
	

	

ศลิปินในฐานะปญัญาชนสาธารณะ 
บทสมัภาษณ์กบัเหวนิ เยา (wen yau) สาํหรบั Bangkok Biennial pavilion coming 
soon •  เร็ว ๆ น้ี  
 
23 พฤษภาคม 2018, Tamar Park, ฮอ่งกง 
 
ลารา่ แวน เมเทอเรน (Lara van Meeteren) & บาร์ท วซิซงิค ์(Bart Wissink) 
 
Q: คณุจดัวางสถานะของตวัเองไวอ้ยา่งไรในวงการศลิปะของฮอ่งกง 
ถา้เรือ่งการวางสถานะตวัเองแลว้ ฉนัมกัเรียกตวัเองวา่ศลิปิน/นกัวจิยัคะ่ ฉนัเห็นวา่หลายคนใน
ฮ่องกงหรือชุมชนศิลปะท้องถิ่นเรียกฉนัว่านกัวิจยั ไม่ก็ถือว่าฉนัเป็นศิลปินแสดงสด ไม่ใช่แค่
ศลิปินเฉย ๆ เพราะฉนัคดิวา่มนัมี...คอืฉนัไมไ่ดจ้บจากโรงเรียนศลิปะมา แตว่า่เรียนรูศ้ลิปะดว้ย
ตนเองคะ่ แตฉ่นัก็ทาํงานเป็นนกัวจิยัที ่Asia Art Archive ดว้ยซึง่คนสว่นใหญรู่จ้กัฉนัจากทีน่ ั่น 
นั่นเป็นเหตุผลว่าทาํไมคนถงึคดิว่าฉนัเป็นนกัวจิยั แตอ่ีกนยัหน่ึงฉนัพบว่ามนัแปลกมากทีม่ีคน
แปะป้ายใหฉ้นัวา่เป็นศลิปินแสดงสด แมว้า่ฉนัจะไมเ่คยจาํกดัตวัเองไวแ้คท่ีศ่ลิปะการแสดงสด
อยา่งเดียว ฉนัทาํศลิปะแนวคดิ ฉนัทาํงานดา้นสงัคมและงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมืองหรือแมแ้ต่
โครงการวพิากษ์ทางสถาบนั มนัแปลกมากเลยคะ่กบัวธิีทีผู่ค้นจดัวางสถานะใหฉ้นัหรือการทีฉ่นั
จดัวางสถานะตวัเองในวงการศลิปะทอ้งถิน่ 
 
 
Q: คณุมองหน้าทีข่องศลิปินในสงัคมไวอ้ยา่งไร 
ฉนัคอ่นขา้งชอบหวัขอ้บทความทีเ่ขยีนโดยแครอล เบกเกอร์ นกัเขยีนศลิปะทีฉ่นัชอบ ขอ้หวัก็คอื 
‘ศลิปินในฐานะปญัญาชนสาธารณะ’ ซึง่ฉนัก็วางตวัเองไวเ้ป็นปญัญาชนสาธารณะเชน่กนั เพราะ
อยา่งทีบ่อกไป ฉนัไม่ใช่แคศ่ลิปินแตเ่ป็นนกัวจิยัดว้ย และแนวคดิของปญัญาชนสาธารณะก็จะ
เกี่ยวกบัความเป็นสาธารณะในการปฏิบตัิของเรา มนัไม่ใช่แค่ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ
เทา่นัน้แตเ่กีย่วกบัวธิีการทีเ่ราเผชญิหน้ากบัสาธารณะ เผชญิหน้ากบัวงสาธารณะทีก่วา้งขึน้ เรา
ไมใ่ชแ่คร่บัใชค้นกลุม่เล็ก ๆ อยา่งแกลเลอรีหรือสถาบนัทางศลิปะเทา่นัน้ ซึง่ฉนัมีความเชือ่อยา่ง
แรงกลา้ในงานสว่นน้ีของฉนัคะ่ 
 
 
Q: ความคดิเกีย่วกบับทบาทของศลิปินเหลา่น้ีสมัพนัธ์กบัขอ้เสนอของคุณทีว่า่เราควรสมัภาษณ์
กนัทีส่ถานทีน้ี่ใชไ่หม 
ใช่คะ่ ศลิปินในฐานะปญัญาชนสาธารณะ และความเป็นสาธารณะคอ่นข้างเป็นคีย์เวร์ิดในการ
ปฏบิตัขิองฉนั และน่ีคือ Tamar Park แห่งสาํนกังานรฐับาลกลาง จรงิ ๆ ทีน่ี่มีชื่อเล่นว่า ‘ประตู
เปิดตลอด’ แตจ่รงิ ๆ ประตไูมไ่ดเ้ปิดตลอด เพราะวา่โดยเฉพาะหลงัขบวนการรม่ในปี 2014 เรา
นึกขึน้ไดว้่าจรงิ ๆ แล้วเสียงของพวกเราไม่เคยถูกไดย้นิเลย หรือเสียงเพียงสองสามเสียงถูกได้
ยนิจากรฐับาล เพราะฉะนัน้ฉนั...เมือ่ไหรท่ีฉ่นัใหส้มัภาษณ์ ฉนัจะเชญิใหค้นสมัภาษณ์มากบัฉนั
ที่ Tamar Park ฉนัรูส้ึกว่าน่ีคือพ้ืนที่ของฉนั น่ีไม่ใช่แค่พ้ืนที่ของรฐับาล ฉนัอยากจะเรียกรอ้ง
ความเป็นสาธารณะของพ้ืนทีน้ี่กลบัมา และคณุถามถงึออฟฟิศของฉนั ฉนัคดิวา่น่ีคอืออฟฟิศของ
ฉนั น่ีคือพ้ืนที่ของฉนั น่ีเป็นเมืองของฉนั น่ีก็เป็นอ่าวของฉนั นั่นแหละค่ะ นั่นเป็นเหตุผลว่า
ทาํไมฉนัถงึอยากมาทีน่ี่ 
 
 
Q: ประสบการณ์สว่นตวัในการมีปฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้ชี่ยวชาญของโลกศลิปะนานาชาตขิองคุณคือ
อะไร 



	

	

ฉนัคดิวา่ฉนัคอ่นขา้งโชคดีเพราะในฐานะทีเ่ป็นศลิปินแสดงสด ฉนัไดเ้ดนิทางไปสถานทีต่า่ง ๆ 
เพื่อแสดงงานของตวัเอง ฉนัไม่ใช่แคส่่งภาพวาดไปตามทีต่่าง ๆ อย่างเดียวแต่ต้องเอาตวัไปที่
น ั่นดว้ย นั่นเป็นเหตุผลวา่ทาํไมฉนัถงึโชคดี ฉนัมีโอกาสไดเ้ดนิทางรอบโลก และน่ีคือการทีฉ่นั
ได้พบกบัสิ่งที่เรียกว่าโลกศิลปะนานาชาติค่ะ บางทีเพราะสิ่งน้ี ฉนัจึงได้สมัผสักบักบัอาร์ตซีน
นานาชาต ิฉนัพบวา่จรงิ ๆ แลว้งานของฉนัของคอ่นขา้งตา่งจากศลิปินฮอ่งกงคนอืน่ ๆ ในแงน้ี่ 
ฉนัอาจจะตอ้งบอกวา่สว่นใหญเ่วลาฉนัแสดงงานนอกฮอ่งกง ฉนัไดร้บัเชญิไปงานทีเ่รียกวา่งาน
แบบนานาชาต ิและนั่นเป็นเหตุผลวา่ทาํไมจรงิ ๆ แลว้ ฉนัคดิวา่มนัอาจจะเป็นหรือไมเ่ป็นเรือ่ง
ของโชคก็ได ้ฉนัไมแ่น่ใจเหมือนกนั แตใ่นแงน้ี่ฉนั...เมือ่ไหรท่ีฉ่นัพบกบัสิง่ทีเ่รียกวา่โลกศลิปะ
นานาชาต ิมนัไม่ใช่แคใ่นฮ่องกง แตเ่วลาฉนัไปตา่งประเทศ ฉนัมีโอกาสไดเ้จอคนหลากหลาย 
ซึง่ฉนัใหค้ณุคา่กบัโอกาสในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมเหลา่น้ีจรงิ ๆ เน่ืองจากฮอ่งกงมนัเล็กคะ่ 
เวลาฉันมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่ผู้คนท ั่วโลกกําลงัทําอยู่ มนัเป็นโอกาสที่จะได้ทําความเข้าใจ
วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย ซึง่เพิม่พูนทกัษะการปฏบิตัขิองฉนัดว้ยคะ่ จรงิ ๆ ในแงน้ี่ฉนัไมไ่ด้
เห็นความเปลีย่นแปลงใหญ ่ๆ เกดิขึน้ภายในสองสามปีทีผ่า่นมา เพราะฉนัมโีอกาสไดเ้จอคนจาก
หลาย ๆ ชาต ิแต่อีกดา้นหน่ึง ฉนัก็ตวัอยา่งนะคะ เวลาฉนัสอนหนงัสือ หรือได้พบกบัศลิปินรุ่น
ใหม ่ฉนัมกัจะสนบัสนุนใหพ้วกเขาสมคัรโปรแกรมศลิปินในพํานกั หรือออกไปทอ่งเทีย่ว ไปดู
ว่าคนอืน่เขาทําอะไรกนั อย่าเอาแต่อยู่ในฮ่องกง เพราะฉนัมองเห็นความเสีย่งทีพ่วกเขาจะถูก
ครอบงาํโดยคนตา่งชาตทิีเ่ขา้มาไลล่า่หางานศลิปะในฮอ่งกง โดยเฉพาะชว่ง Art Basel ในระยะ
สองสามปีทีผ่า่นมา ซึง่ก็ ฉนัคดิวา่มนัเป็นวธิีทีจ่ะไม ่ฉนัหมายถงึ มนัมีสุภาษิตจีนอนัหน่ึงบอกวา่ 
กบอาศยัอยูใ่นบอ่น้ํา ซึง่แปลวา่ เราไมม่ีโอกาสไดเ้ห็นโลกภายนอกบอ่น้ํานั้น ฉนัคดิวา่สิง่น้ีเป็น
สิง่ทีส่าํคญัจรงิ ๆ สาํหรบัตวัฉนัเองรวมถงึเพือ่นศลิปินดว้ยคะ่ 
 
 
Q: ผูเ้ชีย่วชาญจากโลกศลิปะนานาชาตเิหลา่น้ีทาํอะไรเมือ่พวกเขาออกลา่งานศลิปะ 
นกัล่าจากต่างชาติ ฉนัเรียกพวกเขายงังี้ค่ะ คือจินตนาการว่าพวกเขาเหมือนได้ค้นพบ อะไร
บางอยา่งจากสถานทีท่ีพ่วกเขาไมรู่จ้กั ฉนัเลยเรียกมนัวา่การลา่อาณานิคม ใช่ไหม ฉนัจาํไดว้า่
ช่วงปี 2004 หรือ 2005 ฉนัไดเ้ดนิทางไปเทศกาลเป็นคร ัง้แรก มนัเป็นเทศกาลศลิปะแสดงสดที่
ปกักิง่ ฉนัไดเ้จอเพือ่นทีรู่จ้กักนัจากลอนดอนอยูแ่ลว้ พวกเขาพาศลิปินมาแลกเปลีย่นทีป่กักิง่ จาํ
ไดว้า่กอ่นหน้านัน้มีภณัฑารกัษ์เดนิมาหาฉนับอกวา่ “วา้ว เราเคยไปปกักิง่มา ตืน่เตน้มาก เราได้
ค้นพบศิลปะการแสดงสดเยอะแยะเลยที่เมืองจีน” ฉันมองไปที่พวกเขาแล้วก็ “อะไรนะ คุณ
คน้พบเหรอ” ขอบคณุนะ แตศ่ลิปะแสดงสดในจีน มมีาต ัง้แตปี่ 80s หรือกอ่นหน้านัน้ซะอกี เพียง
แค่ไม่มีใครรู ้และตอนน้ีคุณมาบอกว่าค้นพบ ฉนัรูส้ึกดีนะคะในฐานะเพื่อนของพวกเขา รูส้ึก
โอเคที่คุณได้เจอศิลปะแสดงสดที่แตกต่างจากที่บ้าน แต่ในอีกด้านหน่ึง ฉนัรูส้ึกขุ่นเคืองนิด
หน่อยกบัคาํว่าคน้พบ คุณคดิว่าคุณเป็นโคลมับสัหรือยงัไง ประมาณว่าได้คน้พบโลกใหม่หรือ
อะไรสกัอยา่ง ฉนัคดิวา่เรือ่งแบบน้ีเป็นตวัอยา่งความคดิของฉนัเรือ่ง ‘การออกลา่’ หรือ ‘การลา่
อาณานิคม’ ในโลกศลิปะคะ่ 
 
 
Q: การลา่ทีว่า่น้ีมผีลกระทบทางลบกบัศลิปินทอ้งถิน่และการทาํงานของพวกเขาไหม 
จรงิ ๆ ดา้นลบของสิง่น้ี ของการสาํรวจศลิปะทอ้งถิน่หรือจะอะไรก็เถอะ ฉนับอกไดเ้ลยวา่ต ัง้แตม่ ี
Art Basel ในฮอ่งกงมา เดอืนมนีาคมของทกุปี ฉนัรูส้กึราํคาญงานศลิปะพวกน้ีนิดหน่อย มหีลาย
อยา่งเกดิขึน้เลยละ่คะ่ ท ัง้งานปาร์ตีม้ากมาย งานนิทรรศการมากมาย แตก็่เตอืนตวัเองตลอด รวม
ไปถงึเพื่อน ๆ ลูกศษิย์ หรือเพื่อนศลิปินดว้ยว่าอยา่ไปหวงัอะไรลม ๆ แล้ง ๆ ตลอดเวลา เพราะ
ฉันคิดว่าคนที่มาฮ่องกงเพื่อ Art Basel บางที 80% ของคนเหล่าน้ีไม่ได้มาซ้ืองานเราหรอก 
พวกเขามางานปาร์ตี้ พวกเขามาช็อปป้ิง ไมไ่ดม้าเพราะจะซ้ืองานศลิปะฮอ่งกง มนัเหมือนวา่เรา
จะมีบรรยากาศของตลาดศิลปะ แต่มนัก็ไม่ใช่ มนัไม่ใช่ตลาดศิลปะท้องถิ่น อย่างเช่น เราม ี
Affordable Art Fair ทีเ่พิ่งจะเกดิขี้น น่ีอาจจะเป็นอะไรทีด่ีสาํหรบัศลิปินรุ่นใหม่ แตใ่นอีกทาง



	

	

หน่ึง มีศิลปินรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบบางคน เวลาพวกเขาทํางาน พวกเขาทํามนัออกมาให้ดูมี
กลเม็ด เพื่อที่จะได้รบัความสนใจ ฉนัล้อพวกเขาเล่นตลอดเลยค่ะว่า “โอเค พวกเธอน่ียงักบั
ดอกไมไ้ฟหลงัเรียนเรียนจบเลย” ถา้เธอทาํดอกไมไ้ฟไมไ่ด ้ก็ไมม่ีใครรูจ้กัแลว้จากนัน้ก็ตายไป 
แต่ประเด็นก็คือหลงัจากที่ทําดอกไม้ไฟแล้ว คุณจะทําให้มนัปะทุต่อได้ยงัไง หลายคนเลย
กลายเป็นศลิปินทีม่ีชื่อเสียงหรือว่ากนัว่ามีชื่อเสียงภายในปีสองปีและได้รบัคาํเชิญมากมาย แต่
หลงัจากนั้นงานของพวกเขาก็กลบัห่วย ปญัหามนัก็เลยเป็น คุณจะรกัษามาตรฐานไว้ยงัไง ใน
ฮ่องกงปญัหามนัก็คือ โอเคเรามี Art Basel แตใ่นทางกลบักนัเรามีสถาบนัใหญ่เกดิขึน้มาอยา่ง 
M+ Tai Kwun และทีอ่ืน่ ๆ อีก แตพ่วกเขากลบัไมไ่ดเ้น้นไปทีก่ารบม่เพาะศลิปินรุน่ใหม ่ดงันัน้
คุณก็เลยต้องเป็นดอกไม้ไฟไม่ง ัน้ก็ต้องตาย ซึ่งจริง ๆ แล้วตลอดเวลามนัก็มีคนอื่น ๆ ที่ทําไม่
สาํเร็จ ดงันัน้ฉนัคดิวา่ฉนัโชคดีทีเ่ริม่การปฏบิตัขิองตวัเอง ไดเ้ริม่จดัแสดงตอนปี 2003 ในตอน
นัน้ฮอ่งกงยงัคอ่นขา้งเงยีบ ฉนัยงัมโีอกาสไดพ้ฒันางานอยา่งเงยีบ ๆ ในลกัษณะทีม่นัละเอยีด 
ฉนัคดิวา่แบบน้ีมนัสดชืน่กวา่เมือ่เทียบกนัแลว้ ฉนัไดท้าํงานอยา่งช้า ๆ ในขณะเดียวกนัก็มีทีใ่ห้
พฒันาตวัเอง แตส่าํหรบัศลิปินเดีย๋วน้ีจรงิ ๆ ก็หลายคน คอ่นขา้งเยอะเลยจรงิ ๆ ทีนึ่กถงึวา่ มนัมี
ตลาดนะ ตลาดศลิปะ และพวกเขาเอาแตส่นใจมนั เพราะฉะนัน้น่ีคอ่นขา้งเป็นปญัหาคะ่ 
 
 
Q: คณุคดิวา่การปรากฏตวัของผูเ้ชีย่วชาญในโลกศลิปะนานาชาตใินฮอ่งกงทีม่ีมากขึน้เป็นความ
ทา้ทายตอ่องคก์รศลิปะทอ้งถิน่อยา่ง Soundpocket Videotage และ 1a Space หรือไหม 
ฉนัมองวา่มนัเป็นยงังี้คะ่ จรงิ ๆ กอ่นหน้าจะมี Art Basel ในฮอ่งกง หรือกอ่นจะมีสิง่ทีเ่รียกวา่ยคุ
เฟ่ืองฟูของตลาดศิลปะอะไรประมาณนั้น ก่อนจะมีช่วงอาณานิคมด้วยซํ้า เราก็มีงานแนว
นานาชาตมิากมายเกดิขึน้อยูแ่ลว้ในฮอ่งกง นั่นก็เป็นวธิีทีส่ิง่ทีเ่รียกวา่อาร์ตซีนทอ้งถิน่ไดร้บัการ
พฒันาขึน้มาเชน่กนั เพราะเราตอ้งพึง่พาแหลง่ขอ้มูลมากมาย จากตา่งประเทศเพือ่พฒันาอาร์ตซี
นทอ้งถิน่ เพราะฉะนัน้ปญัหามนัไมไ่ดเ้กีย่วกบัสิง่ทีเ่รียกวา่โลกศลิปะนานาชาตหิรอก แตม่นัคือ
ตลาดศลิปะต ัง้หาก นั่นคือวธิีทีฉ่นัมองปญัหา ไมว่า่จะเป็น Videotage Para Site หรือแมแ้ต ่1a 
Space ในบางคร ั้ง ก่อนจะมี  Art Basel พวกเขาก็มีงานแนวนานาชาติ งานแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมหรือจะเรียกวา่อะไรก็ตามอยูแ่ลว้ ดงันัน้ปญัหามนัก็คอืจรงิ ๆ ตอนน้ี อยา่ง Para Site 
ทกุ ๆ ปีพวกเขาใชเ้งนิกนัเยอะมากเพือ่จะจดังานใหญใ่นเดอืนมีนาคมของทกุปี ใชไ่หมคะ ซึง่มนั
ก็โอเค อยา่งน้อยพวกเขาก็มีโชว์ใหญห่น่ึงโชว์ แตใ่นดา้นหน่ึง ฉนัคอ่นขา้งสงสยัเกีย่วกบัเรือ่งน้ี 
โดยเฉพาะองค์กรทีเ่ล็กกวา่ อยา่ง 1a Space หรือแมแ้ต ่Soundpocket มนัก็จะมีความหวงัลม ๆ 
แลง้ ๆ อีกคร ัง้ทีจ่ะทาํบางอยา่ง หมายถงึพวกเขาไมต่อ้งรูส้กึกดดนัทีจ่ะตอ้งทาํอะไรใหญ่ ๆ ก็ได ้
ฉนัเห็นความกดดนัประเภทน้ี อาจจะไม่ใช่กบั Soundpocket หรอก แต่อย่าง 1a Space ฉนัก็ 
“โอ ้ทาํไมปีน้ีถงึจดังานใหญ่จงั” งานทีเ่รียกกนัวา่แนวนานาชาตน่ิะ ไมใ่ช่แคปี่น้ีปีเดียว ฉนัมอง
วา่สาํหรบัองค์กรเล็ก ๆ แลว้ งานแนวนานาชาตติอ้งใชท้รพัยากรสูง ไมใ่ชแ่คเ่งนิอยา่งเดียว คณุ
จะอํานวยความสะดวกให้กบัการแลกเปลี่ยนเหล่าน้ียงัไง มนัใช้แรงงานคนเยอะด้วย นั่นเป็น
เหตผุลวา่ทาํไมฉนัถงึสงสยัและไมแ่น่ใจเลยวา่มนัเป็นแคโ่ชว์ใหญโ่ชว์หน่ึงหรือเปลา่ ฉนัหมายถงึ 
มนัตืน่ตาตืน่ใจมากแตแ่ลว้โปรเจ็คน้ีมนัมีอะไรสมัพนัธ์กบัชุมชนทอ้งถิน่ในฮอ่งกงเหรอ ฉนัคดิ
ว่า Para Site กําลงัทํางานอย่างหนกัเพื่อหาจุดสุมดล พวกเขามีโปรแกรมสนบัสนุนสาธารณะ
จํานวนมาก ฉนัเลยมองว่ามนัก็มีเหตุผลทีท่าํโชว์ใหญ่ ๆ แบบนั้น อยา่งงานทีพ่วกเขาเพิ่งจดัไป
เกีย่วกบัการลา่อาณานิคม ฉนัคดิวา่มนัเขา้กบับรบิทของฮอ่งกงอยา่งมาก แตถ่า้คณุทาํมนัเพราะ
แคว่า่อยากทาํอะไรใหญ ่ๆ อะไรทีม่นันานาชาต ิฉนัไมเ่ห็นดว้ยกบัเหตผุลแบบน้ีคะ่ 
 
 
Q: คณุรูส้กึวา่โลกศลิปะนานาชาตบิกุรุกโลกศลิปะฮอ่งกงหรือเปลา่ 
คะ่ ฉนัเห็นการบุกรุกน้ีกาํลงัเกดิขึน้ อยา่ง M+ จะเห็นไดว้า่ภณัฑารกัษ์หลายคนหรือทีมบรหิาร
ไมไ่ดจ้ากมาจากฮอ่งกง ฉนัไมไ่ดจ้ะบอกวา่เขาไมส่นใจอะไรในฮอ่งกงนะคะ แตใ่นดา้นหน่ึงฉนั
คาดหวงัความเขา้ใจทีม่ากขึน้ หรือการมีความสมัพนัธ์ทีใ่กลช้ดิกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่มากขึน้ ฉนั



	

	

รูว้า่พวกเขาทาํงานหนกัคะ่ แตย่งัไงเขาก็ไมไ่ดม้าจากทอ้งถิน่เรา และพวกเขาก็ไมไ่ดว้างตวัเอง
ไว้ในฐานะสถาบนัท้องถิ่นอย่างเดียว เขาวางตวัเองไว้ในฐานะพิพิธภณัฑ์ระดบันานาชาตหิรือ
ระดบัโลก ระดบั หน้าของวฒันธรรมทางสายตาอะไรแบบนัน้ แมแ้ต ่Tai Kwun ซึง่ฉนัเคยไปที ่
นิทรรศการ ‘Rehearsal’ ของพวกเขาที ่Art Basel ฉนัผดิหวงันิดหน่อยคะ่ ฉนัไดค้ยุกบัโทเบยีส 
จรงิ ๆ เราคยุกนัหลายอยา่ง หมายถงึกอ่นหน้าโชว์น้ี ฉนัรูว้า่เขาถนดัเรือ่งการสรา้งความสมัพนัธ์
กบัวฒันธรรมท้องถิ่นมาก ๆ แต่ในขณะเดียวก็ไม่แน่ใจเลยว่า เราจะพฒันาวิธีปฏิบตัิของ
ภณัฑารกัษ์ทีต่ ัง้บนพ้ืนฐานของวฒันธรรมเราเองไดอ้ยา่งไร ไมใ่ช่แคล่อกเลียนสิง่ทียุ่โรปทาํมา 
ฉันเลยเห็นว่าจริง ๆ แล้วหนทางยงัอีกยาวไกลในที่จะคิดมนัออกมา ตราบใดที่เรายงัยืม
ประสบการณ์ของคนอืน่มาใช ้มนัก็ยากทีจ่ะพฒันาของตวัเองขึน้มาคะ่  
 
 
Q: อะไรคอืขอ้ดแีละขอ้เสยีของการมาของผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศเหลา่น้ีตอ่ฮอ่งกง 
โอเค สําหรบัข้อดีก็คือ ฉนัต้องบอกว่าฮ่องกงในตอนน้ีอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ม ั่นคงนกั ซึ่งเรา
ตอ้งการความสนใจจากนานาชาต ิพจิารณาจากขบวนการปฏวิตัริม่แลว้ เราตอ้งการความสนใจ
จากนานาชาติเพื่อที่จะกดดนัรฐับาล ท ัง้รฐับาลท้องถิ่นและรฐับาลจีน มนัอาจจะสําเร็จหรือไม่
สาํเร็จก็ได ้แตย่งัไงเราก็ยงัตอ้งการมนัคะ่ บางทีตลาดศลิปะทีก่าํลงัเตบิโต หรือ Art Basel หรือ
อะไรแบบนั้นอาจจะช่วย เพราะมนัทาํใหค้นมากมายเดนิทางมาทีฮ่อ่งกง อยา่งน้อย อาจจะมีสกั 
10% ทีต่อ้งการอยากจะไปสถานทีอ่ยา่ง Cattle Depot ซึง่ไกลจากงานแฟร์ศลิปะ ฉนัคดิวา่อยา่ง
น้อยก็มนัก็ยงัดีทีผู่ค้นพยายามทีจ่ะเขา้ใจวา่มีอะไรกาํลงัเกดิขึน้ในฮอ่งกงเพิม่ขึน้ จรงิ ๆ ฉนัมอง
สถานการณ์ทางการเมืองแบบน้ี จะว่ายงัไงดี คืออย่างน้อยในทางการเมืองมนัอาจจะช่วยได ้น่ี
เป็นความคาดหวงัของฉัน ส่วนข้อเสียมนัก็เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกง
เชน่กนัคะ่ สองสามปีทีผ่า่นมา ทอ้งถิน่นิยมหรือชาตภิูมนิิยมเป็นประเด็นคอ่นขา้งใหญใ่นฮอ่งกง 
และเรากําลงัปกป้องวฒันธรรมท้องถิน่ของเรา อตัลกัษณ์ท้องถิน่ของเราท่ามกลางความกดดนั
จากรฐับาลจีน แตใ่นทางหน่ึง ฉนัเห็นผูค้นในโลกศลิปะคอ่นขา้งมีความสุขกบัตลาดศลิปะเหลา่น้ี 
ฉนัพยายามทาํความเขา้ใจวา่มนัเกดิอะไรขึน้กบัทีน่ี่ ในแงน้ี่เราดยูอ้นแยง้มาก ในขณะทีเ่รากาํลงั
โอบรบังานแฟร์ศิลปะนานาชาติหรือโลกศิลปะนานาชาติ ในอีกด้านหน่ึงเราก็กําลงัปกป้อง
วฒันธรรมทอ้งถิน่ ฉนัไมไ่ดพู้ดวา่มนัเกดิขึน้พรอ้มกนัไมไ่ดน้ะคะ แตฉ่นัคดิวา่เราตอ้งหาทางทาํ
ใหม้นัเกดิขึน้ใหไ้ดค้ะ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


