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SA SA BASSAC is pleased to announce the opening of Landscape of time, our third 
solo exhibition with Vandy Rattana. 

With Landscape of time (2015), Vandy Rattana continues his work visiting sites 
around Cambodia where the living and the dead were buried in unmarked graves 
during the Khmer Rouge regime – lands that are also host to fecund rice paddies, 
vegetable and fruit plantations, and construction. Vandy’s compulsion to find, revisit, 
and reflect at these sites is a reminder that the landscape perseveres within an 
indefinite cycle of time, allowing for memory to recede into oblivion.

Unlike Bomb Ponds (2009) and MONOLOGUE (2015), for which the artist’s 
research was rooted in survivors’ stories, Landscape of time fictionalizes official 
documents on mass grave locations and histories. With poetic narration in Khmer 
that is sharp in tone and quick in delivery, Landscape of time reminds us that the 
work of memorialization and historical address remain a human endeavor, and 
that the landscape, and time, will uncompromisingly absorb, recycle, and transform 
whatever wounds and disquieting deposits they may receive.*

*Edited excerpt from “Vandy Rattana: When Time Becomes Still, the Landscape Will 
Speak” by Pamela Nguyen Corey, in HUGO BOSS ASIA ART Award for Emerging 
Asian Artists 2015, an exhibition catalogue published by Rockbund Art Museum 
(RAM) and Sternberg Press. / Landscape of time (2015) is the second film of the 
MONOLOGUE trilogy, and was commissioned by HUGO BOSS ASIA ART Award 
2015, first exhibited at Rockbund Art Museum, Shanghai (October 30, 2015 – 
January 3, 2016). 

About the Artist
Vandy Rattana (born 1980, Phnom Penh, Cambodia) began photographing as a 
form of historical continuity, concerned with a lack of physical documentation of 
unofficial stories and monuments unique to his culture. His serial works straddled 
the line between strict photojournalism and conceptual practice, and shared a 
preoccupation with the everyday as experienced by the average Cambodian. 
Whereas his early works chronicled the contemporary moment while creating a 
more comprehensive archive for future generations, his recent works are evermore 
critical of Cambodia’s historiography, deferring to fiction and expressed through 
an intimate relationship between the monologue and the moving image. Vandy’s 
recent solo exhibitions include MONOLOGUE, Jeu de Paume, Paris and CAPC, 
Bordeaux (2015) and Bomb Ponds, Asia Society, NYC (2013). Recent group 
exhibitions include HUGO BOSS ASIA ART Award 2015, Rockbund Art Museum, 
Shanghai (2015), The Khmer Rouge and the Consequences, Akademie der Künste 
Berlin (2015), In the Aftermath of Trauma: Contemporary Video Installations, 
Mildred Lane Kemper Art Museum, St. Louis (2014), No Country: Contemporary 
Art for South and Southeast Asia, Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, 
Asia Society, Hong Kong (2013), and dOCUMENTA(13), Kassel, Germany (2012). 
His work is collected by the Center National des Arts Plastiques, Solomon R. 
Guggenheim Museum, Herbert F. Johnson Museum of Art, Mainland Art Fund, and 
others. 

សស បាសាក់ មានកិត្ិយសសូមជម្មាបនូវការបបើកសបមាភោ ធនន បេសភាពននកាល  ដែលជាការ

តំាងពិព័រណ៍បោលេីបីរបស់បយើងជាមួយនឹងបោក វណី្ រតនា។

 

បេសភាពននកាល (២០១៥) បោក វណី្ រតនា បានបន្ការងាររបស់គាត់ ក្្នុងការបែើរេស្សនា

តំបន់ជាបម្រីនននម្បបេសកម្នុជាបែីម្ីស្សាវម្ជាវផ្ូរដែលកប់មននុស្សោំងរស់ និងសាលា ប់បោយគាមា ន

សញ្ញា របាស់ោស់ បៅអំឡនុងរបបដ្មារម្កហម។ ែីោំងបនាះឥឡូវកាលា យជាវាលដស្ស រមាកា របដនលា 

និងដផលាប�ើដែលសម្ូរផល និងអាគារបផ្សងៗ។ រំណង់ របស់បោកវណី្ដែលរង់រក េស្សនាម្ង

បេៀត និងសញឹ្ងគិតពីតំបន់ោំងបនះ គឺជាការរលឹំកែល់ បេសភាពមួយដែលបន្តសូ៊ បៅក្នុងរង្វង់

បពលបវោដែលមិនមានម្ពំដែនមួយ ដែលអារបអាយការរងចំា ថយរូលបៅក្នុងការសាបសូន្យ។

 

ន្ុសពី រប្្បបរ (២០០៩) និង ឯកវាេ (២០១៥) ដែលបោកបានបធ្វើការស្សាវម្ជាវពីបរឿងបហតនុ 

របស់អ្កដែលបៅរស់ បេសភាពននកាល បធ្វើបអាយឯកសារជាផលាូវការដែលោក់េងនឹងេីកដនលាង

និង ម្បវតិ្ផ្ូរធំៗ កាលា យបៅជាបរឿងម្បឌិត។ ជាមួយនឹងការនិោនបរឿងដែលមានសភាពអនលាង់

អបនាលា រជាភាសាដ្មារ ដែលម្តរូវបានតំណាលបោយកាត់ៗ និងឆាប់ៗ បេសភាពននកាល រលឹកពួក

បយើងថាស្ានែននការរងចំា និងការសិកសាម្បវត្ិសាសស ្បៅដតជាការងាររបស់មននុស្ស បហើយ 

បេសភាព និងកាល ដកនរ្បឡើងវញិ និងផ្លា ស់ប្ូរ នូវម្គប់ស្ាមរបួស និងអ្វីដែលពួកបគេេួលបោយ

មិនបរ ើសមនុ្បឡើយ។*

*អត្ថបេែកស្សង់ដកសម្មរួលពី “វណី្ រតនា៖ បពលដែលបពលបវោបៅបសងៀម បេសភាពនឹង

បបញចេ ញសំបលង” បោយ ផ្បមេឡា ងឹន ្ូរ ីបៅក្នុង HUGO BOSS ASIA ART Award for 

Emerging Asian Artists 2015 ជាការតាឡនុកពិព័រណ៍ បបាះពនុម្បោយ សារៈមន្ីរសិល្ៈ 

Rockbund (RAM) និង បោងពនុម្ Sternberg Press។ / បេសភាពននកាល (២០១៥) គឺជាភាពយន្

េីពីរ បៅក្នុងភាពយន្ បន្ាប់ពីស្ានែដែលមានប ម្ា ះថា ឯកវាេ បហើយម្តរូវបានសហការផលិត

បោយ HUGO BOSS ASIA ART Award ២០១៥។ វាម្តរូវបានោក់តំាងពិព័រណ៍ជាបលើកែំបូងបៅ 

សារៈមន្ីរសិល្ៈ Rockbund, បសៀងនហ (នថងេី ៣០ ដ្តនុោ ឆំ្ា ២០១៥ ែល់ នថងេី ០៣ ដ្មកោ 

ឆំ្ា ២០១៦)។ 



Vandy Rattana, Landscape of time (2015), single-channel HD video, color, sound,18’42’’.

Landscape of time
by Vandy Rattana

17 December - 06 February 2016

ទេសភាព នៃ កាល
ទដាយ វណ្ឌី រតនា

អំពីសិល្ករ

បោក វណី្ រតនា (បកើតឆំ្ា ១៩៨០ បៅភ្ំបពញ ម្បបេសកម្នុជា) បានចាប់បផ្ើមថតរបូបោយចាត់

េនុកវាជាេម្មង់មួយរបស់និរន្ភាពម្បវតិ្សាសស ្បោយសារបោកមានការបារមភោពីកង្វះខាតការ

ថតឯកសារមាន របូោង នូវបហតនុការណ៍បម្រៅផលាូវការ និងេីកដនលាងដែលមានសភាពពិបសស ន្ុសបគ

បៅក្នុងវប្ធម៌របស់បោក។ ការងារតៗគ្ារបស់បោកស្ថិតបៅរំកណ្ាលរវាងការថតរបូយក

ពត៌មាន និងស្ានែោក់េងនឹងគំនិតសនុេ្ធ។ វាដថមោំងដរករដំលកនូវកង្វល់របស់ជីវភាពោល់នថង

របស់ម្បជាជនកម្នុជាធមមាតាោំងឡាយ។ ស្ានែែំបូងៗរបស់គាត់ បរៀបជាលំោប់នូវសម័យ

បរចេនុប្ន្កាល បែើម្ីបបងកាើតនូវឯកសារម្បវតិ្សាសស ្ដែលមានសភាពស្សរួលយល់ជាងមនុនសម្មាប់

មននុស្សជំនាន់បម្កាយ។ មិនម្តឹមដតបេនុបណាណ ះ ស្ានែថមាីៗរបស់គាត់រតឹដតមានភាពសំខាន់បៅបលើ

ការកត់ម្តាម្បវត្ិសាសសរ្បស់ម្បបេសកម្នុជាបៅបេៀត បោយវាបធ្វើបៅតាមបរឿងម្បឌិតបហើយ

ម្តរូវបានបបញចេ ញបោយបម្បើម្បាស់េំនាក់េំនងែ៏ជិតស្ិេ្ធិរវាងឯកវាេ និងកនុន។ ការតំាងពិព័រណ៍

ដតម្ាក់ឯងថមាីៗរបស់បោកវណី្ រមួមានែូរជា ឯកវាេ, Jeu de Paume, បាេ រសី និង CAPC, 

Bordeaux (២០១៥) និង រប្្បបរ, Asia Society, ញូវយេក(២០១៣)។ រឯីការតំាងពិព័រណ៍ជា

ម្ករុមរបស់បោករមួមាន HUGO BOSS ASIA ART Award 2015,  សារមន្ីរសិល្ៈ Rockbund, 

បសៀងនហ (២០១៥), ដ្មារម្កហម និងផលវបិាករបស់វា, Akademie der Künste Berlin 

(២០១៥),  បៅក្នុងលេ្ធផលរបស់ែំបណើ រតក់សលានុតមួយ៖ ការែំបឡើងភាពយន្សហសម័យ, 

សារមន្ីរសិល្ៈ Mildred Lane Kemper, St. Louis (២០១៤), គាមា នម្បបេស៖ សិល្ៈសហស

ម័យសម្មាប់អាសនុីខាងត្ូង និងអាសនុីអាបគ្យ៍, Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, 

Asia Society, ហនុងកនុង (២០១៣), និង dOCUMENTA(13), Kassel, អាលលាឺមេង់ (២០១២)។ 

ស្ានែរបស់បោកម្តរូវបានម្បមូលបោយ Center National des Arts Plastiques, សារមន្ីរ 

Solomon R. Guggenheim, សារមន្ីរសិល្ៈ Herbert F. Johnson, Mainland Art Fund និង 

អ្កែនេៗបេៀត។ 


