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หอศิลป โซลฟลาวเวอร ชั้นใตดิน สีลมแกเลอเรีย กรุงเทพฯ

15 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2552

เปดนิทรรศการและเปดตัวหนังสือ
วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม ตั้งแต 18.30 น.Friday, 15 May, from 6.30pm
สํารองที่ โทร +66 (0)2630-0032 (คุณอุย)
ฯพณฯ นางลาธา เรดดี (Latha Reddy) เอกอัครราชฑุตอินเดียประจําประเทศไทย
และศิลปนทุกคน จะรวมเปนเกียรติในพิธีเปด
หอศิลป โซลฟลาวเวอร ยินดีประกาศการเปดนิทรรศการและเปดตัวหนังสือสําคัญสําหรับป 2552.
Dreaming in Public (ฝนกลางฝูงชน) นําเสนอผลงานใหมโดยศิลปนชั้นนําจากอินเดียและไทย. ชื่อของนิทรรศการนี้
มาจากนิยามของทัศนศิลปในฐานะที่มีพลังสื่อนัย สอความหมาย ไดหลายหลาก. การฝน (dreaming) โยงใยไปถึง
กระบวนการคิดในระดับไรสํานึก, ไปถึงโลกแหงจินตนาการอันไรขอบเขตและมีรูปไหลลื่น, "อุตริมนุษยผัสสะ", แรง
ปรารถนาและแรงทะยานอยาก ที่จะพลิกฟาพลิกดิน, ประสบการณในอุดมคติ อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีและภูมิหลัง
ตางๆอีกมากมาย.
ในทางตรงกันขาม แนวคิดวาดวย สาธารณะ (the public) ยอมมีนัยตางขั้วกับ "รโหสภาพ" (the
private) และเรื่องสวนตัว (the personal) ซึ่งเปนสภาวะที่มีสิทธิในการ "ฝน". ในขณะที่แนวคิดเรื่องสาธารณ
สภาวะ เปนเรื่องของ ชุมชนคนจํานวนมาก เปนเรื่องของฉันทามติ คือขอตกลงรวมกันของคนหลายคน.
Dreaming in Public ถามวา โลกสวนตัวแหงการฝนกับโลกสวนรวมสาธารณอาจไดรับผลกระทบจากการ
เทียบเคียง กัน นอยกวาไดรับผลจากการที่โลกทั้งสองสงอิทธิพลตอกัน. แลวความแตกตาง ระหวางรโหสภาพ (private)
กับ อรโหสภาพ (non-private), ระหวางโลกสวนตัวกับโลกสวนรวม, ระหวางเจตจํานงเสรีกับกรอบกํากับสังคม, ระหวาง
จิตสํานึกกับจิตไรสํานึก
และ ระหวางแรงปรารถนาของปจเจกบุคคลที่มีตอชีวิตของตน กับความเปนจริงรวมสมัย ที่
เขาใจไดจากทัศนศิลป เปนอยางไร? Dreaming in Public พุงประเด็นไปที่ความตางอยางสุดโตง อยางที่ชื่อบอก
ไว.
ศิลปนแตละคนตางเสนอสาระระหวางปริมณฑลแหงประสพการณตาง ขั้ว เพื่อยืนยันการทาทายรูปแบบตางๆที่อัต
วิ สั ย กํ า หนดนั ย ให ค วามหมายของ "การฝ น ".
ศิ ล ปะในนิ ท รรศการนี้ ตั้ ง คํ า ถามสารพั ด ใส เ รา ให เ ราเพ ง พิ นิ จ
ถึงประเด็นสําคัญอันเกี่ยวพันกับกิจกรรมศิลปะรวมสมัย; นั่นคือเรื่องวาดวย โลกาภิวัตน, อัตลักษณของชาติ, อิทธิพลจาก
จารีตทางประวัติศาสตรศิลป, และ นัยสําคัญทางวัฒนธรรมของสื่อบางจําพวก.
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Gallery Soulflower is delighted to announce its first major exhibition and publication for
2009. Dreaming in Public showcases new work by major artists from India and Thailand. The
title is a definition of visual art that gains its potency because of a variety of implications.
Dreaming can refer to unconscious thought processes, the infinite and amorphous world of the
imagination, extrasensory perception, desire and ambition in terms of change, ideal experience
and much more in terms of theory and history. The idea of public, on the other hand, is
definitively distinct from general notions of the private and the personal commonly afforded to
the state of dreaming. Ideas of public include community and consensus.
Dreaming in Public asks how notions of both ‘dreaming’ and ‘public’ may be affected less
by their juxtaposition than mutual infiltration. How are notions of private and non-private,
personal and impersonal, free-will and societal structures, the conscious and unconscious and
individual desires for a life different from contemporary realities understood through visual art?
Dreaming in Public aims to focus on a certain radicalism implied by this title. Each of the artists
draws on the rich suggestions of an ostensible dichotomy between different spheres of
experience to insist on the challenge of forms of subjectivity implied by the idea of ‘dreaming’.
The artworks included variously ask us to look anew at major issues with contemporary art
practices: issues that include globalization, national identity, the influence of canonical art
histories, and the cultural significance of particular media.
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