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ស-ស បាសាក ់មានសសចក្តីសសាមនស្សរ តីករាយនឹងប្រកាសស្រើក្រង្ហា ញនូវ ការតាងំពិពរ័ណ៍សោលសលើក 
ទតី្រនួ រ្រស់សិល្បករ យឹម មា៉ា លតីន សបកាមចំណងស�ើងថា រស្រះ។

សៅក្នុងពិពរ័ណ៍រស្រះសនះ យឹម មា៉ា លតីនស្វើការចនុចសង្កតនិ់ងបតិះរះិពិចារណាសោសពញសៅសោយប្រតិដ្ឋភាព 
�នុំវញិគំនិតនានាដដលបាន្រន្ពបងតីកដដលោកព់ន័្ធសៅនឹងសទសភាពស�ើយនិង អននុទស្សនតីយភាព (ការ 
តំណាង) ននសទសភាព[គំនិត]ោងំអស់សនាះ។ អស់រយៈសពលមយួឆ្្នំន ការស្វើសិកសា្ិការកម្ម(និសវសន
ោ្ឋ ន) រមួមានការស្វើដំសណើ រជា�ូរដ�រសៅកានទ់តីប្រពន័្ធសអកូឡូ�្សតីទតីនទៗពតីគ្្សៅសលើទ្តី្រចំនួន្រនួរចួមក 
មា៉ា លតីន សៅដត្រន្សា្រសបោះសតិសម្ប�ញ្ៈ(ចិត្គំនិតខាងបករុង)កានដ់តសនុតី�សបរៅ�នុំវញិសភាពសាថា ន
ការណ៍ដដលមនិមានភាពរងឹ្រនុឹងនន្ររសិាថា នពិភពសោក ជាមយួបសរុកកំសណើ ត និងមាតនុប្រសទសរ្រស់នាង 
ដដលោងំពតីរសនះជាការក្តីកងវល់ស្ូលដសំ៍ខានផ់ង និង ជា្រញ្ហា ននការសប្រៀ្រស្ៀ្រផង។ 

ជាចំននុចកណាដា លស�ើយយ៉ា ងសំខាន ់ចំសោះ�តីវតិនិងការអននុវត្ការង្ររ្រស់សិល្បករសនាះ ដតងដតជាការ
្រសង្កើត្ររសិាថា នឬ្ររយិកាសនានាដដលមានសសចក្តីផ្នុយសៅនឹងភាពបកបកតី និងសង្ង្គា មសនុតីវលិ ដដលជា
�ំនាន ់និងសពលដដលសិល្បករបានប្រសូបត – ចងបកង�តីវតិ សៅខាងក្នុង និងសចញពតីភាពខនុសគ្្នន
សសចក្តីសាលា ្រយ់៉ា ងសំាញ៉ាំ ។ ្រច្នុ្រ្បន្សនះ ផ្ះ ស�ើយកមា្ម យតនៈ(្រន្្រស់្វើការ)រ្រស់សិល្បកររូ្រសនះគឺជា
ទតី�បមកនិងជាទតីសនុវតថាិភាពរ្រស់នាង – មានសួនចបារដប៍តចះបចចងប់្រក្រសោយសសចក្តីសានដាបតាណ
សចញពតីការោដំនុះ និងការដែរកសាយ៉ា ងផ្ិតផ្ងរ់្រស់នាង, រមួោងំ្រនុបត ត្ីតារ្រស់នាងសៅដ��មជាមយួ។ 
យ៉ា ងណាដស៍ោយ ទឹកដតីដដលបានបគ្រប់គងដតូ៍ចនិងជាលក្ខណៈឯក�នមយួសនះសៅដតជារ្រស់ដដល
មានទំ�ំយ៉ា ងទូចស្្មរក្នុងជាតិមយួ ដដលកំពនុង្រន្មានភាពង្យរងសបគ្ះយ៉ា ងខ្ពស់ក្នុងការស្វើការ�ួញដូរ
ដតី និង្នធាននានា។

ក្នុងដំសណើ រដសវងរកសពលសវោនិងចសនាលា ះ សៅឯនាយ�ួសឆ្លា យពតីបពំដដនកាយវកិារននគំនូរនិងសមាភា រៈ 
ដដលមានដដនកំណត ់ចំសោះ្រសច្កសទសការង្ររ្រស់នាង មា៉ា លតីនមានចំណា្រអ់ារម្មណ៍ សៅក្នុងដំសណើ រ
ការននការ្រំដ្រកធាតនុ, ក្នុងនយ័កិរយិស័ព្ដដលស្វើការផ្លា ស់្រដាូរ។ សប្រើបបាស់បកោស់សកះដដលប្រដមល
ប្រមូលសរ ើសបាន មា៉ា លតីនោញរលឹំកអំពតីការចងចានំានាកាលពតីវយ័សក្មង ដដលក្នុងលក្ខណៈសលងសសើច 
ស្វើការ្រសង្កើតែ្មតី(សឡើងវញិ)នូវសគ្ល្រំណងរ្រស់ ការរស្រះបាករ់្រស់សដើមស�ើ និងកាកសំណល់។ សាលា ក 
ស្ាម្រដនថាម, ្រសង្កើតជាបសោ្រសោយទឹកស ្្ម , ការស្វើឲ្យប្រលូកប្រោក,់ ការោ្រពណ៌,         ការបាញ់ពណ៌។ 
កដនលាងដដលដកសចញសផ្សងៗ, ដខ្ស្រន្ាតដ់ដលសឹក៖ នផ្ននបកោសសកះដដលសចាះ្លានុះធាលា យ និងមាន
បសោ្រជ់ាថ្ាក់ៗ  បតរូវបាន្រសង្កើតសចញជារូ្ររាង សោយសប្រើបបាស់កំ្ិរត និងអណាដា តសភលាើង។ ប្រសោង 
ដដលមានលក្ខណៈរា្រសស្មើរ៖ ជាសនបតាទស្សនដ៍ដលសៅឯនាយឆ្ងា យពតីសនបតាទស្សន។៍ 

ចមាលា កលឹ់្រ្ំៗោងំដ្រព់តីរផ្្ងំ ដដល្រសង្កើតឲ្យមាននិងសៅក្នុងពិពរ័ណ៍ រស្រះ(ការវាស់ស្ង)់ គឺបតរូវបាន 
ោករ់ាយសៅសលើដតី ដដលមាន្រន្សល់ទនុកបចកសដើរសៅចសនាលា ះ ផ្្ងំចមាលា កលឹ់្រនតីមយួៗ។ ទស្សនិក�នោងំ 
អស់អាចស្វើដំសណើ រស�ើយពិនិត្យពិចយ័សលើ សួនចបារននពតម៌ាន, ផ្្ងំសអបកង្់រសច្កសទសោ្រ, ការស្ង ់
សណា្ឋ នដតីពតីសលើអាកាស, ការសិកសាមតីបករូទស្សនោ៍ងំអស់សនះ នននិងដដលជាភូមសិាង្ស្ដដលចមាលា កលឹ់្រ 
នតីមយួៗ បាននិងមាន្រង្ហា ញ និងចង្នុលឲ្យស�ើញនូវ ការរដ�កនិងស្ាម, ការដប្រប្ររួលអាកាសធាតនុ, 
ការ្លានុះធាលា យនិងការកំព្រ,់ ការ�ូសឆ្យនិងការសៅសសសសល់, ោងំសនះមាន សញ្្ណននការលូត  
ោស់តិចតួច្រំផនុត។ រស្រះ(ការកាត)់ គឺជាការង្រមយួ�នុតមានដ្រព់តីរផ្្ងំ ដដលសដើរតួរនិងមានរាងជា 
ស�ើប្រណិត ក្នុងទំរង្់រន្ះស�ើកង់ៗ ។ សៅសពលដដលមានការពិនិត្យពិចយ័ឲ្យសនុតី�សបរៅ  បកោសសកស 
ដដលមនិបតរូវបានឲ្យតនមលា តាងំ្រង្ហា ញនូវភាពខនុសគ្្ដដលមនិមានភាពបសសដៀងគ្្រ្រស់ ខលាឹមសដើមស�ើ 
ដដលមានទំនាកទ់ងនិងសកើតសឡើងទន្ឹមគ្្សៅនឹងសពលសវោ  – ការវាយប្រោរពតីអាណានិគមរ្រស់ពួក
បា៉ា រា៉ា សនុតីត ស�ើយនិង ការ តីកដនុះោលដូចផ្សតិខា ំជា្រស់ៅនឹងនផ្មនុខរ្រស់បកោសសកសោងំអស់សនះ
(ចមាលា កលឹ់្រ)។ 

SA SA BASSAC is pleased to announce the opening of Decomposition, our 
fourth solo exhibition with Yim Maline. 

With Decomposition, Yim Maline imaginatively prods and ponders 
expanded notions of landscape and its representation. After a year of 
residencies and travel to diverse ecosystems on four continents, Maline 
continues to cultivate a deeper consciousness around the tenuous state 
of the global environment, with her home and country as both a core and 
comparative concern. 

Central to the artists’ life and practice has been creating environments in 
contrast to the poverty and civil war into which she was born; composing 
life within and from a variety of complex deaths. Today her home and studio 
are her refuge; a lush and peaceful garden of her planting and detailed 
care, her children alongside. Yet this personal, controlled micro-territory 
remains plotted within a nation highly vulnerable to ongoing exploitation of 
land and resources. 

In search of a time and space beyond the gestural boundaries of drawing 
and the material limits of her medium, Maline is interested in the process 
of decomposition, in the verbs that alter. Using found cardboard, Maline 
invokes childhood memories playfully repurposing abscission and refuse. 
Additive marks, layered: inked, smudged, painted, sprayed. Subtractive 
zones, eroded contours: mined and terraced surfaces drawn with a knife 
and a flame. Even holes: views beyond the view.

The twelve large reliefs comprising Decomposition (Measured) are 
plotted on the floor with walking paths in between. Audiences can tour 
and inspect these gardens of information, low-tech screens, aerial surveys, 
microscopic studies; the geography of these reliefs reveal ruptures and 
scars, temperature changes, spills and leakage, clearings and remains, rare 
hints of new growth. Decomposition (Cut) is a series of twelve works that 
pose as precious wood in the form of tree slices. Upon close inspection, the 
anti-precious cardboard evince unlikely variations of tree rings out of synch 
with time – parasitic colonies attack and psychedelic growths huddle on 
their surfaces. 

The evidentiary nature of Maline’s landscapes report warnings. She asks 
what can grow from today’s processes and forms of decomposition, from 
these complex deaths? Here and now, the artist refuses optimism. She 
draws us to her surfaces, to the present, where she elevates flux as fact.



YIm Maline. Decomposition (Cut) 1. 2016. Graphite, charcoal, ink on cardboard. 63 x 71 cm

Decomposition
by Yim Maline

27 October, 2016 – 07 January, 2017

របេះ
បោយ យឹម ម៉ាលីន

តាកត់ាង្ម្មជាតិននសទសភាព(ការង្រសិល្បៈ)នានារ្រស់មា៉ា លតីនស្វើការរាយការណ៍អំពតីការសបកើនរលឹំក
ឬការប្ររុងសា្ម រតតី។ សិល្បកររូ្រសនះ្រន្សួរ ថាសតើអវតីសៅអាចលូតោស់ សចញពតីដំសណើ រការ និង ទំរង ់
នានារ្រស់្រច្នុ្រ្បន្កាល ននការ្រំដ្រកធាតនុ, សចញពតីសសចក្តី សាលា ្រដ់សំ៍ាញ្្៉ាំ ោងំអស់សនះ? សៅទតីសនះ 
និងខណៈសពលសនះ សិល្បករ្រដិសស្សៅនឹងគំនិតសនុទិ្ិនិយម។ នាងោនំានូំវចំណា្រអ់ារម្មណ៍រ្រស់ 
សយើងោងំអស់គ្្សៅសលើនផ្រូ្រ(ការង្រសិល្បៈ)រ្រស់នាង, សៅកាន្់រច្នុ្រ្បន្សមយ័  ដដលជាកដនលាង ដដល
នាងសលើកយកសសចក្តីផ្លា ស់្រដាូរឬដំសណើ រការដប្រប្ររួល ថាជាសច្ភាព។ 

About the artist 

Yim Maline was born in 1982 in Battambang, and lives and works in Siem Reap, 
Cambodia. Her solo exhibitions include Having a hole or empty space inside, SA SA 
BASSAC (2015), and Silk Threads, Insider Gallery, InterContinental Hotel, Phnom 
Penh (2012). Select group exhibitions include ASIA NOW 2016, Paris (2016); 
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