Artist statement
As we pass through rooms, our traces remain.
These traces may manifest as disturbed air, warmth,
debris or energies in our wake. The artist, Joseph
Beuys chose to sit in recently vacated chairs at
airports to feel the remaining warmth from other
people. Indicators of a person’s recent presence
may also include their scent, the presence of debris,
such as their hair or cr umbs, or perhaps the
indicator is more subtle, something more intangible
or spiritual.

When I walk into an empty room, that contains the
unexpected presence of another person’s wake, I
am sometimes caught in the inertia of the unexpected
and often unwelcome intimacy of that person and at
the same time, I experience the emptiness and
‘lifelessness’ of the room. The room becomes a space
in a liminal state, containing a sense of the uncanny.

- Michelle

This feeling of being caught in the wake of
another person’s recent presence is the focus of
Michelle’s work. It is a complex feeling and it is
made manifest by the type of space, the specific
indicators of the person’s presenc e and one’s
imagination. This presenc e may be perc eived
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anywhere from comforting to threating.
Although specifics may vary, the core feeling of this
experience that Michelle aims to capture is the
uncanny or the unheimlich . This feeling is a state of
simultaneous familiarity and discomfort.
The feeling of the uncanny or unheimlich
may also seem dreamlike as the presence the
recent visitor feels familiar but they remain mysterious
and faceless. One may build many simultaneous images
of the recent visitor in their imagination but the visitor’s
identity may remain uncertain.
The size and configuration of the visited room is
not relevant, only the feeling of the unheimlich.
In Michelle’s work the room is secondary and she has
represented a composite of many rooms that
refers to domestic and industrial spac es. The
sensor y response to this experienc e and the
feeling is all that remains.
Michelle D ay
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ในทุกขณะทีเ่ ราเคลือ่ นผานแตละหอง
ได ป ระทั บ ร อ งรอยของเราไว โ ดยอาจ
ปรากฏในรูปของมวลอากาศที่ถูกรบกวน,
ไอความร อ น, เศษเล็ ก เศษน อ ย หรื อ
พลั ง งานในการรั บ รู  ถ ึ ง ตั ว ตน อย า งที ่
โจเซฟ บอยส (Joseph Beuys) ศิลปน
ชื่อดังเคยแสดงงานดวยการนั่งลงบน
เกาอี้ ในสนามบินที่เพิ่งวางลงหลังจาก
มี ค นลุ ก ออกไปเพื่อสัมผัสถึงความอุน
จากร า งกายของคนเหล า นั ้ น ที ่ ย ั ง คง

เหลืออยูสิ่งที่บงบอกถึงการเคยมีอยูข อง
ใครสักคนในขณะหนึ่งนั้น อาจเปนไดทั้ง
กลิ่นของพวกเขา, ซากเศษตาง ๆ อาทิ
เสนผม หรืออาจ เปนสิง่ ซึง่ ซับซอนกวานัน้
และยากเกินกวาจะสามารถอธิบายสิ่ง
อันเปนนามธรรมอยางสัมผัสทางความรูส กึ
“เมื่อฉันเขาไปในหองเปลา ที่บรรจ�
ไวดวยการมีอยูโดยไมไดคาดหวังจากการ
ลุกออกหองนั้นไปของใครบางคนฉันรับรู
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ไดถึงแรงตานจากสิ่งนั้นและบอยครั้งฉัน
ก็รูสึกอยางลึกซึ้งถึงความไมยินดีที่จะ
ต อ นรั บ โดยคนผู  น ั ้ น ไปพร อ ม ๆ กั น
ฉันไดประสบกับความวางเปลาอันไรชีวิต
ชี วาของห อ งนั ้ น ซึ ่ ง กลายกลั บ ไปเป น
จ�ดเริ่มตนของการรับรูที่เต็มไปดวยความ
พิศวงทางความรูสึก” – มิเชล กลาว
ประเด็ น สำคั ญ ในงานของ มิ เ ชล
คือ ความรูสึกไดถึงการเคยมีอยูของใคร
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สัก คน ซึ่งเปนความรูส ึก อันซับซอ นที่
สามารถรับรูไดจากลักษณะของพื้นที่,
ตัวบงชี้เฉพาะของแตละบุคคลที่เคยดำรง
อยู และจินตนาการ การดำรงอยูน ี้สามารถ
รูส กึ ถึงไดในทุกสภาวะอาจจะ เปนความสบาย
หรือความยากลำบาก อยางไรก็ตามแมวา
จะมีความหลากหลายอยูมากแตแกนหลัก
ในประสบการณที่ มิเชล ตั้งใจบันทึก
และสื่อสารออกมา นี้คือความรูสึกพิศวง
นาหวาดกลัว

หรือเหตุอนั เราใหรสู กึ หวาดหวัน่ ไมคนุ ชิน
ความรูส กึ นีไ้ ดปลุกกระตุน ความไมคนุ เคย
และอัตคัดอึดอัดความรูสึกพิศวงอันนา
ประหลาดใจและรองรอยของผูเขาชม
นั ้ น ให ค วามรู  ส ึ ก ราวกั บ เป น ความฝ น
เพียงแตมันไรซึ่งตัวตนและยังคงความ
ลึกลับเอาไวกลาวคือเราสามารถจินตนาการ
ไดสารพันถึงผูม าเยือนในจินตนาการ แต
อัตลักษณของเขาเหลานั้นก็ยังคงไมชัด
เจนอยูตอไป
นอกจากความรูสึกกระอักกระอวน
แลวขนาดหรือรูปรางของนิทรรศการ
นั้นไมไดมีความเกี่ยวของสัมพันธกันแต
อยางใด ดวยวาในงานของ มิเชล หอง
เปนเพียงองคประกอบรอง เธอแสดง
ใหเห็นถึงการจัดองคประกอบของ
นิทรรศการดวยพื้นที่ที่หลากหลาย
สื่อถึงสถานในเชิงที่อยูอาศัย และพื้นที่
ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อสัมผัสที่ตอบ
สนองตอประสบการณผานนิทรรศการนี้
และความรูส กึ ทีค่ งคางหลังจากการรับชม

มิเชล เดย
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man made organic
The first time I saw the work of Michelle Day in her solo exhibition
of 3D wall artwork, “How to Grow Submarines”, at Baan Tuek Art Center,
Chiang Mai in 2015 I had a question in my mind. The initial question
was whether I was willing to define the meaning of these strange
things, which were similar to animal and figure of creature. However,
spending time to keenly observe the artwork, my understanding of the
meaning gradually changed into a feeling that was affected from
other senses. Initially, the small detail of figures and line seemed to
be motionless, but they also softly moved. The texture of the light
material looked similar to the embryo of a creature. The free form,
absence of straight line and solid artwork creates a sense of extraordinary from the way we look at typical natural living things. To clarify, in
this art there is the feeling of still being alive and having been alive,
beautiful and dangerous, cool and not pure, which seems to create a

positive feeling but with mystery and hidden anxiety. This means it is
different from how we appreciate typical artwork. The imagination and
the feeling of the receiver are much more defining in the meaning of
the artwork. Thus, to interpret the art that exists in front of us seems
to be less important.
The new work of Michelle Day in this year, “Afterglow” is a development
of her previous artwork, but created to make an immersive exhibition.
This artwork is an installation that is composed of materials and uncommon
characters in several forms. This installation is also invented by experimentation with exotic materials, which we do not see in general artwork,
this includes debris, hair, scent and light. The viewer can interpret the
artwork through basic human senses. The concept of Michelle Day’s
artwork is the expression of feeling of a living thing’s recent presence
in spaces and the departure of self, while the signal of presence still
remains. When I appreciate this artwork, I capture this concept and
this leads me to think about the belief of spirituality, mystery and
something that cannot be proven by science. From imagination into
the surreal world, it is the feeling of the uncanny as I experience with
living things but this has no self, which is a difficult state to reach when
we look at artwork that is created by material. This creates an imaginary
place for the audience to get images and feelings of another world, a
world that we are not accustomed to.
Art always imitates something by an artist whether it is through
thought or imagination. For this artwork, to ask for meaning or indications
of identity, for names or things that we perceive from general experience as humans seems meaningless. However, the feeling that the
audience truly receives seems to be most crucial. This is because it is
the feeling that is shaped by imagination and it is beyond the ordinary
experience.
Kade Javanalikhikara
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man made organic

ความรู  ส ึ ก ครั ้ ง แรกที ่ ไ ด เ ห็ น งานของ
มิ เ ชล เดย ชุดที่จ ัดแสดงเดี่ย ว ครั้ง แรกที่
จังหวัดเชียงใหมเมื่อป 2015 “How to Grow
Submarine” ณ ศูนยศิลปะบานตึก ซึ่งเปน
ผลงาน 3 มิติ ชิ้นไมใหญมากแบบติดผนัง
ทำใหเกิดคำถามในใจอันดับแรกคือตองการ
หาความหมายหรื อ คำอธิ บ ายสิ ่ ง ประหลาด
ที่คลายสัตวหรือรูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่อยูตรง
หนาวามันคืออะไร แตเมือ่ ใชเวลามองดูผลงาน
อยางพินิจพิเคราะหความตองการความเขาใจ
คอยๆกลายเปนความรูสึกของผลกระทบจาก
ผัสสะอื่นที่ ไดรับจากผลงาน เริ่มจากความ
ละเอียดเล็กๆของรูปทรงและเสนที่ดูเหมือนนิ่ง
แตมีความเคลื่อนไหวเบาๆ เนื้อหาของพื้นผิว
จากวัสดุที่ ใสเหมือนเปนตัวออนของสิ่งมีชีวิต
รูปทรงอิสระ ไรเสนตรงแข็งทำใหเกิดความรูส กึ
ประหลาดที่แตกตางจากการมองสิ่งที่มีชีวิต
อยูตามธรรมชาติที่เราเห็นไดทั่วไป ความรูสึก
มีชีวิตและเคยมีชีวิต สวยงามแตไมปลอดภัย
เย็นสบายแตไมสะอาดบริสุทธิ์ เหมือนไดรับ
ความรูสึกดี แตมีเบื้องหลังที่ลี้ลับนากังวล
เปนความรูสึกที่แตกตางจากการ ไดเสพศิลปะ
ทัว่ ๆไปจากจินตนาการของผูร บั สือ่ ความรูส กึ นี้
มีมากจนการคิดหาที่มา และระบุความหมาย
ของศิลปะทีอ่ ยูต รงหนาไมมคี วามสำคัญอีกตอไป

ผลงานชุดใหมของ มิเชล เดย ในปนี้
“Afterglow” เกิดจากพัฒนาการของผลงาน
ชุดกอนแตมีการสรางภาพรวมของนิทรรศการ
โดยจัดเปนผลงานศิลปะการจัดวาง ประกอบ
ดวยวัตถุ หรื อตั ว ประหลาด หลายๆรู ป แบบ
จากการสรางสรรคทม่ี กี ารทดลองวัสดุแปลกใหม
ที่เราไมคอยไดเห็นกันในผลงานศิลปะทั่วไป
และวัสดุจากรางกายมนุษย เสนขนผสมกับ
กลิ่นและแสง ผูชมสามารถสัมผัสผลงานได
จากผัสสะพื้นฐานของความเปนมนุษย ในแนว
ความคิดของผลงาน มิเชล เดย ไดอธิบาย
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ถึงการแสดงออกของความรูสึกของการเคยมี
อยูของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ การจากไปของตัวตน
แตยังคงมีสัญญาณของการดำรงอยู เมื่อได
ชมผลงานและรับรูถ งึ แนวความคิดทำใหขา พเจา
อดคิดไมได ถึงเรื่องความเชื่อเรื่องพลังงาน
ของวิญญาณ สิ่งลี้ลับ สิ่งที่ ไมมีทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรอธิบาย จากจินตนาการไปสูโ ลกที่
เหนือจริง เปนความรูสึกที่ แปลกประหลาด
และลี้ลับ เหมือนไดอยูตอหนาสิ่งมีชีวิตแตไมมี
ตัวตน ยากที่จะไดรับเมื่อเราชมศิลปะวัตถุ
สรางจินตนาการใหแกผูชมถึงภาพและความรู

สึกในอีกโลกหนึ่งที่ไมใชโลกที่เราคุนเคยศิลปะ
มักจะเปนการจำลองอะไรบางอยางโดยศิลปน
ไมวาจะเปนความคิดหรือจินตนาการ สำหรับ
ผลงานชุดนี้การถามหาความหมายหรือระบุ
อัตตาลักษณ ชื่อ หรือสิ่งที่เราเคยเขาใจตาม
ประสบการณ ธ รรมดาของการเป น มนุ ษ ย
คงไมมีประโยชน แตความรูสึกที่ผูชมไดรับ
นาจะเปนสาระสำคัญกวาเพราะความรูสึกที่ได
รับจากผลงานชุดนี้เปนความรูสึกที่เกิดจากผล
ของจินตนาการที่ไกลเกินประสบการณธรรมดา
เกศ ชวนะลิขิกร
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“The true work of art is born from the ‘artist’ a mysterious, enigmatic, and mystical creation. It detaches itself from him, it
acquires an autonomous life, becomes a personality, an independent subject, animated with a spiritual breath, the living subject
of a real existence of being. It is, therefore, not simply a phenomenon created casually and inconsequentially indifferent to
spiritual life. Instead as a living being, it possesses creative active forces.”
Wassily Kandinsky, “Art and Artists” in Concerning the Spiritual in Art, 1912.

By discovering abstraction, Wassily
Kandinsky introduces spirituality in the
language of modern art as a symbol
to feed the inner life of the spirit, rather
than something which points to divine
reality. Nowadays, various books or
articles about the links and relationships
b et w e e n c o nt e m p o r a r y a r t a n d
spirituality have been published by
eminent art historians, such as Donald
Kuspit, Rina Arya, or James Elkins to
answer the ‘ins and outs’ of this topic.
Presented at the Gallery Seescape,
artworks by Australian artist Michelle Day
could become a part of their studies.
Michelle Day’s exhibition titled “Afterglow,
Evidence of Life in Empty Rooms” doesn’t
refer to 1958 Yves Klein’s empty room

exhibition “The Void.” Michelle’s inspiration
is not based on empty rooms, but about
things that you can find in them. No doubt,
you can begin to think about The
Museum of Silence of the Japanese
writer Yoko Ogawa where the owner
collects objects of people just after
their death. At the Gallery Seescape,
there are no ready-made objects
having belonged to the deceased. If
Michelle’s rooms are empty, it means
that people are gone but are not
necessarily dead. By doing this, Michelle
insists on this small, this infinitely small
trace or feelings of the other that one
discovers on penetrating empty rooms.
For many people when hair or crumbs
of any kind are found it reflects a lack
of hygiene, but Michelle sees this kind
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of trace of others without negative
feelings or judgements because they
are a testimony of life. In this sense, one
should not be surprised to find them
reproduced and multiplied all over the
exhibition venue. They are not just symbol
of others but also memento that Michelle
likes to remember… and these tokens
are abundant. A piece of clothing hanging,
remnants of fabrics, and felt with pockets
filled with disconcerting and intriguing
textures, and mysterious hairy orifices
extended by tubes are also displayed.
Strange, bizarre, even disturbing are
surely the words most used by viewers
when they see this installation. Sexual
images or representations of the animal
or vegetable world, everyone is free to
interpret this installation according to
their free will and feelings. Hence, by
recreating the atmosphere of all those
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empty rooms, Michelle Day is giving life
to the empty space of the Gallery
Seescape with memories of others.
Traces in this installation are also a
way to testify, an artwork “of” and “for”
memories which is also a recurrent
theme in art. Lights are also relevant in
this installation. They remind us of the
ghosts or spirits which are not there to
haunt us, but to convey the past and
“our” future. Where artworks of Christian
Boltanski or Anselm Kiefer are highly
influenced by the memory of the Shoah,
Michelle’s memory and spirituality,
consciously or unconsciously, find an echo
with the indigenous Australians and their
history and the trace that they leave in
the contemporary Australian culture.
Sebastien Tayac

“งานศิลปะที่แทจริงเกิดจาก ‘ศิลปน’ ผูเปนสิ่งมีชีวิตปริศนา ลึกลับ และชวนพิศวง งานศิลปะจะแยกตัวออกจากศิลปน ไดรับชีวิตที่เปนอิสระ
เกิดเปนสภาพบุคคล เปนบุคคลที่มีเอกราช ที่มีชีวิตดวยลมหายใจทางจิตวิญญาณ สิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนอยางแทจริง งานศิลปะจึงไมได
เป น เพี ย งปรากฏการณ ท ี ่ ถ ู ก สร า งโดยบั ง เอิ ญ และไม ม ี ผ ลกระทบอย า งไม แ ยแสต อ ชี ว ิ ต ทางจิ ต วิ ญ ญาณ ในทางกลั บ กั น งานศิ ล ปะ
ในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่งก็มีพลังสรางสรรคดวย”
วาซีลี คันดินสกี, “งานศิลปะและศิลปน” ใน เกี่ยวกับจิตวิญญาณในศิลปะ, 1912.

หลังจาก วาซีลี คันดินสกี คนพบนามธรรมและนำจิตวิญญาณเขามาใชในภาษาของศิลปะสมัยใหม
ในฐานะสัญลักษณหลอเลี้ยงชีวิตของจิตวิญญาณเขามาแทนที่การใชในความหมายของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปจจ�บัน มีการตีพิมพหนังสือและบทความเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและความ
สัมพันธระหวาง ศิลปะรวมสมัยและจิตวิญญาณ ที่เขียนโดยนักประวัติศาสตรศิลปเลื่องชื่อ
เชน โดนัลด คุสพิต (Donald Kuspit), รีนา อารยา (Rina Arya) หรือ เจมส เอลกินส
(James Elkins) เพื่อตอบคำถามรายละเอียดตื้นลึกหนาบางของประเด็นเรื่องดังกลาว
งานศิลปะโดยศิลปนชาวออสเตรเลียนาม มิเชล เดย (Michelle Day) ที่จัดแสดง ณ
แกลเลอรี่ซีสเคปสามารถจัดเปนสวนหนึ่งของงานศึกษาในเรื่องดังกลาวได
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งานแสดงศิลปะของ มิเชล ภายใตชื่อ “Afterglow, Evidence of Life in Empty
Rooms” ไมไดอางถึงงานแสดงศิลปะหองวางเปลาของ อีฟว แกล็ง (Yves Klein) ชื่อ
ความวางเปลา ”The Void” ในป 1958 แรงบันดาลใจของมิเชลไมไดมาจากหองวางเปลา
แตมาจากสิ่งที่สามารถพบไดในหองวางเปลาเหลานั้นไมตองสงสัยเลยวาคุณสามารถเริ่มนึก
ถึง พิพธิ ภัณฑแหงความเงียบ (The Museum of Silence) ของนักเขียนชาวญีป่ นุ นาม โยโกะ
โอกาวะ (Yoko Ogawa) ในนิยายเรือ่ งนัน้ เจาของเก็บสะสมทรัพยสนิ ของคนตายทีเ่ สียชีวติ ไดไมนาน
แตที่แกลเลอรี่ซีสเคปไมมีสิ่งของ ready-made ที่เคยเปนของคนตายมากอน หากหองของ
มิเชล เปนหองวางเปลา นั่นหมายความวาบุคคลไดจากไปแลว แตการจากไปอาจไมไดมีเหตุ
มาจากการเสียชีวิต ดวยวิธีดังกลาว มิเชล ยืนยันการใชรองรอยหรือความรูสึกขนาดเล็ก
หรือขนาดเล็กมากอยางไมมที ส่ี น้ิ สุดถึงความเปนอืน่ ซึง่ เราสามารถคนพบไดจากการลอดผาน
หองวางเปลาทัง้ หลาย โดยทัว่ ไปแลวปุถชุ นจัดวาผมหรือเศษชนิดใดก็ตามสะทอนความไมสะอาด
แต มิเชล มองวามันเปนเศษของรองรอยของความเปนอืน่ โดยปราศจากความรูส กึ ในแงลบหรือ
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การพิพากษาเพราะมันคือคำใหการของสิ่งมีชีวิต ในแงนี้เราไมควรจะประหลาดใจที่จะพบ
การผลิตซ้ำหรือการเพิม่ ขึน้ ของจำนวนผมและเศษดังกลาวตลอดพืน้ ทีจ่ ดั แสดงงาน สิง่ เหลานี้
ไมไดเปนเพียงสัญลักษณแตเปนเครื่องเตือนใจที่ มิเชล มักจะระลึกถึง ทั้งนี้ของที่ระลึก
เหลานี้มีจำนวนมาก ของที่จัดแสดงมีทั้งชิ้นผาที่แขวนไว เศษผาและผาสักหลาดที่มีเนื้อผา
เชิงประดักประเดิดแกมนาฉงน และรูพิศวงที่เต็มไปดวยขนที่ถูกตอทอยาวออกมา “แปลก
ประหลาด และยังนาขัดใจ” ลวนแตเปนคำทีจ่ ะถูกใชโดยผูช มงานจัดแสดงครัง้ นี้ ไมวา จะเปน
รูปภาพเรื่องทางเพศ หรือตัวแทนของสัตวหรือโลกของพืช ทุกคนลวนมีอิสระที่จะตีความ
งานจัดแสดงครั้งนี้ตามเจตจำนงเสรีหรือความรูสึกของแตละคน ฉะนั้นจากการสราง
บรรยากาศของหองวางเปลา มิเชล ไดใหชีวิตจากความทรงจำของคนอื่นแกหองวางของ
แกลเลอรี่ซีสเคปนอกจากนี้รองรอยที่ปรากฏในผลงานนี้ นับเปนอีกวิธีหนึ่งในการพิสูจน
ยืนยันถึงงานศิลปะ “ของ” และ “เพื่อ” ความทรงจำซึ่งเปนหัวขอที่ถูกกลาวถึงบอยครั้ง
แสงก็ถือเปนองคประกอบสำคัญในผลงานมันสามารถย้ำเตือนถึงผีหรือวิญญาณที่ไมไดมีขึ้น
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เพือ่ หลอกหลอนเรา แตเพือ่ ถายทอดความหลังและอนาคตของ “เรา” ในขณะทีง่ านศิลปะของ
คริสเตียน โบลตันสกี (Christian Boltanski) และ แอนเซลม ไคเฟอร (Anselm Kiefer)
ไดรับอิทธิพลเปนอยางสูงจากความทรงจำของเหตุการณ Shoah1 ไมวาจะดวยความตั้งใจ
หรือไมก็ตาม ความทรงจำและจิตวิญญาณของ มิเชล กลับเปนเสียงสะทอนของชนพื้นเมือง
ชาวออสเตรเลียและประวัติศาสตรของพวกเขาและรองรอยที่พวกเขาไดทิ้งไวในวัฒนธรรม
รวมสมัยของออสเตรเลีย
เซบาสเตียน ตายาค
1. Shoah - หรื อ The Holocaust ในที ่ น ี ้ ห มายความถึ ง เหตุ การณ ฆ  า ล า งเผ า พั น ธุ  ช าวยิ วในช ว งสงครามโลกครั ้ ง ที ่ 2
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P. 1
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Silicone, fabric, thread,
oil paint and wood.
P. 4
Installation 'Disturbed Air.'
Media: reflective glass beads, fabric,
paint brush bristles and Perspex.
P. 5 - 6
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Silicone, fabric, thread, oil paint, sawdust,
ink, plaster, wood, reflective glass beads,
paint brush bristles and rice.
P. 7 - 8
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Salt, perspex and stainless steel.
P. 9
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Silicone, paint brush bristles,
wire, fabric and perspex.
P. 11 - 12
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Fabric, silicone, thread,
oil paint and paint brush bristles.

Afterglow
Installation exhibition by Michelle Day
30 June - 30 July 2017
Place :
Gallery Seescape, Chiang Mai Thailand
Website : www.galleryseescape.co
Facebook : Gallery Seescape
Instagram : galleryseescape.official
Email : galleryseescape@gmail.com
Tel : +66 93 8319394
Front cover and back cover : Installation 'Disturbed Air.'
Media: Silicone, fabric, thread, oil paint, sawdust, ink,
plaster, wood, reflective glass beads, paint brush bristles and rice
Designed by : Kittikorn Khwannak
Special thanks

P. 13 - 14
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Paint brush bristles
and reflective glass beads.
P. 15 - 16
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Silicone, fabric, oil paint, paint brush bristles,
thread, wood, rice, sawdust and ink.

Assoc Prof. Kade Javanalikhikara
Dr. Sebastien Tayac
Visual Arts Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University.
Sponsor :
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P. 17 - 18
Installation 'Disturbed Air.'
Media: Silicone, fabric, thread,
acrylic paint, oil paint and wood.
Australian Embassy
Thailand

