
I put a picture up on a wall. Then I forget there is a wall. —— Georges Perec 1

Space is felt by what arrests our gaze. In Species of Spaces, Perec draws the living space we 
are familiar with and the way we perceive it, to discuss the space that people manage and 
experience. Space, as an important element in the study of everyday life, not only refers 
to the nature or the reality of the universe, but also often serves as some kind of metaphor. 
In a year when uncertainty and collapses almost become daily, how we the people are shaped by 
the compressed space?

The term “Willing Suspension of Disbelief”, is an intentional avoidance of critical 
thinking or logic in examining something surreal, such as science fiction or other speculative work, 
in order to believe it for the sake of enjoyment.  Intrigued by architectures and human-made 2

structures in several science fictions, as well as the what is created for those who live within and 
the tension among them, Sathit Sattarasart tries to activate “space” in this exhibition. 

The word ‘space’ has become a very postmodern field lingua franca. Its referent nature is extremely flexible, 
and it often represents breakthroughs and expectations. 3

Willing Suspension of Disbelief is a space untamed, expelled function, rhythms, habits, and 
necessity as an exhibition. A dominant twisted structure( in collaboration with sp/n) occupies the 
centre of the gallery space, constructed a room without walls, a space with no confinement, an 
expanse with suggestions.  Cats (in collaboration with Karin Phisolyabut) who inhabit houses 4

much better than people do are found in their favourable corners. In addition, guest artists Jens 
Pecho, Pratchaya Phinthong, and Pathompon Mont Tesprateep will exhibit their works on 
pedestals or frames made by Sathit Sattarasart. 

The awkward situation in the display of the exhibition is deliberated. A mirror of the social 
reality we are placed in, it is an attempt to possibility in progress. The exhibition encourages 
viewer to rethink what surrounds us: apart from accepting the given space, as one of the owners 
rather than only users for the space, what we can exercise from now? Where is the depth of our 
generation? How do we move forward and face up these collective futility and self-dislocation?5

In the exhibition Willing Suspension of Disbelief which is the artist’s first solo survey in 
Bangkok after ten years’ study and living in Germany, Sathit Sattarasart tries reconstruct a new 
narrative in his homeland, unfolding the privilege of being an artist in solo exhibition, sharing and 
developing the “space” with his invited friends, as well as the viewers to participate in the 
construction of this situation.
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ผมแขวนรูปบนกําแพง แต่แล้วก็กลับลืมไปว่าตรงน้ันไม่มีกําแพง – จอร์จ เปเร็ค (1) 

 เรารู้สึกถึงพื้นท่ีได้ต่อเมื=อมีส่ิงใดตรึงสายตาเราไว้ ในหนังสือเรื=องสายพันธุ์แห่งพื้นท่ี เปเร็คได้วาดพื้นท่ีอยู่
อาศัยท่ีเรารู้สึกคุ้นเคยและวิธีท่ีเรามองพื้นท่ีเหล่าน้ันเพื=อวิเคราะห์ประสบการณ์และการจัดการพื้นท่ีของผู้คน พื้นท่ี ใน
ฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการศึกษาชีวิตประจําวัน ไม่ได้หมายถึงธรรมชาติหรือความเป็นจริงของจักรวาล
เท่าน้ัน ทว่าในหลายคร้ังกลับทําหน้าท่ีเป็นอุปลักษณ์อย่างหน่ึง ในระยะเวลาหน่ึงปีท่ีความไม่แน่นอนและความล้ม
เหลวกลายเป็นเหตุการณ์ปรกติประจําวัน เราในฐานะประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรภายใต้พื้นท่ีอันถูกย่นย่อและบีบ
อัดเหล่าน้ัน? 

 อาการ “จงใจแขวนความไม่เชื?อเอาไว้ก่อน” คือการจงใจหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ใช้ความคิดวิเคราะห์หรือใช้ตรรกะใน
การตรวจสอบส่ิงท่ีมีลักษณะเหนือจริง(2) เช่น บันเทิงคดีวิทยาศาสตร์หรืองานท่ีออกไปในเชิงคาดคะเน (speculative 
work) เพื=อท่ีจะได้เพลิดเพลินไปกับงานเหล่าน้ีเพียงอย่างเดียว ศิลปิน สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ ได้แรงบันดาลใจจาก
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างอันเป็นส่ิงก่อสร้างของมนุษย์ในบันเทิงคดีวิทยาศาสตร์หลายเรื=อง รวมท้ังพื้นท่ีอันถูก
ปลูกสร้างขึ้นเพื=อผู้ท่ีต้องอาศัยอยู่ภายในและรองรับความตึงเครียดของบรรดาผู้อยู่อาศัยน้ัน เห็นได้ว่าตัวศิลปิน
พยายามกระตุ้นให้มีการเปิด “พื้นท่ี” ในนิทรรศการน้ี 

คําว่า “พื้นท่ี” ได้กลายเป็นศัพท์แสงกลาง (lingua franca) ในสายโพสต์โมเดิร์นไปแล้ว ธรรมชาติในการเป็นดัชนี
อ้างอิงของคําน้ีมีความยืดหยุ่นสูง โดยมากจะเสนอภาพแทนของความก้าวหน้าแบบทะลุทะลวงและความคาดหวัง(3) 

 จงใจแขวนความไม่เชื=อเอาไว้ชั่วขณะ คือพื้นท่ีโลดโผนแห่งการปลดปล่อย ความไม่ยี่หระต่อหน้าท่ี จังหวะ 
นิสัย และอุปกรณ์ยังชีพจําเป็น ในรูปแบบนิทรรศการ โครงสร้างอันบิดเบี้ยวถูกจัดวางอย่างโดดเด่นไว้ตรงกลางพื้นท่ี
ของแกลเลอรี ทําให้เกิด “ห้อง” ท่ีไร้กําแพง พื้นท่ีท่ีไร้การกักขัง การแผ่ขยายพร้อมคําแนะนํา(4) โครงสร้างดังกล่าว
ได้ถูกสร้างสรรค์ร่วมกับสถาปนิก sp/n เราจะเจอแมว (ท่ีสร้างสรรค์ร่วมกับ กรินทร์ พิศลยบุตร) สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใน
บ้านมากกว่ามนุษย์ตามมุมท่ีพวกมันชื=นชอบ นอกจากน้ีศิลปินรับเชิญอันได้แก่ เยนส์ เปโช ปรัชญา พิณทอง และ 
ปฐมพล เทศประทีป จะนําเสนอผลงานบนห้ิงหรือฐานท่ีสร้างสรรค์โดยสถิตย์ ศัสตรศาสตร์  

 สถานการณ์อันสุดแสนจะอิหลักอิเหลื=อท่ีจัดแสดงในนิทรรศการแห่งน้ีเกิดขึ้นจากความจงใจ เป็นกระจก
สะท้อนความจริงของสังคมท่ีเราอาศัยอยู่ เป็นความพยายามสร้างความเป็นไปได้ให้ความก้าวหน้า นิทรรศการน้ีส่ง
เสริมผู้ชมให้พิจารณาส่ิงรอบตัวเสียใหม่ นอกเหนือไปจากการยอมรับพื้นท่ีท่ีสังคมจัดมาให้โดยดุษณี ในฐานะท่ีเป็น
เจ้าของร่วมพื้นท่ีน้ันคนหน่ึงแทนท่ีจะเป็นแค่ผู้ใช้พื้นท่ีน้ันๆ แล้วจากน้ีเราจะสําแดงให้เห็นส่ิงใด ความลึกของคนรุ่นเรา
ไปจบท่ีไหน เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร แล้วจะเผชิญหน้าความล้มเหลวเป็นหมู่คณะ รวมท้ังการอัปเปหิตนเอง
จากพื้นท่ีได้อย่างไร(5) 

 นิทรรศการ จงใจแขวนความไม่เชื=อเอาไว้ก่อน เป็นงานแสดงเดี่ยวคร้ังแรกของศิลปินท่ีจัดขึ้นท่ีกรุงเทพฯหลัง
จากได้ไปเล่าเรียนและอาศัยอยู่ในเยอรมนีเป็นเวลาสิบปี สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ พยายามสร้างเรื=องเล่าขึ้นมาใหม่ในดิน
แดนมาตุภูมิ เพื=อเผยให้เห็นสิทธิพิเศษของการเป็นศิลปินแสดงผลงานแบบโซโลท่ีได้แบ่งปันและพัฒนา “พื้นท่ี” ไป
ด้วยกันกับเพื=อนศิลปินท่ีได้รับเชิญมา ผู้ชมก็สามารถเข้าร่วมการสร้างสถานการณ์พิเศษในคร้ังน้ีด้วย 
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