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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."
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นิทรรศการ Trùngmù – endless, sightless
นิทรรศการTrùngmù– endless, sightlessโดย เฟิ ง ลินห์ เหวียนเชื ้อเชิญให้ ผ้ ชู มก้ าวเข้ าสูก่ ารเดินทางโดยใช้ แสงเป็ นทัง้
สือ่ กลางและสัญลักษณ์ในการเปิ ดดวงตาพิจารณามองดูความทรงจําTrùngmùเป็ นภาษาเวียดนามแปลว่าปราศจากจุด
จบและไร้ ซงึ่ การมองเห็น(endless and sightless) ศิลปิ นถ่ายทอดแนวคิดผ่านภูมิสงั คมการเมืองที่ซบั ซ้ อนของประเทศ
เวียดนามโดยให้ ความสําคัญกับเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ที่ทําให้ เกิดการแบ่งแยกประเทศเวียดนามและยังคงส่งผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของฝั่ งเหนือและใต้ แง่มมุ ประวัติศาสตร์ ที่เลือนรางเหมือนถูกหลงลืมไปเหล่านี ้ต่างรอเวลาที่จะ
ถูกหยิบยกนํามาพูดถึง ศิลปิ นนําเสนอเรื่ องราวผ่านศิลปะการจัดวางและวิดีโอที่นํามาเรี ยงในระดับเส้ นสายตาผ่านทังแสง
้
สว่างแห่งความเป็ นจริ งและเงามืดของการเล่าเรื่ องในแบบต่างๆ ที่เผยให้ เห็นถึงสภาพความทรงจําในรูปแบบของวิญญาณ
และเงา
การเคลือ่ นไหวของวัตถุถกู นํามาใช้ เป็ นแนวทางถ่ายทอดเรื่ องราวความทรงจําถูกฝั งลงไปในงานศิลปะผ่านวัตถุ
หลากหลายประเภทที่ได้ รับการตีความใหม่ ผนังไม้ โบสถ์คาทอลิกจากตอนเหนือของเวียดนามถูกนํามาใช้ เป็ นแผงไฟ กูบ
ช้ างถูกแยกชิ ้นส่วนให้ กลายเป็ นรูปทรงเชิงนามธรรม ไปจนถึงสีดําของซากถ่านไม้ ที่ถกู เผาจนมอดไหม้ ในเวลากลางคืน
เส้ นเขตแดนภูมิศาสตร์ อนั ไร้ เสียงลากพาดผ่านภาพเด็กหนุม่ จากที่ราบสูงในภาคกลางของเวียดนามดินแดนที่เต็มไปด้ วย
แร่ธาตุและศูนย์กลางชีวิตชนกลุม่ น้ อยหลากหลายเชื ้อชาติ แสงไฟสังเคราะห์จากเครื่ องอบเล็บของร้ านทําเล็บในตัวเมือง สู่
ใจกลางเมืองที่แปรเปลีย่ นภูมิประเทศของเวียดนาม สิง่ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงความรู้สกึ ที่ศิลปิ นมีตอ่ เขตแดนอันแตกต่าง
หลากหลายของเวียดนามในฐานะดินแดนที่ผา่ นการทดสอบ ตกเป็ นอาณานิคม ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ และถูกหา
ผลประโยชน์ นอกจากนี ้ศิลปิ นยังเชื่อมโยงความเชื่อจากตํานานพื ้นบ้ านเวียดนามที่วา่ เมื่อตายไปแล้ ว วิญญาณจะไม่
หายไปไหน หากแต่จะสิงสถิตวนเวียนอยูเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของบ้ าน
ซ้ อนทับกับความกดดันที่มกั ถูกมองข้ ามและประวัติศาสตร์ เบื ้องหลังการเปลีย่ นแปลงประเทศเวียดนามผลงานศิลปะใน
นิทรรศการนี ้ได้ เดินทางข้ ามผ่านบรรยากาศและดินแดนที่แตกต่างผลงานทุกชิ ้นได้ รับการจัดวางราวกับกลุม่ ดาวที่
เคลือ่ นย้ ายเดินทางจากเรื่ องราวเชิงนามธรรมไปสูภ่ าพและเนื ้อหาที่จบั ต้ องได้ ราวกับว่าถูกปลุกให้ ตื่นขึ ้นในที่สดุ เฉกเช่น
แสงสว่างที่สอ่ งแสงพาดผ่านสิง่ ของและเรื่ องราวเพื่อเปิ ดเผยเนื ้อหาที่ซอ่ นอยูภ่ ายในให้ ได้ "เห็นประจักษ์"
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