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SA SA BASSAC is pleased to announce an exhibition of art in various media from 
artists living and working in Bangkok and Phnom Penh, titled Rates of Exchange, Un-
Compared. 

Rates of Exchange, Un-Compared is the concluding event in a six-month series of 
symposia, gatherings and artist residencies that steadfastly skirts a particular way of 
looking at and conceptualizing contemporary art from these two cities. Ideas of the 
nation-state, comparative histories and the economic and institutional currency of 
geography, among other typical or potential frameworks, are held in critical relief. As the 
title suggests, this project considers the cost[s] of distinct frameworks for approaching 
and disseminating knowledge of contemporary art; instead, the project explores 
unpredictable relationships between artists as part of a discursive inquiry into current art 
from both cities.

The choice of Bangkok and Phnom Penh is announced as arbitrary, drawing out 
differences and diversities as means of looking at contemporary art in the region and 
otherwise. Of course, potential comparisons do exist; Cambodia and Thailand share a 
large and sometimes contested national border, are constitutional monarchies, hold a 
belief system based on animism and Theravada Buddhism and are economically reliant 
on tourism and manufacturing. Moreover, the contemporary development of both cities 
functions in extreme contrast to other parts of their respective countries. Nevertheless, 
the project refuses any claim to represent or address similarities or differences between 
Bangkok and Phnom Penh; in short, it insists on the critical value of their remaining 
deliberately ‘un-compared’.

Rates of Exchange, Un-Compared activates connections between artists, curators and 
galleries from Bangkok and Phnom Penh. Participants are at different levels of their 
careers, work in varying contexts and carry diverse ambitions. A premise of the project 
is that dialogue between them has been slight to date. But Rates of Exchange, Un-
Compared insists on the multiplicity of meanings inherent not only in a given art ‘world’ 
and geographical location but also within artists’ practices. 

ស ស បាសាក់ មានក្តីសសាមនស្សជូនដំណឹងអំពតីពិពណ៌សិល្បៈមួយសៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផសាយ 

សផ្សងៗពតីសិល្ករដដលកំពនុងរស់សៅនិងស្្វើការសៅក្នុងបករុងបាងកកនិងបករុងភ្ំសពញសបកាមចំណង 

សជើងថា តមមលៃការផ្លៃ ស់្រ្ូរ មិនសប្រៀ្រស្ៀ្រ

តមមលៃការផ្លៃ ស់្រ្ូរ មិនសប្រៀ្រស្ៀ្រ គឺជាបពឹត្ិការណ៍សរនុ្រក្នុងសសេរ តីមនការជួ្រជនុំ សន្ិសតីទ និងការ

ស្ាក់សៅស្្វើការរ្រស់សិល្ករ រយបៈសពលបបំាមួយដែ ដដលសជៀសវាងជាហូរដហចំសោះវ ិ្ តីជាក់

លាក់មួយក្នុងការពិនិត្យសមើលសៅសលើនិងសជៀសវាងការស្្វើ្រញ្ញត្ិកម្មចំសោះសិល្បៈសហសម័យ 

ពតីទតីបករុងទំាងពតីរសនះ។ គំនិតទាក់ទងនឹងរដ្ឋ ប្រវត្ិសាសសស្ប្រៀ្រស្ៀ្រ និង្រច្នុ្រ្ន្ភាពភូមិសាសស្

ដផ្កសសដ្ឋកិច្និងដផ្កសាថា ្័រន រមួជាមួយនឹងបក្រែណ្ឌ ្ម្មតានិងជាសក្ាននុពលសផ្សងៗសទៀត បតរូវ

បានបកសសា្រយកតាមការសបមរួលសំខាន់ៗ។ សោយោក់ក្នុងចំណងសជើងដ្រ្រសនះ គសបមាងសនះ

សមដតពិចារណាពតីការចំណាយសៅសលើបក្រែណ្ឌ សផ្សងគ្្ក្នុងការចា្់រយកនិងផ្សព្វផសាយចំសណះ

ដឹងអំពតីសិល្បៈសហសម័យ ្៉រនុដន្ផ្នុយសៅវញិ គសបមាងសនះដស្វងរ ៉នុករកទំនាក់ទំនងដដលមិនអាច

ដឹងមនុនបានរវាងសិល្ករទំាងឡាយ ជាចំដណកមួយមនការសចាទសួរក្នុងសភាពជាការពិភាកសា

អំពតីសិល្បៈនាសពល្រច្នុ្រ្ន្ពតីទតីបករុងទំាងពតីរសៅវញិ។

 

ការសបជើសសរ ើសយកទតីបករុងបាងកកនិងទតីបករុងភ្ំសពញ បតរូវបានប្រកាសថាមានភាពលសមអៀង សកើត

សចញពតីភាពែនុសគ្្និងភាពនានទំាងឡាយ សបមា្់រជាមស្យោបាយក្នុងការពិនិត្យសមើលសៅសលើ

សិល្បៈសហសម័យសៅក្នុងតំ្រន់និងកដនលៃងសផ្សងសទៀត។ ចបាស់ណាស់ថាការសប្រៀ្រស្ៀ្រជា

សក្ាននុពលសនះពិតជាសកើតមានដមន។ ប្រសទសមៃនិងប្រសទសកម្នុជា មានបពំដដនជាតិរមួគ្្មួយ

ភាគ្ំសហើយជួនកាលមានជសមាលៃ ះជាមួយគ្្សទៀតផង។ ប្រសទសមៃនិងប្រសទសកម្នុជាជាប្រសទស

ប្រកាន់រ្រ្ររាជា្ិ្រសតយ្យអាសស័យរដ្ឋ្ម្មននុញ្ញដូចគ្្ មានប្រព័ន្ធជំសនឿសលើដផ្កបពលឹងនិង

ពនុទ្ធសាសនាសៃរវាទ សហើយមានសសដ្ឋកិច្ពឹងដផអកសៅសលើវស័ិយសទសចរណ៍និងផលិតកម្ម។ 

ជាងសនះសៅសទៀត ការអភិវឌ្ឍន៍ដ្រ្រសហសម័យរ្រស់ទតីបករុងទំាងពតីរ ្ំរសពញមនុែងារ្រញ្ច្្សគ្្

យ៉ងខាលៃ ំងមបកដលងសប្រៀ្រនឹងដផ្កសផ្សងសទៀតមនប្រសទសទំាងពតីរសនះសរៀងៗែលៃួន។ ក៏្៉រនុដន្ សទាះជា

យ៉ងណាក៏សោយ គសបមាងសនះ ្រដិសស្រាល់ការអះអាងណាដដលតំណាងឬសលើកស�ើងអំពតីភាព

ដូចគ្្និងភាពែនុសដ្រលៃកគ្្រវាងទតីបករុងបាងកកនិងទតីបករុងភ្ំសពញ។ សរនុ្រមក គសបមាងសនះទទូច

ពិភាកសាអំពតីគនុណតមមលៃសំខាន់ៗមនអ្វតីដដលសៅសល់ “មិនបតរូវបានសប្រៀ្រស្ៀ្រ” សៅស�ើយ។

តមមលៃការផ្លៃ ស់្រ្ូរ មិនសប្រៀ្រស្ៀ្រ ជំរនុញស�ើងវញិនូវចំណងរវាងសិល្ករ អ្កសរៀ្រចំពិពណ៌ និង

វចិិបតសាល មកពតីបករុងបាងកកនិងបករុងភ្ំសពញ។ អ្កចូលរមួ មានអាជតីពក្នុងកបមិតសផ្សងគ្្ ស្្វើ 

ការសៅក្នុង្ររ្ិរទសផ្សងៗគ្្ និងមានមហិច្ឆតាដ្រលៃកពតីគ្្។ ែលៃឹមសារមនគសបមាងសនះគឺជាការ

ពិភាកសារវាងពួកសគសៅមានកបមិតតិចតួចសៅស�ើយរហូតមកទល់នឹងសពល្រច្នុ្រ្ន្សនះ។ 

តមមលៃការផ្លៃ ស់្រ្ូរ មិនសប្រៀ្រស្ៀ្រ៖ សិល្បៈសហសម័យសៅក្នុងទតីបករុងបាងកក និងភ្ំសពញ ទទូច

សៅសលើភាពចបមរុះមនអតថាន័យដដលបានមកមិនបតឹមដតពតី “ពិភព” សិល្បៈដដលមានសសា្់រនិងទតី

តំាងភូមិសាសសដ្ដលមានសសា្់រសនាះសទ ដតដៃមទំាងពតីក្នុងការអននុវត្រ្រស់សិល្ករសទៀតផង។

A different version of this exhibition was previously shown at H Gallery, Bangkok in December 2014. 
Rates of Exchange, Un-Compared is funded in part by the Australia Council for the Arts.

សណា្ឋ នមួយដ្រ្រសផ្សងសទៀតមនពិពណ៌សនះបតរូវបានសគ្រងាហា ញពតីមនុនសៅវចិិបតសាល H សៅទតីបករុងបាងកកក្នុងដែ្្ូ 
ឆំ្្២០១៤
តមមលៃការផ្លៃ ស់្រ្ូរ មិនសប្រៀ្រស្ៀ្រ បតរូវបានផ្ល់មូលនិ្ិមួយចំដណកសោយបករុមប្ឹរកសាសិល្បៈប្រសទសអូសស្ាលតី



Makha Sanewong Na Ayuthaya, Newspaper, 2014. Newspaper and DC motor

RATeS OF exCHANGe, UN-COMPAReD:
CONTeMPORARy ART IN BANGkOk AND PHNOM PeNH

Artists: Orawan Arunrak, Makha Sanewong Na Ayuthaya, Tada Heng-
sapkul, khvay Samnang, Pen Sereypagna, Pinaree Sanpitak (with Seng 
Simouy and Sok Chanrado), Jakkai Siributr, Imhathai Suwatthanaslip, 
Tith kanitha

curated by Roger Nelson and Brian Curtin

31 January – 08 March  2015

តំៃលការផ្លា ស់ប្តូរ មនិប្បៀបប�ៀប៖
សិល្បៈសហសមយ័បៅក្នុងទី្ករុងបាងកក និងភ្បំេញ

សិល្ករ៖ អតូរ៉ា វ៉ា ន ់អារនុណរ៉ាក,់ មាខ្ខា  សានិវង ណា អាយនុថយ៉ា , តាដា 
បហងសាបគ់ល់, ៃ្វៃ សំណាង, បប៉ាន បសរបីញ្ញា , េីណារ ីសាន្ិតាក ់(ជាមយួ បសង 
សនុីមយួ និង សនុ្ ចានរ៉ាដតូ), ចាកាកា យ សិរបិា្ត, អីមាហា ៃថ សនុវតាថា ណាសលាិប, ទិត្យ 
កណិ្ថា

បរៀបចំបដាយ រ ៉ាជឺ បនលសិន និង ្បាយឹន កឺតិន


