Shadowlife
วันที่ : 02 มีนาคม - 29 เมษายน 2555
สถานที่: หองนิทรรศการ ชั้น 8
ผูจัด : สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
สถานทู ต ออสเตรเลี ย กรุ ง เทพฯ และหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห งกรุ งเทพมหานคร ภู มิ ใจนํ าเสนอ ชาโดว ไลฟ
(Shadowlife) นิทรรศการผลงานภาพถายและภาพเคลื่อนไหวโดยกลุมศิลปนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียผูมีชื่อเสียง
ระดั บ โลก นิ ท รรศการ ชาโดว ไลฟ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการเฉลิ ม ฉลองวาระครบรอบ 60 ป ความสั ม พั น ธ
ออสเตรเลีย-ไทย โดยสถานทูตออสเตรเลีย
นิทรรศการ ชาโดว ไลฟ จัดขึ้นดวยความรวมมือระหวางเอเชียลิงค และ เบนดิโก อารต แกลลอรี่ โดยนิทรรศการนี้
เดิ น ทางมาจัด แสดงที่ ป ระเทศไทยเป น ประเทศแรก เพื่อใหผูช มชาวไทยไดสัมผัสประสบการณ ทางศิล ปะอัน มี
เอกลักษณเฉพาะตัว เมื่อจบการจัดแสดงในประเทศไทยแลว นิทรรศการนี้จะเดินทางไปเปดแสดงทั้งในออสเตรเลีย
และเอเชีย
จอน มันดีน และ นาตาลี คิง คือภัณฑารักษ ของนิทรรศการ ชาโดว ไลฟ โดยนําเสนอผลงานศิลปะภาพถายที่
สรางสรรคขึ้นโดยศิลปนรวมสมัยชาวพื้นเมืองออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงระดับโลกจํานวนเกาคน (และศิลปนผูทํางาน
รวมอีกหนึ่งทานที่มิไดเปนชนพื้นเมือง)
วุ น กู ลี (wungguli) เป น ศั พ ท ใ นภาษาจั ม บาพู วิ น กู (Djambarrypuyngu) แห ง ดิ น แดนอาร น เฮม มี ค วาม
หมายถึ ง “จิ ต วิ ญ ญาณ” และ“เงา” และได นํ า มาใช บ รรยายถึ ง ภาพถ า ย นิ ท รรศการ ชาโดว ไลฟ สํ า รวจ
แนวความคิดที่เชื่อวาเงานั้นคือตัวแทนจิตวิญญาณของมนุษย นิทรรศการ ชาโดว ไลฟ นําเสนอภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพถายในรูปแบบที่ ตรงไปตรงมา มีลักษณะเป นละคร และฉับพลัน ไมออมคอม เพื่อใหผูชมได เผชิญหนากั บ
ทัศนคติที่ตายตัวและการจําลองฉาก
จอน มันดีน และนาตาลี คิง ภัณฑารักษของนิทรรศการ ชาโดว ไลฟ เขียนบทบรรยายไวในสูจิบัตรนิทรรศการวา
“เมื่อแสงไดสาดสองลงบนบางสิ่งหรือบางคน เงายอมปรากฏขึ้น บุคคลไมสามารถทอดทิ้งเงาของตน และเงาเองก็
ไมสามารถละทิ้งบุคคลอันเปนตนแบบของมันได เงาทุกเงาตางมีการปรากฏอยูและการหายไป ในดินแดนแหงทวีป

ออสเตรเลียนี้ก็เชนกัน ลวนเต็มไปดวยวิญญาณและเงาที่แทรกตัวอยูในภูมิทัศนทางประวัติศาสตร สังคม และ
กายภาพ”
นิ ท รรศการ ชาโดว ไลฟ นี้ ส นั บ สนุ น โดยรั ฐ บาลออสเตรเลี ย ผ านทางโครงการนิ ท รรศการผลงานทั ศ นศิ ล ป
ออสเตรเลียสัญจรของ Australia International Cultural Council ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงการตางประเทศและ
การค าแห งออสเตรเลี ย / Australia Council ซึ่งเป น หน วยงานมอบทุน และคําปรึกษาดานศิ ล ปะแห งรัฐบาล
ออสเตรเลี ย / The Visual Arts and Crafts strategy ซึ่ ง ริ เ ริ่ ม โดยรั ฐ บาลแห ง รั ฐ และเขตการปกครองของ
ออสเตรเลีย
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงนิทรรศการในประเทศไทย ชาโดว ไลฟ จะเดินทางไปจัดแสดงในหลายสถานที่ เชน
Kaohsiung Museum of Fine Arts (ไตหวัน) และ Nanyang Academy of Fine Art (สิงคโปร)
ภัณฑารักษ :
จอน มันดีน และ นาตาลี คิง
ศิลปน
ที่เขารวมนําเสนอผลงาน ไดแก เวอรนอน อาห คี / บินดี้ โคล / เบรนดา แอล ครอฟท / เดสทินี่ ดีคอน และเวอร
จีเนีย เฟรเซอร / ฟโอนา โฟลีย / แกรี่ ลี / ไมเคิล ไรลีย / คริสเตียน ธอมปสัน และไอวาน เซน
---

พิธีเปดนิทรรศการ :
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.30 น.
- มร. ไซมอน ฟารเบนบลูม อัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะเปน
ประธานในพิธีเปด
โดยในวันที่ 1 มีนาคม เวลา 16.00 น กอนที่พิธีการเปดนิทรรศการจะเริ่มขึ้น สถานทูตออสเตรเลียมีความยินดี
นําเสนอการแสดงดนตรีจากวงทริโอ “Visions of a Nomad” (ซึ่งใชเครื่องดนตรีของชาวพื้นเมือง ดิดเจอรีดู
เครื่องเคาะ และกีตาร) เพื่อบอกเลาถึงวัฒนธรรมชนพื้นเมือง และในเวลา 17.00 น. ภัณฑารักษ จอน มันดีน และ
นาโอมิ แคส จะทําการบรรยายพิเศษพรอมนําทานชมนิทรรศการในรอบพิเศษ
ผูที่สนใจสามารถเขารวมไดโดยไมเสียคาใชจาย โดยแจงความจํานงเขาชมการแสดงดนตรีและรวมการบรรยาย
พิเศษนี้ โดยติดตอสถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ โทร 02 344 6463 หรือ 02 344 6464 หรือที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร โทร 02 214 6630-1

Shadowlife
Date : 02 March - 29 April 2012
Location: gallery, 8th floor
Organized by The Australian Embassy Bangkok and Bangkok Art and Culture Centre
The Australian Embassy Bangkok and Bangkok Art and Culture Centre (BACC) proudly
present Shadowlife, an exhibition of moving image works by internationally-renowned
Indigenous Australian artists. Shadowlife is part of the Australian Embassy’s activities organised
in celebration of the 60th Anniversary of Bilateral Relations between Australia and Thailand.
Developed by Asialink and the Bendigo Art Gallery, audiences in Thailand will have a chance to
see this unique exhibition that will tour in Australia and Asia.
Curated by Djon Mundine OAM and Natalie King, Shadowlife exhibits works by nine
internationally renowned contemporary Australian Aboriginal artists (and one non-Indigenous
collaborator) engaged in photo-based practices.
Wungguli, an Arnhem Land Djambarrpuyngu word, means ‘spirit’ and ‘shadow’ and came to
describe photographic image. Shadowlife explores the notion of the shadow as a
representation of our soul. Shadowlife embraces moving image and photography with all its
directness, theatricality and immediacy by confronting stereotypes and acting out scenarios.

Exhibition curators Djon Mundine OAM and Natalie King write in the catalogue essay.“When light
shines on something or someone, a shadow is always cast. A person can never desert its
shadow and a shadow cannot leave its human original. Every shadow has its own presence and
absence. And no more so in this continent, Australia, full of ghosts and shadows honeycombing
the historical, social, and physical landscape.”
Participating artists are: Vernon Ah Kee; Bindi Cole; Brenda L. Croft; Destiny Deacon/Virginia
Fraser; Fiona Foley; Gary Lee; Michael Riley; Christian Thompson and Ivan Sen.
This exhibition is supported by the Australian Government through the Australian Visual Arts
Touring Program of the Australia International Cultural Council, an initiative of the Department
of Foreign Affairs and Trade; the Australia Council, the Australian Government’s arts funding and
advisory body; and The Visual Arts and Crafts strategy, an initiative of the Australian, State and
Territory Governments. After Thailand, Shadowlife will travel to other venues including
Kaohsiung Museum of Fine Arts (Taiwan) and Nanyang Academy of Fine Art (Singapore).
Exhibition curators
Djon Mundine OAM and Natalie King.
Participating artists are:
Vernon Ah Kee; Bindi Cole; Brenda L. Croft; Destiny Deacon/Virginia Fraser; Fiona Foley; Gary
Lee; Michael Riley; Christian Thompson and Ivan Sen.
---

Mr Simon Farbenbloom, Deputy Head of Mission of the Australian Embassy, will open the
exhibition on Thursday 1 March at 18.30 hrs.

On 1 March, prior to the official opening ceremony, 'Visions of a Nomad' Trio (didgeridoo,
percussion and guitar) will perform music featuring Indigenous culture at 16.00 hrs at BACC.
From 17.00 hrs the curator Djon Mundine OAM and Naomi Cass will lead a special floor talk.
Admission is free. Please confirm your interest in attending the performance and talk at the
Australian Embassy Bangkok Tel: 02-344 6463, 02-344 6464 or BACC 02-214 6630-1.

