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ABSURDITY IN PARADISE
Opening: Thursday, August 30, 2018, 7pm
Exhibition: 31.08. - 28.10.2018
Venue: Museum Fridericianum , Kassel, Germany
Opening hours: Tuesdays to Sundays from 11am to 6pm
In collboration with the Kasseler Kunstverein, Kassel, Germany, Bangkok Art and Culture Centre
presents the first Thai Contemporary Arts exhibition in the Museum Fridericianum, opened in 1779
as the world's first museum conceived for the public and has been the main location of the
‘documenta’ the renown art exhibitions since its founding in 1955 in Kassel, Germany.

Hope, desperation, and celebration guide the logic of this paradise. This exhibition
reconfigures human and relationship with his changing surroundings through culture of
thoughts and dialogues embedded in the artworks. The project feature works by 14 Thai
contemporary artists to manifest universal quality of arts as a no-boundary concept. The
exhibition combobulates a collection of communications that fall through cracks of
everyday life as different communities and ideologies emerge.
The idea is at the point where languages malfunction, and the ‘Absurdity’ of situations
occurs. At Museum Fridericianum, the works of art present politics of memory, debris of
speculation, myth of comprehension, human relations, and philosophy of faith.
Absurdity in Paradise plays with the paradox of Thailand as a paradisiacal place of yearnings. With
video and media works, photographs and spacious installations, fourteen contemporary Thai
artists illuminate the fracture points of present-day Thailand. Whether it is Pixilated uniforms of
Manit Sriwanichpoom, Performing textile of Kawita Vatanajyankur,or the artwork of Rirkrit
Tiravanija "untitled 1994 (angst essen seele auf)”a reference to the film ‘Angst Essen Seele Auf’
(fear eats soul) of German director, Rainer Werner Fassbinder depicting cruelty as well as human
tenderness between insider and outsider. In addition to renowned artists such as Arin Rungjang,
Pratchaya Phinthong and Korakrit Arunanondchai, the exhibition will also feature young artists
such as Nuttapon Sawasdee, Alisa Chunchue, and Harit Srikhao. In doing so, internationally
acclaimed works stand alongside new works created especially for the Kasseler Kunstverein.
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Curator:
Pichaya Aime Suphavanij
Artists:

Alisa Chunchue, Arin Rungjang, EkachaiEksaroj, Harit Srikhao, Kanich Khajornsri, Kawita
Vatanajyankur, Korakrit Arunanondchai, Manit Sriwanichpoom, Nuttapon Sawasdee, Paphonsak
La-or, Pratchaya Phinthong, Rirkrit Tiravanija, Sakarin Krue-On, Somboon Hormtientong
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ABSURDITY IN PARADISE
เปิ ดนิทรรศการ : วันพฤหัสที่ 30 สิงหาคม 2561, 19:00 น.
จัดแสดงตัง้ แต่วันที่ 31 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2561
สถานทีจ
่ ัดแสดง: พิพธิ ภัณฑ์ Fridericianum เมืองคาสเซิล ประเทศเยอรมันนี
เวลาทําการ : 11:00 น–18:00 น ปิ ดทุกวันจันทร์
ด ้วยความร่วมมือกับองค์กร Kasseler Kunstverein เมืองคาสเซิล ประเทศเยอรมันนี หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร นํ าเสนอนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยเป็ นครัง้ แรกทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์ Fridericianum สร ้างขึน
้ ในปี
ิ ปะแห่งแรกทีจ
ค.ศ.1779 ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศล
่ ัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ สาธารณะและเป็ นสถานทีจ
่ ัดงานนิทรรศการ
Documenta ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1955

ความหวัง ภาวะดิน
้ รน และการเฉลิมฉลอง คือตรรกะในสรวงสวรรค์แห่งนี้ นิทรรศการนํ าเสนอ
ั พันธ์ของเขาทีม
แนวความคิดในการทําความเข ้าใจของมนุษย์กับความสม
่ ต
ี อ
่ สภาพแวดล ้อมที่
ิ
ิ ปิ นไทย 14 ท่าน นํ าเสนอ
เปลีย
่ นแปลง ผ่านวัฒนธรรมทางความคิดและบทสนทนาในผลงานศลปะ ศล
ิ้ สว่ นการสอ
ื่ สารทีพ
ปรากฏการณ์ไร ้พรมแดนทีร่ วบรวมชน
่ ลัดหล่นจากความเข ้าใจในชวี ต
ิ ประจําวัน เมือ
่
ชุมชนและความคิดอันหลากหลายประจันหน ้าเข ้าหาในสถานที่ และเวลาเดียวกัน จุดสําคัญเกิดขึน
้ เมือ
่
ื่ สารไม่สร ้างความหมาย และปรากฏการณ์ของ ‘ความไร ้สาระ’ ได ้เกิดขึน
ภาษาในการสอ
้ ในพิพธิ ภัณฑ์
ิ ปิ นนํ าเสนอ ‘สาระในความไร ้สาระ’จากการเมืองในความทรงจํา
Fridericianum แห่งนีผ
้ ลงานของศล
้
ี
ั
ั พันธ์ระหว่างเพือ
เศษเสยวจากข ้อสงสย ตํานานแห่งความเข ้าใจ ปรัชญาในความหวัง และความสม
่ น
มนุษย์
นิทรรศการ ABSURDITY IN PARADISE เล่นไปกับความย ้อนแย ้งของเมืองไทยในความหมายของ
ิ ปะการจัดวาง
สรวงสวรรค์แห่งการมาเยือนของนักท่องเทีย
่ ว ด ้วยผลงานวิดโี อ มีเดีย ภาพถ่าย และศล
ทัง้ หมดได ้ฉายให ้เห็นถึงภาวะอันหลากหลายของเมืองไทยในปั จจุบัน ไม่วา่ จะเป็ นเครือ
่ งแบบนายพล
้ ้ายทีว่ นไม่รู ้จบของกวิตา วัฒนะชยังกูร
ทีด
่ ล
ู างเลือนของ มานิต ศรีวานิชภูม ิ การแสดงออกด ้วยเสนด
หรือผลงาน "untitled 1994 (angst essenseele auf)”ของฤกษ์ ฤทธิ์ ตีระวนิช ซงึ่ สร ้างขึน
้ จาก
ภาพยนตร์ ‘Angst Essen Seele Auf’ หรือ ‘Fear Eats Soul’ ของผู ้กํากับชาวเยอรมัน Rainer Werner
ื่ สารความอ่อนโยนและโหดร ้ายระหว่างคนในและคนนอก นอกจากนีย
Fassbinder สอ
้ ังเป็ นการนํ าเสนอ
ิ
่
ผลงานของศลปิ นทีท
่ ํางานเคลือ
่ นไหวในระดับสากลเชน อริญชย์ รุง่ แจ ้ง ปรัชญา พิณทอง กรกฤช
ั และผลงานของศล
ิ ปิ นรุน
่ ณั ฐพล สวัสดี อลิสา ฉุนเชอ
ื้ หฤษฎ์ ศรีขาว ซงึ่
อรุณานนท์ชย
่ ใหม่เชน
ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นการนํ าเสนอผลงานทีป
่ ระกอบขึน
้ เพือ
่ การทํางาน Kasseler Kunstverein ในครัง้ นี้
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ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช
ิ ปิ น:
ศล

้ , อริญชย์ รุง่ แจ ้ง, เอกชัย เอกสาโรจน์, คณิช ขจรศรี, กวิตา วัฒนะชยังกูร, หฤษฎ์ ศรีขาว, กร
อลิสา ฉุนเชือ
ั , มานิต ศรีวานิชภูม,ิ ณั ฐพล สวัสดี, ปพนศักดิ์ ละออ, ปรัชญา พิณทอง, ฤกษ์ ฤทธิ์ ตีระวนิช,
กฤช อรุณานนท์ชย
สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
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