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	 រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃ	គឺជាការពិពណ៌ម្នា ក់ឯងដោយ	Nguyen	Thi	Thanh	Mai	

ដែលជាសិល្បករដៅដេត្ត	Hue	ប្រដេសដ�ៀតណាម។	ការពិពណ៌ដេះ	ទាញដេញពីការស្រា�បជា�	

ដែលសិល្បករបាេដ្វើដ�ើងកនានុងរយៈដពលមួយឆ្នា ំដៅកនានុងសហគមេ៍ដេរាេខ្នា តតូេជាដបេើេ	

ដៅកនានុងដេត្តដសៀមរា្រ	េិងដេត្តដោ្ិរាត់	ថេប្រដេសកម្នុជា	េិងកនានុងដេត្ត�នុងអាេ	ថេប្រដេស	

ដ�ៀតណាម។	្រនុរស	សស្តី	េិងកនុម្រ	ដៅកនានុងសហគមេ៍ទំាងដេះ	គឺជាជេជាតិដ�ៀតណាមពីកំដណើ ត	

ឬពីែូេតារ្រស់ពួកដគ	្៉រនុដេ្តពួកដគភាគដបេើេបាេរស់ដៅកនានុងប្រដេសកម្នុជាជាដបេើេឆ្នា ំឬដបេើេ

ជំនាេ់មកដហើយ។	ដទាះ្ីរជាដ្រ្រដេះក្តីក៏ពួកដគភាគដបេើេមិេម្េអត្តសញ្ញា ណផ្ូ�ការមកពី

ប្រដេសណាមួយដនាះដេ	ដែលជាដហតនុដ្វើឲ្យពួកដគម្េការលំបាកជាហូរដហ។	

	 េំណងដជើងពិពណ៌ដេះ	គឺជាឃ្្មួយដែលសិល្បករេ្ីពីអនាកភូមិយកមកដប្រើ។	ដៅកនានុង

ការ្រង្ហា ញរ្រស់សិល្បករ	Nguyen	ដលើកដ�ើងថា	ការដប្រើបបាស់ឃ្្ដេះជាញឹកញា្់ររ្រស់អនាក

ភូមិ	“ជាការគូររ្ូរភាពថេអនាគតរ្រស់ពួកដគ”។	្៉រនុដេ្ត	ែូេម្េដ�ើញដៅកនានុងពិពណ៌	អតីតកាល

េិងអនាគតកាលបាេផនុសដ�ើងម្តងដហើយម្តងដេៀត	ែូេជាមិេអាេ្រញ្ឈ្់របាេដ�ើយ។	អនាកភូមិ

បាេេិយាយជាេំហរអំពីការេងចំារ្រស់ពួកដគ	ដោយរា្់រ្រញូ្លទំាង្រេពិដរា្េ៍អំពីសង្ង្រា ម

េិងជដម្្ះ	្៉រនុដេ្តមិេបាេរលឹំកអំពីក្តីស្សថមរ្រស់ពួកដគដ�ើយ។

	 រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃ	្រង្ហា ញេូ�កាលៈដេសៈមួយសំណនុំ ដែលម្េលក្ខណៈជាក់

េបាស់ខំ្្ងអំពីករណីរ្រស់ជេជាតិដ�ៀតណាមកនានុងប្រដេសកម្នុជា	្៉រនុដេ្តក៏ម្េការជា្់រទាក់េង

េូលាយ	ដោយភ្់រប្រសពវជាមួយេឹងសំណួរជារាកលមួយេំេួេអំពីភាពជាពលរែ្ឋេិងការដ្វើ

េំណាកស្សរុក។	

	 ពិពណ៌ដេះ	ម្េរានា ថែជា្់រទាក់េងគ្នា េំេួេ្ួរេ។	អត្តសញ្ញា ណ្័រណ្ណ	(២០១៤)	ជា

ការតដម្ើងតាមដ្រ្រេូលរមួ	ដោយរមួម្េឯករារសម្រា ល់េ្ួេ	“មិេផ្ូ�ការ”	េំេួេ	៣៤៨	ដោយ

បាេផ្តិតដៅដលើកំដេេកំណាត់ដែលអនាកភូមិឲ្យដៅសិល្បករ។	ស្សដម្ល	(២០១៤)	ជាដសេរមួីយ

ថេរ្ូរ្តឌីជី្លផាត់ពណ៌ដោយថែ	ដែលរ្ូរមេនុស្សបតរូ�បាេផាត់ឲ្យដ ម្ៅ 	កនុំឲ្យដ�ើញអត្ត

សញ្ញា ណរ្រស់្រនុគរាលដែើម្បីជាការការោរ	េិងការបពលយ្រង្ហា ញអំពីភាពមិេមិេបបាកែប្រជា

ដែលម្េជារមួកនានុងគំេិតរ្រស់សហគមេ៍។	ដសេរមួីយដេៀតថេការផ្តិតជារ្ូរ្ត	ការដ្វើែំដណើ រ	

(២០១៤)	រមួម្េការដប្រើរ្ូរ	collages	ឌីជី្ល	ដែលម្េរ្ូរកបាលអនាកភូមិដបេើេដផ្សងគ្នា 	្រត់េូល

កនានុងេ្ួេមេនុស្សេដម្កម្នា ក់	្តដៅកនានុងស្ូឌីដយា្តរ្ូរមួយដែលដគតនុ្រដតងឲ្យដមើលដៅែូេជា

ែីែ៏ដសេឆ្ងៃ យ។	ដសេរេីនុងដបកាយ	រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃ	(២០១៤-២០១៥)	គឺជាេំណងដជើង

�ដីែអូមួយ	ដែលម្េពីរដផនាក	ដោយដផអែកតាមការសម្ភា សេ៍ែ៏ដ�ងជាដបេើេជាមួយអនាកភូមិ។	

After its debut at SA SA BASSAC, Day by Day will travel to Sao La, Ho Chi Minh Fine Arts Museum, Vietnam.

 Day by Day is a solo exhibition by Nguyen Thi Thanh Mai, an artist based in 
Hue, Vietnam. The exhibition draws on one year of extensive research by the artist in 
several small fishing communities in Siem Reap and Pursat, Cambodia as well as in 
Long An, Vietnam. The men, women and children in these communities are Vietnamese 
by birth or by ancestry, but many of them have lived in Cambodia for years or even for 
generations. Despite this, many of them do not have formal identification from either 
country, resulting in ongoing difficulties.
 The title of the exhibition is a phrase the artist borrowed from the villagers. In 
her artist’s statement, Nguyen suggests that the villagers’ frequent use of this phrase 
“drew the picture of their future.” Yet, as seen in Nguyen’s exhibition, pasts and futures 
repeatedly emerge, as if irrepressible. Villagers speak openly of their memories, 
including experiences of war and conflict, but never of their dreams. 
 Day by Day presents a set of circumstances that are highly specific to the case 
of Vietnamese in Cambodia, yet also of broader relevance, intersecting with universal 
questions of citizenship and migration. 
 The exhibition consists of four interrelated serial works. ID Card (2014) is a 
participatory installation consisting of 348 “unofficial” identity documents printed on 
scraps of clothing donated to the artist by the villagers. Shadow (2014) is a series of 
hand-colored digital photographs in which the human figures have been blacked out, at 
once protectively obscuring individuals’ identities and hinting at the community’s shared 
uncertainty. Another series of photographic prints, Travels (2014), consists of digital 
collages in which a portrait of the head of various villagers is inserted onto the body of 
an unknown stranger, posing in a photo studio decorated to appear like a faraway land. 
Finally, Day by Day (2014-15) is the title of a video, in two parts, based in extended 
interviews with villagers.

About the artist

Nguyen Thi Thanh Mai (born 1983, Hanoi) is an artist based in Hue, Vietnam. Select 
exhibitions include Swimming in Sand; Growing Rice Under an Umbrella (Anita Archer 
Fine Art, Melbourne, Australia, 2014); Unexpected (Chiang Mai University Museum, 
2014); 2013 Asian Report (Artspace A Gallery, Cheongju, South Korea, 2013); and 
Riverscapes IN FLUX (Goethe Institut, Vietnam, Thailand, Myanmar, Philippines, 
Indonesia, 2012). Residencies include Kunstlerhaus Bethanien, in Berlin, Germany 
(2015-2016), Sa Sa Art Projects, Phnom Penh (2014); HIVE Studio, Cheongju, South 
Korea (2013); New Space Arts Foundation, Hue, Vietnam (2013) and Sàn Art, Ho Chi 
Minh City, Vietnam (2012). Nguyen is a recipient of awards and grants from the Pollock-
Krasner Foundation (2014-15) and the Cultural Development and Exchange Fund (2014 
and 2012). In 2015 she is a finalist for the Sovereign Asian Art Prize, Hong Kong. The 
artist holds a Bachelor of Fine Arts from Hue College of the Arts, Vietnam (2006) and a 
Master of Visual Arts from Mahasarakham University, Thailand (2012). 

About the curator
Day by Day is guest curated by Roger Nelson, an independent curator based in Phnom 
Penh and a PhD candidate at the University of Melbourne researching contemporary and 
modern Cambodian art and culture. www.rogernelson.net

្រន្ា្់រពីការចា្់រដផ្តើមដៅ	ស	ស	បារាក់,	រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃ	េឹងដ្វើែំដណើ រដៅរារមេ្ីរ�េិិបតសិល្បៈ	
Sao	La	o	Chi	Minh	ប្រដេសដ�ៀតណាម។	



Nguyen Thi Thanh Mai, ID Card, 2014

DAY BY DAY
by Nguyen Thi Thanh Mai
curated by Roger Nelson

31 January – 08 March  2015

រស់មយួថ្ងៃគិតមយួថ្ងៃ
ដោយដ្វៀន ធីថាញ់ម៉ា យ

ដរៀបចំដោយ រ ៉ាជឺ ននលសិន

អំពីសិល្បករ

Nguyen	Thi	Thanh	Mai	(ដកើតកនានុងឆ្នា ំ១៩៨៣	ដៅបករុងហាណូយ)	គឺជាសិល្បករម្េមូលោ្ឋ េ	

ដៅដេត្ត	Hue	ប្រដេសដ�ៀតណាម។	ការពិពណ៌មួយេំេួេម្េែូេជា	ដហលកនានុងេសាេ់,	ោំស្សរូ�	

ដបកាមឆ័បត	(Anita	Archer	Fine	Art,	Melbourne,	Australia,	2014),	មិេបាេរពឹំងេនុក	(រារមេ្ីរ

រាកល�េិយាល័យដ�ៀងថម៉,	២០១៤);	របាយការណ៍អាសនុី	២០១៣	(Artspace	A	Gallery,	

Cheongju,	ប្រដេសកូដរខ៉្ងត្ូបង,	២០១៣);	េិង	Riverscapes	IN	FLUX	(Goethe	Institut,	

ប្រដេសដ�ៀតណាម	ប្រដេសថ្	ប្រដេសមីយ៉ាេ់ម៉្	ប្រដេសហវីលីពីេ	ប្រដេសឥណូ្ដណសនុី,	

២០១២)។	ការដៅដ្វើការតាមប្រដេសរមួម្េ	Kunstlerhaus	Bethanien,	ដៅដ្រេរឡាំង	ប្រដេស

អា�ឺម៉ង់	(២០១៥-២០១៦),	គដបម្ងសិល្បៈ	ស	ស	ដៅភនាំដពញ	(២០១៤),	New	Space	Arts	

Foundation,	ដេត្ត	Hue,	ប្រដេសដ�ៀតណាម	(២០១៣)។	Nguyen	ជាអនាកេេួលបាេរង្វ េ់េិង

បបាក់ឧ្រត្ថមភាមួយេំេួេពី	Pollock-Krasner	Foundation	(2014-15)	េិង	មូលេិ្ិអភិ�ឌ្ឍេ៍េិង

ផ្ាស់្រ្តូរ�្រ្ប្ម៌	(២០១៤	េិង	២០១២)។	កនានុងឆ្នា ំ២០១៥	នាងជាដ្រក្ខជេេនុងដបកាយម្នា ក់សបម្្់រ

រង្វ េ់	Sovereign	Asian	Art	Prize	ដៅបករុងហនុងកនុង។	សិល្បកររ្ូរដេះ	េេួលបាេ្ររញិ្ញា ្័របត

�េិិបតសិល្បៈពីមហា�េិយាល័យសិល្បៈ	Hue	ដៅប្រដេសដ�ៀតណាម	(២០០៦)	េិងបាេសញ្ញា ្័របត

អេនុ្រណិ្តដផនាក	Visual	Arts	ពីរាកល�េិយាល័យមហារារ៉ាខ្ម	ដៅប្រដេសថ្	(២០១២)។	

អំពីអនាកដរៀ្រេំ

រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃ	ដរៀ្រេំដោយ	Roger	Nelson	ដែលជាអនាកដរៀ្រេំឯករាជ្យម្នា ក់ដែលម្េ

មូលោ្ឋ េដៅបករុងភនាំដពញ	េិងជាដ្រក្ខជេ្រណិ្តដៅរាកល�េិយាល័យ	Melbourne	ដែលកំពនុងដ្វើ

ការស្រា�បជា�ដៅដលើសិល្បៈេិង�្រ្ប្ម៌សហសម័យេិងេំដេើ្រដៅកម្នុជា។	

www.rogernelson.net	


