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Trùngmù – endless, sightless  

 

The exhibition Trùngmù - endless, sightless by Nguyen Phuong Linh invites audiences to journey through the 

medium and metaphor of light as a process of opening your eyes to memories. Trùngmù loosely translates as 

endless and sightless. This idea used by the artist is informed by the complex geopolitical terrain of Vietnam, 

paying attention to the undercurrents of history that have historically divided the nation and continues to affect 

the various cultures contained within bordered lines. These histories  have resulted in some blind spots in 

local knowledge. The artist engages with these legacies through a series of installation and videos which 

draw attention to your eye line focus through both the brightening of reality and the dimming of various 

narratives revealing how memory can be a ghostly and shadowy presence.  

 

Influenced by the movement of objects, memory is ingrained into these artworks through repurposing 

materials. The wooden panels of a Catholic Church from North Vietnam becoming light fixtures. An elephant 

howdah is deconstructed as abstract shapes. Black forms the residue of rubber, a material abundantly 

collected in the dead of the night when the rubber readily weeps.  

 

The unspoken legacy of geographic lines linger through the image of a young boy from the central highlands 

of Vietnam an area rich in minerals and central to the lives of ethnic minorities. The synthetic urban light of the 

city from nail parlour salons which uses artificial bulbs to dry pigment points to the urban areas which are 

altering the geography of the country. These are all references which demonstrate the artists concern with the 

diverse terrain of Vietnam as a land contested, colonised, exploited and capitalised. Interested in Vietnamese 

mythology, the artist also used the folklore premised on the idea that after death, ghosts never really leave 

and remains an integral part of the architectural fabric of a house.  

 

Intertwined with the often invisible weight and history of these changes, these artworks travel between these 

different atmospheres and terrains. The constellation of artworks begins abstractly and progressively 

becomes more concrete in imagery, analogous to a waking up to the world as the light pours in giving sense 

to the often used statement, "I see." 

  

http://www.facebook.com/baccpage


Arts Network Exhibitions : 
The exhibition Trùngmù - endless, sightless by Nguyen Phuong Linh  
02 February - 28 February 2018, Studio 4th floor 
PRESS RELEASE 
 

 

สอบถามเพิ่มเตมิฝ่ายส่ือสารและประชาสมัพนัธ์หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 02 214 6630-8 ตอ่ 501-503 

 

939 ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02 214 6630-8 โทรสาร  02 214 6639  

 เว็บไซต์  http://www.bacc.or.th  เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/baccpage 

939                                                                                               Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330  Tel. +662 214 6630-8  Fax. +662 214 6639 

 Website  http://www.bacc.or.th  Facebook  http://www.facebook.com/baccpage 

 

 

 

นิทรรศการ Trùngmù – endless, sightless  

 

นิทรรศการTrùngmù– endless, sightlessโดย เฟิง ลนิห์ เหวียนเชือ้เชิญให้ผู้ชมก้าวเข้าสูก่ารเดินทางโดยใช้แสงเป็นทัง้

สือ่กลางและสญัลกัษณ์ในการเปิดดวงตาพิจารณามองดคูวามทรงจําTrùngmùเป็นภาษาเวียดนามแปลวา่ปราศจากจดุ

จบและไร้ซึง่การมองเห็น(endless and sightless) ศิลปินถ่ายทอดแนวคิดผา่นภมูิสงัคมการเมืองท่ีซบัซ้อนของประเทศ

เวียดนามโดยให้ความสาํคญักบัเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ท่ีทําให้เกิดการแบง่แยกประเทศเวียดนามและยงัคงสง่ผลกระทบ

ตอ่วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัของฝ่ังเหนือและใต้ แง่มมุประวตัิศาสตร์ท่ีเลอืนรางเหมือนถกูหลงลมืไปเหลา่นีต้า่งรอเวลาท่ีจะ

ถกูหยิบยกนํามาพดูถึง ศิลปินนําเสนอเร่ืองราวผา่นศิลปะการจดัวางและวิดีโอท่ีนํามาเรียงในระดบัเส้นสายตาผา่นทัง้แสง

สวา่งแหง่ความเป็นจริงและเงามืดของการเลา่เร่ืองในแบบตา่งๆ ท่ีเผยให้เห็นถึงสภาพความทรงจําในรูปแบบของวิญญาณ

และเงา 

 

การเคลือ่นไหวของวตัถถุกูนํามาใช้เป็นแนวทางถ่ายทอดเร่ืองราวความทรงจําถกูฝังลงไปในงานศิลปะผา่นวตัถุ

หลากหลายประเภทท่ีได้รับการตีความใหม ่ผนงัไม้โบสถ์คาทอลกิจากตอนเหนือของเวียดนามถกูนํามาใช้เป็นแผงไฟ กบู

ช้างถกูแยกชิน้สว่นให้กลายเป็นรูปทรงเชิงนามธรรม ไปจนถึงสดีําของซากถ่านไม้ท่ีถกูเผาจนมอดไหม้ในเวลากลางคืน 

 

เส้นเขตแดนภมูิศาสตร์อนัไร้เสยีงลากพาดผา่นภาพเด็กหนุม่จากท่ีราบสงูในภาคกลางของเวียดนามดินแดนท่ีเต็มไปด้วย

แร่ธาตแุละศนูย์กลางชีวิตชนกลุม่น้อยหลากหลายเชือ้ชาติ แสงไฟสงัเคราะห์จากเคร่ืองอบเลบ็ของร้านทําเลบ็ในตวัเมือง สู่

ใจกลางเมืองท่ีแปรเปลีย่นภมูิประเทศของเวียดนาม สิง่เหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงความรู้สกึท่ีศิลปินมีตอ่เขตแดนอนัแตกตา่ง

หลากหลายของเวียดนามในฐานะดินแดนท่ีผา่นการทดสอบ ตกเป็นอาณานิคม ถกูเอารัดเอาเปรียบ และถกูหา

ผลประโยชน์ นอกจากนีศ้ิลปินยงัเช่ือมโยงความเช่ือจากตํานานพืน้บ้านเวียดนามท่ีวา่เมื่อตายไปแล้ว วิญญาณจะไม่

หายไปไหน หากแตจ่ะสงิสถิตวนเวียนอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของบ้าน 

 

ซ้อนทบักบัความกดดนัท่ีมกัถกูมองข้ามและประวตัิศาสตร์เบือ้งหลงัการเปลีย่นแปลงประเทศเวียดนามผลงานศิลปะใน

นิทรรศการนีไ้ด้เดินทางข้ามผา่นบรรยากาศและดินแดนท่ีแตกตา่งผลงานทกุชิน้ได้รับการจดัวางราวกบักลุม่ดาวท่ี

เคลือ่นย้ายเดินทางจากเร่ืองราวเชิงนามธรรมไปสูภ่าพและเนือ้หาท่ีจบัต้องได้ราวกบัวา่ถกูปลกุให้ตื่นขึน้ในท่ีสดุ เฉกเช่น

แสงสวา่งท่ีสอ่งแสงพาดผา่นสิง่ของและเร่ืองราวเพ่ือเปิดเผยเนือ้หาท่ีซอ่นอยูภ่ายในให้ได้ "เห็นประจกัษ์" 
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