Vivid Sydney เปิ ดฉากแล้ วที่นครซิดนีย์ พร้ อมปลุกแสงสี ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก
เทศกาลแสดงแสงสี ดนตรี และความคิ ดสร้างสรรค์งานใหญ่ทีส่ ุดในโลก เปิ ดฉากอย่างอลังการแล้วทัวซิ
่ ดนี ย์
ซิดนีย—
์ 27 พ.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
รับชมภาพบรรยากาศเทศกาล Vivid Sydney ได้ ทีน่ ี ่
รั บชมคลิปวิดีโอถ่ ายทอดบรรยากาศเทศกาลได้ ทีน่ ี ่
ค่ำคืนนี้ นครซิ ดนี ย ประเทศออสเตรเลีย จะตระกำรตำไปด้วยสี สันสดใสจำกกำรจัดแสดงแสงสี กว่ำ 90 แห่ ง ในเทศกำล Vivid Sydney ซึ่ งเป็ นเทศกำลที่จดั ขึ้นทุกปี
โดยกิจกรรมภำยในงำนจะมีกำรฉำยลวดลำยงำนศิลปะสี สันสดใส บนพื้นผิวของสถำนที่อนั เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกอย่ำง สะพำนซิ ดนีย ฮำรเบอร บริ ดจ (Sydney Harbour
Bridge), ซิ ดนีย โอเปร่ ำ เฮำส (Sydney Opera House) และตำมสถำนที่ต่ำงๆทัว่ เมือง ทั้งนี้ เทศกำล Vivid Sydney เปิ ดฉำกอย่ำงเป็ นทำงกำรวันที่ 27
พ.ค. โดยจะจัดแสดงเป็ นเวลำ 23 คืน สิ้ นสุ ดคืนวันที่ 18 มิถุนำยน 2559
Vivid Sydney เป็ นเทศกำลแสดงแสงสี ดนตรี และควำมคิดสร้ำงสรรคงำนใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีศิลปิ นร่ วมสร้ำงสรรคกำรจัดแสดงแสงสี และฉำยภำพรวมกันกว่ำ 150 รำย
จำก 23 ประเทศ สำมำรถรับชมกำรแสดงเหล่ำนี้ได้ตำมพื้นที่เทศกำลที่กระจำยตัวไปตำมพื้นที่ต่ำงๆใน 8 เขตทัว่ นครซิ ดนี ย นอกจำกนี้ Vivid
Sydney ยังประกอบไปด้วยงำน Vivid Music ทั้งสิ้ น 195 รำยกำร เช่นเดียวกับกองทัพวิทยำกรกว่ำ 500 รำย ที่ต่ำงตบเท้ำขึ้นเวทีเสวนำและกำรประชุมของ Vivid
Idea
Mike Baird นายกฯรัฐนิวเซาท์เวลส์ กล่าวว่า: "คืนนี้ ฝูงชนหลายพันคนได้เดินทางมายังนครซิดนีย์
เพื่อรับชมการแสดงแสงสีอนั ตื่นตาตื่นใจทีง่ าน Vivid โดยตลอดระยะเวลา 23 คืนข้างหน้านี้ สถานทีส่ าคัญๆทัวนครซิ
่
ดนียจ์ ะเต็มไปด้วยแสงสีเคล้ากับการเคลื่อนไหว
ทีค่ อยดึงดูดความสนใจจากผูม้ าเยือนทัวโลก
่
Vivid เป็ นเทศกาลอันเปี่ ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อต้อนรับผูค้ นจากทัวโลก
่
ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างดี
หลังเทศกาลปี ทแ่ี ล้วมีผมู้ าเยือนถึง 1.7 ล้านคน"
สาหรับการจัดแสดงปี น้ี Vivid Sydney พร้อมเฉลิมฉลองศิลปะอันงดงามสไตล์ชนพืน้ เมืองออสเตรเลีย
ผ่านการฉายภาพ Songlines ลงบนพืน้ ผิวของสถานทีอ่ นั เป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองอย่าง Sydney Opera House การแสดงแสงสีสุดตื่นตาตื่นใจนี้
เป็ นผลงานของศิลปิ นพืน้ เมืองชือ่ เสียงโด่งดัง 6 ชีวติ ได้แก่ Karla Dickens, Djon Mundine OAM, Reko Rennie, Gabriella Possum
Nungurrayi, Donny Woolagoodja และ Gulumbu Yunipingu ผูล้ ่วงลับ
โดยการแสดง Songlines ทีว่ า่ นี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Destination NSW และ Sydney Opera
House เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเชือ่ และวัฒนธรรมของชนเผ่าแรกทีอ่ าศัยอยู่ในดินแดนออสเตรเลีย พร้อมถ่ายทอดความสัมพันธ์ทเ่ี ชือ่ มโยงถึงกันและเส้นทางการค้า
ซึง่ ถักทอแผ่นดินและแผ่นฟ้าผ่านกาลเวลาและหนทางอันยาวไกลเข้าไว้เป็ นผืนเดียว
Vivid Sydney ได้เนรมิตซิดนียใ์ ห้เป็ นแหล่งรวมผลงานสร้างสรรค์
ด้วยการนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและการออกแบบแสงมาสรรสร้างอย่างตระการตาเป็ นรายแรกของโลกผ่านการฉายภาพแบบสามมิตติ ่างๆนานาบนผนังของพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ป
ะร่วมสมัยของออสเตรเลียและอาคาร Customs House
Laser-Dragon Water-Theatre ในบริเวณดาร์ลงิ ฮาร์เบอร์ (Darling
Harbour) เป็ นจุดฉายวิดโี อบนม่านน้าซึ่งนามาแสดงร่วมกับแขนจักรกลขนาดความสูง 13 เมตร โดยแขนจักรกลดังกล่าวจะลอยขึน้ สูงเหนือน้าพุทงั ้ 56 จุด
การแสดงที่ Laser-Dragon Water-Theatre รวมถึงการฉายวิดโี อบนม่านน้าทัง้ หมด 4 ชุด

ซึง่ จะมีการฉายภาพนักเต้นเข้ากับจังหวะดนตรีอนั เป็ นผลงานทีส่ ร้างสรรค์โดย The Presets ผูช้ มจะตื่นตาไปกับน้าพุแนวตัง้ สูง 20 เมตรทัง้ หมด 40 สาย
และน้าพุเต้นระบาความสูง 25 เมตรอีก 16 สาย เครื่องพ่นไฟความสูง 15 เมตร 20 ตัว และเครื่องฉายเลเซอร์พลังงานสูงอีก 10 ตัว
ผูเ้ ยีย่ มชมจะได้พบกับโลกใบใหม่เป็ นครัง้ แรกที่ Darling Habour โดยจะสามารถสแกนและฉายภาพใบหน้าของตนเองขึน้ ไปบนม่านน้าได้ดว้ ยการใช้เทคโนโลยี Intel
RealSense(TM)
ซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ (Sydney Habour) ซึง่ มีชอ่ื เสียงดังก้องโลกจะเป็ นทีป่ ระจักษ์แก่สายตาชาวโลกอีกครัง้ ด้วยการประดับไฟบนสะพานซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ บริดจ์
ซึง่ จะมีการใช้หลอดไฟแบบเส้นถึง 1,640 เส้น ซึง่ บรรจุหลอดไฟ LED ถึง 72,000 ดวง
และมีการใช้หลอดไฟ LED อีก 6,700 ดวงในถัง 140 ใบซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการติดตัง้ Dress
Circle ซึง่ เป็ นการจัดแสดงทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ ยีย่ มชมเป็ นผูก้ าหนดสีของสะพานซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ บริดจ์ ส่วนเรือข้ามฟากในบริเวณซิดนีย์ ฮาร์เบอร์
จะถูกตกแต่งด้วยเทปไฟ LED ยาวถึง 1,480 เมตรซึง่ ปลุกความมีชวี ติ ชีวาให้กบั การเดินทางทีข่ า้ มไปมาระหว่างท่าเรือ
งาน Vivid Sydney ยังทอดยาวไปทัวเมื
่ องด้วยการจัดแสดงไฟในชือ่ Vivid Light Walk ซึง่ เริม่ ต้นจากซิดนีย์ โอเปร่า
เฮาส์ ครอบคลุมถึงบริเวณริมท่าเรือของ Royal Botanic Garden ซึง่ กาลังเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี
และยังทอดยาวไปตลอดริมน้าจนถึง Walsh Bay การประดับไฟและการฉายภาพจะจัดขึน้ ทัง้ ในบริเวณ Martin Place ของเซิดนีย์ บริเวณดาร์ลงิ
ฮาร์เบอร์ บริเวณพิพธิ ภัณฑ์ Australian National Maritime Museum และที่ The
Galeries ซึง่ ตัง้ อยู่ใจกลางย่านธุรกิจโดยถือเป็ นผลงานจัดแสดงในร่มชุดแรกของ Vivid Sydney บริเวณ Central Park และ Chatswood
จะกลายเป็ นสนามเด็กเล่นกลางคืนทีเ่ จิดจ้า เช่นเดียวกับสวนสัตว์ทารองก้า (Taronga Zoo) ทีจ่ ะถูกตกแต่งด้วยโคมไฟเพื่อตัวแทนของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100
ปี ของสวนสัตว์แห่งนี์้
Sandra Chipchase ซีอโี อของ Destination NSW และผูอ้ านวยการผลิตของ Vivid Sydney กล่าวว่า Vivid Sydney
กลับมามอบสุดยอดเทคนิคและศิลปะชัน้ หนึ่งของโลกให้เป็ นส่วนหนึ่งของ Vivid Light อีกครัง้ งาน Vivid Sydney ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนครัง้ นี้
จะส่งมอบความประทับใจผ่านการแสดงดนตรีทงั ้ จากพังก์ร๊อคเกอร์จนถึงซูเปอร์สตาร์ และผูม้ พี รสวรรค์ ตานานคาร์บาเร่ตแ์ ละอื่นๆ
นับเป็ นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของหลายโปรแกรมจากเหล่าผูท้ จ่ี ะมาฉีกกระแส ทัง้ Jenji Kohan, Spike Jonze, Beau Willimon และ Margaret
Zhang หนึ่งในผูร้ ่วมแชร์ความคิดสร้างสรรค์ใน Vivid Ideas ด้วยเหตุน้ี Vivid Sydney 2016
จึงเป็ นการเฉลิมฉลองนวัตกรรมและการความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
ในส่วนของโปรแกรม Vivid Music นัน้ ผูจ้ ดั งานได้ประกาศว่าจะมีการแสดงระดับเอ็กซ์คลูซฟี ครัง้ แรกและครัง้ เดียวในออสเตรเลียของ Boy George
ดีเจชือ่ ดังผูเ้ ป็ นสัญลักษณ์ของวงการป๊อประดับโลก ในวันที่ 12 มิ.ย. 2559 ที่ Cafe Del Mar ในบริเวณ Vivid Sydney's Darling Harbour
Vivid Sydney เป็ นเทศกาลแสดงแสงสี ดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก โดยมี Destination NSW
องค์กรการท่องเทีย่ วและการจัดงานแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็ นผูจ้ ดั และบริหารจัดการ โดยในปี 2558 Vivid Sydney สามารถดึงดูดผูเ้ ข้าชมได้ถงึ 1.7 ล้านคน
ทาให้ทอ้ งถิน่ มีรายได้มากกว่า 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการใช้จ่ายของผูเ้ ข้าร่วมงาน
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่

http://vividsydney.com/media-centre .

ข้อมูลสาหรับสื่อมวลชน ทัง้ ภาพความละเอียดสูงและคลิ ปวีดีโอคุณภาพสาหรับออกอากาศ สามารถดาวนฺ โหลดได้ที่ www.vividsydney.com/mediacentre
สื่อมวลชน กรุณาติ ดต่ อ อีเมล: vivid.media@dnsw.com.au
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