KAG-area003

TESHIMA [Teshima] No. 1

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

エリアシート

豊島

Teshima, Tonosho, Shozu, Kagawa
+81-879-68-3135
(Teshima Tourism Association)
http://www.teshima-web.jp/

เกาะเทชิมะ

ดินแดนแหงงานศิลปะ อาหาร และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

เกาะที่อยูตรงกลางระหวางจังหวัดคางาวะและโอคายามะ จากทาเรือทากามาทสึ เดินทางโดยเรือเฟอรรี่ใชเวลาประมาณ 35 นาที เกาะเทชิมะดินแดน
ที่อุดมไปดวยธรรมชาติที่สมบูรณ หาดทรายสีขาวตัดกับน้ําทะเลสีฟาคราม ทุงนาเขียวขจีกวา 50 ไรเรียงรายเปนขั้นบันไดลดหลั่นกันไป พืชผลทาง
การเกษตรมีมากมายหลากหลายชนิด อาหารทะเลสดใหม ผักเก็บสด ๆ จากสวน ขาว สม มะกอก มะนาว และสตรอวเบอรรี มีของใหไดรับประทาน
ตลอดทั้งป ภายหลังเกาะนี้ไดผันตัวเองมาเปนดินแดนแหงศิลปะ พิพิธภัณฑศิลปะที่สรางขึ้นมาผสมผสานกับธรรมชาติที่มีมาแตดั้งเดิมไดอยางลงตัว
การเดินทางภายในเกาะนั้นมีหลายวิธี แตเนื่องจากบนเกาะมีเนินมาก แนะนําใหเชาจักรยานไฟฟา 4 ชั่วโมงในราคาเพียง 1,000 เยน หรือจะโดยสาร
รถชัทเทิลบัสที่บริการบนเกาะก็ได
1 เทชิมะ อารต มิวเซียม

เทชิมะ อารต มิวเซียม ภาพ : เคนอิจิ ซุซูกิ
Teshima Art Museum
Photo : Ken'ichi Suzuki

พิพิธภัณฑรูปหยดน้ําสีขาวโพลนที่อยูใกลนาขั้นบันได และหอม
ลอมดวยธรรมชาติที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผลงานที่แสดง
การอยูรวมกันของธรรมชาติและสถาปตยกรรมไดอยางลงตัว
ภายในจัดแสดงงานศิลปะ “การกําเนิดขึ้นของชีวิตใหม”
หยดน้ําที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ไหลมารวมกันที่แองบนพื้น งาน
ศิลปะที่สอดแทรกปรัชญาชีวิตใหไดขบคิดตาม

607 Karato, Teshima, Tonosho
โทร. +81-879-68-3555
10.00 - 17.00 น.
(ต.ค. - ก.พ. เปดถึง 16.00 น. ควรไปกอน
เวลาปดอยางนอย 30 นาที)
หยุดทุกวันอังคาร
(ธ.ค. - ก.พ. หยุดตั้งแตวันอังคาร ถึง
พฤหัสบดี)
คาเขา : 1,540 เยน

2 โรงเก็บเสียงหัวใจ

คริสเตียน โบลแทนสกี "โรงเก็บเสียงหัวใจ"
ภาพ : คุเกะ ยาสุฮิเดะ
Christian Boltanski “Les Archives du Coeur”
Photo : Kuge Yasuhide

อาคารเล็ก ๆ ตั้งอยูเรียบชายหาด สถานที่ที่สามารถฟงเสียงหัวใจ
ของผูคนทั่วโลก ภายในหองที่มืดสนิทโคมไฟที่แขวนไวกลางหอง
กระพริบตามจังหวะหัวใจที่กําลังเตน นอกจากจะฟงเสียงหัวใจ
คนอื่นแลว ยังสามารถฝากเสียงหัวใจและรับฟงเสียงหัวใจของ
ตัวเองไดเชนกัน

2801-1 Karato, Teshima, Tonosho
โทร. +81-879-68-3555
10.00 - 17.00 น.
(ต.ค. - ก.พ. เปดถึง 16.00 น.)
หยุดทุกวันอังคาร
(ธ.ค. - ก.พ. หยุดตั้งแตวันอังคาร ถึง
พฤหัสบดี)
คาเขา : 510 เยน

Kagawa Prefecture Tourism Association
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TESHIMA [Teshima] No. 2
พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

エリアシート

เกาะเทชิมะ

ดินแดนแหงงานศิลปะ อาหาร และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

豊島

Teshima, Tonosho, Shozu, Kagawa
+81-879-68-3135
(Teshima Tourism Association)
http://www.teshima-web.jp/

3 เทชิมะ โยโกเฮาส
พื้นที่แสดงงานศิลปะที่ปรับปรุงจากบานของชาวเกาะ
ผลงานกวา 11 ชิ้น จัดแสดงอยูภายในสวนและรอบ ๆ
บอน้ํา กระจกสีที่นํามาใชนั้นจะควบคุมแสงและสีที่
สองเขามา ฉะนั้นจากมุมแตละมุมจะเห็นสีสันที่ตางกัน
เทชิมะ โยโกเฮาส ภาพ : ทาดาซุ ยามาโมโตะ
Teshima Yokoo House
Photo:Tadasu Yamamoto

2359 Ieura, Teshima, Tonosho
โทร. +81-879-68-3555 (Teshima Art Museum)
10.00 - 17.00 น. (ต.ค. - ก.พ. เปดถึง 16.00 น.
ควรไปกอนเวลาปดอยางนอย 30 นาที)
หยุดทุกวันอังคาร
(ธ.ค. - ก.พ. หยุดตั้งแตวันอังคาร ถึง
พฤหัสบดี)
คาเขา : 510 เยน

4 สีแรกของคุณ
ผลงาน "สีแรกของคุณ" (Your First Colour) จัดแสดง
ไวดานในโกดังขาง ๆ ชิมะ คิทเชน จอทรงรีฉายภาพ
ดอกทิวลิปหลากสี ที่อบอวลไปบรรยากาศ ธรรมชาติ
รอบ ๆ เสมือนจริง

1061 Karato, Teshima, Tonosho
โทร. +81-87-813-2244 (Informatiob Center)
10.30 - 16.30 น.
เปดใหเขาชมชวงเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ
2016
คาเขา : 300 เยน

ปปโลทติ ริส "สีแรกของคุณ" ภาพ : โอซามุ นากามุระ
Pipilotti Rist "Your First Colour (Solution In My Head ? Solution In My Stomach)" Photo: Osamu Nakamura

5 รานกาแฟอิล เวนโตะ
รานกาแฟที่อยูดานในบานที่จัดแสดงผลงาน
“สิ่งที่เธอรัก คือสิ่งที่ทําใหเธอรองไห” (Was du
liebst, bring dich auch zum weinen) งานศิลปะ
ที่สรางสรรคขึ้นมาในบานเกาของชาวเกาะ ใหไดดื่มด่ํา
กับรสชาติกาแฟและขนมทามกลางงานศิลปะ

2309 Ieura, Teshima, Tonosho
โทร. +81-879-68-3117
10.00 - 17.00 น.
หยุดทุกวันอังคาร, วันพุธที่ 2 ของทุกเดือน
(ธ.ค. - ก.พ. หยุดตั้งแตวันอังคาร ถึง พฤหัสบดี)

6 ชิมะ คิทเชน

เรียว อาเบะ "ชิมะ คิทเชน"
ภาพ : โอซามุ นากามุระ
Ryo Abe "Shima Kitchen"
Photo : Osamu Nakamura

รานอาหารที่ใชบานเกาของชาวเกาะที่ครั้งหนึ่งเคยมีผู
อยูอาศัยมาปรับปรุงและเปดใหบริการแกคนบนเกาะ
และนักทองเที่ยว ดื่มด่ํากับเมนูอาหารแตละเมนูที่เปยม
ไปดวยรสชาติของเกาะ วัตถุดิบและสวนผสมตาง ๆ
ลวนไดมาจากบนเกาะนี้ ลิ้มรสมือของเหลาคุณแมที่
อาศัยอยูที่นี่ ซึ่งอรอยไมแพฝมือเชฟในโรงแรมหรูใน
เมืองใหญเลย

1061 Karato, Teshima, Tonosho
โทร. +81-879-68-3771
11.00 - 16.00 น.
รานอาหาร เปดใหบริการ วันเสาร, อาทิตย, จันทร
และวันหยุดนักขัตฤกษ
รานกาแฟ เปดใหบริการ เพียงวันศุกร หยุดตั้งแตวัน
อังคาร ถึง วันพฤหัสบดี

Kagawa Prefecture Tourism Association

