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ทันศิลป์

AS E AN Ar t U pdate

จาก GMS สู่ ASEAN: การขยายความเป็นไปได้
ทางศิลปะวัฒนธรรม?
สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา

เมื่อสิบปีก่อนหลายโครงการศิลปะวัฒนธรรมระหว่างชาติ
ในประเทศไทยที่มีจุดประสงค์จะสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง หรือ GMS- Greater Mekong
Subregion ล้วนได้รบั ทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐและเอกชน ทุนจาก
ต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภูมภิ าค GMS ประกอบ
ด้วย ประเทศไทย เขมร ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม มณฑลยูนนาน
และเขตปกครองตนเองกวางสีในประเทศจีน ความสัมพันธ์ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมที่ได้เริ่มสร้างร่วมกันนั้นมิได้เกิดมาอย่างบังเอิญ
แต่เกิดจากการริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation)
ตั้งแต่ปี 2535 (ค.ศ.1992) โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB ในการพัฒนาสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็
รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย

ผลงาน Monument of Round Trays โดยศิลปินเวียดนาม
Ly Hoang Ly ที่เข้าร่วมนิทรรศการ Identity Versus
Globalization? ในปีพ.ศ. 2547

แวดล้อมเมื่อทั้งโลกมีการตื่นตัวเรื่องโลกร้อน แต่กย็ ังมีกองทุน
ย่อยของกองทุนนี้ คือ เอเชี่ยน เคลเจอราล เคาน์ซลิ ที่สนับสนุน
โครงการวัฒนธรรมระหว่างประเทศเอเชียและสหรัฐอเมริกา
อยู่ อย่างไรก็ตาม แม้จะลดการสนับสนุนลง แต่การเชื่อมความ
สัมพันธ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เคยถูกกดทับเอาไว้ต้งั แต่
ยุคอาณานิคม ซึ่งแยกผืนดินของภูมิภาคนี้ออกเป็นประเทศต่างๆ
ได้ถูกถ่ายทอดต่อกันในรูปศิลปะแบบต่างๆ อย่างเช่น งานทัศนศิลป์ ศิลปะการเต้นร�ำ การแสดง ดนตรี และวรรณกรรม

กองทุนต่างประเทศอีกแห่งที่ยังสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิภาคเอาไว้กค็ ือ กองทุนฟอร์ดและเอเชี่ยน เคลเจอราล เคาน์
ซิล ซึ่งสนับสนุนอาร์ท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ในการให้ทนุ ขนาดกลาง
และขนาดเล็กในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนท�ำงานด้าน
วัฒนธรรมในเอเชีย องค์กรนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 (ค.ศ.1999) และ
ยังด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน มีส�ำนักงานอยู่ท่ปี ระเทศสิงคโปร์
การปลุกความสนใจทางศิลปะวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้�ำโขงเห็น โครงการที่อยู่ในความสนใจของกองทุนนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับ
ได้ชัดเจนมากในช่วงระหว่างปี 2544-2551 (ค.ศ.2001-2008) ภาย ความร่วมมือระหว่างประเทศภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์รวมทั้งประเทศ
จีน
หลังกองทุนที่เคยสนับสนุนก็เริ่มเปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นๆ
เช่น กองทุนร็อกกี้ เฟลเลอร์ หันไปสนับสนุนโครงการทางสิ่ง
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พิธีเปิดนิทรรศการ
Riverscape In Flux ที่
Metropolitan Museum of
Manila ประเทศฟิลปิ ปินส์
ในปีพ.ศ. 2556

ผลงาน Misconception
โดยศิลปินมาเลเซีย
Zaid Omar ที่เข้าร่วม
นิทรรศการ Identity
Versus Globalization? ใน
ปีพ.ศ. 2547

กรอบความร่วมมือระหว่างชาติที่ยึดตามภูมศิ าสตร์ลุ่มน�้ำ
โขงดูเหมือนจะเริ่มจางลงไป แต่ถูกขยายความร่วมมือให้กว้าง
ขึ้นด้วยการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยมี 2 นิทรรศการ
ใหญ่ที่อาจจะเป็นการส่งท้ายแนวทางนี้ อันได้แก่ UNDERLYING:
Contemporary Art Exhibition from the Mekong Sub-Regionในปี
2550 (ค.ศ.2007) มีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ และได้
รับการสนับสนุนโดยกองทุนร็อกกี้ เฟลเลอร์ โดยมีสถาบันเกอเธ่
สนับสนุนในส่วนกิจกรรมทางการศึกษา โดยเป็นนิทรรศการที่เดิน
ทางไปแสดงใน 4 ประเทศในกลุ่ม “อุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่” อีก
งานหนึ่งคือ งานนิทรรศการนานาชาติรายสามปี เอเชียแปซิฟิก
ไทรอเนียล ครั้งที่ 6 ที่มีการจัดแสดงผลงานกลุ่มศิลปินที่มาจาก
ลุ่มแม่น้ำ� โขง ที่หอศิลปะควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ใน
ปี2552 (ค.ศ.2009)
แม้ว่าการพูดถึงเรื่องการร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะยังไม่ชัดเจนนักในทศวรรษที่แล้ว แต่การ
เกิดขึ้นของนิทรรศการศิลปะIdentities Versus Globalization? ก็
เป็นหมุดหมายส�ำคัญในการรวมศิลปิน และผลงานที่โดดเด่นของ
ภูมิภาคอุษาคเนย์ทุกประเทศเป็นครั้งแรก และยังเป็นครั้งเดียวใน
ประวัติศาสตร์ นิทรรศการนี้จัดโดย มูลนิธิไฮริคช บอลล์ ซึ่งเป็น
กองทุนจากพรรคเขียว ประเทศเยอรมนี ซึ่งในขณะที่จัดนิทรรศการ
ขึ้นในปี 2547 (ค.ศ. 2004) นั้น ส�ำนักงานใหญ่ยงั ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ จึงเริ่มเปิดแสดงครั้งแรกที่เชียงใหม่ ตามด้วย กรุงเทพฯ
และกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี ศิลปินทั้งที่มีช่อื เสียงและหน้า
ใหม่ของแต่ละประเทศได้มโี อกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่ง
กันและกัน คุณจอมเพ็ท คุสวิดานานโต ศิลปินชาวอินโดนีเซีย ผู้
ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งในเอเชีย เคยบอกกับผู้เขียนว่า

นิทรรศการนี้ท�ำให้เขาได้ร่วมแสดงผลงานในต่างประเทศเป็นครั้ง
แรก
ต่อมา หลังจากที่ผู้นําอาเซียน10 ประเทศ ได้ลงนามรับรอง
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)ในปี 2550 (ค.ศ. 2007) อันมี
ผลให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาล กฎบัตรอาเซียนกลายเป็นหลักการของการ
สร้างประชาคมอาเซียนด้วยข้อผูกมัดของข้อตกลงทางกฎหมาย
ร่วมกัน โดยมีการวางแผนให้มกี ารรวมตัวของประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ความเคลื่อนไหวของการร่วมมือทาง
ด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคก็เริ่มก่อตัวชัดเจนขึ้น การศึกษาในหลาย
สถาบันเริ่มเปลี่ยนจากสถาบันไทยศึกษา และแม่โขงศึกษา มา
เป็นอุษาคเนย์ศกึ ษา หรือ Southeast Asian Studies เกิดกิจกรรม
เทศกาล หรือ นิทรรศการที่มาจากภูมิภาคมากขึ้น
ในปี 2555 (ค.ศ. 2012) สถาบันเกอเธ่ในภูมภิ าคร่วมกันจัด
โครงการ Riverscape in Flux ซึ่งท�ำงานร่วมกับภัณฑารักษ์ และ
ศิลปินจากประเทศต่างๆ สร้างผลงานศิลปะและนิทรรศการ
เกี่ยวกับแม่น้ำ� ขึ้น มันท�ำให้เราได้เห็นภาพชีวิต ความเป็นอยู่และ
สถานการณ์ปัจจุบันของแม่น้�ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นิทรรศการนี้เดินทางไปแสดงในประเทศ เวียดนาม ไทย เขมร
ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย
หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีโครงการริเริ่มโดย เจแปนฟาวด์เดชั่
น เนื่องในโอกาสครบรอบ40 ปี ความร่วมมือญี่ปุ่น-อาเซียน
ส�ำนักงานใหญ่ท่โี ตเกียวก็ได้เชิญภัณฑารักษ์รุ่นเยาว์จากประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอบรมปฏิบัติการที่โตเกียวพร้อมทั้ง
ผสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการทางด้านสื่อใหม่ข้นึ มา
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ผลงานบางส่วนของนิทรรศการ Riverscape In Flux ที่ Metropolitan Museum of
Manila ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในปีพ.ศ. 2556

โดยใช้ช่อื ว่า Media/ Art Kitchen: Reality Distortion Field โดยแต่ละประเทศได้เชิญศิลปินรุ่นเยาว์ท่โี ดดเด่นผลิตผลงานใหม่ รวมทั้งคัด
เลือกผลงานสื่อศิลปะจากศิลปินญี่ปุ่นมาร่วมแสดงด้วยนิทรรศการนี้เน้นการมีส่วนร่วมของศิลปินและผู้ชมผ่านกิจกรรมย่อยต่างๆ ทั้งยัง
มีกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ หลังจากนิทรรศการจบไปแล้ว เช่นการเชิญศิลปินที่ร่วมโครงการไปมีประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะ
ศิลปินในสถานพ�ำนักเป็นต้น ยุทธศาสตร์ในการประสานความสัมพันธ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีชั้นเชิงที่มีหลากหลายระดับและ
เป็นมืออาชีพมาก เนื่องจากได้คณ
ุ โอกามูระ เคโกะ ภัณฑรักษ์มากประสบการณ์จาก มิวเซียมภาพถ่ายมหานครโตเกียว มาเป็นหัวหน้า
ใหญ่ของโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปินที่มาจากภูมภิ าคอุษาคเนย์โดยองค์กรในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันอีกคือ
“ร่องรอย” ที่หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน ในปี 2555 และ “มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปีถดั มา
ความริเริ่มใหม่อีกครั้งได้เกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน ในปี 2555 กลุ่มศิลปินไทยและไต้หวันได้ริเริ่มสร้างโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินทั้ง
สองประเทศ โดยกลุ่มศิลปินไต้หวันสิบกว่าชีวิตหมุนเวียนกันมาอาศัยที่กรุงเทพฯ ในเวลาทั้งหมด6 เดือน สร้างกิจกรรมและความร่วม
มือต่างๆ กับศิลปินไทยและลงท้ายด้วยนิทรรศการร่วมกัน ในทางกลับกันศิลปินไทยก็ได้มโี อกาสเดินทางไปประเทศไต้หวันเช่นกันใน
เวลาถัดมา ทั้งหมดแสดงผลงานร่วมกันอีกครั้งที่เมืองไทเป โดยใช้ช่อื โครงการว่า Thaitai: A Measure of Understanding
นอกจากนั้น การรวมตัวของภัณฑารักษ์และคนท�ำงานทางศิลปะอื่นๆ ที่มีพื้นฐานเป็นนักจัดการซึ่งใช้ช่อื กลุ่มว่า เดอะเอาท์ไซต์
เดอร์แฟคทอรี่ ซึ่งมีปรัชญาในการท�ำงานที่น่าสนใจมากคือมุ่งเน้นการแนะน�ำศิลปะร่วมสมัยที่ไม่ใช่แบบตะวันตก และช่วยศิลปินไต้หวัน
ไปสู่เวทีโลกโดยใช้เวลาและร่วมกระบวนการการผลิตกับศิลปินแล้วหาความเป็นไปได้ในการคิวเรทนิทรรศการศิลปะเช่นเดียวกับกลุ่ม
แรก พวกเขาเริ่มท�ำงานกับศิลปินเวียดนามในปี 2555 และวางแผนจะขยายไปประเทศอินโดนีเซีย ผู้อ�ำนวยการของกลุ่ม คุณโนบุโอะ
ทาคาโมริ ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าฟังว่า “ญี่ปุ่นนั้นเป็นอดีตของไต้หวัน (เนื่องจากเคยเข้ามาปกครอง) แต่ประเทศเอเชียอุษาคเนย์
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ผลงานบางส่วนของเทศกาลศิลปะ
โคกาเนโจบาซ่าร์ ผลงานชื่อ An
Attempt โดยศิลปิน อินโดนีเซีย ยา
ย่า ซุง

คืออนาคตของเรา” คนกลุ่มเล็กๆ เหล่านี้ได้สร้างความตื่นตัวต่อวัฒนธรรมของประเทศทางทิศใต้ ทั้งสองโครงการเป็นจุดเริ่มของความ
สัมพันธ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของไต้หวันและภูมิภาคอีกครั้ง ก่อนที่กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน จะได้รบั แรงกระเพื่อมในการเปิดให้
สมัครทุนเฉพาะเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจากประเทศในอุษาคเนย์ มาท�ำกิจกรรมในประเทศได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000
NT หรือประมาณ ห้าแสนกว่าบาทต่อโครงการ
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ฉันได้รับเชิญไปร่วมสัมมนา ทางอื่น หรือ Alternative Route ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ โคกา
เนโจบาซ่าร์ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฉันได้เคยเข้าร่วมในฐานะศิลปินเมื่อปี 2554 (ค.ศ. 2011) แล้วหลังจากนั้นก็เป็นภัณฑารักษ์ร่วม ใน 2 และ 3 ปีถดั มา การสัมมนาได้เริ่มจัดขนานกันไปกับเทศกาลตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว โดยเน้นการร่วมงานกับองค์กรทางเลือก
ทางศิลปะขนาดเล็กแต่เป็นลักษณะท�ำงานร่วมกับชุมชนในประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยมีองค์กรจาก เชียงใหม่ ยอกยา
การ์ตา โฮจิมินห์ซติ ีและมะนิลา เสริมไปกับ องค์กรจากไต้หวัน และจีน ในปีน้แี ม้จะมีองค์กรจากกรุงโซล ประเทศเกาหลี เข้าร่วมด้วย
แต่ไฮไลท์หลักๆ ก็ยังอยู่ท่เี อเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเห็นได้จากจ�ำนวนศิลปินที่ถูกเชิญมาร่วมแสดง และการกล่าวเปิดตัวสัมมนาวัน
แรก ที่ช่อื ว่า เอเชีย บิทส์ โดยให้คณ
ุ อันตาริคซานักวิจัยจากศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษาคุนจิ แห่งเมืองยอกยาการ์ตา มาเล่าผลงานวิจัยของ
เขาที่เกี่ยวกับศิลปะอินโดนีเซียในช่วงการยึดครองของญี่ปุ่นบนอาณาจักรอินโดนีเซียช่วงปี 1940’s ซึ่งมันท�ำให้เห็น มุมมองด้านบวกต่อ
ญี่ปุ่นว่าได้หยิบยื่นการศึกษาศิลปะให้ในขณะที่ปกครอง และพื้นฐานความคิดเรื่องการท�ำงานโดยการรวมกลุ่มที่ท�ำงานร่วมกับชุมชนที่
เป็นรากวัฒนธรรมเดิมของอินโดนีเซียนั้นตอบรับความคิดแบบ Genba-shugi ของญี่ปุ่นได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนการเสนองานวิจัยของ
ดร. มาซาโตะ คาราชิมะ จากมหาวิทยาลัยควันไซ กาคุอิน ก็มีความน่าสนใจ เขาพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงสงครามเย็นญี่ปุ่นได้กลายเป็นคนกลางระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดสามเหลี่ยม US-JAPAN-SEA ขึ้น เพื่อป้องกันการก่อตัวของคอมมิวนิสต์ แต่น้นั ก็ได้ยำ�้
เตือนความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียให้โดดเด่นอีกครั้ง
วัฒนธรรมยังถูกใช้เป็นการเชื่อมไมตรีที่เป็นมิตรอย่างละมุนละม่อม ทั้งกระตุ้นความสนใจคลั่งไคล้ แปรประวัติศาสตร์ และสร้าง
ภาพใหม่ให้กบั ความสัมพันธ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในกรอบ GMS หรือ ASEAN และประเทศอื่น การเข้าใจบริบทต่างๆ ที่แวดล้อมของ
การเข้ามาของวัฒนธรรมใหม่น้ี น่าจะท�ำให้เราเข้าใจความผันแปรของสังคมโลก เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะมาถึง

