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Nora Taylor เริม่ รวบรวมบทความตีพมิ พ์ซง่ึ เป็ นทีม่ าของหนังสือ
เล่มนี้เมือ่ ห้าปีก่อน แต่สงิ่ ที่ Taylor พยายามจะเขียนถึงรวมถึงวิจารณ์มา
โดยตลอดนัน่ ก็คอื วิธวี จิ ยั ของการศึกษาศิลปะร่วมสมัยในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้1 เธอเสนอว่า ในเมือ่ วิธวี จิ ยั แบบประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะตะวันตก
แบบดังเดิ
้ มนัน้ ใช้ไม่ได้ในอุษาคเนย์ในเมือ่ การเข้าถึงตัวเอกสารแทบจะเป็น
ไปไม่ได้ ในวัฒนธรรมทีก่ ารเขียนหรือการบันทึกนัน้ ไม่ใช่ของคนทัง้ หมด
บางทีผทู้ ศ่ี กึ ษาศิลปะร่วมสมัยก็ตอ้ งนำวิธวี ทิ ยาของศาสตร์ใกล้เคียงอย่าง
มานุษยวิทยา และชาติพนั ธุว์ ทิ ยาเข้ามาใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะการทำ
ภาคสนาม และการสัมภาษณ์ เหมือนกับในบทความทีเ่ ธอเขียนไว้ในวารสาร
Third Text2  อีกประเด็นที่ Taylor พยายามจะตอบคำถาม หรืออีกนัยหนึง่ คือ
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“ถาม” ให้ถกู คำถามก็คอื “ใครพูดเพือ่ ศิลปะในอุษาคเนย์?” ซึง่ เธอนำมาเป็น
ชือ่ บทความนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ในแง่หนึ่งนัน้ Taylor ตัง้ ข้อสังเกตว่า
คำว่า อุษาคเนย์ หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นัน้ ดูจะเป็ นคำกำหนดทาง
ภูมศิ าสตร์ท่อี าจจะไม่ใช่เครื่องมือในการช่วยมองที่ช่วยได้ดที ่สี ุดในทุก
กรณี ในเมือ่ คำดังกล่าวนัน้ ถูกสร้างขึน้ มาในสมัยหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
เพือ่ ทีจ่ ะ “แบ่งแยก” และ “ทำความเข้าใจ” โลกส่วนนี้ซง่ึ กำลังปลดปล่อย
ตนเองจากอาณานิคม (ตัวอย่างเช่น วิธกี ารมองของโลกตะวันตกก่อนหน้า
สงครามโลกครังที
้ ส่ อง จักวรรดิฝรังเศสจะเรี
่
ยกพืน้ ทีแ่ ถบนีข้ องตนว่า “อินโดจีน”
ส่วน สหราชอาณาจักร ก็เรียกส่วนของตนว่า “อินเดียตะวันออก”) ดังนัน้
จึงไม่แปลกถ้าหากการศึกษาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในฐานะศาสตร์ของความเป็ นสมัยใหม่ อาณานิคมนิยม และ การปลดแอก
ตนเองจากอาณานิคมในภายหลัง จึงต่างอ้างอิงตนเองอยูก่ บั การเปรียบเทียบ
ศิลปะของภูมกิ ายาอุษาคเนย์กบั อารยธรรมอินเดียและจีนทีม่ ี “อำนาจ” ของ
การศึกษาในประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะในฐานะ “ตัวบทหลัก” จะปกคลุมเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เสมอมา Taylor ยังเสนอว่าการศึกษาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะของ “ตัวมันเอง” หรือในลักษณะของพืน้ ที่
ศึกษา นัน้ เกิดขึน้ ในสมัยสงครามเย็น เมื่อสหรัฐอเมริกาจำเป็ นต้องเข้าใจ
พืน้ ทีแ่ ถบอุษาคเนย์เพือ่ ต่อต้านการกลืนกินของลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึง่ นันก็
ทำให้เกิดศาสตร์ทเ่ี รียกว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา” ซึง่ เป็นพืน้ ฐาน
การศึกษาของ Taylor เอง เธอยังตัง้ ข้อสังเกตว่า โลกยุคหลังสงครามเย็นที่
การเมืองในภูมภิ าคนัน้ เริม่ มีเสถียรภาพแล้ว การพยายามคิดถึงประวัตศิ าสตร์
ของศิลปะภายในภูมภิ าคเองก็เกิดขึน้ พร้อมๆ กับของมหาอำนาจ (ใหม่) รอบๆ
ภูมภิ าค ตัวอย่างเช่นความพยายามของสิงคโปร์ทจ่ ี ะเป็น “พีใ่ หญ่” ของภูมภิ าค
ในทศวรรษที่ 90 ของศตวรรษทีแ่ ล้ว โดยมีความพยายามจะเป็ นศูนย์กลาง
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ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภูมภิ าค ด้วยการสร้างพิพธิ ภัณฑ์และองคาพยพ
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนด้านนี้อกี มากมาย ในขณะทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ศิลปะเอเชียที่เก็บงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ผดุ เกิดขึน้ ทังที
้ อ่ อสเตรเลีย และญีป่ นุ่ การศึกษาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
ในภูมภิ าคนี้ในปจจุบนั ยังคงความเป็นการเมืองไม่ตา่ งไปจากเมือ่ ก่อนเท่าใด
นัก ข้อสังเกตทีส่ ำคัญกลับเป็นสิง่ เดิมที่ Taylor ตังคำถาม
้
คือใครกันแน่ คือ
ผูพ้ ูดเวลาทีเ่ ราพูดถึงศิลปะร่วมสมัยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะในกรอบลัทธิอาณานิคม? ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะแบบพืน้ ที่
ศึกษา? หรือศาสตร์ “ร่วมสมัย” อืน่ ๆ ทีไ่ ปไกลกว่านัน้ ? และ คำถามทีเ่ ธอ
นำเสนอตามมาคือ เราจะก้าวข้ามผ่านวิธวี ทิ ยาในการคิดถึงภูมกิ ายานี้ได้
อย่างไร? หนังสือรวมบทความฉบับนีค้ งจะไม่ได้เป็นคำตอบของคำถามนัน้ ๆ
แต่เป็ นเพียงโครงสร้างทีท่ ำให้เราได้ยนิ มิตคิ วามหลากหลายของ “เสียง” ที่
พูดกับเรา ซึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ หนังสือเล่มนี้กไ็ ด้รวบรวมเอา “เสียง” ของนัก
วิชาการทางศิลปะร่วมสมัยคนสำคัญๆ ของภูมภิ าคเอาไว้กว่า 13 คน จาก
12 บทความ และอีกหนึ่งสัมภาษณ์ การนำเสนอหนังสือเล่มนี้ในลักษณะ
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทต่างๆ ในภูมกิ ายาของอุษาคเนย์นนั ้ ถูกเขียน
ขึน้ แล้วในคำนำของ Taylor เอง ดังนัน้ ผมจึงหวังว่าจะทำหน้าทีก่ ล่าวถึง
ความไม่ลงรอยกันในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะของประเทศสมาชิกในเชิง
ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ บริบทสังคมและการเมืองของ
ประเทศสมาชิกเสียมากกว่า และดังเช่นทีเ่ ราอาจจะระวังกันอยูแ่ ล้วว่าความ
หลากหลายทางภาษาของชาติอาเซียน รวมไปถึงความชาตินยิ มของประเทศ
ต่างๆ ทีไ่ ม่ยนิ ยอมให้การศึกษา หรือให้ความสำคัญกับการสรรหา “ภาษา
กลาง” ก็ทำให้การแลกเปลีย่ นทางวิชาการระหว่างชุมชนวิชาการในเชิงภูม ิ
ศาสตร์นนั ้ แทบจะไม่มอี ยู่
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เมือ่ เรายอมรับร่วมกันว่า ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ เป็นศาสตร์ของประวัต-ิ
ศาสตร์ การทีจ่ ะไม่พดู ถึงความเป็ นสมัยใหม่ของภูมภิ าคเลยก็คงจะเป็ นไป
ไม่ได้ Taylor และ Ly ได้เลือกเอาบทความของนักประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะสมัย
ใหม่แนวหน้าของภูมภิ าคอย่าง John Clark, Boitran Huynh-Beattie และ
Kenneth M. George มานำหน้าบทความเกีย่ วกับศิลปะร่วมสมัยอืน่ ๆ เพือ่
แสดงให้เห็นข้อสังเกตของ “อาการ” ในพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยพืน้ ถิน่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีลกั ษณะจำเพาะทีซ่ บั ซ้อนเกินกว่าจะนำเอา
กรอบวิธวี ทิ ยาแบบรูปแบบศิลปะเพียงอย่างเดียวมาใส่ แล้วอธิบายความ
เปลีย่ นแปลงเหล่านี้วา่ เกิดขึน้ “ภายใต้” อิทธิพลตะวันตกเพียงอย่างเดียว
บทความทัง้ สามชิน้ แสดงให้เห็นว่าท้องถิน่ นัน้ มีความสามารถทีจ่ ะ “เลือก”
“ต่อรอง” และ “ปรับปรุง” ตามเท่าทีต่ นพึงมี “The Southeast Asia Modern:
Three Artists” ของ John Clark เลือกเอาศิลปินสมัยใหม่ยคุ แรกๆ ของ
ภูมภิ าคมาวิเคราะห์ โดยหนึ่งในนัน้ คือ ขรัวอินโข่ง ของราชอาณาจักรสยาม
Clark ตังข้
้ อสังเกตทีน่ ่าสนใจว่าการติดต่อกับตะวันตกในสยามนัน้ ยังคงจำกัด
อยูใ่ นวงของข้าราชการและส่วนวังเท่านัน้ ทำให้เขาสันนิฐานว่างานของ ขรัว
อินโข่ง นัน้ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากการได้เห็นรูปของชีวติ ชาวตะวันตกที่
อยูใ่ นหนังสือภาพทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นกันไปมาในหมูช่ นชัน้ สูง ทีม่ สี งั ฆะเป็น
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางทางสังคม ทำให้เกิดการผสมผสานแบบลองผิดลองถูกโดย
การพยายามลอกแบบจากหนังสือตะวันตกด้วยเทคนิคท้องถิน่ ขึน้ ผิดกับ
Simon Flores ศิลปินฟิลปิ ปินส์ในยุคเดียวกันทีน่ อกจากได้รบั เทคนิควิชา
ประจำตระกูลช่างจีนโพ้นทะเล ยังได้รบั การศึกษาจากโรงเรียนศิลปะของ
เจ้าอาณานิคมสเปน และย่อมต่างกับ Raden Saleh ศิลปินชาวชวา ที่
นอกจากจะมาจากตระกูลชัน้ สูงเพียงพอที่จะทำให้เขาได้รบั การศึกษา
แบบตะวันตกแล้ว ยังใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่ในยุโรปในเมือ่ ตอนนัน้ ยังไม่มโี รงเรียน
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ศิลปะในปตตาเวีย และถือว่าศิลปะเป็ นของคนตะวันตกกับชนชัน้ สูง อย่าง
น้อยข้อเขียนของ Clark ก็บอกเราว่าการทีต่ ดิ ต่อกับโลกตะวันตกในเชิงศิลปะ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นัน้ ซับซ้อน และเกิดขึน้ ในหลากหลายระดับ
“Vietnamese Modern Art: An Unfinished Journey” ของ Boitran HuynhBeattie นัน้ ใกล้ปจจุบนั ขึน้ มาอีกหนึ่งระดับ ในเมือ่ บทความของเธอพูดถึง
เวียดนามในยุคต้นศตวรรษที่ 20 Huynh-Beattie ตัง้ ข้อสังเกตว่าเวียดนาม
ก็เป็ นอีกประเทศหนึ่งทีค่ วามเป็ นสมัยใหม่ (Modernism) นัน้ ไม่ได้ถูกตัง้
คำถามถึงในมิตเิ ดียว แต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความซับซ้อน ไม่วา่ จะมอง
จากสายตาแบบ ท้องถิน่ นิยม หรือชาตินยิ ม ทีจ่ ะพยายามแยกความเป็นสมัย
ใหม่ออกจากตะวันตก Huynh-Beattie กล่าวว่าในกรณีของเวียดนามคือ
การพยายามทีจ่ ะนำเอาหลักศิลปธรรมของลัทธิขงจือ้ มาแทนทีเ่ นื้อหาแบบ
ตะวันตกโดยยังคงเทคนิคแบบเดิม ซึง่ มีสว่ นคล้ายกับวิธกี ารของชนชัน้ สูง
ไทยทีพ่ ยายามนำเอาปรัชญา และประติมานวิทยาเชิงพุทธมาเป็นเนือ้ หาใน
การพยายามทำรูปแบบศิลปะให้เป็ นตะวันตก ในแง่หนึ่ง Huynh-Beattie
กล่าวถึงบทเขียนของ Truong Chinh นักคิดฝง คอมมิวนิสต์เวียดนามทีช่ อ่ื ว่า
“Marxism and Vietnamese Culture” ว่าเป็ นการทำให้สุนทรียศาสตร์
แบบมาร์กซ์เป็ นเวียดนาม พอๆ กับทีท่ ำให้ศลิ ปะเวียดนามเป็ นมาร์กซิส
ผมคิดว่าวิธคี ดิ แบบเดียวกันสมควรนำมาเปรียบเทียบกับนักวิจารณ์ศลิ ปะยุค
นัน้ ในบ้านเราอย่าง จิตร ภูมศิ กั ดิ ์ เป็ นอย่างยิง่ บทความของเธอทำให้เรา
เห็นว่าแม้แต่ในประเทศเดียว การพยายามจะทำความเข้าใจวิธกี ารปรับตัว
ต่อความเป็ นสมัยใหม่ของศิลปะก็มใิ ช่เรือ่ งง่าย “The Culture Politics of
Modern And Contemporary Islamic Art in Southeast Asia” ของ Kenneth M. George กลับนำเสนอศิลปะสมัยใหม่ของอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ในมุมทีก่ ว้างกว่านัน้ ดูเหมือนในเชิงประวัตศิ าสตร์ศลิ ปิ นสมัยใหม่ของทัง้
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สองประเทศจะประสบปญั หาเชิงอัตลักษณ์ทส่ี ุด ในเมือ่ งานของตนเองนัน้
ถูกนําแสดงร่วมกับประเทศทางเอเชียใต้และตะวันออกกลางในฐานะศิลปะ
อิสลามมากกว่าในภูมภิ าคตัวเอง แล้วก็ตกที่นัง่ ลำบากในการจัดการกับ
อัตลักษณ์ของตัวเองว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถแสดงความเป็น “มาเลย์” หรือ
“อินโดนีเซียน”  ในบริบทของศิลปะทีป่ ฏิเสธรูปเหมือนจริงอย่างศิลปะอิสลาม
บทความทีเ่ ป็ นจุดเปลีย่ นทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ชิน้ หนึ่งในหนังสือเล่มนี้จาก
ความเป็นสมัยใหม่สคู่ วามเป็นหลังสมัยใหม่ของศิลปะในอุษาคเนย์คอื “Turn
in Tropics: Artist-Curator” ขอ Practick D. Flores นักประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ บทความชิน้ นี้ถูกเขียนขึน้ โดยความพยายามทีจ่ ะเชื่อมต่อ
สายพานการผลิตศิลปะในยุคเบียนนาเล่เฟื่ องฟูของภูมภิ าคนี้ผ่านทางตัว
กลางทีเ่ ป็ น “สายพาน” ทางการผลิตอย่างคิวเรเตอร์ โดย Flores ตัง้ ใจที่
จะวิเคราะห์การเกิดขึน้ ของศิลปินทีผ่ นั ตัวเองไปเป็นคิวเรเตอร์โดยเฉพาะ ข้อ
สังเกตทีน่ ่าสนใจอย่างหนึ่งของเขาคือ เราไม่สามารถจะมองศิลปะจากภูม-ิ
ภาคนีใ้ นฐานะของ “บทวิภาคความเป็นสมัยใหม่” ในลักษณะทีเ่ ป็นองค์รวม
ของโลกเพียงอย่างเดียวได้ แต่ตอ้ งมองไปถึงจุดที่ “ความสามารถในการ
วิภาคของความเป็นสมัยใหม่” สามารถเอาชนะข้อจำกัดของบทวิภาคนัน้ ใน
แง่นนั้ Flores เริม่ บทความของเขาด้วยการกลับไปสำรวจคิวเรเตอร์ทม่ ี บี ทบาท
จากยุคทศวรรษที่ 70 และ 80 โดยเลือกเอา Raymundo Albano ชาว
ฟิลปิ ปินส์ Redza Piyadasa ชาวมาเลเซีย Jim Supangkat ชาวอินโดนีเซีย และคิวเรเตอร์คนไทยอย่าง อภินนั ท์ โปษยานนท์ มาวิเคราะห์ ข้อ
สังเกตทีส่ ำคัญของ Flores คือ เขาเสนอว่าการเกิดขึน้ ของคิวเรเตอร์ศลิ ปะ
ร่วมสมัยในภูมภิ าคนัน้ เกิดขึน้ ภายใต้บริบททางการเมืองและอุดมการณ์
ทางการเมืองทีแ่ ต่ละประเทศนัน้ มีรว่ มกัน หนึง่ คือ “ชาตินยิ มในฐานะรูปร่าง”
และ สองคือ “ประชาธิปไตยของคิวเรเตอร์” ในความหมายของประการแรก
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นัน้ Flores กล่าวว่า ศิลปะในยุคนี้สว่ นใหญ่ถกู ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการสร้าง
ชาติ หลังจากการจากไปของเจ้าอาณานิคม และการล่มสลายของมหาอำนาจ
ในโลกเก่า และการต่อสูก้ บั การก้าวเข้ามาของมหาอำนาจจากโลกใหม่อย่าง
ในยุคสงครามเย็น จากบริบทนี้ ศิลปะกลายเป็ นเครือ่ งมือสำคัญชิน้ หนึ่งใน
การสร้างอัตลักษณ์ของชาติ และคิวเรเตอร์คอื ผูส้ านทอภาพของอัตลักษณ์
นั น้ ขึ้นเป็ นรูปร่าง ส่วนประการที่สองนั น้ เป็ นประเด็นเกี่ยวเนื่ องมากับ
ประการแรก ในเมือ่ “ชาติ” ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคล้วนต่างถูกปกครอง
ภายในระบอบที่ “ไม่เป็นประชาธิปไตย” เลยเสียทีเดียว อีกบทบาทหนึง่ ของ
คิวเรเตอร์ในการสร้างชาติคอื คำถามทีว่ า่ จะสร้างชาติให้เป็ นอย่างไร และ
คิวเรเตอร์เกือบทัง้ หมดจากช่วงเวลาดังกล่าวก็ลว้ นคิดว่า “ประชาธิปไตย”
จะเป็ นคำตอบ Flores สรุปสัน้ ๆ ได้วา่ การเกิดขึน้ ของคิวเรเตอร์ในภูมภิ าค
อุษาคเนย์นัน้ เกิดจากความต้องการในการสร้าง “ประชาธิปไตยแบบหลัง
อาณานิคม” ของรัฐชาติในภูมภิ าคโดยการสร้างชาตินยิ มเชิงสายตาขึน้ จาก
กระบวนการคิวเร็ต  ซึง่ ในปจจุบนั เราได้เห็นว่าอุดมการณ์ทงสองอาจจะไม่
ั้
ได้
ไปด้วยกันเสียทีเดียว และต้องการการวิเคราะห์ทเ่ี ข้มข้นขึน้ ไปอีก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กรณีของประเทศไทย ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีจ่ ากบทความฉบับนี้ Flores
จะเห็นว่าการทำงานของอภินนั ท์ ว่าความพยายามทีจ่ ะคิดใหม่เกีย่ วกับสภาวะ
ของความเป็นไทยในยุคปจจุบนั ผ่านกรอบของพุทธศาสนา และสิง่ ทีร่ ายล้อม
อาจจะเป็นสภาวะถดถอยของความเป็นสมัยใหม่ เมือ่ มันแค่เป็นการโหยหา
อดีตอัน “แปลกถิน่ ” และ “ผิดเวลา” ทีค่ วามเป็ นสมัยใหม่เคยปฏิเสธ
อีกบทความหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
โดยเฉพาะคือ “Thai Artists, Resisting the Age of Spectacle” ของ Sandra Cate นักประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกนั Cate
นัน้ ยืมเอาวิธวี ทิ ยาของศาสตร์ขา้ งเคียงอย่างมานุ ษยวิทยามาใช้ในการ
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เขียนประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะร่วมสมัยของไทยในยุคปจจุบนั ตลอดปี 2007 เป็น
ต้นมา Cate ได้มโี อกาสเข้ามามีสว่ นร่วม ศึกษา และสังเกตวงการศิลปะ
รวมไปถึงสัมภาษณ์ศลิ ปินร่วมสมัย โดยความสนใจของเธอคือศิลปะแบบผู้
ชมมีสว่ นร่วมทีเ่ พือ่ งฟูในทศวรรษทีผ่ า่ นมา ในแง่หนึง่ นัน้ Cate ตังข้
้ อสังเกต
ว่าการเจริญเติบโตของการทำงานศิลปะในรูปแบบดังกล่าวนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้
จากการกลับมาของ ฤกดิฤทธิ
์ ์ ตีระวนิช ศิลปินชาวไทยในกลุม่ ศิลปะทีถ่ กู จัดว่า
ศิลปะเชิงสัมพันธ์ (Relational Aesthetics) จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว
แต่กเ็ กิดขึน้ มากจากการเติบโตของประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วย ส่วน
หนึง่ จากอิทธิพลของศิลปินอย่าง มนเฑียร บุญมา จากปลายศตวรรษทีแ่ ล้ว
ในการทำศิลปะจัดวางทีเ่ น้นการสร้างพืน้ ทีใ่ นการพบพานและมีส่วนร่วม
ร่วมไปถึงการเกิดขึน้ ของ “เชียงใหม่จดั วางสังคม” นิทรรศการศิลปะนอก
หอศิลปทเ่ ี คยจัดขึน้ เป็นประจำทุกปี ณ เชียงใหม่ จากปี 1992-1996 ในบทความ
ฉบับนี้ Cate ยกตัวอย่างศิลปินหลายคนทีเ่ ธอกล่าวว่ามีสว่ นช่วยในการทำ
ให้ศลิ ปะมีสว่ นร่วมในการเข้าถึง “ผูช้ ม” ดึงให้ผชู้ มมีสว่ นร่วมในการจัดการ
กับ “อัตลักษณ์ความเป็ นไทย” หรือ “ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย” ในงานของ
ศิลปิน เช่น นาวิน ลาวัลย์ชยั กุล และ สุธี คุณาวิชยานนท์ Cate เห็นว่า
ศิลปะการมีสว่ นร่วมของศิลปินไทยนัน้ เข้าถึงสังคมโดยร่วมและมีความเป็นจริง
มากกว่างานในรูปแบบเดียวกันจากฝง ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ “ศิลปะ”
และ “ชีวติ ทุกวัน” นัน้ ยังไม่ถกู แบ่งแยกชัดเจนดังเช่นในตะวันตก เหมือน
กับที่ “ผูช้ ม” ยังไม่ตกอยูใ่ นสภาวะของการเป็ นผูย้ นื ดูอย่างแท้จริง ทำให้
การมีสว่ นร่วมดูจะทำได้งา่ ยมากกว่า อย่างไรก็ตาม Cate ก็ยงั ตระหนักถึง
ข้อวิจารณ์ของ Clair Bishop ถึง Relational Aesthetics ว่าเป็ น “จำอด” ของ
โลกศิลปะทีไ่ ม่ได้สร้างการเปลีย่ นแปลงเชิงการเมืองให้เกิดขึน้ อย่างแท้จริง
ซึง่ เป็นข้อวิจารณ์ทม่ี งี านของ ฤกดิฤทธิ
์ ์ เป็นกุญแจหลัก แต่ในบทความของ
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Cate ในหนังสือเล่มนี้ เธอกำลังพูดถึงศิลปะการมีส่วนร่วมที่เปิ ดกว้างใน
บรรยากาศการเมืองก่อนรัฐประหารเมือ่ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในวัน
ทีเ่ สรีภาพในการแสดงออกของภาคประชาชนพังทลายและประชาธิปไตย
ถดถอย ทำให้เกิดการนองเลือดกลางถนน อย่างเช่นเมื่อพฤษภาเลือด
พ.ศ. 2553 ดูเหมือนว่าการมีสว่ นร่วมแบบเดิมๆ อย่างทีอ่ ยูใ่ นบทความของ
Cate จะมาถึงจุดสิน้ สุดเสียแล้ว
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจจะหยิบยกออกมากล่าวถึงเกีย่ วกับหนังสือเล่ม
นี้อกี อย่างหนึ่งก็คอื ตัวชาติพนั ธุว์ รรณาเชิงประวัตศิ าสตร์ของชุมชนจินตกรรมในอุษาคเนย์ทก่ี ำลังอยูเ่ ปลีย่ นแปลงไป ด้วยการกลับมาของอดีต “ผูล้ ภ้ ี ยั ”
ทางการเมืองและจากสงครามหลากหลายรูปแบบจากครึ่งศตวรรษของ
ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศอย่างเวียดนาม และกัมพูชา
พร้อมกับ “ความทรงจำ” และ “จินตกรรม” ของบ้านเกิดทีแ่ ตกต่างออกไป
ในบทความ “Of Trans(national) Subjects and Translation: The Art and
Body Language of Sopheap Pich” นัน้ Boreth Ly นักประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
ชาวกัมพูชาที่เคยศึกษาอยู่ท่ฝี รังเศสและสหรั
่
ฐอเมริกาได้เขียนเกี่ยวกับ
พัฒนาการผลงานของ Sopheap Pich ศิลปินชาวกัมพูชา ทีล่ ภ้ี ยั ออกมาจาก
ประเทศขณะทีก่ มั พูชาตกอยูใ่ นการปกครองของเขมรแดง Pich ผ่านทาง
เมืองพระตะบองมายังประเทศไทย สุดท้ายได้ลภ้ี ยั ไปทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ School of the Art Institute of
Chicago ก่อนทีจ่ ะกลับมาเป็ นศิลปิ นประจำอยู่ทก่ี รุงพนมเปญหลังจากที่
กัมพูชากลายเป็ นประเทศประชาธิปไตย ประวัตขิ อง Pich และชิ้นงาน
ประติมากรรมของเขานัน้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ศลิ ปะของเขาในการเป็ น
สือ่ ในการเชือ่ มต่อความทรงจำของตัวเขาเองกับอัตลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปอย่าง
รวดเร็วของประเทศ Ly ตังข้
้ อสังเกตว่างานและการมีสว่ นร่วมในวงการศิลปะ
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ของ Pich ทีเ่ หมือนกับเป็ นทัง้ คนในและคนนอกของประเทศ ในฐานะของ
ศิลปิ นกัมพูชาที่ได้รบั การศึกษาจากต่างประเทศมีส่วนอย่างมากในการ
ช่วยให้กมั พูชา “คิดใหม่” ว่าอะไรคือ “ศิลปะ” (คำเดียวกับในภาษาไทย)
ส่วนบทความอีกชิน้ หนึง่ ของ Viet Le คิวเรเตอร์ชาวเวียดนาม ทีช่ อ่ ื ว่า “Many
Returns: Contemporary Vietnamese Diasporic Artists-Organizers in
Ho Chi Minh City” ก็ได้ให้ขอ้ สังเกตคล้ายๆ กัน แต่ Le กลับแสดงให้เห็น
โครงสร้างของวงการศิลปะในกรุงโฮจิมนิ ท์ในมุมทีก่ ว้างขึน้ โดยถือเอาชุมชน
ศิลปะของ Viet Kieu หรือชาวเวียดนามพลัดถิน่ เป็นประเด็นในการศึกษา
บทความของ Le แสดงให้เห็นว่าศิลปิน และผูท้ ำงานในวงการศิลปะทีเ่ ป็ น
เวียดนามพลัดถิน่ ซึง่ ได้รบั การศึกษาจากต่างประเทศทัง้ ในประเทศอดีต
เจ้าอาณานิคมฝรังเศส
่
และจักรวรรดิอเมริกานัน้ ต่างก็ได้รบั การศึกษาทาง
ศิลปะที่ “ร่วมสมัย” กว่า และมีพน้ ื ฐานในการใช้ภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษ
ได้ดกี ว่าเวียดนามท้องถิน่ กลับเป็นว่าพวกเขาคือกลุม่ คนทีม่ ี “ทุนรอนทาง
วัฒนธรรม” ทีม่ ากกว่า ในทศวรรษทีโ่ ลกศิลปะและตลาดศิลปะนัน้ ต้องการ
เสพศิลปะจากประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
กลุม่ คนชุดดังกล่าวจึงเป็นผูก้ มุ กุญแจ
ไขประตูสปู่ ระเทศคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามไปโดยปริยาย บทความทังสอง
้
ชิ้นนัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของศิลปะร่วมสมัยใน
อุษาคเนย์บทโลกโลกาภิวฒั น์วา่ การเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคของภูมภิ าค
นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ จากตัวแปรภายในเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
ถ้าหากจะกล่าวโดยสรุปเกีย่ วกับหนังสือเล่มนีแ้ ล้ว ผมคิดว่า Modern
and Contemporary Southeast Asiam Art: An Anthology ไม่ใช่หนังสือ
รวมบทความในลักษณะทีจ่ ะกล่าวโดยสรุปว่าศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วม
สมัยของอุษาคเนย์คอื อะไร หนังสือเล่มนีก้ ลับบอกว่าศิลปะสมัยใหม่และศิลปะ
ร่วมสมัยของอุษาคเนย์หลากหลายแค่ไหน และเป็นอะไรได้บา้ ง โดยอธิบาย

Book Review: Modern and Contemporary Southeast Asian Art: An Anthology

297

ผ่านในแง่มมุ ทังเชิ
้ งภูมศิ าสตร์ ชาติพนั ธุว์ รรณา ประวัตศิ าสตร์ ความทรงจำ
วัฒนธรรมทางสายตา และการเมืองร่วมสมัย มีอกี หลายบทความทีผ่ มไม่
สามารถจะกล่าวถึงได้โดยละเอียดในบทวิจารณ์ฉบับนี้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ผม
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถเปิดเผยแง่มมุ ทีท่ ำให้เราสามารถคิดเกีย่ วกับ
ศิลปะร่วมสมัยจากแง่มมุ ทีห่ ลากหลายขึน้ พอๆ กับทีเ่ ราสามารถใช้ศลิ ปะ
ในฐานะของตัวอย่างภาพสะท้อนทีท่ ำให้เราเข้าใจความซับซ้อนของสังคม
ร่วมสมัยในอุษาคเนย์ได้มากยิง่ ขึน้ เพราะแท้จริงแล้ว “ความไม่ลงรอยกัน”
นัน้ อาจจะไม่ใช่ “ปญหา” เสมอไป

