มาและเทคนิคที่หลากหลายและแตกตางเขาดวยกันเพื่อที่จะสรางผลงานเปนจะเปน
มากกวาการเมืองของอัตลักษณสวนบุคคล แรงบันดาลใจท่ีไดรับมาจากจินตนาการท่ีหลอกหลอนของโซรัน มูซิก (Zoran Mušič)
และ มิเรียม คาหน (Mariam Cahn) ผลงานชุดน้ีกลาวถึงจิตใจอันบอบช้ำ การสูญเสีย และการมองโลกในแงรายท่ีกลายเปนนิยาม
ของประเทศพมาในปค.ศ. 2022  แตเราก็มองเห็นกระแสการตอตานอยูในน้ัน นักปรัชญาชาวสโลวาเนีย ชิแชกค (Slavoj Žižek) 
เคยกลาวถึงการไรถ่ินฐานในฐานะของวิธีท่ีจะนำไปสูการไมยึดติด และเกิดเปนความอิสระและความสากลท่ีแทจริง อยางไรก็ตาม
ความอบอุนของการคิดถึงบานท่ีไมมีถ่ินฐานแลวของสวางวงษ ผลงานของเขาท่ีถูกสรางข้ึนในการล้ีภัยเปนเสมือนการสรางตัวตน 
และไกลเกลียกับความบอบช้ำจากรัฐบาลทหารที่ปกครองพมา

  ในเหตุการณลาสุดของประวัติศาสตรพมา ผูคนนับลานกำลังเผชิญหนากับความหวาดกลัวและการเนรเทศ ท่ีพอแมของเขาเคย
เผชิญหนามากอน สวางวงษไมไดหมายม่ันท่ีจะพาเราหวนกลับไปยังเหตุการณท่ีผานมานานแลว เพียงแตขอใหเราเฝาดูเหตุการณ
ปจจุบันที่สะทอนถึงอดีต เหมือนกับประวัติศาสตรรัฐฉานที่กำลังละลายหายไป เฉกเชนเดียวกับการถดถอยของผลประโยชน
ของคนรุนปจจุบัน รูปรางบุคคลบนภาพวาดท่ีดูคลุมเครือและบอยคร้ังดูเปนปริศนาไมเพียงแตส่ือถึงการเส่ือมสลายจากการเวลาของ
ภาพถายที่ถูกใชเปนตนแบบ แตรวมไปถึงการมลายของจารีตประเพณี ชาติ

 ณ ปจจุบัน สวางวงษสรางผลงานอยางไมเปดเผยตัวตนในสถานท่ีล้ีภัยอันเงียบสงบในเมืองอัมสเตอรดัม ไมแตกตางจากศิลปนล้ีภัย
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตางหลบภัยในประเทศเนเธอรแลนด ในขณะเดียวกันผลงานของเขายังปรากฏความเปนสากล
ที่นิยามถึงความนากลัวของมนุษยชาติ

  ช่ือของนิทรรศการน้ีไดแรงบันดาลใจจจากหนังสือ The White Umbrella ท่ีเพ่ิงตีพิมพไดไมนาน ซ่ึงเปนเร่ืองราวเก่ียวกับคุณยา
ของสวางวงษ โดยตามธรรมเนียมรัฐฉานแลว รมสีขาวจะใชสำหรับถือเหนือศรีษะของสมาชิกราชวงศเทานั้น ซึ่งสวางวงษนั้น
สืบเชื้อสายเปนทายาท

  นิทรรศการนี้เปนการรวมมือกันระหวางแกลเลอรี โนวา คอนเทมโพรารี และ แกลเลอรี TKG+
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(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). ผลงานของเขาไดถูกคัดเลือกเขาสูคอลเลคช่ันของพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย ใหมเอ่ียม และพิพิธภัณฑศิลปะประเทศ
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[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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(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). ผลงานของเขาไดถูกคัดเลือกเขาสูคอลเลคช่ันของพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย ใหมเอ่ียม และพิพิธภัณฑศิลปะประเทศ
สิงคโปร ปจจุบันเขาอาศัยและทำงานอยูที่ประเทศเนเธอรแลนด 
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