เด็กทุกคนกำลังหลับใหล
เพิร์ธ-หฤษฎ์ ศรีขาวเล่า
เด็กทุกคนกำลังหลับใหลซบกันอยู่บนอัฒจันทร์สูงเสียดเมฆของรถบรรทุกที่
กำลังวิ่งไปยังพิพิธภัณฑ์กลางทะเล ทางเลี้ยวลด หาดทรายสีขาวกระจ่าง
น้ำทะเลสีฟ้า ท้องฟ้ามีทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาว
และพิพิธภัณฑ์กลางทะเลทรงปีรามิดที่ทำมาจากกระจกก็สะท้อนทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงสีไปตลอดทางที่รถกำลังมุ่งหน้าสู่
พิพิธภัณ์ตั้งตระหง่านสูงใหญ่
แต่ละชั้นประกอบด้วยภาพความทรงจำของทุกคน
ไม่ว่าความทรงจำนั้นจะพิเศษหรือธรรมดา
มันต่างเท่าเทียมกันในพิพิธภัณฑ์ เรื่องราวของคนทั้งโลกถูกถ่ายเท สะท้อน
และจดจำ
แต่ในมวลหมู่เด็กบนอัฒจันทร์ มีเด็กคนหนึ่งไม่ได้หลับ เขาเพียงซบเพื่อน
แกล้งหลับใหล ในขณะที่รับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
ความฝันของเพิร์ธจบลงเท่านี้
_______________
ร่างนิรันดร์ (La Bête Éternelles) นิทรรศการเดี่ยวของ เพิร์ธ หฤษฐ์
ศรีขาว เล่าถึงเรื่องราวความพยายามในการได้ครอบครองร่างกายที่
สมบูรณ์แบบของสถาบันและรัฐ โดยการฉกฉวยมาจาก 'เด็กๆ' หรือใน
บริบทของร่างนิรันดร์ คือการ life casting หรือการเฟ้นหาร่างกายที่
สมบูรณ์แบบที่สุดมาเป็นแบบซึ่งร่างเหล่านั้นมักเป็นของเด็กหนุ่มสาว
ในขณะเดียวกัน ร่างนิรันดร์ก็พาไปดูหัวที่ถูกตัดจนเกรียนของเด็กกว่าร้อย
คนที่ถูกปูทั่วพื้น และจำลองเหตุการณ์การทรมานภัคพงค์ ตัญกาญจน์
ในค่ายทหาร เมื่อปีพ.ศ. 2560 ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของเด็กหนุ่มวัย 18
ปี นิทรรศการชวนเราตั้งคำถามถึงกลไกนั้นว่ามันคือสิ่งที่กำลังเปลี่ยน
'ร่างกาย' ให้กลายเป็น 'สมบัติ' ของสถาบันและรัฐหรือไม่อย่างไร
ถ้าเราลองกลับไปดูงานของเพิร์ธตลอดมา เราจะเห็นว่าร่างนิรันดร์
คือความต่อเนื่องจากกระบวนการทำงานทั้งหมดของเขา ไม่ว่าจะอยู่ใน
บริบทหรือรูปแบบที่แตกต่างกันขนาดไหน ทุกงานล้วนหยิบยกประเด็น
ร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของ 'เด็กๆ' หรือคน ที่มี่อายุน้อย ในฐานะ
สมบัติของสถาบันหรือรัฐมาพูดถึง สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ ร่างนิรันดร์ได้พาเรา
ไปไกลขึ้น ในงานก่อนหน้าของเพิร์ธ ไม่ว่าจะเป็น Whitewash, Mt.
Meru, Incubus, Altar-Cave Story เพิร์ธได้พาเราไปเห็นการใช้
ร่างกายโดยสถาบันหรือรัฐ ในมุมของร่างกายเอง เช่นการกลายเป็นพาหนะ
ทางการเมืองในซีรี่ส์ Whitewash การเป็นสิ่งมีชีวิตพิศวงในซีรี่ส์ Mt.
Meru การเป็นเครื่องรับความรุนแรงในซีรี่ส์ Incubus หรือการเป็นความ
รื่นเริงในซีรี่ส์ Altar-Cave Story หากแต่ในร่างนิรันดร์ เพิร์ธพาเราไปดู
ฝั่งของผู้ฉกฉวยผ่านภาพถ่ายประติมากรรมต้นแบบของจริงซึ่งเขาได้ค้น
พบที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ประติมากรรมต้นแบบที่จะกลายเป็น
ผลงานประติมากรรมและอนุสาวรีย์ยิ่งใหญ่ของผู้มีอำนาจ เพิร์ธถ่ายทอด
มันในสถานะโครงร่างที่ทำด้วยปูน
"สำหรับเรามันเหมือนการโกงความตาย" เพิร์ธพูดถึงประติมากรรม
เหล่านั้นและ ศิลปะชวนเชื่อที่สร้างภาพร่างกายและท่าทางอันสมบูรณ์
อนุสาวรีย์ไร้ที่ติ การกลายสถานะจากบุคคลไปเป็นประติมากรรมได้เปลี่ยน
สถานะจากมนุษย์คนหนึ่งให้เป็นถาวร วัตถุ ขยายความสมบูรณ์แบบ
ให้ยิ่งใหญ่และจีรัง เพื่อเป็น 'นิรันดร์'
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนสถานะเหล่านี้เองก็เกิดได้ขึ้นในภาพ
นักเรียนหัวเกรียน และภาพท่าทางการทรมานในค่ายทหาร ผมเกรียนที่
ถูกตัดและเรียงกันอย่างพร้อม เพรียงได้เปลี่ยน ร่างกายจากเด็กคนหนึ่งสู่
สถานะพลเมือง การทรมานในค่ายทหารเอง ก็ได้เปลี่ยนร่างกายของเด็ก
คนหนึ่งสู่สถานะทหาร ทั้งสองเหตุการณ์ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
'ของ' สถาบันและรัฐ เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ถูกครอบครอง เป็นสัตว์มหัศจรรย์
ตัวหนึ่ง ไม่ใช่ 'เด็กๆ' อีกต่อไป
เราถามเพิร์ธว่า ในความฝันนั้น ทำไมเด็กทุกคนจึงหลับใหล
"เราเองเป็นคนที่ไม่สามารถหลับได้ถ้าเราไม่รู้สึกสบายใจ ในความฝัน
เด็กทุกคน หลับเพราะเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกัน มันไม่มีอะไรต้องกลัว"
ในขณะที่โลกความจริง ผู้มีอำนาจต่างฉกฉวยและครอบครองร่างกาย
เพิร์ธฝันถึง วันที่ไม่มี อะไรต้องกลัว
และนั่นคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมา
_______________
เพิร์ธเล่าเรื่องตอนที่ได้เห็น Transparent Man ที่เมือง Dresden
ประเทศ เยอรมันให้เราฟัง
Transparent Man คือหุ่นแก้วขนาดเท่าคนจริงที่สร้างขึ้นตอนปี
1927 เพื่อประโยชน์ทางกายวิภาคศึกษา มันถูกใช้ทั้งทางการแพทย์
และศิลปะ Transparent Man กลายเป็นรูปแบบสมบูรณ์มาตรฐานของ
กายวิภาค เพื่อสร้างประติมากรรมมนุษย์
ตอนเพิร์ธทำงานในฐานะศิลปินพำนักที่เมือง Leipzig เยอรมัน เขาได้
เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ German Hygiene Museum เมือง Dresden
ที่มี Transparent Man จัดแสดงอยู่ วันนั้นเป็นวันทำความสะอาดพอดี
สิ่งที่เพิร์ธพบจึงไม่ใช่ Transparent Man ทั้งตัวที่สวยงาม แต่เป็นเหล่า
คนงานที่กำลังแกะชิ้นส่วนของ Transparent Man มากองเพื่อเช็ดถู
หุ่นแก้วนั้น 'ร่างสมบูรณ์แบบ' ที่ Dresden ถูกปฎิบัติด้วย อย่างสิ่งปกติ
สิ่งหนึ่ง นำมาแกะ แงะ และศึกษามันอย่างที่มันเป็น
ย้อนกลับไปก่อนที่เพิร์ธจะไปเยอรมัน เพิร์ธเห็นแบบจำลอง
Transparent Man ที่สำนัก ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพราะนอกเหนือ
จากการ life casting แล้ว Transparent Man ยังถูกใช้เพื่อศึกษาสรีระ
ในการสร้างพระบรมรูปเพื่อให้ทุกร่างที่ออกสู่สาธารณะเป็น 'ร่างสมบูรณ์
แบบ' ในที่เดียวกันนั้น เพิร์ธได้พบประติมากรรมต้นแบบของพระ
บรมรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงหรือชิ้นส่วนวางกองระเกะระกะทั่วพื้น ราว
กับห้องทดลองที่กำลังวุ่นวาย ดันทุนรังจะสร้างร่างสมบูรณ์แบบที่จะคงอยู่
อย่างนิรันดร์
เพิร์ธใช้เวลาที่สำนักช่าง 10 หมู่อยู่ร่วมเดือน เฝ้าดู และสังเกต
ประติมากรรมต้นแบบเลือก และเฟ้นถ่ายประติมากรรมต้นแบบวางอยู่บน
พื้นกับฉากหลังสีเทาอย่าง ธรรมดาสามัญที่สุด เขาชวนเรามองพระบรมรูป
ด้วยมุมมองที่ไม่ถูกฉาบหรือจัดวางด้วยการแสดงชวนเชื่อ แต่เขาได้รื้อ
และมองทะลุไปถึงต้นแบบของ 'ร่างสมบูรณ์แบบ' ที่เป็นเพียงการประกอบ
สร้างขึ้นมาของอิฐ หินดินปูน การฉกฉวย และวาทกรรม
วันนี้ การรื้อ 'ร่างสมบูรณ์แบบ' ในไทยอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แค่ในพื้นที่
สมมติที่ เพิร์ธสร้างขึ้นเท่านั้น แต่เช่นเดียวกับ Transparent Man ที่
Dresden วันหนึ่ง มันจะ กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ในฐานะชิ้น
ส่วนจากประวัติศาสตร์ที่ให้คนรุ่นหลังแกะ แงะ และศึกษามันอย่างที่
มันเป็น
_______________
เรากำลังหลับใหล
เรากำลังหลับใหลซบไหล่ข้างๆ
อยู่บนอัฒจันทร์์สูงเสียดเมฆของรถบรรทุกที่กำลังวิ่งไปยังพิพิธภัณฑ์กลาง
ทะเล ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กที่หลับใหลหรือเด็กที่แกล้งหลับ
เราต่างรู้ว่าเราจะไปที่ไหน
ณ ที่แห่งนั้น ที่ซึ่งภาพเด็กหัวเกรียนดูคล้ายเมล็ดถั่ว
หุ่นแก้วที่เส้นเลือดไหลเวียนด้วยสายไฟสี
และประติมากรรมกระท่อนกระแท่น ต่างกระจัดกระจายไปกับภาพ
ความทรงจำอื่นๆ เราต่างพินิจพิเคราะห์มันอย่างเท่าเทียม
ยินดีต้อนรับสู่ความไม่จีรังของร่างนิรันดร์
บทความโดย ภาสินี ประมูลวงศ์
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Bêtes Éternelles
The Children Are Asleep
A Story by Perth - Harit Srikhao
The children are asleep, nestled against each other on the
sky-high benches of a bus, headed towards a museum in the
middle of the sea. Against winding roads, sparkling white-sand
beaches, the deep azure of the ocean, and the sky adorned by
the sun, moon, and stars all together, the museum in the
middle of the sea stands tall - a mirrored pyramid that reflects
all that surrounds it, the surface colors shifting and blending as
the bus moves ever closer. Towering in scale, each of the
museum’s floors contain the people’s fleeting memories - no
matter how momentous or mundane, every exhibit is equal
within the museum, as the collective tales of individuals
around the world are transplanted, reflected, and
remembered.
But among the slumbering youths, a child lays awake, resting
their head on a friend’s shoulder in mimicry of sleep, yet aware
of all that transpires.
This was the extent of Perth’s dream.
_______________
‘Bêtes Éternelles’, a solo exhibition by Harit “Perth” Srikhao,
tells of the attempts at total control over an individual’s being by
institutions and the state through the exploitation of ‘children’ or in the context of ‘Bêtes Éternelles’, the process of ‘life casting’
which aims to establish a ‘perfect physical figure’, with these
bodies invariably being youths. Concurrently, ‘Bêtes Éternelles’
invites audiences to witness the shaven heads of over 100
children, scattered around the exhibition space, while also
simulating the torture of Pakapong Tanyakan within the
confines of a military cadet training camp in 2017, leading to his
death at the young age of 18. The exhibition encourages
audiences to question the mechanisms at work, and whether
they are ultimately trying to transform our ‘bodies’ into mere
‘assets’ to be used or abused by the state and it’s institutions.
Looking back on his body of work, we can see that ‘Bêtes
Éternelles’ is a continuation of Perth’s ongoing process. It
doesn’t matter how different the context or form of the work is;
each piece centers on the subject of the ‘body’ - especially
those of ‘children’ or youths - as ‘assets’ of the state, though
‘Bêtes Éternelles’ takes it a step further. In his previous works,
from ‘Whitewash’, ‘Mt. Meru’, ‘Incubus’, to ‘Alter-Cave Story’,
Perth has demonstrated to us how the state or it’s institutions
uses our bodies, in terms of the bodies themselves. Whether it
be a political vessel as seen in ‘Whitewash’; a mythical creature
in ‘Mt. Meru’; an outlet for violence in ‘Incubus’; or a source of
revelry and drama in ‘Altar-Cave Story’. But in ‘Bêtes Éternelles’,
Perth shows us the perspective of the abuser through a series
of photos depicting real prototype sculptures he discovered in
the government’s Office of Traditional Arts, samples that would
go on to become monuments and tributes to those in power,
which Perth has captured in their raw, cement-casted state.
“To me, it’s almost like a way to cheat death” Perth said
regarding these sculptures, along with the propaganda that
gave rise to the image of the ‘perfect body and mannerisms’.
These flawless memorials represent the process of
transforming an individual into sculptures, akin to defying the
natural laws of mortal flesh. An extension of perfection and
grandeur everlasting, becoming truly ‘eternal’.
These transformations in one’s state can likewise be
observed in the images of students’ shaven heads, and the
images of abuse within military camps. The uniformly cut and
arranged heads transform a child into a ‘citizen of the state’,
while the violence among the military molds a child into a
soldier. These two circumstances both signify a transfer of one’s
autonomy over to the state, reducing an individual into an object
to be owned; an exotic pet, a ‘child’ no longer.
I asked Perth, why did the children in his dream have to be
asleep?
“I’m the kind of person who can’t fall asleep whenever there’s
something bothering me. In my dream, the children are asleep
because as long as they were together, there was nothing to
fear.”
“But in the real world, those in power are always looking to
take advantage and claim ownership over us. I dream of a day
where I have nothing left to fear.”
“That is what these people have created.’

_______________
Perth told me of the time he was able to see the ‘Transparent
Man’ in Dresden, Germany.
‘Transparent Man’ is a life-sized glass model of a man created
in 1927. Originally meant to be used in anatomical studies, the
sculpture was utilized by both physicians and artists alike. This
elevated ‘Transparent Man’ to become the anatomical baseline
by which human sculptures were compared.
During his artist residency in Lipzig, Germany, Perth traveled to
the German Hygiene Museum in Dresden, where the
‘Transparent Man’ was being exhibited. On the day of his arrival,
museum staff happened to be conducting maintenance on the
exhibits, which meant that Perth wasn’t greeted by ‘Transparent
Man’ in his complete glory, but was instead privy to the image of
museum workers disassembling the sculpture into pieces to be
cleaned. The so-called ‘perfect body’ in Dresden was handled
like a common object; taken apart to be studied as it is.
Back before his arrival in Germany, Perth witnessed a model
of the Transparent Man at the Office of Traditional Arts, as aside
from being used in ‘life casting’, ‘Transparent Man’ was also
used as a base for the creation of Royal statues, displayed to the
public as an embodiment of the ‘perfect figure’. In that same
place, Perth also discovered prototype sculptures of these
Royal monuments, their discarded frames and fragments
littering the floor; like a laboratory stubbornly scrambling to
create the perfect body meant to last forever.
Perth spent approximately one month within the Office of
Traditional Arts, observing and studying the prototype
sculptures, picking out and photographing several of these
models against the most mundane gray background. Perth
invites us to observe these Royal sculptures absent the veneer
of propagandic presentation, exposing the very foundations of
these ‘perfect figures’ as objects of stone, exploitation, and
empty rhetoric.
Today, the deconstruction of the ‘perfect figure’ in Thailand
may still only be possible within the imagined space that Perth
created. But as it is with the ‘Transparent Man’ in Dresden, one
day this could become a part of a museum, a piece of history for
future generations to disassemble and study as it truly is.

_______________
We are all asleep.
We are all asleep, leaning on the shoulder beside us as we sit
upon the sky-high benches of a bus headed towards a museum
in the middle of the sea. Be us among the dreaming youths or
the one feigning sleep, we rest assured in our common
destination.
In that place, where pictures of shaved heads look like
seeds or beans, a crystal figure with veins of bright neon and
crumbling sculptures are scattered among scenes from our
memories, all for us to judge on equal grounds.
Welcome to the transience of the eternal body
Exhibition Text by Pasinee Pramoonwong
Translated by Kanin Srimaneekulroj
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