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Thapana 
Sirivadhanabhakdi
ฐาปน สิริวัฒนภักดี

Chairman and Co-Founder 
of the Bangkok Art Biennale 
Foundation
ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง
มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่

MESSAGE FROM THE
CHAIRMAN OF BAB FOUNDATION

As Chairman and Co-Founder of the 
Bangkok Art Biennale Foundation,  
we realize the importance of promoting 
the connection of Thai culture and  
creative tourism. Bangkok Art Biennale  
2018 or BAB is a key event established 
to promote Bangkok as a top global 
tourist destination of contemporary 
art to attract tourists and art lovers 
from around the world.
 
Bangkok Art Biennale is the first inter- 
national contemporary art festival of  
its kind to take place in Thailand. It has  
received great collaboration from both  
public and private sectors including  
the Ministry of Tourism and Sport, the  
Bangkok Metropolitan Administration, 
many diplomatic missions in Thailand 
and other partners from international 
and local companies. Bangkok Art 
Biennale will represent a major public 
display of more than 200 art pieces 
created by 75 renown international 
and Thai artists at many important 
landmarks and tourist destinations in  
Bangkok. For instance, heritage buildings 
and temples along Chaophraya River  
as well as historical communities and 
leading shopping malls.
 

ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ 
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เราตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงในด้านการ 
ท่องเที่ยวในเชิงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยงาน 
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ถือเป็นโครงการ
สำาคัญที่จัดขึ้นมาเพื่อให้กรุงเทพมหานคร ได้เป็น
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ที่สำาคัญทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัยในอันดับต้นๆ ของโลก และเป็น 
จุดหมายของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะจากท่ัวโลก 

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่  
2018 ถือเป็นการจัดข้ึนคร้ังแรกของกรุงเทพมหานคร 
ที่เกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือครั้งสำาคัญ 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ
ประจำาประเทศไทย เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน
ที่เข้ามาร่วมกันสนับสนุนการจัดเทศกาลงานศิลปะ
ระดับโลกในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี  
โดยการนำาผลงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำาของโลก
มากกว่า 200 ชิ้น โดยศิลปินไทยและศิลปินจาก 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 75 กลุ่มศิลปินมา 
จัดแสดงตามสถานที่สำาคัญของกรุงเทพมหานคร 
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It is our ambition to promote Bangkok 
Art Biennale to be a world-class event 
of contemporary art and to thus boost  
revenue for the overall Thai tourist 
industry from art lovers and to support 
the communities in the surrounding 
area of   the exhibitions. 
 
Lastly, I would like to express my great 
appreciation to all the sponsors and 
partners in supporting and making the  
Bangkok Art Biennale possible and 
be ready to host and give a warm 
welcome to all travelers from around 
the world to mark “Bangkok” as the 
city of international art and culture 
under the theme ‘Beyond Bliss’.

ไม่ว่าจะเป็นอาคารโบราณ วัด เส้นทางเลียบแม่น้ำา
เจ้าพระยา แหล่งชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน 
ที่ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ 
ไทย และศูนย์กลางธุรกิจท่องเท่ียวใจกลางกรุงเทพฯ 
มากกว่า 20 แห่ง 

สำาหรับงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 
พวกเรามีความมุ่งหวังเดียวกันคือ ต้องการให้ 
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองศิลปะ
ร่วมสมัยระดับโลก และช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายได้ในภาพรวมต้ังแต่
ชุมชนคนรักศิลปะไปจนถึงเศรษฐกิจฐานรากใน
ชุมชนบริเวณโดยรอบของพื้นที่จัดงานอีกด้วย

ท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับ- 
สนุนให้เกิดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และได้
ร่วมกันเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ 
นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจ และภาพ-
ลักษณ์ให้คนทั้งโลกได้จดจำาว่า “กรุงเทพฯ คือเมือง
แห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก” ภายใต้ธีมหลัก 
ของเรา “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต”
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Prof.Dr. Apinan 
Poshyananda
ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

Chief Executive and  
Artistic Director of  
Bangkok Art Biennale  
2018
ประธานอ�านวยการ และ 
ผู้อ�านวยการศิลป์ Bangkok  
Art Biennale 2018

Bangkok’s inaugural international contemporary 
art exhibition, the first Bangkok Art Biennale has 
been a journey of exhilarating encounter and 
rich exchange. At a time when we face anxiety, 
trauma, and disillusion in an unprecedented 
way, a simple question was asked - What is  
happiness and bliss? And how can one maintain, 
prolong or overcome desire beyond it?

Bangkok, one of the world’s leading destinations 
for heritage, hospitality, enlightenment and 
entertainment serves as a grandiose backdrop 
with 20 venues ranging from temples, heritage 
buildings, art and learning centers and a park to 
giant LED screens, advertisement boards, hotels 
and department stores being called upon as 
exhibition spaces. The locations that will host 
these investigations into what bliss is and can be 
included Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm
Ratchawaramahaviharn (Temple of the Reclining 
Buddha), Wat Arun Ratchawararam Ratchawara
mahaviharn(Temple of Dawn), Wat Prayurawong-
sawas Waraviharn (Temple of the Iron Fence), 
the East Asiatic Building, Oriental Plaza Place, 
Mandarin Oriental Hotel, The Peninsula Bangkok 
Hotel, Bank of Thailand Learning Center, Bangkok 
Art and Culture Centre, Siam Center, Siam 
Discovery, Siam Paragon, Siam Square One,
Central World, Central Embassy, The EmQuartier, 
Nai Lert Park Heritage Home, Alliance Française, 
BAB Box, One Bangkok and the Theatre of 
Indulgence.

The excitement of the international and local 
artists who came for research and site visits 
including Huang Yong Ping, Choi Jeong Hwa, 
Yoshitomo Nara, Elmgreen & Dragset, Aurèle, 
Heri Dono, Lee Bul, Yan Pei Ming, Andrew Stahl,  
Numen for Use, Marina Abramović Institute, 
Hooptam Laos-Thai, Muslimah Collective, Chumpon 
Apisuk, Sakarin Krue-On, Jitsing Somboon, 
Kamol Phaosawasdi, Sara Favriau, Sriwan 
Janehattakarnkit, Tawatchai Puntusawasdi, 
Ralf Tooten, Krit Ngamsom, Torlarp Larpjaroensook, 
Dujdao Vadhanapakorn, Kawita Vatanajyankur,  
Souled Out Studios (SOS) and Art Labor has 
added an unprecedented dynamism to the event. 

ถือเป็นคร้ังแรกของกรุงเทพฯ ท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรม
ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ท่ีจะ
มาพร้อมกับความตื่นเต้นแปลกใหม่ และโอกาสดีที่เรา 
ทุกคนจะได้แลกเปล่ียนบทสนทนาศิลปะร่วมกัน ในเวลาท่ี 
เรากำาลังเผชิญกับความกังวล บาดแผล และระหว่างที ่
เราหลงไปในเส้นทางชีวิตท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน คำาถาม 
ง่ายๆ คำาถามหนึ่ง ดังขึ้นมาในใจว่า ความสุขคืออะไร?  
ทำาอย่างไรเราจึงจะรักษาความสุขน้ันไว้ได้ หรือกระท่ัง เรา
จะเอ้ือมไปถึงอีกความสุขข้ันท่ีอยู่เหนือความสุขได้อย่างไร

กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำาคัญ
แห่งหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นในด้านมรดกวัฒนธรรม 
ผู้คนที่มีเสน่ห์ ปรัชญาในการดำาเนินชีวิต รวมไปถึงด้าน
สถานบันเทิง และสถานที่สำาคัญไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม 
อาคารสำาคัญทางประวัติศาสตร์ หอศิลป์และศูนย์การเรียนรู้  
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ไปจนถึงสวนสาธารณะ และจอ 
LED ที่เคยถูกใช้ในจุดประสงค์ด้านการโฆษณาก็จะถูก
เปล่ียนมาใช้เป็นพ้ืนท่ีศิลปะในบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่  
ไม่ว่าจะเป็น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหา- 
วิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดประยุร- 
วงศาวาสวรวิหาร, อาคาร อีสต์ เอเชียติก โอ.พี. เพลส,  
โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล, โรงแรมเพนนินซูล่า, 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย, หอศิลปวัฒน- 
ธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิส- 
คัฟเวอร่ี, สยามพารากอน, สยามสแควร์วัน, เซ็นทรัลเวิลด์,  
เซ็นทรัล เอ็มบาสซ่ี, ดิ เอ็มควอเทียร์, บ้านปาร์คนายเลิศ, 
สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ, BAB Box, วันแบงค็อก, เธียเตอร์ 
ออฟ อินดัลเจนซ์

รายช่ือของศิลปินไทยและต่างชาติ ท่ีลงศึกษาบริบทของ
พื้นที่จัดแสดงงานค่อนข้างหลากหลายทีเดียว อาทิ หวง 
หย่ง ผิง, ชเว จอง ฮวา, โยชิโตโมะ นาระ, เอ็มกรีน แอนด์ 
แดรกแซท, ออเรล, เฮริ โดโน, อี บุล, หยาน เพ่ย หมิง,  
แอนดรูล สตาห์ล นูเมน ฟอร์ ยูส, มารีนา อบราโมวิช และ
สถาบันมารีนา อบราโมวิช, ฮูปแต้ม ลาว-ไทย, มุสลิมะห์, 
จุมพล อภิสุข, สาครินทร์ เครืออ่อน, จิตสิงห์ สมบุญ, 
กมล เผ่าสวัสด์ิ, ซาร่า ฟาวริโอ, ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ 
ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ราฟ ทูเทน, กฤช งามสม, ต่อลาภ 
ลาภเจริญสุข, ดุจดาว วัฒนปกรณ์, กวิตา วัฒนะชยังกูร, 
โซล เอาท์ สตูดิโอ, อาร์ต เลเบอร์ ความหลากหลายของ
งานศิลปะทำาให้เทศกาลศิลปะคร้ังน้ีมีพลวัตและน่าสนใจ 
นอกจากนั้นศิลปินหลายๆ คน ยังได้เข้าร่วมงานเสวนา 
BAB Talk ท้ังแลกเปลี่ยนความคิด และมีบทสนทนากับ
ศิลปินไทย ชุมชนศิลปะ รวมถึงนักเรียนศิลปะท่ีกำาลังจะ
กลายมาเป็นศิลปินไทยรุ่นใหม่ในอนาคตข้างหน้า 

นอกจากวิธีการคัดเลือกศิลปิน การเฟ้นหาศิลปินยังทำา
ด้วยวิธีการเปิด open call เช่นกัน การเปิดรับสมัครศิลปิน
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Many of the artists participated in BAB talks and 
exchanged their insights and practices with 
local artists, students and the art community.

The open call for artists working worldwide to 
submit their work for inclusion in the event further 
proved to be very productive. This allowed for the 
curatorial team to consider emerging artists to 
also participate within the Bangkok Art Biennale.

Dek BAB programs have been extremely popular  
for art students and volunteers enrolled to be  
assistants, guides and docents for the Bangkok 
Art Biennale and facilitators for the Marina  
Abramović   Institute. They were offered firsthand 
contact with the artists and gained an art training 
experience of an international caliber. By taking 
the difficult and challenging path, preparation 
for Bangkok Art Biennale has been nothing short 
of creative chaos - a reflection of the zeitgeist of 
Bangkok, a city that never stops smiling. Despite 
the pressing timeframe and anticipation for the 
nation’s next election as well as the Bangkok  
Art and Culture Centre’s hardship faced due to  
drastic cuts in funding, preparation for the inau-
gural Biennale opening went according to plan.

Bangkok Art Biennale has been made possible 
through the commitment from, and kind support 
of, both the government and private sectors. 
Without their contributions, this international art 
event would not have been possible. Many 
thanks to the international advisors who have 
been most supportive as well as the curatorial  
team, Prof. Patrick D. Flores, Dr. Adele Tan, 
Luckana Kunavichayanont, Asst. Prof. Sansern 
Milindasuta and Asst. Prof. Wutigorn Kongka. It 
has been an honor and pleasure to work with 
these talented minds. The artists have further 
been wonderful. Thank you so much for your 
understanding, cooperation and patience. 
I would like to thank all the institutions and 
organizations that have supported and collabo-
rated toward the realization of the Bangkok Art 
Biennale. Many thanks to Friends of BAB and the 
collectors for their kind support and the lending 
of many great works of art. 

This international art exhibition was realized 
through the great dedication and commitment 
of the BAB team, Bangkok Art Biennale Founda-
tion and Bangkok Art Biennale Management. 
Thank you to our team members for sharing their 
laughter and tears. Special thanks to Nitikorn 
Kraivixien, Wiruch Maksumpun and Orasa 
Tosawang.

Most of all, my infinite gratitude to Thapana 
Sirivadhanabhakdi, Chairman and Co-Founder 
of the Bangkok Art Biennale Foundation for his 
vision and contribution to the realization of  
Bangkok Art Biennale. His unwavering support 
and commitment have made Bangkok Art  
Biennale a reality. Blissfully blessed. 

คร้ังน้ีได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหมู่ศิลปิน
รุ่นใหม่ๆ ที่กำาลังจะได้แสดงผลงานศิลปะร่วมกับศิลปิน
มากประสบการณ์คนอ่ืนๆ ในเทศกาลศิลปะคร้ังน้ี

Dek BAB เป็นอีกกิจกรรมท่ีถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง นักเรียน
ศิลปะจากหลายสถาบันการศึกษาสมัครมาเป็นผู้นำาทาง 
และผู้ช่วยศิลปิน รวมไปถึงเป็นผู้ช่วยติดต้ังผลงานให้กับ
สถาบันมารีนา อบราโมวิช เขาเหล่านี้จะได้ความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงจากการทำางานร่วมกับศิลปินระดับโลก
หลายต่อหลายคน ตลอดระยะเวลาการเตรียมงานบ่อย 
คร้ังทีเดียวท่ีต้องเผชิญกับอุปสรรค แต่ทีมงานก็ข้ามผ่าน 
อุปสรรคเหล่าน้ันได้อย่างสร้างสรรค์สวยงาม แบบเดียวกัน
กับกรุงเทพฯ เมืองท่ีไม่เคยหยุดย้ิมแม้จะถูกปัญหารุมเร้า
มาตลอดช่วงหลายปีมานี้ ถึงแม้จะต้องทำางานภายใต ้
แรงกดดันจากระยะเวลาการเตรียมงาน ความกังวลต่อ
การมาถึงของการเลือกตั้งครั้งหน้า และวิกฤติการณ ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่กำาลังถูกตัด
ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตามแต่ บางกอก 
อาร์ต เบียนนาเล่ จะเปิดงานตามกำาหนดการท่ีกำาหนดไว้ 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ คงเกิดข้ึนจริงไม่ได้หากปราศจาก 
การสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณทีม 
ที่ปรึกษานานาชาติและทีมภัณฑารักษ์ ศาสตราจารย์ 
แพ็ทริค ฟลอเรส, ด็อกเตอร์ อาเดล ตัน, ลักขณา คุณา- 
วิชยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ มิลินทสูต, 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิกร คงคา ถือว่าเป็นเกียรติ
มากท่ีได้ร่วมงานกับทีมงานท่ีมีหัวจิตหัวใจท่ีดีเย่ียมแบบน้ี 
เช่นเดียวกับศิลปินทุกคน  ผมขอขอบคุณต่อความเข้าใจ 
ความมีน้ำาใจ และการร่วมงานท่ีดีเสมอมา ผมขอขอบคุณ
ทุกๆ สถาบันและองค์กรที่สนับสนุนให้บางกอก อาร์ต 
เบียนนาเล่ คร้ังน้ีเกิดข้ึนมาได้ ขอบคุณ Friends of BAB 
และคอลเล็คเตอร์ทุกๆ คนท่ีช่วยสนับสนุน และเอ้ือเฟ้ือ
ผลงานช้ินสำาคัญหลายช้ิน 

อีกหนึ่งเรี่ยวแรงสำาคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ BAB team, 
Bangkok Art Biennale Foundation และ Bangkok Art  
Biennale Management ผมขอบคุณทีมงานทุกคนที่ 
ร่วมแบ่งปันเสียงหัวเราะและหยาดน้ำาตาไปพร้อมๆ กัน
ตลอดการเตรียมงานที่ผ่านมา ขอขอบคุณ คุณนิติกร 
กรัยวิเชียร, คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ และคุณอรสา โตสว่าง

ท้ายน้ีผมขอขอบคุณ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานและ 
ผู้ร่วมก่อต้ังมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ สำาหรับวิสัยทัศน์  
การสนับสนุน และความมุ่งม่ัน ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุด ท่ีไม่เพียง 
แต่ช่วยให้มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติคร้ังน้ีเกิดข้ึน  
แต่ทำาให้บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่คร้ังน้ีเป็นจริงได้อย่าง
สวยงาม
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BOARD OF INTERNATIONAL  
ADVISORS

Dr. Alexandra  
Munroe 
ดร. อเล็กซานดรา มันโร

Senior Curator of Solomon R.  
Guggenheim Museum 
and Foundation, New York
ภัณฑารักษ์อาวุโสแห่ง Solomon R.  
Guggenheim Museum and  
Foundation นิวยอร์ก

David Stuart Elliott
เดวิด สจ้วต อิเลียต

Former Director of Moderna 
Museet Stockholm, and 
Mori Art Museum, Tokyo
อดีตผู้อำานวยการหอศิลป์ Moderna  
Museet ในสต็อกโฮล์ม และพิพิธภัณฑ์ 
ศิลปะโมริ โตเกียว

Dr. Eugene Tan
ดร. ยูจีน ตัน

Director of The National 
Art Gallery, Singapore
ผู้อำานวยการหอศิลป์ 
แห่งชาติสิงคโปร์

Nanjo Fumio 
นานโจ้ะ ฟูมิโอ

Director of Mori  
Art Museum, Tokyo
ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ  
โตเกียว

Nigel Hurst
ไนเจิ้ล เฮริสท์ 

Head of Contemporary Art 
The Box, Plymouth, UK
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลปะร่วมสมัย
The Box พลิมัธ สหราชอาณาจักร

Rirkrit Tiravanija
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช 

Artist based in New York, 
Berlin and Chiangmai 
ศิลปินไทยที่พำานักและทำางานศิลปะ 
อยู่ที่นิวยอร์ก เบอร์ลิน และเชียงใหม่

Sunjung Kim
ซุนจุง คิม

President of the Gwangju  
Biennale Foundation
ประธาน Gwangju Biennale 
Foundation
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Asst.Prof. Wutigorn 
Kongka 
ผศ. วุฒิกร คงคา

Coordinator of Fine Arts 
Program, King Mongkut’s  
Institute of Technology  
Ladkrabang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Prof.Dr. Apinan  
Poshyananda
ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

Chief Executive and  
Artistic Director of  
Bangkok Art Biennale  
2018
ประธานอำานวยการ และ 
ผู้อำานวยการศิลป์ Bangkok  
Art Biennale 2018

Luckana  
Kunavichayanont
ลักขณา คุณาวิชยานนท์

Former Director of  
Bangkok Art and Culture 
Centre (BACC)
อดีตผู้อำานวยการหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

Asst.Prof. Sansern 
Milindasuta
ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต 

Assistant to the Rector  
for Academic Affairs, 
Bangkok University
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Prof. Patrick D. Flores
ศ. แพ็ทริค ฟลอเรส

Professor of Art Studies at 
the University of the Philip-
pines
ศาสตราจารย์ประจำาภาควิชา  
Art Studies แห่ง University  
of the Philippines

Dr. Adele Tan  
ดร. อาเดล ตัน

Senior Curator at  
National Gallery  
Singapore, Singapore
ภัณฑารักษ์อาวุโสประจำาหอศิลป์
แห่งชาติสิงคโปร์
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Bangkok, one of the world’s most attrac-
tive tourist destinations is comprised of  
complex multilayers of heritage, tradition,  
religion, and ethnicities. In the past, 
Bangkok was a swamp with canals where 
settlers lived on riverboats and rafts. 
Along the Chao Phraya River, Bangkok’s 
arteries that crisscrossed with canals 
became the main livelihood lined with 
ferries and rice barges.

During the 19th Century, Bangkok thrived 
whilst welcoming traders from China, 
India and Europe who witnessed the 
Siamese way of life as inhabitants of  
houseboats and waterways. Comparison  
between Bangkok and Venice became 
popular and frequent as European tra- 
velers, traders and diplomats viewed 
Bangkok as the exotic version of Venice, 
Italy.

As French and British colonial power 
expanded Siam was forced to adapt. 
Photographs of Siamese monarchs in 
European attire were sent as tributes to 
sovereigns and leaders in Europe. Archi-
tects, engineers and artists were hired 
to build and decorate European-style 
throne halls and mansions. 

Participation at the International Expo- 
sition, London, 1862, the Universal Exposi-
tion, Paris in 1889 and the World’s Colum-
bian Exposition, Chicago in 1893 was the 
beginning of Siam’s display at interna-
tional exhibitions. King Chulalongkorn’s 
royal visits to Europe in 1897 and 1907 
resulted in major shifts and the transfor-
mation of pre-modern Siamese art.

In Venice, King Chulalongkorn wrote 
about his visits to the Venice Biennale 
as he experienced various styles of art 

BANGKOK ART BIENNALE including Art Nouveau, Impressionism, 
and Fauvism. In 1911, Siam’s pavilion at 
the World’s Fair at Parco del Valentino in 
Turin was successful resulting in the initia-
tion by King Vajiravudh to build Siamrath 
Museum at Tung Saladaeng. This plot of 
land was designed to display pavilions, 
gardens and parks for international fairs. 
Although this project was unrealized 
due to the outbreak of WWI, the park 
became known as Lumpini Park. 

The intention of the Bangkok Art Biennale 
Foundation, a non-profit organization an- 
nounced on 13 May 2017 at the Grand 
Canal in Venice witnessed over by the 
Vice Mayor of the City of Venice, the 
Ambassador of the Royal Thai Embassy, 
dignitaries and members of the interna-
tional art world was to promote Bangkok  
as an attractive contemporary art desti-
nation.

The mission is to enrich Bangkok with 
international art activities; support and 
produce relevant artistic and creative 
projects; contribute to contemporary 
art experiences for diverse audiences; 
revitalize and enrich areas for leisure and 
art attractions; provide art training, art 
programs and Dek BAB for students and 
volunteers.

By displaying works by Thai and inter-
national artists at various sights citywide, 
visitors are granted the opportunity to 
experience heritage, lifestyles and Bang-
kok ways of life that are full of excitement 
and surprises. For instance, the East Asiatic 
Building is a grand Venetian-style archi-
tecture that has been transformed into a 
contemporary art space. BAB Box at One 
Bangkok is another example of innova-
tive thinking that links this area to the time 
of Siamrath Museum at Tung Saladaeng 
that became Lumpini Park. 

The first edition of Bangkok Art Biennale 
in 2018 will be followed by subsequent 
editions held in 2020 and 2022.

กรุงเทพฯ ถือเป็นหน่ึงในจุดหมายทางการท่องเท่ียวท่ีมี 
ช่ือเสียงในหมู่นักเดินทางท่ัวโลก และเป็นเมืองท่ีมีส่วนผสม 
ท่ีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความเช่ือ 
ศาสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวของคนหลาย
เช้ือชาติ ย้อนกลับไปในอดีต แม่น้ำาเจ้าพระยาสองฝ่ัง 
เต็มไปด้วยเรือ ลำาคลองหลายสายท่ีตัดขวางกันไปมา 
คลาคล่ำาไปด้วยผู้คนที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน 
กายภาพของเมืองพื้นที่ราบลุ่ม สร้างวิถีชีวิตให้ผู้คน
ผูกพันกับสายน้ำาอย่างแยกไม่ออก 

ในช่วงศตวรรษที่ 19 พ่อค้าชาวจีน อินเดีย และยุโรป  
ท่ีเดินทางมาค้าขายกับสยาม พบเจอกับวิถีชีวิตทางน้ำา
ของชาวสยาม จนเกิดการเปรียบเทียบสยามในช่วงน้ัน
กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี และทำาให้กรุงเทพฯ ได้รับ
สมญานามว่ากรุงเวนิสตะวันออกจวบจนถึงปัจจุบันนี้

การเข้ามาแทรกแซงของเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษ
และฝรั่งเศส กระตุ้นให้สยามต้องปรับภาพลักษณ์ของ
ประเทศอย่างเร่งด่วน เทคโนโลยีการถ่ายภาพถูกนำามา
ใช้กับการบันทึกภาพเหมือนราชวงศ์สยามที่แต่งตัว
แบบตะวันตกก่อนจะถูกส่งเป็นของขวัญ หรือเคร่ือง-
บรรณาการแก่ผู้นำาในชาติยุโรป สถาปนิก วิศวกร และ
ศิลปินหลายๆ คนถูกเชิญเข้ามาในสยามเพ่ือสร้างสถา- 
ปัตยกรรมตะวันตก โดยเฉพาะพระราชวังและพระราช- 
ฐานสำาคัญต่างๆ 

สยามเร่ิมมีส่วนร่วมในนิทรรศการนานาชาติ ต้ังแต่การ
เข้าร่วมงาน International Exposition กรุงลอนดอนใน
ปีพ.ศ. 2405 Universal Exposition กรุงปารีส ในปีพ.ศ. 
2432 และ World’s Columbian Exposition เมืองชิคาโก 
ในปีพ.ศ. 2436 โดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรป
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท้ังสอง
คร้ังในปีพ.ศ. 2400 และ พ.ศ. 2450 ซ่ึงทำาให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของศิลปะในประเทศไทย ท่ีอาจเรียกได้ว่า
ศิลปะก่อนสมัยใหม่สยาม 

ในบันทึกท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เขียนไว้
คร้ังท่ีเสด็จเย่ียมชม Venice Biennale เห็นได้ว่าพระองค์
ทรงสนใจในศิลปะสมัยใหม่ ทรงเล่าประสบการณ์พบเจอ 

ศิลปะหลากหลายแขนงท้ัง อาร์ต นูโว, อิมเพรสช่ันนิสม์  
และโฟวิสต์ หลังจากในปีพ.ศ. 2454 ที่สยามประสบ- 
ความสำาเร็จกับการจัดแสดงศาลาสยามใน World’s Fair 
ที่ Parco del Valentino ในเมืองตูริน พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำาริให้สร้าง
สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ข้ึนท่ีทุ่งศาลาแดง โดยทรงต้ังใจถวาย
พื้นที่ทุ่งศาลาแดงให้เป็นสวนสาธารณะ และสถานที ่
จัดแสดงและติดต้ังศาลาสำาหรับงานนิทรรศการนานาชาติ 
อย่างไรก็ตามโครงการน้ีก็ถูกล้มเลิกไปอย่างน่าเสียดาย
เม่ือประเทศไทยเข้าสู่สภาวะสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จัดต้ังข้ึนในวันท่ี 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ Grand Canal เมืองเวนิส 
ท่ามกลางบรรยากาศศิลปะท่ีเข้มข้นใน Venice Biennale 
โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองเวนิส เอกอัครราชทูต
ไทย แขกผู้มีเกียรติ และผู้คนในวงการศิลปะจากนานา
ประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยาน มูลนิธิ บางกอก อาร์ต 
เบียนนาเล่ จะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรท่ีมาช่วย
สนับสนุนให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองหลวงของศิลปะ
ร่วมสมัยอีกแห่งหน่ึงของโลก 

ภารกิจของมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ คือการ 
กระตุ้นวงการศิลปะในกรุงเทพฯ ด้วยการจัดกิจกรรม
ระดับนานาชาติ และเผยแพร่ออกไปสู่วงกว้างให้คน
ท่ัวไปได้เข้ามาทำาความรู้จักกับศิลปะร่วมสมัยมากข้ึน 
การจุดประกายให้เกิดพ้ืนท่ีศิลปะข้ึนในเมือง รวมไปถึง
ให้จัดกิจกรรมด้านการศึกษาศิลปะ ดังท่ีเห็นได้จากการ
จัดโครงการ Dek BAB สำาหรับนักศึกษาและอาสาสมัคร
ท่ัวไป 

การกระจายผลงานศิลปะโดยศิลปินไทย และศิลปิน
ระดับนานาชาติไปทั่วทั้งเมือง จะเป็นโอกาสให้ผู้ชม 
ได้สัมผัสกับกรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด ท้ังมรดกทางวัฒน- 
ธรรม และวิถีชีวิตท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหน อาทิ อาคาร อีสต์  
เอเชียติก อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเวนิส
ท่ีคร้ังน้ีถูกเปล่ียนมาเป็นพ้ืนท่ีศิลปะร่วมสมัย BAB Box 
บริเวณโครงการ วัน แบ็งคอก ที่จะเป็นเหมือนสะพาน
เชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอดีต ไปสู่สยามรัฐพิพิธภัณฑ ์
ท่ีทุ่งศาลาแดง หรือสวนลุมพินีในปัจจุบัน 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 คร้ังน้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้น
ของมหกรรมศิลปะนานาชาติคร้ังต่อไปในปีพ.ศ. 2563 
และพ.ศ. 2565 BA
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BEYOND BLISS

We are experiencing the age of dis- 
ruption, delusion and fear. Terror, chaos,  
natural disasters, pollution, and over- 
population are threats to human hap- 
piness that are increasing all the time. 
Spurned by global disruptive events, 
our lives are determined by what we  
consume daily from the media and 
through headlines. Losing faith in god- 
less zones and our inability to predict  
the future result in insecurity and panic.

Human species experience happiness  
through the five senses of touch, taste, 
sound, smell and sight. Our body and 
senses are stimulated and send mes-
sages back to our brain. The pleasure 
peaks and then begins to wane. Na- 
turally, the desire demands more happy 
experiences and contentment, other-
wise, restlessness and despair result in 
unhappiness.

Some people want happiness as 
the sole purpose of life. They do not 
believe in the afterlife so their quest 
is earthly happiness. Production and 
commodity provide the material basis 
for happiness but the blind pursuit of 
money, fame and pleasure eventually 
make life miserable.

Bliss, some believe, is a superlative 
state which is far above and beyond 
happiness. Bliss is a heightened ex- 
perience pertaining to the soul and is 
not related to external stimuli. Ajahn 
Jayasaro Bhikkhu explains levels of 
happiness in relation to bliss as happi-
ness without allurement. He wrote, “The 
bliss of sensual pleasure depletes our 

เราทุกคนกำาลังดำารงอยู่ในยุคแห่งความยุ่งเหยิง ความ 
หลอกลวง และความกลัว เหตุการณ์ก่อการร้าย ความ 
วุ่นวายต่างๆ นานา ภัยธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ 
ปัญหาประชากรล้นโลก บ่ันทอนความสุขของมนุษย์
และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในปัจจุบันท่ีข่าวสารเหล่าน้ีไหลบ่าเข้ามาหาเราอย่าง
ไม่หยุดย้ังผ่านส่ือต่างๆ ท่ีเราเสพอยู่ทุกวัน การหมด 
ศรัทธาในโลกแห่งความเป็นจริง และการมองไม่เห็น
อนาคตย่ิงทำาให้เราต่ืนตระหนกและกังวลใจต่อ
เหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดข้ึน

มนุษย์รับรู้ “ความสุข” ผ่านสัมผัสท้ังห้า การมองเห็น  
การสัมผัส ล้ิมรส รับฟัง และการสูดกล่ิน ก่อนท่ีร่างกาย 
จะส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปสู่สมอง ความสุขเกิดขึ้นและ
ค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา เป็นธรรมชาติที่
มนุษย์เราจะปรารถนาความสุข และความพึงใจอย่าง
ไม่จบส้ิน แต่ความปรารถนาท่ีมากเกินไปและความ
ส้ินหวังก็นำามาซ่ึงความทุกข์

คนบางคนให้ค่าความสุขเป็นเป้าหมายหลักในชีวิต 
และการไม่เชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายก็ทำาใหเ้ขา
หมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางโลก ระบบ
การผลิต / กระจายสินค้าแบบอุตสาหกรรมมอบความ 
สุขพ้ืนฐานให้กับเราได้ถ้วนหน้า แต่สำาหรับคนตามืด-
บอดท่ีแสวงหาเงินตรา เกียรติยศ และความสุขจนเกิน
พอดีและไม่รู้จัักพอจะไม่มีวันพบกับความสุข

อย่างไรก็ตาม บางคนเช่ือว่าเหนือข้ึนไปกว่าความสุข
ยังมี “ความสุขล้น” ท่ีเกิดข้ึนในระดับจิตวิญญาณและ
ไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้้นภายนอก พระอาจารย์
ชยสาโรภิกขุ อธิบายความสุขรูปแบบน้ีว่าเป็นความสุข 
ที่ไร้ซึ่งกิเลส โดยกล่าวไว้ว่า “ความสุขทางโลกนั้น
บั่นทอนสติปัญญาของเรา และนำามาซึ่งความทุกข์
เม่ือปราศจากมัน แต่ความสุขล้นในใจเราน้ันจะช่วย

wisdom; separation from it is painful. 
The bliss of non-sensual pleasure nou- 
rishes our wisdom; separation from it 
is experienced as a natural expres-
sion of the way things are.”

Beyond bliss is the state of neither 
happiness nor sorrow. So, there is no 
more craving for sensual stimulants; no  
desire for fame, success and power. 
Such a title for a biennale is inten- 
tionally paradoxical and open-ended.  
By inviting 75 artists to interpret their 
idea of what happiness is and the 
meaning of Beyond Bliss we may find 
ways and paths that guide us to our 
own pursuits in life.

The theme challenges both artists and 
viewers to achieve their own interpre-
tations. They will be contemplating 
the unattainable happiness and ubi- 
quitous connection of impermanence. 
Blissfully, some artists offer glimpses of 
hope, a breath of freshness. A moment  
to remind us that for happiness to last 
in this precarious world, a combina-
tion of excitement and tranquility is 
necessary. Other artists jolt us out of 
comfort zones. Bliss is bleak as they 
see it in relation to suffering, survival, 
sorrow, discrimination and diaspora.

Our journeys are not simply looking 
at art but the experience of travel 
and the ambiance around it. Temples, 
heritage buildings, riverbanks, art 
centers, parks, learning centers and 
department stores are backdrops for  
artists to transform their interpretations  
into works of art. They guide us through  
labyrinthian paths and avenues with 
layers of meaning and symbols. Our 
experiences from these journeys can 
be contemplative, joyful, as well as 
testing and repellent. Like in life the 
ultimate happiness may be very dif-
ficult to attain. But at least let us try.

เพ่ิมพูนสติปัญญา การละท้ิงส่ิงเหล่าน้ันจะทำาให้เรา
สัมผัสได้ถึงสัจธรรมของทุกๆ ส่ิง”

Beyond Bliss จึงเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ทั้งความสุขหรือ
ความเศร้า ไม่ได้เก่ียวกับความกระหายความสุขทาง
โลก ต่อยศถาบรรดาศักด์ิ หรืออำานาจแต่อย่างใด และ
ในการถูกนำามาใช้เป็นแนวคิดหลักของนิทรรศการ
ศิลปะนานาชาติคร้ังน้ี ก็จะทำาให้มันกลายเป็นคำาถาม
ปลายเปิด ให้ศิลปิน 75 ท่ีมาเข้าร่วมคร้ังน้ีได้ขบคิด
ความหมายท่ีแท้จริงของความสุข และร่วมกันหาว่า
คำาๆ ว่า “Beyond Bliss สุขสะพร่ัง พลังอาร์ต” น้ัน
หมายถึงอะไร? ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้พบกับเส้นทางท่ี
จะพาเราไปสู่จุดหมายของชีวิตจากการรับชมผลงาน
ศิลปะคร้ังน้ี

แนวคิดหลักดังกล่าว จะท้าทายท้ังศิลปินและผู้ชม
ให้เกิดการตีความคำาว่าความสุขในแบบของตัวเอง 
พวกเขาอาจจะเช่ือมโยงไปถึงความสุขท่ีไปไม่ถึงและ
อนิจจัง ศิลปินบางคนมอบความหวังและลมหายใจ 
ให้เราเห็นว่าเพ่ือท่ีจะมีความสุขบนโลกท่ีไม่แน่นอน 
ใบน้ี การยอมรับความสุขและความทุกข์น้ันเป็นเร่ือง 
ท่ีจำาเป็น แต่บางคนก็กระชากเราออกจากพ้ืนท่ีปลอดภัย 
พวกเขามองว่าคำาว่าความสุขน้ันช่างเปราะบาง โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในโลกปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยความทุกข์
ทรมาน การด้ินรนเอาชีวิตรอด ความโศกเศร้า ปัญหา
การเหยียดชนชาติ และปัญหาผู้อพยพ

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ คร้ังน้ีไม่ได้เป็นแค่การเดิน
ชมงานศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่พร้อมกันน้ันจะได้
ซึมซับกับบรรยากาศโดยรอบ ท้ังวัดวาอาราม อาคาร
สำาคัญทางประวัติศาสตร์ พ้ืนท่ีริมแม่น้ำา หอศิลป์ สวน-
สาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้ และห้างสรรพสินค้า จะเป็น 
พ้ืนท่ีท่ีเข้ามามีบทสนทนากับศิลปะ และกระตุ้นให้เกิด 
การตีความรูปแบบใหม่ๆ งานศิลปะจะนำาเราไปสู่ 
เส้นทางและพ้ืนท่ีใหม่ๆ ท่ีเต็มไปด้วยความหมายเชิง
สัญลักษณ์ และประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทาง 
คร้ังน้ีจะมาพร้อมกับความสุข บททดสอบ และอุปสรรค
คงต้องลองด้วยตัวเองดูสักคร้ัง เพราะมันก็คงเหมือน
กับชีวิต ที่บางครั้งการได้มาซึ่งความสุขจำาเป็นต้อง
ลงแรงกายแลกมา BE
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The grandmother of performance art, 
Marina Abramović is one of the most 
influential figures in conceptual and 
performance art. Her work explores 
the relationship between the perfor-
mer and audience, the limits of the 
body and the possibilities of the mind. 
With her expansive output that inspired 
generations of artists, Abramović 
received the Golden Lion at Venice 
Biennale in 1997. In 2000, Abramović 
lectured at The Art Center, Chulalongkorn 
University and became fascinated 
with Thai boxing, tattoos and the culture 
of fortunetelling. In 2005, she returned 
to Thailand to deliver poetry in memory 
of the tragic tsunami at Khaolak Beach, 
Phagnna. In Phuket, she performed 
'God Punishing' by whipping the ocean 
with hundreds of participants. This film 
was shown at the exhibition 'Traces 
of Siamese Smile' at Bangkok Art and 
Culture Centre. In 2011, she partici- 
pated in the 'Imagine Peace' exhibition 
after the political violence in Bangkok. 
For Bangkok Art Biennale, Abramović 
exhibits luminescent sculptures that 
invite viewer participation as a form 
of healing, therapy and meditation.

ศิลปินท่ีทำ�ง�นศิลปะส่ือแสดงสด และศิลปะเชิงแนวคิด 
วัย 71 ปี ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในเวล�น้ี ศิลปะท่ีว่�ด้วย 
ก�รสื่อส�รผ่�นร่�งก�ยของเธอพูดถึงเรื่องขีดจำ�กัด
ของร่�งก�ยและจิตใจ และเป็นแรงบันด�ลใจให้กับ
ศิลปินหล�ยๆ คนในยุคเดียวกันจนเธอได้รับร�งวัล 
Golden Lion ในเทศก�ลศิลปะ Venice Biennale ใน 
ปีพ.ศ. 2540 ในปีพ.ศ. 2543 อบร�โมวิชเดินท�งม� 
บรรย�ยที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬ�ลงกรณ์มห�- 
วิทย�ลัย และหลงใหลในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ไม่
ว่�จะเป็นมวยไทย ก�รสัก และก�รดูหมอ ต่อม�ใน
ปีพ.ศ. 2548 เธอกลับม�ยังประเทศไทยอีกครั้ง
เพื่อส่งมอบบทกลอนแห่งก�รรำ�ลึกถึงเหตุก�รณ์
สึน�มิที่ห�ดเข�หลัก จังหวัดพังง� และทำ�ก�รแสดง 
‘God Punishing’ ที่จังหวัดภูเก็ต วิดีโอบันทึกก�ร
แสดงคร้ังน้ัน ท่ีฉ�ยภ�พอบร�โมวิชยืนอยู่กล�งทะเล 
หวดแส้ลงบนผืนน้ำ�ร่วมกับผู้เข้�ร่วมนับร้อย ถูกนำ� 
ม�จัดแสดงในนิทรรศก�ร ‘Traces of Siamese Smile’ 
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร นอกจ�ก
นั้นเธอยังร่วมแสดงผลง�นในนิทรรศก�ร ‘Imagine 
Peace’ หลังเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงท�งก�รเมืองใน
กรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2554 สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต 
เบียนน�เล่ ครั้งนี้ เธอม�พร้อมกับประติม�กรรม
เรืองแสงท่ีกำ�ลังจะม�ช่วยรักษ�บ�ดแผลและเยียวย�
จิตใจให้กับเร�ทุกคน 

MArinA AbrAMoviĆ
มารีนา อบราโมวิช

b. 1946
belgrade, Yugoslavia
เกิด 2489
เบลเกรด, เซอร์เบีย

BAB Box, One Bangkok 
19th Oct – 3rd Feb

Marina Abramović (Former Yugoslavia) 
'Standing Structures for Human Use' 2017 
unique size per each piece, wood, and crystal
Private Collection 
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AES+F
เออีเอส+เอฟ

Founded in 1987
Moscow, russia
ก่อตั้ง 2530 
มอสโก, สหพันธรัฐรัสเซีย

กลุ่มศิลปินจ�กสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วยสม�ชิก 
4 คนคือ Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny 
Svyatsky และ Vladimir Fridkes AES+F ทำ�ง�นศิลปะ 
ในหล�ยๆ ส่ือต้ังแต่ภ�พถ่�ย วิดีโอ แอนิเมช่ัน ไปจนถึง 
จิตรกรรม ศิลปะส่ือแสดงสด และศิลปะจัดว�ง และ
เป็นกลุ่มศิลปินท่ีมีประสบก�รณ์แสดงง�นในเทศก�ล
ศิลปะม�ม�กม�ย โดยได้เป็นตัวแทนของประเทศ
รัสเซียในง�น Venice Biennale ถึง 3 ปี ติดต่อกัน 
สำ�หรับ บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ท่ีกำ�ลังจะเกิดข้ึนน้ี 
ผลง�น ‘Inverso Mundus’ (The World Upside Down) 
คือโลกสมมติท่ีทุกอย่�งตรงกันข้�มกับโลกแห่งคว�ม
จรงิ เรื่องร�วล้อเลียนและเหน็บแนมต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในน้ันจะเข้�ม�ก่อกวนชีวิตปกติส�มัญของเร� คนง�น 
ขอท�น ผู้หญิง เด็กๆ จะก้�วข้ึนม�ท้�ท�ยเหล่�ผู้มีอำ�น�จ 
รัฐประห�รไร้เลือดคร้ังน้ีจะพลิกกลับให้ผู้ไร้ซ่ึงอำ�น�จ
ข้ึนม�อยู่ในอำ�น�จ คว�มสมจริงพิลึกพิลั่นผสมผส�น
กับง�นออกแบบโฆษณ�ได้กลับกล�ยออกม�เป็น
คว�มบันเทิงอย่�งหนึ่ง เมื่อมองไปในอน�คต คว�ม
สุขสะพรั่งที่ม�พร้อมกับสิ่งมีชีวิตกล�ยพันธุ์ที่บินได้
แสดงให้เห็นเส้ียวหน่ึงของคว�มหวังที่ว่�หลังพ�ยุฝน 
ท้องฟ้�มักสว่�งสดใสเสมอ

AES+F consists of 4 members, Tatiana 
Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny 
Svyatsky and Vladimir Fridkes. Their 
works range from photography, video 
and animation to painting, perfor- 
mance and installation. Veterans of 
international art festivals worldwide, 
the group has represented Russia for 
three consecutive years at the Venice 
Biennale. In Bangkok Art Biennale, 
'Inverso Mundus' (The World Upside 
Down) is the reversal of all expecta- 
tions. Parody and satire occurring 
throughout defy the comfort zone of  
normalcy and the status quo. Workers, 
beggars, women and children rise to 
challenge those in power and ques- 
tion the authority. The bloodless coup 
d'etat place the powerless in power. 
Grotesque realism mixed with advertise- 
ment design become a form of enter- 
tainment. Forecasting into the future, 
bliss and beyond with mutant flying 
hybrids give a glimpse of hope that 
after the big storm, the sky is very clear.

A

BAB Box, One Bangkok
Central World
Siam Square One
The EmQuartier
19th Oct – 3rd Feb

AES+F (Russia)
'Inverso Mundus' 2015
3-channel video and sound, 38 mins 20 sec 
Collection of the Artists
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Anupong  
ChAroEnMitr
อนุพงศ์ เจริญมิตร

b.1981
bangkok, thailand
เกิด 2524
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

อนุพงศ์ เจริญมิตร เป็นศิลปินที่มักนำ�เสนอปัญห�ที่
ถูกกดทับอยู่ในสังคมออกม�ผ่�นผลง�นศิลปะ เข�
เคยบันทึกภ�พวิน�ทีที่นกพิร�บโดนรถทับต�ยบน
ถนน หรือภ�พวัวน่�รักๆ ที่ท้�ยที่สุดต้องจบชีวิตลง
ที่โรงฆ่�สัตว์ วิน�ทีชีวิตที่ว่�นี้เป็นเครื่องมือที่ศิลปิน
ใช้สื่อส�รท�งอ�รมณ์กับคนดู ใน ‘Something Like 
A Thing, Sometime Like Every Time,’ (2561) 
เข�หยิบศิลปะก�รแสดงลิเกม�ดัดแปลงให้อยู่ในรูป
แบบของง�นศิลปะร่วมสมัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
คว�มสลับซับซ้อนของก�รดำ�รงอยู่ร่วมกันภ�ยใต้
พื้นที่จำ�ลองและพื้นที่จริง โดยเฉพ�ะก�รถูกควบคุม
จ�กกฎเกณฑ์บ�งอย่�งที่เร�มองไม่เห็น ในก�รเข้�
ร่วมบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ อนุพงศ์ได้
รับมอบหม�ยให้สร้�งวิดีโออ�ร์ตที่เกี่ยวข้องกับ
อ�ค�ร อีสต์ เอเชียติก อ�ค�รสถ�ปัตยกรรมแบบ
เวนิสที่สร้�งขึ้นในศตวรรษที่ 19 คว�มทรงจำ�ใน
อดีตของพ่อค้�ช�วสย�มและเดนม�ร์กที่บุกเบิกก�ร
ค้�ท�งทะเล และก�รเดินท�งไปยังโคเปนเฮเกนของ
อนุพงศ์ กล�ยม�เป็นคว�มสัมพันธ์บ�งอย่�งที่ถูก
ทำ�ให้เป็นรูปเป็นร่�งผ่�นภ�พเคลื่อนไหวที่ฉ�ยภ�พ
กรุงเทพฯ จ�กมุมมองของ Hans Neils Anderson 
ผู้ก่อตั้งบริษัท อีสต์ เอเชียติก ที่แม้ว่�คว�มแปลก
และแตกต่�งระหว่�งเดนม�ร์กกับไทยอ�จเด่นชัด
ด้วยระยะท�งอันแสนห่�งไกลระหว่�งกัน คว�ม
หม�ยของคว�มสงบและคว�มสุขก็ยังคงอยู่ร่วมกัน
ได้อย่�งงดง�ม

Anupong Charoenmitr is an emerging 
video artist whose work conveys stories 
of tension and struggle in life. He cap- 
tured the last seconds of the life of a 
pigeon left dying on the street or a 
captivating photograph of a cow with a 
destined fate as it was being taken 
to the slaughterhouse. These seconds 
became the core elements to engage 
the audiences' emotions. In 'Something 
Like A Thing, Sometime Like Every Time,' 
(2018), Anupong adapts the art of 
likay performance to reflect the com- 
plexity of the coexistence between 
real and simulated space, especially 
when under the control of certain 
invisible rules. For Bangkok Art Biennale, 
Anupong was commissioned to create 
video related to the East Asiatic Building, 
a historical 19th Century Venetian-style 
architecture by the Chao Phraya River 
that brings about nostalgic memories 
of the Danish and Siamese traders 
that pioneered commerce and sea 
trade. Anupong's visit to Copenhagen 
became a source of connection 
through moving images, offering a 
reverse view of how Hans Neils 
Anderson, the founder of East Asiatic 
Company, might have seen Bangkok. 
Although, far distant exoticism contrasts 
strongly between Denmark and 
Thailand, the meaning of tranquility 
and happiness can still coexist.

A

East Asiatic Building 
19th Oct – 3rd Feb

Anupong Charoenmitr (Thailand)
'Invisible Stream' 2018
2 channels video installation
14 mins, loop
color HD video and sound
size variable
Collection of the Artist
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Arnont nongYAo
อานนท์ นงค์เยาว์

b. 1979 
bangkok, thailand
เกิด 2522
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

อ�นนท์ นงค์เย�ว์เป็นศิลปินที่ทำ�ง�นด้�นศิลปะเสียง
และภ�พเคลื่อนไหวที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�
ค้นคว้� “แรงสั่นสะเทือน” ในพื้นที่และวัฒนธรรม
ที่แตกต่�ง จนนำ�ไปสู่ง�นศิลปะเสียงจัดว�ง ภ�พ
เคลื่อนไหวทดลอง และก�รแสดงศิลปะเสียงทดลอง
ท่ีสัมพันธ์แนบแน่นกับบริบทของคน วัตถุ ส่ิงแวดล้อม  
และสังคมนั้นๆ อ�นนท์มีประสบก�รณ์แสดงง�น
ในต่�งประเทศอย่�งเช่น Tokyo Experimental 
Festival ที่ Tokyo Wonder Site และ ‘Another 
Sound’ 2018 ในประเทศกัมพูช�ในปีนี้ สำ�หรับ
บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ‘Chat…Naa’ 
(2017) เป็นก�รผสมผส�นเสียง แสงไฟ และ
ภ�พเคลื่อนไหวเข้�ด้วยกันเป็นง�นศิลปะจัดว�ง 
ที่สะท้อนคว�มหม�ยของคำ�ว่� “ช�ติหน้�” เพื่อ
เปรียบเปรยถึงสถ�นก�รณ์ในประเทศไทยตอนนี้
ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่�นและเต็มไปด้วยคว�มไม่
แน่นอน เสียงคำ�ร�ม แสงไฟที่ส�ดใส่โถงท�งเดิน
มืดครึ้มของศ�ล�ก�รเปรียญวัดประยุรวงศ�ว�ส
จะมอบคว�มรู้สึกน่�ขนลุก ต่อสิ่งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
ในช�ติหน้�

Arnont Nongyao works primarily with 
sound art and moving images. He 
places his focus on 'vibration' in
different areas and cultures. Such 
investigation leads to the creation 
of experimental sound performances. 
Arnont has exhibited at Tokyo Expe- 
rimental Festival, Tokyo Wonder Site 
and 'Another Sound' in Cambodia,  
2018. For Bangkok Art Biennale, Arnont's 
'Chat…Naa' (2017) combines sound, 
light and moving images to reflect 
'Chat', the meaning life, incarnation or 
nation and 'Naa' the meaning of next, 
future or to come. The playful title 
insinuates the condition or state of 
Thailand in a process of transition full 
of potential and yet fragile and unpre- 
dictable. The hum of sound and dizzying 
light at the dark corridor of Sermon 
Hall, Wat Prayoon offer eerie feeling 
of what is to come in next life.

A

Wat Prayoon 
19th Oct – 3rd Feb

Arnont Nongyao (Thailand)
'Chat…Naa' 2017
LED lights, vibrating camera, and projector 
size variable
Collection of the Artist
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Art LAbor
อาร์ต เลเบอร์

Founded in 2012  
ho Chi Minh, vietnam
ก่อตั้ง 2555
โฮจิมินห์, เวียดนาม

ศิลปินกลุ่มจ�กนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดน�มที่
รวมตัวกันในปีพ.ศ. 2555 พวกเข�เน้นก�รใช้แนว
คว�มคิดหล�กหล�ยส�ข�วิช� เพื่อผลิตองค์คว�มรู้
ท�งเลือก (non-formal) โดยนำ�เสนอผ่�นง�นศิลปะ
และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ส�ธ�รณะและ
พื้นที่ท้องถิ่นอื่นๆ ประกอบไปด้วยศิลปิน Thao-
Nguyen Phan, Truong Cong Tung และภัณฑ�รักษ์/ 
นักเขียน Arlette Quynh-Anh Tran ท่ีทำ�ง�นนิทรรศก�ร 
ร่วมกันเพื่อทดลองขยับขย�ยขอบเขตก�รทำ�ง�น
ศิลปะไปสู่เขตแดนส�ข�วิช�อื่น

Jrai Dew คือคว�มเช่ือเก่ียวกับก�รดำ�รงอยู่ของมนุษย์
และจักรว�ลในกลุ่มชน Jarai ช�ติพันธุ์ที่มีถิ่นฐ�น
อยู่ในพื้นที่ภูเข�สูงท�งตอนกล�งของเวียดน�ม ต�ม
คำ�อธิบ�ยของ Art Labor “ในปรัชญ�ของ Jarai มนุษย์
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงจรธรรมช�ติ หลังจ�กคว�ม
ต�ย เร�ทุกคนจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของชีวิต 
น่ันคือก�รเป็น “น้ำ�ค้�ง” (ia ngom ในภ�ษ� Jarai) 
ที่พร้อมจะระเหยห�ย เป็นทั้งสภ�วะไร้ตัวตน และ
จุดเร่ิมต้นของก�รเกิดใหม่ จ�กแนวคิดน้ี ป่�และผู้คน
ในป่�จึงเป็นเหมือนกับน้ำ�ค้�งที่กำ�ลังระเหย เปิดท�ง
ให้กับโลกสมัยใหม่และโลกอุตส�หกรรมได้งอกเงย
ขึ้นม�แทน” Jrai Dew: a radicle room ผลง�นที่จะ
ถูกนำ�ม�จัดแสดงในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่
ครั้งนี้ เป็นผลลัพธ์จ�กก�รทำ�ง�นกว่� 3 ปี ร่วมกับ
กลุ่มชุมชนบริเวณท่ีร�บสูงตอนเหนือของเวียดน�ม 
ประกอบไปด้วย วัตถุท่ีเก็บรวบรวมระหว่�งทำ�โปเจ็คต์ 
เอกส�ร และบทคว�มเก่ียวกับโปรเจ็คต์ประเด็นเดียว
กันที่ทำ�ก่อนหน้�นี้ 

A

Art Labor is an artist collective formed
in 2012 and based in Ho Chi Minh City. 
The artists work between disciplines to
produce alternative non-formal know-
ledge via artistic and cultural activities
in various public contexts and locales. 
The Collective is composed of artists 
Thao-Nguyen Phan,  Truong Cong Tung, 
and curator/writer Arlette Quynh-Anh 
Tran. Each of their projects is consi- 
dered an experiment to test boundaries 
of art via exhibition forms and platforms.

Art Labor's 'Jrai Dew: a radicle room' 
is a think-tank room and a mind map. 
The phrase “Jrai Dew” speaks of the 
belief in humans and the cosmos of 
the ethnic community Jarai, based in 
the Central Highlands of Vietnam. As 
Art Labor explains, “In [Jarai] philosophy, 
being human is a part of the metamor- 
phosis cycle of nature. After death, the 
journey going back to their origin ends
at becoming dew (ia ngôm in Jarai 
language) evaporating into the environ- 
ment—the state of non-being—the 
beginning particles of a new existence. 
In this metaphorical context, forestand 
with its people is the vanishing dew, 
while new existence of modernization 
and industrialization arise.” The radicle 
room encompasses 3 years' worth of 
work with the community of the Central 
Highlands of Vietnam and includes 
archival materials, documentation, and 
texts collected from previous projects 
within this scope. 

O.P.  Place (F. 3)
19th Oct – 3rd Feb

Art Labor (Vietnam)
'Jrai Dew: a radicle room' 2018
Mixed media, archival materials,
documentation, and texts
size variable 
Collection of the Artists
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AurèLE 
ออเรล

b. 1963 
paris, France
เกิด 2506  
ปารีส, ฝรั่งเศส

ศิลปินช�วฝร่ังเศสเจ้�ของผลง�น ‘LostDog’ ง�น
ศิลปะท่ีเดินท�งไปในหล�ยๆ พ้ืนท่ีในโลก (ท้ังต�ม 
เทศก�ลศิลปะและพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ) เพ่ือสะท้อนท้ัง 
ประเด็นปัญห�ท่ีเร�ในฐ�นะประช�กรโลกมีร่วมกัน 
และชี้ให้เห็นถึงคว�มเป็นมนุษย์ที่ตกหล่นห�ยไป 
ในสังคมปัจุบัน ดังที่เห็นได้จ�ก ‘LostDog CO2’ 
ประติม�กรรมสุนัขขน�ดใหญ่ ที่ทำ�ขึ้นจ�กพืชที่ม ี
ส่วนช่วยลดมลพิษในอ�ก�ศ กว่� 1,500 ต้น นอกจ�ก 
น้ันศิลปินยังเชิญชวนเด็กๆ ในบริเวณม�ร่วมกันพ่น
สเปรย์ข้อคว�มรณรงค์ให้มนุษย์หันม�รักษ�ส่ิงแวด- 
ล้อมลงบน ‘LostDog’ สีเหลืองอีกตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่
ข้�งๆ กัน ใน ‘LostDog Ma Long’ (2018) ที่ศิลปิน
ทำ�ขึ้นสำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้จะ
เป็นประติม�กรรมหม�บูลด็อกตัวใหญ่ปิดทองที่นั่ง
อยู่หน้�ท�งเข้�โรงแรมแมนด�ริน โอเรียนเต็ล หม�
ตัวนี้กำ�ลังห�เส้นท�งไปสู่คว�มสุข ท่�มกล�งโลกที่
วุ่นว�ยด้วยน้ำ�มือของเผ่�พันธุ์ที่ชื่อว่� ‘มนุษย์’

Aurèle is a French artist who is the creator 
of 'LostDog,' a traveling art project that 
has made its way into public spaces 
and art festivals around the world. The 
work reflects issues everyone as citizen 
of the world share and depicts what 
has been missing from the human 
spirit. In 'LostDog CO2', a large-scale 
sculpture made of over 1,500 plants 
was created with the ability to reduce 
pollution in the air. The artist invited 
children to write messages using spray 
paint on the yellow 'LostDog' sculpture 
encouraging people to be more 
conscious about the environment. 
'LostDog Ma Long' (2018) created for 
Bangkok Art Biennale is an enormous 
bull terrier covered in gold leaf that 
sits in front of the Mandarin Oriental 
Hotel. This canine has lost his way and 
is in search for a path to happiness in 
the troubled world caused by species 
called humans.

A

Mandarin Oriental 
Hotel  
19th Oct – 3rd Feb

Aurèle (France)
'LostDog Ma Long' 2018 
gold leaf on fiber glass
height: 5.90 m.
Collection of  the Artist

©
 Be

nnu G
e

re
d

e



28 29

A
R

TI
ST

 P
R

O
FI

LE
S

JEAn-MiChEL 
bASquiAt  
ฌอง-มิเชล บาสเกีย 

b.1960 – 1988  
uSA
2503 - 2531
สหรัฐอเมริกา

b

BAB Box, One Bangkok
19th Oct – 3rd Feb

Jean-Michel Basquiat (USA)
'Big Pagoda' 1984
acrylic, oilstick, and silkscreen on canvas
60 x 48 inches
Private Collection
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CAnAn
จานัน

b. 1970 
istanbul, turkey 
เกิด 2513
อิสตันบุล, ตุรกี

จ�นัน เรียกตัวเองว่�นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตร ี
เธอเชื่อในพลังของสังคมและก�รใช้เรือนร่�งของ 
ผู้หญิงเพ่ือถ่�ยทอดผลง�น ท้ังในผลง�นส่ือผสม หัตถ- 
กรรม จิตรกรรม ศิลปะจัดว�ง ไปจนถึงวิดีโออ�ร์ต 
ศิลปินเร่ิมนำ�แนวคิดท�งจักรว�ลวิทย�ของวัฒนธรรม
อ�หรับและเปอร์เซียม�ใช้ในง�นศิลปะ โดยเฉพ�ะ
คว�มเช่ือเก่ียวกับ “ญิน” (สัตว์ประหล�ดเหนือธรรม- 
ช�ติ) ที่ทำ�ให้เกิดบทสนทน�เกี่ยวกับกรอบศีลธรรม
ของสังคมสมัยใหม่ได้อย่�งน่�สนใจดังท่ีเห็นได้จ�ก 
Behind Mount Qaf ปี พ.ศ. 2560 ท่ี Arter Space 
for Arts เมืองอิสตันบุล ส�ธ�รณรัฐตุรกี ในพื้นที่
สวรรค์ แดนก�รพิพ�กษ�และนรก จ�นันสร้�งคู่ตรง
ข้�มของ คว�มดี/คว�มชั่ว, ภ�ยใน/ภ�ยนอก, 
คว�มสุข/คว�มเจ็บปวด ที่สะท้อนถึงด้�นท่ีถูกกดดัน 
ของจิตใจมนุษย์ Animal Kingdom (2017) จะเป็น
แดนสวรรค์ท่ีเต็มไปด้วยตุ๊กต�สัตว์ในเทพนิย�ย
อย่�งเช่น มังกร นกฟินิกซ์ และงู สัตว์ประหล�ดจ�ก
เทพนิย�ยแฟนต�ซีที่ทั้งน่�รัก และพร้อมจะคุกค�ม
โลกมนุษย์ได้พร้อมๆ กัน 

C

CANAN describes herself as a women's 
rights activist who believes in the use 
of the female body to convey artistic ex- 
pression. Her use of mediums ranges 
from mixed media, handicrafts, painting 
and installation to video art The artist 
has begun to employ the ideology 
of ancient Arabic and Persian cosmo- 
logy, particularly the belief and forma- 
tion of a form 'jinn' (supernatural crea- 
tures), which brings about an interesting 
conversation about moral and the 
ethical framework of contemporary 
society. 'Behind Mount Qaf' 2017) 
recently shown in Istanbul, Turkey is 
among the works of such inspiration 
and expression. In the realms of heaven, 
purgatory and hell, CANAN creates 
dualism of good and evil, internal and
external, happiness and anguish that 
reflect the repressed aspects of the 
human psyche. 'Animal Kingdom' (2017) 
is in a heavenly realm consisting of 
creatures wrapped in color fabrics such 
as dragons, phoenix and serpents. 
These strange creatures from fairy tales 
and fantasy are both playful as well 
as menacing.  

BAB Box, One Bangkok 
19th Oct – 3rd Feb

CANAN (Turkey)
'Animal Kingdom' 2017 
installation, sequins, cloth, fibre, and rope
size variable 
Collection of the Artist
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Paolo Canevari lives and works between 
Rome and New York. Born in an elevator 
and raised in a family where his grand- 
father was a painter mosaicist and his 
uncle a sculptor, Canevari is one of the 
most internationally renowned artists 
of his generation. His work stems from 
thoughts and reflections on the transient 
nature of art and on the significance 
of artistic sculptures in modern society. 
While wondering about the value and 
origin of the most intimate aspects of 
memory, the artist developped his own 
personal language where symbols, 
pop culture, historical knowledge and 
politics which are intertwined in a new 
interpretation of daily life. He has par- 
ticipated in numerous museum exhibi- 
tions, public commissions and publica- 
tions throughout Europe, the Americas 
and Asia. In 2007 he participated in the 
52nd Venice Biennale. His work has been 
collected by major museums through- 
out the world including Centro per 
l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, 
Prato; Museum of Modern art MoMA, 
New York; Foundation Louis Vuitton 
pour la Creation, Paris; Cisneros 
Fontanals Art Foundation, Miami; Macro, 
Museo d'Arte Contemporanea, Rome; 
MART Museo d'Arte Contemporaneadi 
Trento e Rovereto; Johannesburg Art 
Gallery, Johannesburg; Istituto Nazionale 
per la Grafica Calcografica Nazionale, 
Rome. For Bangkok Art Biennale, his 
site-specific glittering gold paintings  
removed of all contents are displayed 
majestically in an enclosure at Sala 
Kanparien (Sermon Hall), Wat Prayoon. 
They are symbolic of faith, memory 
and prayer that relate both with 
Christian and Buddhist philosophy.

pAoLo CAnEvAri 
เปาโล คานีวาริ 

b. 1963 
rome, italy
เกิด 2506 
โรม, อิตาลี

เป�โล ค�นีว�ริ เป็นศิลปินช�วอิต�ลีที่พำ�นักและ
ทำ�ง�นอยู่ที่กรุงโรม และนิวยอร์ก ศิลปินเกิดปีพ.ศ. 
2506 ในครอบครัวที่ทำ�ง�นศิลปะ ปู่ของเข�เป็น
จิตรกรว�ดภ�พโมเสก และมีลุงเป็นประติม�กร 
ค�นีว�ริ ถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับ
น�น�ช�ติแห่งยุค ผลง�นของเข�มีที่ม�จ�กคว�ม
คิดต่อคว�มไม่จีรังยั่งยืนของง�นศิลปะ และลักษณะ
ของง�นประติม�กรรมในสังคมสมัยใหม่ พร้อมๆ 
ไปกับก�รค้นห�คุณค่�และจุดกำ�เนิดจริงแท้ของ
คว�มทรงจำ� ศิลปินพัฒน�วิธีก�รสื่อส�รในแบบของ 
ตัวเอง ที่สัญลักษณ์ วัฒนธรรมป๊อป องค์คว�มรู้ท�ง 
ประวัติศ�สตร์ และประเด็นท�งก�รเมืองถูกนำ�ม� 
ตีคว�มใหม่เป็นเร่ืองร�วในชีวิตประจำ�วัน เข�มีประ- 
สบก�รณ์เข้�ร่วมนิทรรศก�รสำ�คัญๆ และมีง�น 
commission และถูกตีพิมพ์ไปทั่วยุโรป อเมริก� 
และเอเชีย เช่นในปีพ.ศ. 2550 กับ Venice Biennale 
คร้ังท่ี 52 ผลง�นของเข�อยู่ในคอลเล็คช่ันของพิพิธ- 
ภัฑณ์ท่ัวโลก อย่�งเช่น Centro per l’Arte Contem- 
poranea Luigi Pecci, Prato; Museum of Modern 
art MoMA นิวยอร์ก Foundation Louis Vuitton 
pour la Creation ป�รีส Cisneros Fontanals Art 
Foundation ไมอ�มี Macro, Museo d’Arte Contem- 
poranea โรม MART Museo d’Arte Contempora- 
neadi Trento e Rovereto, Johannesburg Art Gallery 
โจฮันเนสเบิร์ก และ Istituto Nazionale per la 
Grafica Calcografica Nazionale ในกรุงโรม ใน
บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ผลง�นศิลปะจัด-
ว�งเฉพ�ะพื้นที่ จิตรกรรมสีทองที่ปร�ศจ�กเนื้อห� 
ภ�ยในซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคว�มศักดิ์สิทธิ์ คว�ม
ทรงจำ� และก�รสวดภ�วน�ของทั้งศ�สน�พุทธและ
คริสต์ จะถูกจัดแสดงอยู่ภ�ยในศ�ล�ก�รเปรียญ 
วัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร 

C

Wat Prayoon 
19th Oct – 3rd Feb

Paolo Canevari (Italy)
'Monuments of the Memory, 
the Golden Room', 2018
room: 4 x 5 m. 
gilded wood: size variables
Courtesy of the Artist and [dip] 
contemporary art, Lugano (CH)

C
o

urte
sy o

f the
 A

rtist



34 35

A
R

TI
ST

 P
R

O
FI

LE
S

KrAY ChEn
เคร เฉิน

b. 1987 
Singapore
เกิด 2530
สิงคโปร์

ศิลปินที่เห็นคว�มผิดปกติและคว�มไร้เหตุผลของ
กิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน และนำ�เสนอออกม�ใน
รูปแบบง�นศิลปะเพื่อวิพ�กษ์ค่�นิยมเรื่องคว�ม
เจริญก้�วหน้� คุณค่� และคว�มสุขในชีิวิตปัจจุบัน 
เข�มีนิทรรศก�รเดี่ยวครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556 
และร่วมแสดงผลง�นในสิงคโปร์ รวมถึงเข้�ร่วม
โครงก�รศิลปินพำ�นักในฝรั่งเศสและสเปน

ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ผลง�นของเข�จะเป็น
ภ�คต่อของก�รลงไปสำ�รวจร่�งก�ยและพฤติกรรม 
(ที่ถูกตัดแต่ง) ของคนสิงคโปร์ กลุ่มอดีตนักดนตรี
วงดุริย�งค์ทห�รจ�กกองทัพสิงคโปร์รวมตัวกันเล่น
เพลง ‘Steamroller’ จังหวะสนุกสน�นคึกคักที่เอ�
ไว้ร้องเวล�พวกเข�ซ้อมวิ่ง ในขณะที่พวกเข�กำ�ลัง
สวนสน�มผ่�นโรงเรียนร้�งแห่งหนึ่ง เมื่อปร�ศจ�ก
เสื้อผ้�นักดนตรีทห�รเต็มยศ พวกเข�ดูเหมือน
ช�ยหนุ่มปกติทั่วไปที่แต่งตัวในชุดสบ�ยๆ แต่ก็
ยังมีท่�ท�งก�รแสดงที่เป็นไปต�มแบบแผนของวง
ดุริย�งค์ทห�ร ศิลปินผู้ซึ่งเป็นอดีตนักดนตรีสม�ชิก
วงดุริย�งค์ของโรงเรียน หยิบเอ�คว�มน่�ขันแต่ก็
เป็นท�งก�รของระเบียบปฏิบัติของวงดุริย�งค์ (ท่ี
ตอนน้ีไม่ถูกนำ�ม�ปฏิบัติใช้อีกต่อไปแล้ว) ม�แสดง 
ให้เห็นอย่�งขัดแย้งกับก�รแสดงสวนสน�มของวง
ดุริย�งค์ทห�รผ่�นก�รซ้อมที่ดูแสนจะย�วน�นไร้
ที่สิ้นสุดและได้รับก�รถ่�ยทอดไปทั่วประเทศในวัน
ที่ 9 สิงห�คมของทุกปี อันเป็นวัน National Day 
Parades เรื่องหักมุมที่เป็นตลกร้�ยอย่�งหนึ่งก็คือ
นักดนตรีทห�รพวกนี้ไม่ได้รับอนุญ�ตให้แสดงดนตรี
สดในท่ีส�ธ�รณะด้วยซ้ำ�ไป

Kray Chen looks at everyday life, 
revealing and mirroring its absurd and 
futile characteristics in order to examine 
notions of progress, value and pleasure 
in contemporary society. He held his first 
solo show in 2013 and has participated 
in group shows in Singapore as well as 
residencies in France and Spain.

This work is a continuation of Chen's 
investigation into the body and perfor-
mance of the (socially engineered) 
Singaporean identity. A group of former 
military band musicians from the 
Singapore Armed Forces are rounded 
up to play a jaunty tune of the military 
running cadence 'Steamroller' as they 
march through a disused school in 
Singapore. Shorn of their military band 
uniforms, the musicians appear as your 
average Joe, dressed in their own casual 
clothes, but still conforming to the usual 
decorum of the band. The artist, himself 
a former school band member, takes 
a humorous but aesthetically formal 
look at the (now discarded) regimens 
of a marching band, which he contrasts 
to the infinitely rehearsed and nation- 
wide broadcasted military band 
marches that are performed annually 
at the National Day Parades on the  
9th of August, where in a perverse ironic 
twist, these band players are not 
actually permitted to play live music.

C

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Kray Chen (Singapore)
'A Parade for the Paraders' 2018
three-channel HD video,14 mins
Collection of the Artist
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Choi  
JEong hwA
ชเว จอง ฮวา

b. 1961
Seoul, Korea
เกิด 2504
โซล, เกาหลี

C

BACC (F. 1-5)
BAB Box, One Bangkok
Central Embassy
The EmQuartier
Nai Lert Park Heritage Home
The Peninsula Hotel  
Siam Center
Siam Discovery   
19th Oct – 3rd Feb 

คว�มส�ม�รถของ ชเว จอง ฮว� ในก�รทำ�ง�นด้�น
กร�ฟิกดีไซน์ ประติม�กรรม ศิลปะจัดว�ง แฟชั่น
และง�นออกแบบได้ทำ�ให้เข�กล�ยเป็นศิลปินร่วมสมัย 
ชั้นนำ�ของเก�หลี ชเว จอง ฮว� ทำ�ง�นด้วยแรง-
บันด�ลใจจ�กวัตถุในชีวิตประจำ�วันและวัสดุรีไซเคิล 
สำ�หรับเข� ตล�ดและร้�นข�ยเศษขยะเป็นเหมือน
สน�มเด็กเล่นที่คว�มคิดสร้�งสรรค์ของเข�ถูกจุด 
ประก�ย ผลง�นของเข�ถูกนำ�ไปจัดแสดงในง�น
เทศก�ลศิลปะม�กม�ยทั่วโลกไม่ว่�จะเป็น Sydney 
Biennale, Hawaii Biennale, Mori Art Museum 
และ National Museum of Modern and Contem-
porary Art เข�ชอบเดินเท่ียวย่�นเย�วร�ชในกรุงเทพฯ
และมักซ้ือพล�สติกและเคร่ืองประดับต่�งๆ ม�ใช้ใน
ก�รทำ�ง�นศิลปะ ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ 
Happy Happy Project จะว่�ด้วยเรื่องของโลกแห่ง
คว�มสุขฉ�บฉวยและขัดแย้งในตัวเองที่พวกเร�อยู่
อ�ศัยกัน ผลง�นศิลปะจ�กพล�สติกขน�ดใหญ่ของ
เข�อย่�ง ‘Basket Tower,’ ‘Love Me Pink Pig,’ 
‘Fruit Tree,’ ‘Breathing Flower,’ ‘About Being 
Irritated’ และ ‘Joker’ เต็มไปด้วยคว�มขี้เล่นและ 
ว�ยป่วงในคร�เดียวกัน และง�นศิลปะจัดว�งและ 
วัตถุเป่�ลมของเข�ท่ีจัดแสดงท่ี BACC, One Bangkok, 
Siam Center, Central Embassy และ Nai Lert 
Park Heritage Home ก็จะนำ�รอยยิ้มแห่งคว�มสุข
ม�แก่ผู้คนที่พบเห็นได้ไม่น้อยแม้ว่�จะเพียงแค่ช่วง
เวล�หนึ่งก็ต�ม   

His ability to work in graphics, sculpture, 
installations, fashion and design has 
made him one of Korea's leading 
contemporary artists. Choi Jeong Hwa
has always been inspired by the 
everyday and recycled objects. For him, 
the market and junkshops are learning
grounds where he draws creative 
thoughts. Choi's enormous output has
been shown worldwide including 
within the Sydney Biennale, Hawaii 
Biennale, Mori Art Museum and National 
Museum of Modern and Contemporary 
Art. Choi loves to visit Chinatown in 
Bangkok where he uses plastic and  
accessories for his work. For Bangkok 
Art Biennale, 'Happy Happy Project' 
concerns the paradoxical world of 
superficial happiness we live in. His 
large-scale plastic works 'Basket Tower,' 
'Love Me Pink Pig,' 'Fruit Tree,' 'Breathing 
Flower,' 'About Being Irritated', and 'Joker' 
are playful as well as menacing. Yet, 
his installations and inflatables at 
Bangkok Art and Culture Centre, One 
Bangkok, Siam Center, Central Embassy, 
Peninsula Hotel, and Nai Lert Park 
Heritage Home bring momentary 
happy smiles to viewers.  

Choi Jeong Hwa (Korea) 
'Basket Tower' 2018
plastic baskets
Collection of the Artist 
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ChuMpon ApiSuK 
จุมพล อภิสุข

b. 1948 
nan, thailand
เกิด 2491
น่าน, ประเทศไทย
 

จุมพล อภิสุข ถือเป็นศิลปินอ�วุโสรุ่นบุกเบิกของ
วงก�รศิลปะส่ือแสดงสดและเป็นผู้ริเร่ิมเทศก�ลศิลปะ 
สื่อแสดงสดน�น�ช�ติเอเชียโทเปีย ตลอดจนเป็น 
ผู้ก่อต้ังศูนย์ศิลปะบ้�นตึก จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงถือเป็น 
ชุมชนศิลปะแรกที่เปิดพื้นที่ให้กับก�รทำ�ง�นศิลปะ 
สืื่อแสดงสดในไทย ผลง�นของจุมพลเป็นที่รู้จัก
อย่�งม�กในก�รเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่องโรคเอดส์
สิทธิมนุษยชน และก�รเหยียดชนช�ติ ในผลง�น 
‘I Have Dreams’ จุมพลหยิบเอ�ประเด็นต้องห้�ม
เรื่องผู้ค้�บริก�รท�งเพศช�วไทยและชนกลุ่มน้อย
ม�พูดถึง โดยศิลปินทำ�ก�รสัมภ�ษณ์ผู้หญิง 14 คน 
ในเชียงใหม่และทำ�ก�รอัดวิดีโอที่จับภ�พพวกเธอ
ขณะพูดถึงคว�มฝันและก�รต�มห�คว�มสุขในชีวิต 
บ�ดแผลของผู้ประกอบอ�ชีพให้บริก�รท�งเพศเกิด
ขึ้นในหล�ยระดับของแง่มุมท�งเศรษฐศ�สตร์สังคม 
สำ�หรับพวกเธอแล้วนี่คืออ�ชีพที่พวกเธอต้องทำ�
เพื่อสร้�งร�ยได้และส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัว
ที่ย�กจน ซึ่งพวกเธอมองว่�มันเป็นคว�มสุขและก�ร
ทำ�คว�มดีรูปแบบหน่ึง บ�งครั้งพวกเธอต้องเจอกับ
กฎหม�ยต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ ก�รบุกจับของเจ้�- 
หน้�ที่และก�รถูกส่งเข้�คุก ไม่ว่�อย่�งไรก็ต�ม ธุรกิจ
กล�งคืนอันฉ�วโฉ่และเต็มไปด้วยด้�นมืดก็ยังเป็น
แหล่งร�ยได้ช้ันดีให้กับประเทศสย�มเมืองย้ิมแห่งน้ี 
ใน ‘Mida Tapestry’ (2554) ผลง�นฝีมือก�รปักผ้�
ของผู้ค้�บริก�รท�งเพศชนกลุ่มน้อยบันทึกเอ�เร่ือง-
ร�วของก�รบุกทล�ยร้�นค�ร�โอเกะช่ือว่� Mida 
ของตำ�รวจในเชียงใหม่

Chumpon Apisuk is one of the pioneers 
of Thailand's performance art scene. 
Chumpon was the initiator of Asiatopia 
International Art Festival and founder 
of Baan Tuek Art Center in Nonthaburi, 
the first art community that provided a 
platform for live performance art. His 
performances are widely known for 
the issues of discrimination, human 
rights and AIDS they address. In 'I Have 
Dreams,' Chumpon takes on the taboo 
subject of Thai and migrant sex workers. 
By interviewing more than a dozen 
women on video in Chiang Mai, 
Chumpon collects different views of 
their dreams and pursuits for bliss in 
life. The stigma on sex workers and 
prostitutes has many levels of socio-
economic input. To these workers, it is 
a profession to earn income and send 
money to poor family members. It is 
a form of happiness and merit making. 
At times, they face anti-trafficking law, 
raids and imprisonment. After all, the 
notorious nocturnal tourist entertain- 
ment brings enormous income and  
GDP to the Land of Smiles. In 'Mida 
Tapestry' (2011),embroidery made by 
migrant sex workers record a police 
raid at Mida Karaoke in Chiang Mai.

C

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Chumpon Apisuk (Thailand)
'I Have Dreams' 2018 
video installation
Collection of the Artist
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FrAnCESCo 
CLEMEntE
ฟรานเชสโก้ คเลเมนเต้ 

b. 1952
naples, italy
เกิด 2495
เนเปิลส์, อิตาลี

ศิลปินร่วมสมัยช�วอิต�ลีคนสำ�คัญในศิลปะกระแส 
Transavanguardia ช่วงทศวรรษ 2520 ซ่ึงเป็นก�ร
เคล่ือนไหวของศิลปินอิต�ลีกลุ่มหน่ึงท่ีหันกลับม�
ทำ�ง�นแบบ figurative art และ symbolism ช่วงท่ี 
ศิลปินทำ�ง�นอยู่ในนิวยอร์ก เข�ได้รู้จักกับแอนดี  
วอร์ฮอล และฌอง-มิเชล บ�สเกีย ก�รเดินท�งไป-
กลับอินเดียทำ�ให้เข�ได้ซึมซับวิถีชีวิต คว�มเช่ือท�ง
ศ�สน�และวัฒนธรรมท้องถิ่นอินเดียและเร่ิมหยิบ
จับองค์ประกอบเหล่�น้ันม�ทำ�ง�นศิลปะ จนกล�ยม�
เป็นภ�พจำ�ท่ีหล�ยๆ คนมีต่อผลง�นศิลปะของเข� 
สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ คเลเมนเต้
จะแสดงผลง�นจุลศิลป์ชิ้นล่�สุดของเข�ท่ีร่วมง�น
กับศิลปินนักว�ดภ�พจุลศิลป์จ�กอินเดีย สัญลักษณ์
ม�กม�ยท่ีถูกบรรจุลงในภ�พเหล่�น้ันมีท่ีม�จ�กก�ร
เดินท�งอันย�วน�นของเข�ในอินเดีย ท่ีในมุมมอง
หน่ึงก็ไม่ต่�งอะไรกับก�รแสวงบุญอันย�วน�นเพ่ือ
ค้นห�คว�มสุขสงบในจิตใจ

C

Francesco Clemente is one of the re- 
nowned figures of the Italian Trans- 
avantgarde movement that emerged 
in the 1980s focusing on figurative art 
and symbolism as their artistic 
approach. In New York, Clemente 
became friends with Andy Warhol and 
Jean-Michel Basquiat. Traveling back 
and forth toIndia, Clemente's expe- 
rience and appreciation in the way of  
life, religious beliefs and local cultures 
have been incorporated in his art. 
For Bangkok Art Biennale, Clemente 
exhibits his latest miniatures that he 
collaborates on with Indian minia- 
turists to produce extremely delicate 
paintings. Symbolic meanings hidden  
in these works result from lengthy jour- 
neys to India that can be compared 
to a pilgrimage in pursuit of spiritual 
calmness.

BAB Box, One Bangkok
19th Oct – 3rd Feb

Francesco Clemente (Italy)
'Shadow IV', 'Shadow VII', 'Shadow X', 
'Shadow XVII', 'Shadow III', 'Shadow XI' 2017
watercolor and miniature on paper 
45.72 x 60.96 cm. each
Collection of the Artist
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hEri Dono
เฮริ โดโน

b. 1960
Jakarta, indonesia
เกิด 2503
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย

ศิลปินร่วมสมัยคนสำ�คัญของอินโดนีเซียที่แสดงง�น 
ม�แล้วในหล�ยประเทศ เฮริมีช่ือเสียงโด่งดังจ�กก�ร 
ทำ�ง�นทดลองท่ีผส�นวัฒนธรรมพ้ืนเมืองและวิถีชีวิต 
ของชุมชนของช�วชว� อย่�งหนังตะลุงว�หยัง 
(wayang) เข้�ม�อยู่ร่วมในง�นศิลปะจัดว�งของเข�
ผลง�นของเข�เต็มไปด้วยคว�มหว�ดระแวงคว�ม 
รุนแรง จนสัมผัสได้ถึงภ�พของสังคมท่ีกำ�ลังเปล่ียน- 
แปลงในปัจจุบัน รวมไปถึงปัญห�ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
และในระดับโลก สำ�หรับเข�แล้ว ศิลปะไม่ได้เป็น
เพียงก�รเข้�ไปสำ�รวจเขตแดนของสุนทรียศ�สตร์ 
แต่เป็นก�รกระตุกและเตือนใจคนดู ที่อ�ค�ร อีสต์ 
เอเชียติก ‘Flying Angels’ ถูกแขวนค้�งไว้บนเพด�น
ร�วกับประติม�กรรมชิ้นนี้ กำ�ลังจะบินข้�มแม่น้ำ� 
เจ้�พระย�ไปสมทบกับพวกพ้องที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง 
ในสวนของโรงแรมเพนนินซูล่� อีกผลง�นหนึ่ง 
‘Genetic Manipulation’ (2018) ท่ีจัดแสดงท่ีหอศิลป- 
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร เป็นก�รวิจ�รณ์
วัฒนธรรมก�รเมืองอย่�งมีอ�รมณ์ขัน ตัว Donosaurus 
ในเคร่ืองแบบท่ีมีเท้�เป็นมังกรโคโมโดยืนอยู่เป็นกลุ่ม 
โดยมีพัดลมสีเหลืองเป่�บั้นท้�ย 

One of the most prominent Indonesian 
contemporary artists, Heri Dono is 
famous for his experimental practice 
in which he utilizes traditional perfor- 
mance 'wayang' in contemporary 
practice. He merges local tradition 
and Java's way of life. Critical of his 
country's political transition, his multi- 
media works reflect paranoia, violence 
and depictions of interventions of 
globalization. For Dono, art is not only 
an exploration into aesthetic bound- 
aries but something that provokes 
and reminds. At East Asiatic Building, 
'Flying Angels' are suspended preca- 
riously on the ceiling as they get ready 
to glide across the Chao Phraya River 
to meet their flock at the garden of The  
Peninsula Hotel. At Bangkok Art and 
Culture Centre, 'Genetic Manipulation' 
(2018), Dono playfully comments on 
censorious and suppressive cultural 
policies with humor and satire. 
Donosaurus creatures half human in 
uniform with Komodo dragon feet 
stand in regiment with yellow fans 
blowing to cool their backsides.

D

BACC (F. 7) 
East Asiatic Building  
The Peninsula Hotel
19th Oct – 3rd Feb

ABOVE
Heri Dono (Indonesia)
'Genetic Manipulation' 2017
fiberglass, wood, electronic 
devices, and fans
82 x 69 x 133 cm.
Collection of the Artist 

BELOW
Heri Dono (Indonesia)
'The Female Angels' 2013
fiberglass, fabric, bamboo, 
and electronic devices
100 x 40 x 60 cm.
Collection of the Artist 
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Dow wASiKSiri
ดาว วาสิกศิริ

b. 1956
bangkok, thailand
เกิด 2499
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

D

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

ช่�งภ�พช�วไทยท่ีประสบคว�มสำ�เร็จด้�นก�รถ่�ยภ�พ 
แฟชั่นและโฆษณ� รวมไปถึงในด้�นก�รทำ�ง�น
ศิลปะร่วมสมัย ประเด็นที่ศิลปินให้คว�มสนใจมีตั้ง-
แต่ก�รทำ�ภ�พถ่�ยให้กล�ยเป็นง�นศิลปะแนวเหนือ
จริง ไปจนถึงก�รทำ�วิจัยอย่�งเข้มข้นเรื่องกลุ่มคน 
ช�ยขอบ ดังที่เห็นได้จ�กนิทรรศก�ร Quiet 
Encounters ปีพ.ศ. 2559 (จัดแสดงที่หอศิลป- 
วิทยนิทรรศน์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย) ที่ศิลปิน
เดินท�งไปยังพื้นที่ต่�งๆ และบันทึกภ�พภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่เมืองและชนบท เพื่อพูดถึงก�ร 
เปลี่ยนแปลง ที่ปัจจุบันพื้นที่เมืองและชนบทเริ่ม
เหลื่อมซ้อนเข้�ห�กันจนแยกจ�กกันไม่ชัดเจนขึ้น
เรื่อยๆ ภ�พถ่�ยของด�วทำ�ให้เร�หันกลับม�มอง
สิ่งคุ้นต�ที่เห็นเป็นประจำ�อีกครั้งในมุมมองใหม่ เส้น
ท�งก�รค้นห�คว�มสุขของด�ว จะฉ�ยให้เร�เห็น
ภ�พของเส้นแบ่งบ�งๆ ระหว่�งคำ�ว่�ไลฟ์สไตล์และ
วิถีช�วบ้�น และเห็นชีวิตที่ปร�ศจ�กก�รตัดสินโดย
ค่�นิยมที่คนอื่นเป็นคนตั้งขึ้นม�

Veteran photographer Dow is renowned 
for his work that stretches across fashion, 
advertising and experimental photo- 
graphy. His subjects range from sur- 
realistic dreams to indigenous studies of 
migrant minorities. Dow has exhibited 
internationally including at Saatchi 
Gallery, London and Singapore Art 
Museum. 'Quiet Encounters' (2016) is a 
series from his travels around Thailand 
recording peri-urban landscapes 
between the towns he was visiting. For 
Dow, this raw mixture of development 
blurs the space between urban and 
rural. In life, ordinary incidents can turn 
into something stimulating and invigo- 
rating. Dow's photographs bring to 
attention mundane scenes that we 
tend to glance without noticing. His 
journey in search for bliss reveals  
glimpses of overlapping and obscured 
boundaries of lifestyles by ordinary folks. 
Life without having to make judgments 
based on pretentious values set by 
others.

Dow Wasiksiri (Thailand)
'Quiet Ecounters' 2001- 2018 
archival pigment ink print
50 x 75 cm. and 80 x 120 cm.
Collection of the Artist
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DuJDAo 
vADhAnApAKorn 
ดุจดาว วัฒนปกรณ์ 

b. 1979 
bangkok, thailand
เกิด 2522 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

นักแสดง ผู้กำ�กับ และสม�ชิกของ B-floor Theatre 
(กลุ่มละครแนวฟิสิคัลเธียร์เตอร์ท่ีทำ�ง�นบนประเด็น 
สังคม) ดุจด�วมีคว�มถนัดหล�กหล�ย ทั้งท�งด้�น
ก�รแสดงและก�รออกแบบก�รแสดง เธอเรียกก�ร
แสดงของเธอว่� experimental performance โดยมี
หลักก�รทำ�ง�นคือ ก�รใช้ร่�งก�ยอย่�งประณีตและ 
มีคว�มหม�ย โดยรวมเอ�คว�มเป็นมนุษย์และ 
จิตวิทย�ภ�ยใต้ร่�งก�ยของผู้แสดงและผู้ชมเข้�ไว ้
ด้วยกัน เพื่อสื่อส�รด้วยก�รเคลื่อนไหวแทนคำ�พูด 
ปัจจุบันเธอทำ�ง�นเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รบำ�บัดจิต
ด้วยก�รเคลื่อนไหว (Dance Movement Psycho- 
therapist) และอ�จ�รย์พิเศษที่จุฬ�ลงกรณ์มห�- 
วิทย�ลัย ผลง�นของเธอมักตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยถอดรหัสปัญห�สังคมออกม� 
เป็นในระดับของปัจเจกบุคคล ดังที่เร�เห็นได้จ�ก 
ผลง�นก�รแสดงและกำ�กับ ‘Secret Keeper’ และ 
‘Blissfully Blind ‘ สำ�หรับง�นบ�งกอก อ�ร์ต 
เบียนน�เล่ ที่กำ�ลังจะม�ถึง ดุจด�วได้รับเชิญให้
สร้�งบทสนทน�กับง�นศิลปะและสถ�นที่จัดแสดง
และเธอก็เลือกเอ�อ�ค�ร อีสต์ เอเชียติก เป็นเวที
สำ�หรับก�รแสดงของเธอ ดุจด�วจะร่�ยรำ�ในพ้ืนท่ี 
อึมครึมและว่�งเปล่� ก่อนท่ีอ�ค�รสถ�ปัตยกรรม
แบบเวนิสแห่งนี้จะถูกเปลี่ยนก�รใช้ง�นไปเป็นอย่�ง
อื่นในอน�คตอันใกล้

Actress, director and a member of 
B-floor Theatre (a physical theater 
group that explores diverse social 
issues), Dujdao's multifaceted interests 
and expertise range from performing 
to performance design. Her self-defined 
experimental performances encom- 
pass the delicate and meaningful use 
of a human body. The performer's 
human spirit and psychological ele- 
ments are incorporated in to express 
and communicate messages through 
their body movements instead of 
spoken words. She is currently working 
as a Dance Movement Psychotherapist 
and lecturer at Chulalongkorn University. 
Issues and incidents in the society are 
questioned, deciphered and depicted 
in her performances 'Secret Keeper' 
and 'Blissfully Blind.' For Bangkok Art 
Biennale, Dujdao has been invited to 
search for trails of bliss through artwork 
and architecture. At East Asiatic Building, 
she performs in an eerie, empty space. 
The last dance at the grand Venetian- 
style architecture before she/the 
building is transformed and renovated.

D

BACC (F. 8)
East Asiatic Building

Dujdao Vadhanapakorn (Thailand)
'Afterlight' 2018
performance and light 
installation and video art
Collection of the Artist
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ELMgrEEn  
& DrAgSEt
เอ็มกรีน แอนด์ แดรกเซท

Founded 1995
berlin, germany
ก่อตั้ง 2538
เบอร์ลิน, เยอรมนี

ศิลปินคู่หูที่โด่งดังในเรื่องศิลปะจัดว�ง Micheal 
Elmgreen และ Ingar Dragset เริ่มต้นทำ�ง�นในชื่อ 
เอ็มกรีน แอนด์ แดรกเซท ในปี พ.ศ. 2538 ท่ีเบอร์ลิน 
พวกเข�ฝ�กผลง�นไว้กับหล�ยๆ เทศก�ลศิลปะท่ัว
โลกเช่น Venice Biennale, Berlin Biennale หรือ 
Gwangju Biennale ผลง�นที่ทำ�ให้เข�โด่งดังที่สุด
คงจะเป็น Prada Marfa ในปี พ.ศ. 2548 ท่ีท้ังคู่สร้�ง 
ช็อปแบรนด์ Prada ไว้กล�งทะเลทร�ยรัฐเท็กซัสเพ่ือ 
สะท้อนถึงกระแสทุนนิยมและแฟช่ันท่ีเช่ียวกร�กใน
ปัจจุบัน ‘Van Gogh’s Ear’ (2016) เป็นสระว่�ยน้ำ�
ขน�ดใหญ่รูปใบหูที่ว�งตั้งฉ�กกับพื้นโลก จัดแสดง
ที่ Rockefeller Plaza กรุงนิวยอร์ก ซ่ึงกล�ยเป็นง�น
ท่ีโด่งดัง ‘Zero’ (2018) ถูกสร้�งข้ึนโดยเฉพ�ะบนพ้ืนท่ี
หน้�อ�ค�ร อีสต์ เอเชียติกเป็นสระว่�ยน้ำ�ต้ังฉ�ก 
คว�มสูง 8 เมตร ท่ีทำ�จ�กสแตนเลสสตีล และรูปทรง 
น�มธรรมท่ีเหมือนกับเลขศูนย์นี้จะทำ�หน้�ที่เป็นจุด
เช่ือมต่อเชิงสัญลักษณ์ระหว่�งแม่น้ำ�เจ้�พระย�กับ
ทะเลนอร์ดิก

Famed for their ground-breaking 
installation and site-specific sculptures, 
Micheal Elmgreen and Ingar Dragset 
began working under the moniker, 
Elmgreen & Dragset in 1995. Their works 
have featured in international art 
exhibitions and art festivals such as the 
Venice Biennale, Berlin Biennale and 
Gwangju Biennale. In 'Prada Marfa' 
(2005), they created a Prada store in 
the desert in Texas to reflect the rising  
tide of fashionand capitalism. 'Van 
Gogh's Ear' (2016), a large swimming 
pool in the shape of an ear lobe 
turned on the side at Rockefeller Plaza, 
New York, became a sensational work 
of public art. 'Zero' (2018), created site- 
specifically at the pier in front of the 
East Asiatic Building is an 8-meter high 
stainless-steel swimming pool standing 
majestically on its curved edge. The 
matte white abstract zero-shape 
sculpture symbolically connects the 
Chao Phraya River with the Nordic seas.

E

East Asiatic Building 
19th Oct – 3rd Feb

Elmgreen & Dragset (Denmark/Norway)
'Zero' 2018
stainless steel pool and cement base
8 x 4 m.
Collection of the Artist
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SArA FAvriAu
ซาร่า ฟาวริโอ

b. 1983
paris, France
เกิด 2526
ปารีส, ฝรั่งเศส

ซ�ร่� ฟ�วริโอ จบก�รศึกษ�จ�ก École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts ในป�รีส โดยเป็น
ศิลปินที่มีเอกลักษณ์ในก�รทำ�ง�นศิลปะที่ชัดเจน 
นั่นคือก�รทำ�ง�นกับวัสดุประเภทไม้โดยนำ�เทคนิค
แบบดั้งเดิมม�ใช้กับก�รพัฒน�ง�นในแนวร่วมสมัย 
ในปีพ.ศ. 2558 ผลง�นศิลปะจัดว�งของเธอถูก
นำ�ไปจัดแสดงใน Palais de Tokyo 2015 และได้
รับร�งวัล Discovery Prize จ�ก Palais de Tokyo 
กรุงป�รีส ในปีพ.ศ. 2560 เธอมีนิทรรศก�รเดี่ยว
ที่ Domaine de Chaumont-sur-Loire (FR) ที่
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ผลง�นของฟ�วริโอ 
อยู่ในก�รสะสมของหล�ยสถ�บันศิลปะ อ�ทิ FMAC 
(collection of the city of Paris), FDAC Essonne,  
MAC VAL, Vitry-sur-Seine ป�รีส ประเทศฝร่ังเศส 
ในอ�ค�ร อีสต์ เอเชียติก ผลง�นศิลปะจัดว�งของ
ศิลปินครั้งนี้ที่ทำ�ขึ้นจ�กไม้ท้องถิ่น อย่�งเช่น ไม้สัก 
ไม้กันเกร� และไม้จันทน์ จะถูกจัดว�งภ�ยในพ้ืนท่ีสถ�- 
ปัตยกรรมแบบอ�ณ�นิคม เกิดเป็นบทสนทน�ระหว่�ง 
โลกตะวันออกและตะวันตก ผลง�นศิลปะจัดว�ง
ท่อนไม้แกะสลักจะกลมกลืนไปกับบริบทพื้นที่ 
จนคล้�ยกับว่�มันเป็นส่วนหนึ่งของอ�ค�รแห่งนี้

F

Sara Favriau graduated from Paris' 
École nationale supérieure des Beaux- 
Arts. Working primarily with wood, 
Favriau utilizes traditional techniques 
for her contemporary artistic creations. 
In 2015, her installation was chosen as 
the winner of Prix Découverte des Amis 
du Palais de Tokyo. In 2017, she had 
a solo exhibition at Domaine de 
Chaumont-sur-Loire (FR) in Brussels, 
Belgium. Her works have been included 
in many collections such as the FMAC 
(collection of the city of Paris), FDAC 
Essonne, MAC VAL and Vitry-sur-Seine, 
Paris, France. At the East Asiatic Building, 
Favriau's installation of local woods 
(teak, fagraea fragrans) placed site- 
specifically against the environment 
of colonial architecture creates a 
delicate dialog between East and 
West. The carved tree trunks are as 
if they have naturally grown from 
delapidated walls and floor panels.   

East Asiatic Building 
19th Oct – 3rd Feb

Sara Favriau (France)
'Nothing is led comparable' 2018
wood teng and kankraw
470 x 25 cm.
Collection of the Artist
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gAuri giLL
กอริ กิล

b. 1970
Chandigarh, india
เกิด 2513
จัณฑีครห์, อินเดีย

หนึ่งในศิลปินภ�พถ่�ยหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
อินเดียผู้ได้รับร�งวัล Grange Prize ซึ่งเป็นร�งวัล
สำ�หรับก�รประกวดภ�พถ่�ยของประเทศแคน�ด� 
ในปีพ.ศ. 2554 ผลง�นของเธอนำ�เสนออัตลักษณ์
ของชนชั้นและสังคมในอินเดีย ที่แสดงให้เห็นถึง
ก�รเคลื่อนไหวและพฤติกรรมท�งสังคม อีกทั้งยัง
โดดเด่นด้วยก�รแสดงถึงคว�มเอ�ใจใส่และคว�ม
ห่วงใยในก�รเอ�ตัวรอดของมนุษย์ เธอเคยแสดง
ง�นในเทศก�ลสำ�คัญต่�ง  ๆไม่ว่�จะเป็น documenta 14 
ที่เอเธนส์และค�สเซิล Kochi Biennale ที่อินเดีย 
ผลง�นซีรีส์ ‘Acts of Appearance’ (2015 - ongoing) 
เกิดขึ้นระหว่�งที่ศิลปินลงไปทำ�ง�นศิลปะที่หมู่บ้�น 
Adivasi ในเขต Jawhar ท�งตอนใต้ของอินเดีย ที่ 
ช�วบ้�นทำ�หน้�ก�กเป็นอ�ชีพหลัก ศิลปินว่�จ้�ง 
Subhas และ Bhagvan Dharam Kadu กับกลุ่ม
อ�ส�สมัคร ให้สร้�งหน้�ก�กขึ้นม�ในแบบที่ไม่ใช่
หน้�ก�กเทพเจ้�ต�มคว�มเชื่อท้องถิ่น แต่เป็น
หน้�ก�กที่สะท้อนตัวตนของพวกเข� ที่สอดแทรก
สัญลักษณ์ท่ีค�บเก่ียวระหว่�งคว�มจริงและคว�มฝัน 

Gauri Gill is one of India's most notable 
photographers and the 2011 winner 
of the Grange Prize, Canada's top 
award for excellence in contemporary 
photography. Her work reflects different 
identities of India's social classes and 
depicts the country's social movements 
and behaviors. Gill's photographic 
repetoire stands out for its attentive 
view for human survival. Gill has exhi- 
bited at documenta 14, Athens and 
Kassel, Kochi Biennale India. Gauri 
Gill's most recent series 'Acts of 
Appearance' (2015 - ongoing) has 
assumed its form while working within
a village of traditional Adivasi mask- 
makers in the Jawhar district, Western  
India. Gill commissioned the acclaimed 
brothers Subhas and Bhagavan 
Dharam Kadu along with their families 
and fellow volunteers to create a set 
of masks  —not of consecrated gods or 
demons as per local tradition and 
lore, but rather as self-portraits and 
exercises in symbolic representation 
of experiential reality, across dreaming 
and waking states.

g

BACC (F. 7)
19th Oct – 3rd Feb

Gauri Gill (India) 
'Acts of Appearance' 2015 – ongoing
photographs 
size variable
Collection of the Artist
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FionA hALL
ฟีโอนา ฮอล์ล

b. 1953
Sydney, Australia
เกิด 2496
ซิดนีย์, ออสเตรเลีย

ฟีโอน� ฮอล์ล เริ่มต้นชีวิตศิลปินจ�กก�รเป็นศิลปิน
ภ�พถ่�ย ก่อนจะขย�ยขอบเขตก�รทำ�ง�นศิลปะม� 
สู่สื่ออื่นๆ อย่�งเช่น จิตรกรรม ประติม�กรรม และ
ง�นศิลปะจัดว�ง ไปจนถึงง�นวิดีโอ โดยเฉพ�ะก�ร
หยิบวัตถุในชิีวิตประจำ�วันม�ทำ�ง�นศิลปะเพ่ือพูดถึง
ประเด็นท�งสังคมก�รเมือง ก�รล่�อ�ณ�นิคม และ
คว�มโหดร้�ยที่กระทำ�ต่อช�วพื้นเมือง ฮอลล์เป็น
ที่รู้จักอย่�งม�กจ�กผลง�นอีโรติคบนกระป๋องปล�
ซ�ร์ดีน ชื่อ Paradisus Terrestris ซึ่งได้แรงบันด�ล
ใจจ�กจุดซ่อนเร้นของมนุษย์ เธอมีประสบก�รณ์
แสดงในเทศก�ลศิลปะร�ยก�รใหญ่หล�ยร�ยก�ร 
ทั้ง Asia-Pacific Triennial, Sydney Biennale และ 
Venice Biennale โดยในปี พ.ศ. 2552 เธอได้รับ 
เกียรติจัดแสดงนิทรรศก�รย้อนหลังชื่อ Fiona Force 
Field ท่ี Museum of Contemporary Art เมืองซิดนีย์ 
สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ คร้ังน้ี เธอม�พร้อม 
กับผลง�น ‘Forest Floor’ (2018) ป่�ทึบที่เกลื่อน
ไปด้วยโครงกระดูก (ที่ว�ดลงบนขวด) ร�วกับซ�ก
ปรักหักพักหลังเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงและก�รฆ่�
ล้�งเผ่�พันธ์ุ

Fiona Hall began her artistic career 
as a photographer before expanding 
her artistic field in painting, sculpture 
and installation. The use of everyday 
objects comments on both political 
and social issues including colonialism 
and atrocities caused against indi- 
genous people. Hall became widely 
known for 'Paradisus Terrestris,' a series 
of sardine cans erotically inspired by  
the human erogenous zone or body- 
parts. She has exhibited widely including 
in the Asia-Pacific Triennial, Sydney 
Biennale, and Venice Biennale. In 2009,  
Hall held a retrospective exhibition  
titled 'Fiona Force Field' at the Museum 
of Contemporary Art in Sydney. For  
Bangkok Art Biennale, she creates 
'Forest Floor' (2018) a shadow forest 
with dark secrets buried within under- 
story. Skeletal parts painted on bottles 
strewn like leaves act as residue of 
of conflicts and genocides.

h

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Fiona Hall (Australia)
'Forest Floor' 2018
oil paint on glass
size variable 
Collection of the Artist
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ho tzu nYEn
โฮ ซู่ เหงียน

b. 1976 
Singapore
เกิด 2519 
สิงคโปร์

ศิลปินผู้ชนะเลิศร�ยก�ร APB Foundation Signature 
Art Prize ในปี พ.ศ. 2557 และตัวแทนศิลปินจ�ก 
ประเทศสิงคโปร์ใน Venice Biennale ปี พ.ศ. 2554 
โฮ ซู่ เหงียน ทำ�ง�นภ�พยนตร์ วิดีโออ�ร์ต และ
ศิลปะสื่อแสดงสด และกำ�ลังพัฒน�ผลง�นศิลปะ 
จัดว�งสื่อผสมขน�ดใหญ่ ศิลปินหยิบเอ�หลักฐ�น
ท�งประวัติศ�สตร์ระดับช�ติม�ทำ�ง�นศิลปะเพื่อพูด
ถึงประวัติศ�สตร์ยุคล่�อ�ณ�ณิคมและโลกร่วมสมัย

‘EARTH’ รื้อค้นประวัติศ�สตร์ศิลปะตะวันตกเพื่อ 
สร้�งฉ�กที่ชวนให้นึกถึงภ�พจิตรกรรมตะวันตก 
(นับตั้งแต่ Raft of the Medusa ของ Géricault 
ไปจนถึง David and the Goliath ของ Caravaggio) 
เป็นภ�พจินตน�ก�รถึงโลกหลังวันส้ินโลกท่ีมีลักษณะ 
คว�มเป็นเอเชีย (หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์) อย่�ง
เห็นได้ชัด ภ�พวิดีโอที่ถ่�ยด้วยเทคนิค long take 
จะฉ�ยภ�พนักแสดงกว่� 50 ชีวิตในอ�กัปกิรย�
ครึ่งหลับครึ่งตื่น นัยคว�มต�ยและก�รเกิดใหม่ของ
พวกเข�ถูกบอกเล่�ผ่�นร่�งก�ยของพวกเข�ที่ถูก
เจ�ะ ประกอบ และจัดรูปแบบขึ้นม�ใหม่ วิดีโอนี้ถูก
ทำ�ขึ้นเป็นหนังเงียบก่อนจะถูกใส่ซ�วด์แทรคต่�งๆ 
ต�มม�เมื่อศิลปินได้ร่วมง�นกับนักดนตรีหล�ย
ต่อหล�ยคนในปีให้หลังนับตั้งแต่มันถูกสร้�งขึ้น 
เนื้อห�อันซับซ้อนและไม่เรียงต�มเส้นเรื่องของง�น
เป็นบทสนทน�ถึงก�รผสมปนเปเละเทะอันสะท้อน
ประสบก�รณ์อันย�วน�นที่ศิลปินมีต่อสิงคโปร์

The winner of the APB Foundation 
Signature Art Prize in 2014, and 
Singapore's representative at the 2011 
Venice Biennale, Ho Tzu Nyen works 
primarily in film, video, and perfor- 
mance, and has recently developed 
environmental multimedia installations. 
Ho develops original material by 
appropriating and dissecting historical 
grand narratives, using them as discur- 
sive tools to examine the colonial 
past and our contemporary present.

'EARTH' trawls through Western art history 
to recompose various iconic scenes, 
moments and motifs (from Géricault's 
Raft of the Medusa to Caravaggio's 
David and the Goliath) into a grand 
post-apocalyptic vision of the world 
that is also recognizably Asian and 
even Singaporean. The camera-eye 
takes you across the scene in one 
continuous unedited take over its cast 
of 50 actors, moving from body to body
as they alternate between sleeping 
and waking, their deaths and sub- 
sequent resurrections delivered through 
the different ways that their bodies are 
penetrated, reassembled or reconfi-
gured. The video was first made as a 
silent film but subsequently acquired 
different soundtracks as the artist began
to collaborate with different musicians 
over the ensuing years. The complex, 
non-linear layers of the work speak to 
the glorious catastrophic mash-up that 
is the artist's abiding experience of 
Singapore.

h

O.P. Place (F. 3) 
19th Oct – 3rd Feb

Ho Tzu Nyen (Singapore)
'EARTH'  2009 - 2012
single channel HD video, 42 mins
Collection of the Artist
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hooptAM  
LAoS-thAi
ฮูปแต้ม ลาว-ไทย

Founded in 2017
Laos-thai artists
ก่อตั้ง 2560
กลุ่มศิลปินลาว / ไทย 

กลุ่มจิตรกรจ�กภ�คอีส�นของประเทศไทยและ 
ประเทศล�ว ที่รวมตัวกันเพื่อทำ�ง�นศิลปะโบร�ณ 
อย่�ง ฮูปแต้ม ท่ีได้แรงบันด�ลใจจ�กมห�ก�พย์ใน 
วัฒนธรรมล�วเร่ืองสังศิลป์ชัย อันเป็นวรรณกรรม 
พื้นถิ่นที่ว่�ด้วยเรื่องร�วก�รทำ�คว�มดีและคว�ม
กล้�ห�ญของหนุ่มวัยรุ่นที่ออกเดินท�งเพื่อไปช่วย
เหลือน�งสุมุณฑ�ผู้เป็นน้�ที่ถูกยักษ์กุมภัณฑ์ลักพ�
ตัวไป ก�รเล่�เรื่องของ สังศิลป์ชัยมีคว�มเชื่อมโยง 
กับคำ�สอนท�งพุทธศ�สน� ภูมิปัญญ�และคติพื้น
บ้�น กลุ่มฮูปแต้ม ล�ว-ไทย ประกอบไปด้วย
ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, ตนุพล เอนอ่อน, 
ห่มสวรรค์ อู่ม่�นทรัพย์ จ�กฝั่งไทยและศิลปินจ�ก
ประเทศล�ว ได้แก่ เตียน วิไลพอนจิด และ อำ�พอนสุก 
ไพสุริน โดยพวกเข�ทำ�ง�นร่วมกับนกัดนตรีหมอลำ�
จ�กล�วและไทย ที่จะม�ขับร้องเพลงจ�กวรรณคดี
คล�สสิคน้ี สำ�หรับง�น บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ 
กลุ่มฮูปแต้ม จะทำ�ก�รตีคว�มก�รเดินท�งของสัง
ศิลป์ชัยขึ้นใหม่ นับตั้งแต่เริ่มออกจ�กเวียงจันทน์ 
ข้�มแม่น้ำ�โขงม�ยังกรุงเทพฯ ที่เข�จะต้องเผชิญ
หน้�กับเหล่�ซุปเปอร์ฮีโร่ ปีศ�จ และกองทัพทห�ร

This artist collective brings together 
painters from Isan, the northeastern 
region of Thailand and Laos to work 
on mural painting (hooptam) inspired 
by the epic Lao literature Sang Sinxay. 
Sharing indigenous literature of heroic 
deeds by a teenager who goes on a 
quest to rescue his aunt Soumountha 
abducted by the demon Nyak 
Koumphan, the storytelling is related 
to Buddhist lessons, local wisdom and 
myth. Hooptam Laos-Thai consists of 
Thai artists Songwit Pimpakun, 
Tanupon En-on, Home-Sawan 
Umansap and artists from Laos, Tiane 
Vilayphonechith and Amphonesouk 
Phaysourine who are accompanied 
with morlam, Laos-Thai musicians who 
chant songs of this famous literature. 
For Bangkok Art Biennale 2018, the 
group reinterprets the journey of Sang 
Sinxay from Vientiane across the 
Mekhong River to Bangkok with en- 
counters of super heroes, demons 
and soldiers.

h

BAB Box, One Bangkok 
19h Oct – 3rd Feb

Hooptam Laos-Thai (Lao-Thailand)
'The Adventure of Sinxay' 2018
mixed-technique
15 x 3.80 m.
Collection of the Artists
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huAng  
Yong ping
หวง หย่ง ผิง

b. 1954
Xiamen, China 
เกิด 2497
เซี่ยเหมิน, จีน

ศิลปินจีน-ฝรั่งเศสผู้ปลุกกระแสอวองก�ร์ดขึ้นม�ใน
จีนด้วยก�รจัดตั้งกลุ่มศิลปิน ‘เซียะเหมิน ด�ด้�’ 
(Xiamen Dada) เข�ย้�ยไปใช้ชีวิตท่ีประเทศฝร่ังเศส 
และเป็นที่โด่งดังในระดับน�น�ช�ติ ก่อนจะได้เป็น
ศิลปินตัวแทนของฝรั่งเศสในง�น Venice Biennale  
คร้ังท่ี 48 ล่�สุดในปีพ.ศ. 2559 ในง�น MONUMENTA 
2016 หวง หย่ง ผิง ก็สร้�งเสียงฮือฮ�อีกครั้งด้วย
ง�น Empires ง�นศิลปะจัดว�งตู้คอนเทนเนอร์ซ้อนๆ 
กัน และกระดูกขน�ดยักษ์ในอ�ค�รประวัติศ�สตร์
อย่�ง กร็องป�แล (Grand Palais) ในป�รีส ในศูนย์
ก�รเรียนรู้ธน�ค�รแห่งประเทศไทย Dragon Boat 
ผลง�นอันเป็นสัญลักษณ์แสดงอำ�น�จของประเทศ
จีน ก�รค้�ข�ย รวมไปถึงก�รอพยพย้�ยถิ่นฐ�นของ 
ผู้คน จะถูกติดตั้งว�งไว้ริมน้ำ�เจ้�พระย� ผลง�นอีก 
ชิ้นในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ 
บริเวณศ�ล�มิสกวัน ที่เต็มไปด้วยภ�พเขียนฝ�ผนัง 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน หวง หย่ง ผิง กำ�ลังจะเติม
เต็มบรรย�ก�ศนั้นด้วย ประติม�กรรมสัตว์ในจินต- 
น�ก�รท่ีค�บม้วนตำ�ร�ย�รักษ�โรคไว้ในป�ก ปัญญ� 
ศรัทธ� และก�รเยียวย�รักษ�นั้นเป็นหนท�งสู่
คว�มสุขสงบของท้ังศ�สน�พุทธและปรัชญ�จีน

The renowned Chinese-French artist  
who ignited the avant-garde move- 
ment in China from the founding of  
Xiamen Dada, Huang Yong Ping moved 
to France where he received interna- 
tional recognition before being chosen 
to represent France at the 48th Venice 
Biennale. In 2016, Huang exhibited  
'Empires,' an installation piece com- 
prised of stacked containers and 
gigantic bones placed at the Grand  
Palais, Paris. At the Bank of Thailand 
Learning Center by the Chao Phraya 
River, Huang's 'Dragon Boat' (2003) is 
symbolic of Chinese power and trade 
expansion as well as migration and 
diaspora and takes the shape of a 
majestic dragon made of paper 
chasing a crystal ball. At Sala 
Masikawan, Wat Pho decorated with 
mural painting of Chinese tales, Huang's 
display 'Zou You He Che' (2005) 
features fantastic Chinese creatures 
with scrolls related to medicine in their 
mouths. Wisdom, faith and healing 
as a pursuit for happiness are shared 
by Buddhist and Chinese philosophies.

h

Bank of Thailand 
Learning Center
Wat Pho 
19th Oct – 3rd Feb

Huang Yong Ping (China, France)
'Zou You He Che' 2005
mixed-media installation
7.5 x 2 x 3.5 m.
Private Collection
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tAo hui
เถา ฮุย

b. 1987
Chongqing, China
เกิด 2530
ฉงชิ่ง, จีน

เถ� ฮุย จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทจ�ก Sichuan 
Fine Arts ด้�นจิตรกรรมสีน้ำ�มันในปี พ.ศ. 2553 
และเป็นผู้ชนะร�งวัล Grand Prize จ�ก Contem-
porary Art Festival Sesc_VideoBrasil ในปี พ.ศ. 
2558 ผลง�นวิดีโออ�ร์ต วัตถุ และศิลปะจัดว�งของ
เข�พูดถึงประเด็นท�งวัฒนธรรมและอัตลักษณผ่�น 
ก�รสร้�งสถ�นก�รณ์สมมติท่ีมีคว�มแปลกประหล�ด 
และเกินจริงที่ตั้งคำ�ถ�มต่อกฎเกณฑ์ในสังคมวัฒน- 
ธรรมปัจจุบัน

ใน ‘The Dusk of Tehran’ บทสนทน�จ�กชีวิตจริง
เกี่ยวกับก�รต�มห�คว�มรักและก�รแต่งง�นอย่�ง
อิสระระหว่�งด�ร�หญิงฮ่องกงผู้ล่วงลับ Anita Mui 
และแฟนๆ ของเธอถูกนำ�ม�แสดงขึ้นอีกครั้งโดยมี
รถส่วนตัวในเมืองเตหร�นเป็นฉ�กหลังพร้อมเสียง
พ�กษ์สดไร้สคริปต์ในภ�ษ�ฟ�ร์ซี โดยนักแสดง
ละครเวทีช�วอิหร่�นที่โต้ตอบกับอีกบุคคลหนึ่ง ตัว
ง�นแสดงคว�มขัดแย้งของวัฒนธรรมก�รปฏิบัติตน
ของผู้หญิงในสองพื้นที่ ในอิหร่�น สิทธิของผู้หญิง 
ถูกกดขี่ด้วยเหตุผลว่�เป็นไปเพื่อก�รปกป้องตัว
ผู้หญิงเอง และมีสถ�นะเป็นผู้ต�มในครอบครัว ใน
ขณะที่ฮ่องกง อิสระในก�รเลือกของผู้หญิงเป็นสิ่ง
ที่ได้รับก�รยอมรับไม่ว่�จะเป็นเรื่องของคว�มรัก 
คว�มทะเยอทะย�น และก�รใช้ชีวิต ด้วยก�รดึงองค์
ประกอบจ�กวัฒนธรรมป๊อปม�ใช้ในผลง�น ศิลปิน 
พย�ย�มค้นห�คว�มแตกต่�งและคว�มเหมือนระหว่�ง 
ผู้คนจ�กสองประเทศภ�ยในกรอบก�รเล่�เร่ืองเดียวกัน 
และเพ่ือให้ทัศนคติร่วมสมัย (และคว�มต้องก�รเสรี- 
ภ�พแม้ใช้ชีวิตอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุม) ของผู้หญิง
อิหร่�นได้ถูกแสดงออกม�ผ่�นมุมมองที่โคลสอัพไป
ยังใบหน้�ของนักแสดง

Tao Hui graduated in 2010 from Sichuan 
Fine Arts Institute with a BFA in Oil 
Painting, winning the Grand Prize at 
the Contemporary Art Festival Sesc_
Videobrasil in 2015. Tao Hui's works 
focus on culture and identity through 
various mediums including video, 
objects, and installation, creating 
bizarre or exaggerated scenes and 
metaphors to question existing cultural 
tenets.

In 'The Dusk of Tehran,' a real-life 
dialogue about the free pursuit of love 
and marriage conducted between 
the late female Hong Kong star Anita 
Mui and her fans is restaged in a 
private car in Tehran, but voiced in 
Farsi and improvised by an Iranian 
theatre actress and another person 
off screen. The work contrasts the two 
opposing cultural environments for 
women: In Iran, the rights of women 
are suppressed in the name of the 
protection of women and are regarded 
as passive within marriage. In Hong 
Kong, freedom of choice for women is 
commonly advocated for in the realms 
of love, aspirations and lifestyle. By 
displacing familiar pop cultural 
material, the artist attempts to seek  
out the differences and comonalities  
between people from different nations  
within the same narrative frame, and to 
allow for the contemporary attitudes  
(and the yearning of freedom despite 
authoritarian rule) of Iranian women 
to show through via the close-up view 
of the actress's face.

h

Alliance Française 
Bangkok 
19th Oct – 3rd Feb

Tao Hui (China)
'The Dusk of Teheran' 2014
single channel HD video, 4 mins 14 sec
Collection of the Artist
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iMhAthAi  
SuwAtthAnASiLp
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

b. 1981
bangkok, thailand
เกิด 2524
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ถือเป็นศิลปินหญิงคนสำ�คัญ
ของวงก�รศิลปะร่วมสมัยไทย เธอได้รับทุนไปศึกษ� 
ต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2549 หลังจบก�ร
ศึกษ�จ�กที่มห�วิทย�ลัยศิลป�กร และได้รับทุน
จ�กรัฐบ�ลอิต�ลีในสองปีถัดม� เธอเป็นที่รู้จักจ�ก
ก�รนำ�เส้นผมม�ถักโครเชต์เป็นง�นศิลปะ ก�รใช ้
เส้นผมในง�นศิลปะแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของชีวิต
ที่เต็มไปด้วยคว�มสวยง�ม คว�มเปลี่ยนแปลง และ 
คว�มร่วงโรย ล่�สุดในปี พ.ศ. 2560 เธอมีนิทรรศก�ร 
‘เรือน 3 น้ำ� 4’ ที่วิพ�กษ์คว�มค�ดหวังที่สังคมมี
ต่อผู้หญิงที่ นำ�ทอง แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ สำ�หรับ
บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ศิลปะจัดว�งของ 
ศิลปินได้แรงบันด�ลใจม�จ�กกลุ่มผู้หญิงข�ยบริก�ร 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยง�น 2 ชิ้น คือ 
‘No More Sewing Machine’ อะไหล่จักรเย็บผ้�ที่
หุ้มด้วยเส้นผมถักของส�วบริก�รเป็นสัญลักษณ์
แห่งคว�มสุขที่สังคมยัดเยียดให้พนักง�นบริก�ร
เพื่อใช้เป็นท�งเลือกประกอบอ�ชีพอื่น ในขณะที่ 
‘Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go Every-
where’ ผลง�นอีกชิ้นนั้นทำ�จ�กปีกแมลงเม่�ติดบน
ตู้ป้�ยไฟ เชื่อมโยงสู่คว�มเชื่อที่ว่� สวรรค์คือพื้นที่
แห่งคว�มสุข เป็นพื้นที่ของคนดี อิ่มหทัยมีคว�ม
หลงใหลในชีววัสดุ และมักใช้เป็นสื่อในก�รนำ�เสนอ 
แนวคิดเสมอ เส้นผมและแมลงเม่�สะท้อนคว�ม
เปร�ะบ�งของชีวิต ผลง�นทั้งสองชิ้น ล้วนเริ่มต้น
และจบลงที่คำ�ถ�ม

Imhathai Suwatthanasilp is one of 
Thailand's leading female artists. 
A graduate of Silpakorn University, 
Imhathai gained her further artistic 
experiences during the residencies in 
France and Italy. Many are familiar 
with Imhathai's works made of human 
hair intricately crocheted into various 
different forms to convey stories and 
meanings closely related to the 
material and cycle of life filled with 
beauty, changes, and deterioration. 
Her recent exhibition, 'Ruen Sam Nam 
See (7 Elements)' at Numthong Gallery, 
Bangkok, is a critique over the society's 
expectation of women. In Bangkok 
Art Biennale 2018, her work is comprised 
of a set of two light boxes. The artist 
took inspiration from the living expe- 
rience of sex workers in Chiang Mai. 
First in the set, 'No More Sewing 
Machine,' features parts of used sewing 
machines wrapped in hand-woven 
knits made from hair of those workers. 
It symbolizes happiness assumed by
the society and those involved in 
organising alternative jobs for sex 
workers. The other piece displays 
thousands of moth wings, glued on 
top of a light box with a phrase 
written 'Good Girls Go to Heaven, Bad 
Girls Go Everywhere,' also the piece's 
title, as if heaven solely belongs to 
'good' people. These materials: hair 
and moth wings signify the vulnera- 
bility of life. Both works begin and 
end with questions.

i

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Imhathai Suwatthanasilp (Thailand)
'No More Sewing Machine' 2018
sewing machine spare parts, hair 
of Thai sex workers, and light box
Collection of the Artist
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JAKKAi Siributr 
จักกาย ศิริบุตร 

b. 1969 
bangkok, thailand
เกิด 2512 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ผลง�นของจักก�ย ศิริบุตรมักหยิบยกประเด็นปัญห� 
คว�มขัดแย้งท�งสังคม และก�รเมืองในประเทศไทย
และอุษ�คเนย์ โดยเฉพ�ะคว�มย้อนแย้งในวิถีชีิวิต
ปัจจุบันของคนไทยที่คว�มเชื่อท�งพุทธศ�สน�กำ�ลัง
ถูกท้�ท�ยโดยแนวคิดแบบวัตถุนิยม จักก�ยถนัดใช้
เส้นใยสิ่งทอและเทคนิคก�รปักเย็บ รวมทั้งเทคนิค
ภ�พถ่�ยหรือวิดีโอ เพื่อนำ�เสนอผลง�นในรูปแบบ 
ของศิลปะจัดว�ง ผลง�นของเข�จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธ- 
ภัณฑ์หล�ยแห่งในยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริก� 
อ�ทิ Asian Art Museum ซ�นฟร�นซิสโก Asian 
Civilizations Museum สิงคโปร์ และ Vebih Koc 
Foundation อิสตันบุล ล่�สุดในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 
เข�เพ่ิงมีนิทรรศก�ร ‘Displaced’ ก�รเมืองเรื่อง 
ช�ติพันธ์ุและศ�สน�ในง�นศิลปะของจักก�ย ศิริบุตร’ 
ไปท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร ผลง�น 
The Outlaw’s Flag, 2017 ของจักก�ยคร้ังน้ี สำ�รวจ 
ก�รพลัดถ่ินของช�วโรฮิงย� ผ่�นธงท่ีประดิษฐ์ใหม่ 
กว่� 15 ผืน ท่ีไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�เป็นของประเทศ 
ใด รวมท้ังคว�มพย�ย�มกำ�หนดคว�มเป็นชนช�ติ 
ที่นำ�ม�ซึ่งข้ออ้�งในก�รใช้อำ�น�จและก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชน ขณะท่ีในวิดีโอแสดงภ�พช�วโรฮิงย� 
ท่ีเร่ร่อนไร้แผ่นดินในเมืองช�ยฝ่ังพม่�และไทย ซ่ึง 
กำ�ลังเป็นประเด็นปัญห�ในภูมิภ�คร่วมกันในปัจจุบัน 
ธงแห่งประเทศในจินตน�ก�รเหล่�นี้อ�จเป็นสัญ- 
ลักษณ์ของคว�มสุขที่หลุดพ้นไปจ�กคว�มโหดร้�ย
และท�รุณ 

Jakkai Siributr's works often explore 
social and political frictions in Thai- 
land and the Southeast Asian region, 
particularly the paradox in Thai peo- 
ple's ways of life where Buddhist 
beliefs are being challenged by 
materialistic values. Jakkai's use of 
textile fabrics and embroidery tech- 
niques is combined with the visuals of 
photography and video for his works 
of installation art. A great number of 
his works have been exhibited in 
several museums in Europe, Asia and  
the USA such as the Asian Art Museum, 
San Francisco, Asian Civilizations 
Museum, Singapore and Vebih Koc 
Foundation, Istanbul. 'Displaced'  the 
politics of ethnicity and religion in the 
art of Jakkai Siributr,' was his most recent 
exhibition held at Bangkok Art and 
Culture Center in early 2018. Jakkai's 
'Outlaw's Flag,' 2017, examines the 
Rohingya's displacement via video 
and a flag installation. Through over  
15 invented flags, unclaimed by any 
nation, the artist points to the perni- 
ciousness of nationalism with its bound- 
aries and exclusions often being used 
to excuse abuses of power. Paired 
with a video narrating the stateless 
Rohingya's exile from Myanmar, these 
flags of imagined nations can be a 
symbol of idealized happiness beyond 
the atrocities.

BACC (F. 7 Ramp)  
19th Oct – 3rd Feb

J
Jakkai Siributr (Thailand)
'The Outlaw's Flag' 2017 
flag and video installation 
beads, shells embroidered on Burmese 
'longyi', and Buddhist monk robes
size variable
Collection of the Artist
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JitSing  
SoMboon
จิตต์สิงห์ สมบุญ

b. 1962
bangkok, thailand
เกิด 2505
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

อดีต Head of Design ของแบรนด์เส้ือผ้�สัญช�ติ
ไทยอย่�ง Playhound จิตต์สิงห์ สมบุญเป็นศิลปิน
ท่ีมีแนวท�งในก�รสร้�งสรรค์ง�นท่ีไร้กรอบ มีก�ร
ผสมผส�นระหว่�งง�นศิลปะและง�นออกแบบแฟช่ัน 
นอกจ�กจะทำ�ง�นด้�นออกแบบแล้ว เข�ยังคงทำ�ง�น
จิตรกรรมและประติม�กรรมควบคู่ไปด้วย ผลง�น
ศิลปะของจิตต์สิงห์มักจะมีก�รดัดแปลงขนบของ
ศิลปจิตรกรรมเข้�กับเทคนิคก�รนำ�เสนอหล�ยๆ รูป
แบบ ท้ังก�รใช้กล่องไฟ (lightbox) หรือก�รนำ�เท
คนิคเลเซอร์คัตม�ใช้กับผืนผ้�ใบให้ง�นจิตรกรรมมี
ปริม�ตรข้ึนม�ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ จิตต์สิงห์ 
จะเปิดตัว ‘Paths of Faith’ (2018) คอลเล็คช่ันเส้ือ
คลุมสีข�วท่ีปักคำ�ว่� “ศรัทธ�” ในภ�ษ�ไทย อังกฤษ 
และจีนไว้กล�งหลัง ให้เหล่�นักท่องเท่ียวท่ีม�เย่ียมชม 
วิห�รพระนอน วัดโพธ์ิได้สวมใส่ขณะเดินเข้�ไปใน
พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ัน ก�รเดินเวียนไปรอบพระพุทธ
รูปพระนอนขน�ดใหญ่ผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ คลอ
ด้วยเสียงเหรียญท่ีตกกระทบลงบนก้นบ�ตร ‘Paths 
of Faith’ จะกล�ยม�เป็นง�นศิลปะสื่อแสดงสดที่
เกิดข้ึนทุกๆ วันตลอด 4 เดือนของ บ�งกอก อ�ร์ต 
เบียนน�เล่ คร้ังน้ี 

Jitsing Somboon, former Head of 
Design of Thailand's reputable 
fashion brand, Playhound, has no
boundary when it comes to his 
artistic creation. His works and artistic
interest are a cross between design,
painting and sculpture with adapt- 
ations of different presentational 
methods such as the use of lightbox 
or a laser-cut technique to create a 
dimensional volume on the canvas. 
At Wat Pho where thousands of 
visitors pay respect to the Reclining 
Buddha, Jitsing designed 'Faithway' 
(2018) with white attire in Thai, Chinese 
and English for visitors to wear. As the 
procession of people silently enter the 
sacred realm they become reciprocal 
entities of Jitsing's pursuit of faith. 
Moving beside the gigantic Buddha 
who is in the state of nirvana, partici- 
pants move in a circumambulatory 
fashion as sounds of coins chink 
against alms bowls. 'Paths of Faith' is 
performed daily for 4 months during 
Bangkok Art Biennale.

J

Wat Pho 
19th Oct - 3rd Feb

Jitsing Somboon (Thailand)
'#Faithway' 2018 
installation/clothes made of micro poly fabric
with silkscreen print, CNC cut on plywood
sheets, and steel with white color
170 x 50 x 170 cm. 
Art for sharing
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JittiMA  
phoLSAwEK
จิตติมา ผลเสวก

b. 1959
Songkla, thailand
เกิด 2502
สงขลา, ประเทศไทย

ศิลปินหญิงจ�กภ�คใต้ของไทยผู้ศึกษ�วิถีชีวิตและ 
คว�มเป็นม�ของช�วเลอย่�งย�วน�น ในปี พ.ศ. 2547 
จิตติม�ร่วมก่อต้ังโครงก�รศิลปะชุมชน (Community 
Art Project) ร่วมกับไพศ�ล เปลี่ยนบ�งช้�ง และ
เพื่อนศิลปิน เน้นก�รทำ�ง�นศิลปะในพื้นที่ชุมชน
ต่�งๆ เพื่อนำ�เสนอเรื่องร�วด้�นสังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพ�ะในพื้นที่อ่อนไหว 
และเสี่ยงต่อผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง เธอ
ทำ�ง�นศิลปะในหล�กหล�ยสื่อ ทั้งภ�พถ่�ยหรือ 
ง�นศิลปะสื่อแสดงสด อีกทั้งยังเป็นผู้จัดเทศก�ล
ศิลปะแสดงสดน�น�ช�ติเก�ะลันต� ครั้งที่ 1 ที่จัด 
ขึ้นที่จังหวัดกระบี่ในปีที่ผ่�นม� ร่วมกับศิลปินอีก 
ม�กม�ยกว่� 22 คน ผลง�นติดต้ังจัดว�งเรือประมง 
ด้�นหน้�หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นครของ 
จิตติม� ผลเสวก โครงก�ร Community Art Project 
ในคร้ังน้ีมีช่ือว่� “เรือแห่งคว�มหวัง” ภ�ยใต้สโลแกน 
‘ส�ยลมแสงแดดพลังง�นท่ียุติธรรม’ โดยท่ีส�ยลม
และแสงแดด คือวัสดุหลักในก�รสร้�งผลง�นชิ้นนี้
ผ่�นใบเรือและแผงโซล่�เซลล์ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ก�รใช้พลังง�นท่ีรบกวนโลกและก่อมลพิษต่อมนุษย์
น้อยที่สุด

This notable Thai performance artists 
from the South has long been studying 
the way of life, historical background 
and origin of the local fishermen. In 
2004, Jittima, founded Community  
Art Project with Paisan Plienbangchang 
and artist friends in an aim to create 
community based artworks, reflecting 
the local environmental, social and 
community culture within the deve- 
lopment area through artistic expres- 
sion that revolves around the aspect 
of art and culture, way of life, beliefs 
and environmental changes of local 
communities. Working primarily in 
performance art, Jittima, together  
with 22 other artists, have founded 
the first Koh Lanta International Art 
Festival, which took place last year 
in Krabi province of Thailand. “Boat of 
Hope” is the title of a grand installa- 
tion and community art project 
exhibited in front of BACC. Under the 
slogan, 'wind and solar, energy in  
justice', the wind and solar are obviously 
key elements in the presentation of 
this work. The artist uses solar cells and 
sails installed in this used fishing boat 
to address the less harmful and 
polluted energy for mankind. J

BACC (outdoor)  
19th Oct – 3rd Feb

Jittima Pholsawek (Thailand)
'Boat of Hope' 2018 
boat: 7.27 x 1.78 m. 
height: 70 cm.
installation fisherman boat from South of Thailand
wood, steel, nylon, bamboo, and solar cell sheet 
Collection of the Artist
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EiSA JoCSon 
ไอซ่า จ๊อคสัน 

b. 1986
Manila, the philippines
เกิด 2529
มะนิลา, ฟิลิปปินส์ 

ไอซ่� จ๊อคสันเป็นศิลปินนัักเต้นและนักออกแบบท่�
เต้นท่ีมีพ้ืนฐ�นก�รเต้นบัลเลต์ เธอจบก�รศึกษ�ใน
ด้�นวิจิตรศิลป์ ส�ข�วิช�นิเทศศิลป์จ�ก University 
of the Philippines ในปีพ.ศ. 2551 ก่อนจะเร่ิมมี 
ผลง�นและได้ร�งวัล Zurcher Kantonalbank 
Acknowledgement Prize ในปีพ.ศ. 2556 กับผล
ง�น Macho Dancer ท่ีต่อยอดม�เป็นนิทรรศก�ร
เด่ียวของเธอ Philippine Macho Academy ท่ีจัดท่ี 
University of the Philippines Vargas Museum ใน
ปีถัดม�

ใน ‘Becoming White’ ศิลปินแทน “คว�มสุข” ด้วย
กลุ่มแรงง�นข้�มช�ติกลุ่มหน่ึง และสะท้อนมุมมองท่ี
มองว่� “ก�รแสดงออกถึงคว�มสุข” น้ันเป็นรูปแบบ
หน่ึงของก�รใช้แรงง�น ผ่�นตัวละครเจ้�หญิงดิสนีย์
อย่�งสโนวไวท์ในก�รแสดงสด ท่ีจัดแสดงร่วมกับวัตถุ
วิดีโอ และศิลปะจัดว�งเสียง ก�รแสดงชุดน้ีมุ่งไปท่ี
ก�รพิจ�รณ�แรงง�นอพยพช�วฟิลิปปินส์ในฮ่องกง
ดิสนีย์แลนด์ ท่ีกล�ยเป็นส่วนหน่ึงของคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งช�ติพันธ์ุและก�รแสดงโชว์อันเป็นท่ีรู้จักของ
คนท่ัวโลก จ๊อคสันอธิบ�ยไว้ว่� “ท่ีดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง  
เหล่�นักเต้นช�วฟิลิปปินส์ถูกว่�จ้�งม�เป็นกองทัพ
ผู้ให้คว�มบันเทิงและแสดงซ้ำ�ถึงแบบแผนของคว�ม
สุขและน่ันก็เป็นส่ิงท่ีพวกเข�ทำ�ทุกวันในฐ�นะผู้ใช้
แรงง�น พวกเข�ถูกแยกออกจ�กบทบ�ทหลักท่ีถูก
กันไว้ให้บุคคลบ�งเช้ือช�ติเท่�น้ัน ในขณะท่ีพวกเข�
ได้รับมอบหม�ยให้รับบทบ�ทสมทบท่ีไร้ตัวตน เช่น
ม้�ล�ยในเร่ืองไลอ้อนคิง เป็นปะก�รังในเร่ืองลิตเต้ิล 
เมอร์เมด หรือลิงในเร่ืองท�ร์ซ�น”

A female contemporary dancer and 
choreographer with a background in 
ballet, Jocson received her Bachelor 
of Fine Arts with major in Visual Com- 
munications from the University of the  
Philippines in 2008. She has received 
the Zürcher Kantonalbank Acknow- 
ledgement Prize in 2013 for the work 
Macho Dancer, from which she formed  
the core of her first solo exhibition at 
the University of the Philippines Vargas 
Museum titled Philippine Macho 
Academy in 2014. 

In 'Becoming White,' she choreographs 
happiness as migrant affective labor. 
Jocson looks at the performance of 
happiness as labor by constructing the 
figure of the Disney princess Snow White.
The work involves performance, archival 
materials, video, and sound installation. 
This choreography finds resonance in  
the migrant affective labor of Filipino  
workers in Hong Kong, which is inscribed 
within relations of race and global  
spectacle. She explains, “In Disneyland 
Hong Kong, a legion of dancers from 
the Philippines are employed as pro- 
fessional entertainers to repeat for- 
matted performances of 'happiness' 
as their daily labor. Excluded from the 
main roles that are reserved for specific 
racial profiles, they are assigned anony- 
mous supporting roles such as a zebra 
in The Lion King, a coral in The Little 
Mermaid, a monkey in Tarzan.”         

J

O.P. Place (F. 3) 
19th Oct – 3rd Feb

Eisa Jocson (The Philippines)
'Becoming White' 2018  
performance and mixed-media
size variable
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MArK JuStiniAni
มาร์ก จัสติเนียนี

b. 1966
negros occidental,  
the philippines
เกิด 2509
เนโกรสตะวันตก, ฟิลิปปินส์

ม�ร์ก จัสติเนียนี เป็นหน่ึงในศิลปินท่ีออกม�เคล่ือนไหว 
ท�งก�รเมืองในฟิลิปปินส์ ช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1980 - 
1990 และได้รับก�รยกย่องจ�ก Cultural Center of 
the Philippines ให้เป็นหนึ่งในศิลปิน 13 คนที่ได้ 
รับร�งวัล Thirteen Artists Award ในปีพ.ศ. 2537 
จัสติเนียนีมีส่วนร่วมในนิทรรศก�รศิลปะระดับน�น�- 
ช�ติหล�ยร�ยก�ร อ�ทิ Asia-Pacific Triennial, 
Yokohama Triennale, The Asia Society ที่กรุง
นิวยอร์ก, Asian Art Museum ที่ซ�นฟร�นซิสโก 
และหอศิลป์แห่งช�ติสิงคโปร์ ‘The Settlement’ 
(2560) เป็นห้องเล็กๆ ท่ีภ�ยนอกถูกหุ้มด้วยไม้และ 
แผ่นสังกะสี ตรงกันข้�มกับภ�ยในที่โอ่โถงด้วยก�ร 
ใช้กระจกเง�จนเกิดภ�พลวงต�เห็นเป็นสเปซสุดลูก- 
หูลูกต� ศิลปินสร้�งฉ�กภ�ยในข้ึนจ�กประวัติศ�สตร์ 
ของประเทศฟิลิปปินส์ อย่�งเช่น ตำ�น�นวีรบุรษ José 
Rizal และ Andrés Bonifacio และก�รต่อต้�นก�ร
ปกครองโดยเจ้�อ�ณ�นิคม ในก�รค้นห�คว�มสุข 
จัสติเนียนี ย้อนกลับไปห�ประวัติศ�สตร์ที่น่�เจ็บ
ปวดเพื่อเยียวย�บ�ดแผลในปัจจุบัน ภ�พลวงต�
ที่เร�กำ�ลังจะได้เห็นต่อไปนี้ จะชักนำ�เร�เข้�สู่ห้วง
ภวังค์แห่งคว�มสุข ตัดข�ดจ�กเรื่องร้�ยๆ ภ�ยนอก 

Mark Justiniani has long been part 
of the artists' political movement in the  
Philippines. He was honored by the  
Cultural Center of the Philippines as 
one of the 13 artists who was granted 
the Thirteen Artists Award in 1994. 
Justiniani has exhibited internationally 
at the Asia-Pacific Triennial, Yokohama 
Triennale, The Asia Society, New York, 
Asian Art Museum, San Francisco, and  
National Gallery Singapore. He has 
been selected to exhibit at the 
Philippines Pavilion at the Venice 
Biennale in 2019. 'The Settlement' (2017) 
is an enclosure wrapped in wood and 
galvanized sheets. Inside are mirror 
reflections that create the illusion of 
never-ending space. A rich archive of  
narratives and allegories of the 
Philippine's past that include national 
heroes José Rizal, Andres Bonifacio, 
anti-colonial-ism, detention, destitution 
and martial law are referenced. In 
search for bliss, Justiniani digs deep 
into the traumatic past and infinity as 
part of the healing process, creating 
an illusion that lures viewers into a 
state of momentary comfort zone. 

J

BACC (F. 1) 
19th Oct – 3rd Feb

Mark Justiniani (The Philippines)
'The Settlement' 2016-2017  
reflective media, LEDs, metal, 
wood, resin, and objects 
132 and 124 x 187 x 150 inches
Collection of the Artist
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KAMoL  
phAoSAvASDi
กมล เผ่าสวัสดิ์

b. 1958
bangkok, thailand
เกิด 2501
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

หนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยในไทย โดย 
เฉพ�ะง�นศิลปะจัดว�งและง�นศิลปะภ�พเคล่ือนไหว
จัดว�ง ท่ีได้ตระเวนไปจัดแสดงผลง�นในนิทรรศก�ร 
อย่�งกว้�งขว�งท้ังในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และ 
อเมริก� ผลง�นของเข�มักนำ�เสนอประเด็นท�ง
สังคม ก�รเมือง และสิ่งแวดล้อม นอกจ�กก�ร
ทำ�ง�นศิลปะอย่�งต่อเน่ือง ปัจจุบัน กมล เผ่�สวัสด์ิ 
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นอ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ทัศนศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
และล่�สุดเข�ก็เพ่ิงก่อต้ัง Doxza Art Lab แกลเลอร่ี 
ศิลปะที่เวิ้งศิลปะ N22 กรุงเทพฯ เพื่อเปิดพื้นที่
ทดลองก�รทำ�ง�นศิลปะให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ผลง�น 
ศิลปะจัดว�ง ‘Sweet Boundary’ (2018) ท่ีจัดแสดง 
ท่ีวัดประยุรวงศ�ว�ส มีท่ีม�จ�กก�รทำ�วิจัยศึกษ�
ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�ของวัดและพื้นที่ใกล้- 
เคียง รั้วเหล็กที่ขึ้นรูปเป็นด�บ ธนู และหอก เป็น
ของนำ�เข้�จ�กอังกฤษในช่วงรัชก�ลท่ี 3 ท่ีท�งวัด 
แลกม�ด้วยน้ำ�ต�ลในจำ�นวนเท่�กับน้ำ�หนักของ 
ร้ัวเหล็กเหล่�น้ี ผลง�นช้ินน้ีย้อนกลับไปพูดถึงคว�ม 
สัมพันธ์อันดีระหว่�งไทยและจีน ในช่วงท่ียังส�ม�รถ 
ผูกข�ดก�รค้�ท�งทะเลในภูมิภ�ค ก่อนสภ�วะ
น้ำ�ต�ลล้นตล�ดโลกและก�รม�ถึงของช�ติตะวันตก

A pioneer of Thai contemporary art, 
Kamol Phaosavasdi's video instal- 
lations have been featured in exhi- 
bitions across Asia, Australia, Europe 
and the USA. His work reflects political 
and environmental issues ranging 
from pollution to climate change. 
He is a tenured professor at the 
Faculty of Fine and Applied Arts at 
Chulalongkorn University. He recently 
founded Doxza Art Lab at N22 art 
complex in Bangkok to create a 
platform in experimental art for new 
generation artists. His research and 
installation 'Sweet Boundary' (2018) 
at Wat Prayoon (Temple of the Iron 
Fence) retraces stories related to 
residue, objects and locality. The 
fence with cast lances, arrows and 
swords were ordered from Britain 
during King Rama III and paid for with 
the weight of the fence, referencing 
happy memories of the past when 
Siam and China were dominant in  
sea trade before sugar cane de- 
clined due to colonial expansion.   

K

Wat Prayoon 
19th Oct – 3rd Feb

Kamol Phaosavasdi (Thailand)
'Sweet Boundary: In the 
Light Tube'  2018
site-specific installation 
2 x 12 x 2 m. 
Collection of the Artist



78 79

A
R

TI
ST

 P
R

O
FI

LE
S

KAtA SAngKhAE 
คธา แสงแข

b. 1976 
bangkok, thailand
เกิด 2519
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

คธ� แสงแข เป็นศิลปินที่สร้�งสรรค์ผลง�นเกี่ยว
เนื่องกับประเด็นอัตลักษณ์ คว�มเป็นเมือง สิ่ง- 
แวดล้อมเชิงวัฒนธรรม และสภ�พสังคม-ก�รเมือง
ของพ้ืนท่ี ปัจจุบันเข�เป็นอ�จ�รย์ประจำ�ที่คณะ
ศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพฯ ล่�สุด
คธ�เพ่ิงมีนิทรรศก�รเด่ียวท่ี Gallery VER ช่ือ Our 
Sunshine ที่เข�เชื่อมโยงไปถึงก�รต่อสู้กับก�รถูก
กดข่ีรังแกของประช�ชน ในยุคท่ีกฎหม�ยไม่ได้อยู่ข้�ง
ประช�ชนท่ัวไป ใน ‘Companion Hands – Happiness 
Mudra,’ คธ�หล่อแขนทั้งสองข้�งของเข�ออกม�
เป็นประติม�กรรมท่ีแฝงไปด้วยภ�ษ�ก�ย แขนสอง
ข้�งที่โน้มเข้�ห�กันเป็นรูปหัวใจ เป็นสัญลักษณ์ของ 
ทั้งคว�มสุขและคว�มเศร้� ในจังหวะก�รเต้นของ
หัวใจ เร�รู้สึกได้ถึงชีวิตและคว�มต�ย อิสรภ�พ และ 
อำ�น�จเผด็จก�ร ตลอดจนคว�มสุขและคว�มรุนแรง

Kata Sangkhae's work focuses on 
issues of urbanism, cultural environ- 
ment and socio-political climates. 
He is currently a tenured professor 
at the Faculty of Fine Art, Bangkok 
University. His recent solo exhibition 
'Our Sunshine' at Gallery VER is his 
interpretative connection between 
people's fights against suppression 
in a time of transition. In 'Companion 
Hands – Happiness Mudra,' Kata casts 
his hands and arms utilizing body 
language as a means of decoding. 
The shape of the heart is a symbol 
meaning both happiness and sorrow. 
At a beat of the heart, we can embrace 
birth and death, freedom and dicta- 
torship, bliss and violence.

K

East Asiatic Building
19th Oct – 3rd Feb

Kata Sangkhae (Thailand)
'Companion Hands' 2 edition 2018
bronze casting and ammunition boxes
size variable
Collection of the Artist 
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KAwitA  
vAtAnAJYAnKur
กวิตา วัฒนะชยังกูร

b. 1987
bangkok, thailand
เกิด 2530
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กวิต� วัฒนะชยังกูร เป็นที่รู้จักจ�กง�นวิดีโอเชิง
ทดลองที่สะกดผู้ชมด้วยก�รแสดงอันสุดฉงนของ
เธอ ทั้งสีสันที่ถูกเร่งจนเข้มจ้�บนหน้�จอทำ�หน้�ที่
เป็นผืนผ้�ใบว่�งเปล่�ให้เธอแสดงก�รเคลื่อนไหว
ร่�งก�ยในท่�ท�งที่ดูทั้งเย้�ยวนและน่�ขยะแขยง
ในเวล�เดียวกัน ด้วยก�รมีม�รีน� อบร�โมวิช เป็น
แรงบันด�ลใจ กวิต�เข้�สำ�รวจตรวจตร�ขีดจำ�กัด
ท�งร่�งก�ยและท�งจิตผ่�นก�รกระทำ�และคว�ม
อดทน ร่�งก�ยของเธอสะท้อนถึงก�รมีอยู่ของชนช้ัน 
ช�ติพันธุ์ และเพศสภ�พ แรงง�นเพศหญิงในสังคม
ช�ยเป็นใหญ่คือสิ่งที่กวิต�มองว่�คือก�รกดขี่จ�ก
เพศช�ยอันเป็นส่ิงท่ีต้องถูกท้�ท�ย เธอทำ�ร้�ยตัวเอง 
อย่�งต้ังใจผ่�นก�รแสดงท่ีเธอรับบทบ�ทเป็นท้ังท่ีไส 
น้ำ�แข็ง ท่ีค้ันน้ำ�มะน�ว ท่ีโกยผง และต�ช่ัง ง�นวิดีโอ- 
อ�ร์ตของเธอได้รับก�รคัดเลือกให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงก�ร ‘Thailand Eye’ ที่ Saatchi Gallery 
ในลอนดอน โดยในปี พ.ศ. 2560 กวิต�เข้�ร่วมใน
โครงก�รย่อยที่จัดขึ้นคู่ขน�นกับ Venice Biennale 
ในผลง�น ‘Performing Textiles’ (2561) ท่ีเธอทำ�
ข้ึนสำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ กวิต�จะแปร-
เปลี่ยนร่�งก�ยของเธอเป็นเข็มถักนิตติ้งที่จะถักทอ
ชิ้นผ้�ขึ้นม�จ�กก�รกระโดดลงจ�กพื้นที่ๆ ถูกยก
ระดับให้สูงขึ้นจ�กพื้น

Kawita Vatanajyankur has emerged 
due to her experimental videos that 
captivates viewers with her quirky 
performances. Saturated colors on 
screens act as empty canvases that 
make her actions and body movements 
both alluring and repulsive. Inspired 
by Marina Abramović, Kawita explores 
physical and psychological limits 
through actions and endurance. 
The artist's body becomes the lived 
experience of class, race and gender. 
Female labor in context of a patriarchal 
society is seen by Kawita as male 
domination that must be challenged. 
Intentionally, she injures herself through 
performance as she takes on the role of 
an ice grinder, lemon squeezer, dustbin, 
and heavy vessel. Her video art was 
selected as a part of the 'Thailand Eye' 
project at Saatchi Gallery in London. 
In 2017, she participated in a collateral 
project during the Venice Biennale. In 
'Performing Textiles' (2018) for Bangkok 
Art Biennale, Kawita transforms her 
body into a knitting needle that 
literally knits textiles by constantly 
falling down from an elevated space.

K

Central World
East Asiatic Building 
Siam Square One
Theatre of Indulgence  
The EmQuartier 
The Peninsula Hotel  
19th Oct – 3rd Feb

Kawita Vatanajyankur (Thailand)
'Dye' 2018 
HD video 
Collection of the Artist
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YuKi KihArA
ยูกิ กิฮารา

b. 1975
Samoa / new zealand
เกิด 2518
ซามัว / นิวซีแลนด์

ยูกิ กิฮ�ร� เกิดในเมืองอ�เปีย ประเทศซ�มัว ก่อนจะ
ย้�ยไปอ�ศัยอยู่ท่ีประเทศนิวซีแลนด์ และเข้�ศึกษ�ท่ี 
Welington Polytechnic ในปีพ.ศ. 2538 ท่ีต่อม�เธอ
ได้ร่วมง�นกับ Museum of New Zealand Te Papa 
Tongarewa ในผลง�นช่ือ Graffiti Dress กิฮ�ร�มี
ประสบก�รณ์ในหล�ยๆ นิทรรศก�รระดับน�น�ช�ติ 
เช่น Asia Pacific Triennial ปีพ.ศ. 2545 และ Inau-
gural Honolulu Biennial ในปีท่ีผ่�นม� ผลง�นของ
เธอถูกรวมอยู่ในคอลเล็คช่ันของพิพิธภัณฑ์ต่�งๆ เช่น  
Queensland Art Gallery, Metropolitan Museum of 
Art ในนิวยอร์ก และ James Wallace Arts Trust ท่ี
โอคแลนด์ 

‘Taualuga: The Last Dance’ คือง�นศิลปะส่ือแสดงสด
และวิดีโอท่ีสร้�งข้ึนล้อรับกับภ�พถ่�ยจดหม�ยเหตุใน 
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa ท่ี
ประกอบไปด้วยภ�พท่ีถ่�ยในประเทศซ�มัว ปี พ.ศ. 
2457 - 2505 ในยุคท่ีท่ีนิวซีแลนด์เป็นเจ้�อ�ณ�นิคม 
โดย taualuga น้ันเป็นก�รเต้นของช�วเผ่�ซ�มัวท่ีถูก 
แสดงข้ึนเพ่ือยืนยันถึงก�รต่อสู้ขัดขืนและคว�มเศร้�โศก 
ถึงคว�มสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในประวัติศ�สตร์ยุคอ�ณ�นิคม 
ของพวกเข� ‘Invocation’ คือช่ือง�นวิดีโออ�ร์ตเก่ียวกับ 
liulotofaga อันเป็นพิธีกรรมโบร�ณท่ียังคงได้รับก�ร
ปฏิบัติสืบเน่ืองม�จนปัจจุบัน พิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับ
ก�รขุดหลุมฝังศพเอ�กระดูกของผู้ว�ยชนม์ขึ้นม�
ทำ�คว�มสะอ�ดและดูแล เป็นก�รแสดงออกถึงคว�ม
พย�ย�มคงไว้ซ่ึงส�ยสัมพันธ์กับบรรพบุรุษ และก�ร
เรียกจิตวิญญ�ณแห่งบรรพบุรุษม�สู่ปัจจุบัน 

Yuki Kihara was born in Apia, Samoa 
and immigrated to Aotearoa New 
Zealand in 1989. She studied at  
Wellington Polytechnic. In 1995, the 
Museum of New Zealand Te Papa 
Tongarewa acquired her work, 'Graffiti 
Dress.' Kihara has been part of a num-
ber of international exhibitions includ-
ing: Asia Pacific Triennial, 2002; and 
the Inaugural Honolulu Biennial, 2017. 
Her works can be found in a number 
of public and private collections,  
including Queensland Art Gallery; the 
Metropolitan Museum of Art, New York 
and James Wallace Arts Trust, Auckland

'Taualuga: The Last Dance' is a perfor-
mance and video work. It is a response
to the photographic archive of the 
Museum of New Zealand Te Papa 
Tongarewa which is comprised of  
photographs of Samoa during the  
colonial administration of New Zealand, 
from 1914 to 1962. The taualuga is a  
Samoan dance performed to both  
affirm Samoan resilience and lament  
the losses encountered in its colonial  
history. 'Invocation' is a single-channel 
video work that speaks to liulotofaga, 
an ancestral ceremony involving the 
exhumation of the bones of the  
deceased, cleaning and caring for 
these as a gesture of reconnecting with 
the ancestors. It performs an invocation 
of ancestral presence in the present. 

K

O.P. Place (F. 3) 
19th Oct – 3rd Feb

Yuki Kihara (Samoa / New Zealand)
'Taualuga: The Last Dance' 2006 
performance, video
size variable
Collection of the Artist
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KoMKrit tEpthiAn 
คมกฤษ เทพเทียน

b. 1985
Suphanburi, thailand
เกิด 2526
สุพรรณบุรี,  ประเทศไทย

ศิลปินร่วมสมัยช�วไทย ที่เป็นที่รู้จักจ�กก�รใช้ชิ้น
ส่วนเลโก้ในก�รทำ�ง�นศิลปะ โดยเฉพ�ะก�รต่อเป็น
เศียรพระพุทธรูป แทนที่เศียรเดิมที่โดนลักลอบตัด 
ไปข�ยให้กับช�วต่�งช�ติ  ง�นของเข�สะท้อนประเด็น 
ปัญห�เกี่ยวกับคุณค่�ของวัตถุโบร�ณและก�รทำ�ให้
วัตถุเหล่�น้ีกล�ยเป็นสินค้�เพ่ือก�รซ้ือข�ย ด้วยแรง- 
บันด�ลใจจ�กรูปปั้นหินนักรบจีนโบร�ณและทวย-
เทพลูกผสมระหว่�งมนุษย์กับสัตว์ท่ีจีนส่งม�ให้สย�ม 
ง�นศิลปะของคมกฤษที่ถูกสร้�งขึ้นม�ใหม่จึงเป็น
ส่วนผสมระหว่�งจีนกับสย�ม ผ่�นก�รดัดแปลง
ตำ�น�นของฝ�แฝดสย�มอินจัน ศิลปินนำ�เอ�รูปร่�ง
มหึม�ของยักษ�และลักษณะของนักรบจีนม�ควบ
รวม และสร้�งสัญรูปที่เป็นตัวแทนคว�มสัมพันธ์
ไทย-จีน เข�ยังใช้ชิ้นส่วนเลโก้ที่ผลิตขึ้นในประเทศ
จีนในก�รสร้�งผลง�น ‘ครุฑ’ ประติม�กรรมสิ่งมี 
ชีวิตคร่ึงคนคร่ึงนก คมกฤษยังสร้�งชุดของเล่นขน�ด 
จิ๋วอันประกอบไปด้วยเหล่�นักปร�ชญ์ขี่สัตว์ใน
เทพนิย�ยที่ดูร�วกับกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่ออกผจญภัย

Komkrit Tepthian is known for the use 
of Lego parts in his works. His Buddha 
head sculptures made of these inter- 
locking plastic bricks replace the 
original sacred heads which have 
been pillaged and sold to foreigners. 
The work depicts pressing issues sur- 
rounding the values of ancient ob- 
jects and commercialization of arti- 
facts. Inspired by hybridized stone 
deities and Chinese warriors sent to 
Siam from China, Komkrit reinvented 
his own creation of Sino-Siamese mix- 
ture. Adapting the legend of In and 
Chan, the Siamese twin, he incorpo- 
rated gigantic figures of Yaksa and 
the Chinese warrior as new icons of  
Sino-Thai friendship. In Komkrit's Garuda, 
the half birdman creature is metamor- 
phosed with plastic bricks pieces 
made in China. He also created dimi- 
nutive toys of sages riding mytho- 
logical animals that look like super 
heroes full of adventure.

K

Wat Arun 
19th Oct – 3rd Feb

Komkrit Tepthian (Thailand)
'Giant Twins' 2018
fiber glass
height: 320 cm. 
Collection of the Artist
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Krit ngAMSoM
กฤช งามสม 

b. 1983
phichit, thailand
เกิด 2526
พิจิตร, ประเทศไทย

กฤช ง�มสม ศิลปินร่วมสมัยไทยที่มักนำ�คว�มทรง
จำ�วัยเด็กบวกกับอ�รมณ์ขบขันของคนต่�งจังหวัด
ม�ทำ�ง�นศิลปะ กฤชมีคว�มถนัดในก�รตีคว�ม 
และพลิกกลับคว�มหม�ยให้วัตถุธรรมด�ๆ น่�
สนใจขึ้นม� เข�ชอบทำ�ง�นโดยใช้วัสดุสำ�เร็จรูปที่
พบเห็นได้ทั่วไปม�ประกอบเป็นง�นสื่อผสมที่แฝง
ไปด้วยคว�มสนุกสน�น แถมด้วยกลิ่นไอเชยๆ 
ปนลูกทุ่งที่เล่นกับกลไกไฟฟ้�และแสงไฟ เลยไป
จนถึงหยอกล้อกับก�รเมือง ศ�สน� หรือแม้แต่ก�ร
ทำ�ง�นศิลปะของศิลปินเอง กฤช ง�มสม ร่วมแสดง
ผลง�นในนิทรรศก�รใหญ่หล�ยๆ ครั้งเช่น ‘Nuova 
(Arte) Povera’ ที่ Osage Gallery Hong Kong, 
‘Thai Transience’ ที่ Singapore Art Museum ใน
ร�ยก�ร Singapore Biennale ปีพ.ศ. 2556 และ 
‘Thailand Eye’ ที่ Saatchi Gallery กรุงลอนดอน 
ผลง�นของกฤชต้ังอยู่ท่ีเข�มอ ในวัดประยุรวงศ�ว�ส 
บริเวณบ่อน้ำ�ที่อุดมด้วยเต่�และปล�ดุก โดยจะเป็น
ผลง�นประติม�กรรมเต่�เหล็ก ที่แบกวัตถุต่�งๆ ไว้
บนหลัง วัตถุเหล่�นั้นสะท้อนให้เห็นถึงคว�มกลม-
เกลียวกันของคว�มเชื่อท�งศ�สน�และวัฒนธรรมที่
ผสมปนเปกันเป็นเนื้อเดียวในพื้นที่ย่�นคลองส�น 

Krit Ngamsom uses his childhood 
memories and humor of rural folks 
as his subject matter. His mixed-me-
dia installations use everyday found 
objects, are unsophisticated yet lively  
and  filled with rural charm. They play
with electric mechanisms and artificial 
lights and utilize a satirical tone to take 
on themes of politics and religion. Krit 
has exhibited internationally including 
'Nuova (Arte) Povera' at Osage Gallery
Hong Kong, 'Thai Transience' at Singa-
pore Art Museum, Singapore Biennale 
2013 and 'Thailand Eye,' Saatchi Gallery, 
London. At Khao Mor, the utilizes the  
symbol sacred Mount Sumeru at Wat  
Prayoon, the surrounding pond which 
is famous for turtles and striped catfish. 
Turtles are symbolic of longevity and 
tolerance. Krit has created a playful 
group of metal turtles carrying on their 
back symbols of many beliefs, a 
reflection of the harmonious inter-
religious faiths and multiculturalism 
that has long been prominent in this 
area of Klongsan. 

K

Khao Mor,
Wat Prayoon
19th Oct – 3rd Feb

Krit Ngamsom (Thailand)
'Turtle Religion' 2018
mixed-media sculpture
size variable
Collection of the Artist
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YAYoi KuSAMA
ยาโยอิ  คุซามะ  

b. 1929
Matsumoto, Japan
เกิด 2472
มัตสุโมโต, ญี่ปุ่น 

เช่ือว่�หล�ยๆ คนคงจดจำ�เธอได้จ�กผลง�นล�ยจุด 
ที่มีตั้งแต่จิตรกรรม ประติม�กรรม รวมทั้งง�น 
ศิลปะจัดว�งท่ีไม่มีจุดส้ินสุด (infinity installations) 
ไปจนถึงสื่ออย่�งภ�พยนตร์ น่�สนใจว่�แบ็คกร�วน์ 
ด้�นก�รศึกษ�ศิลปะของศิลปินนั้นเริ่มจ�กก�รเรียน 
ศิลปะแบบญี่ปุ่นประเพณีที่ Kyoto School of Arts 
and Crafts ก่อนได้รับอิทธิพล Abstract Impres- 
sionism เธอย้�ยไปพำ�นักและทำ�ง�นในนิวยอร์ก 
และมีบทบ�ทอย่�งม�กในกระแสศลิปะป็อปอ�ร์ต  
ก่อนจะกลับม�อยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในปี 
พ.ศ. 2541 – 2542 เธอมีนิทรรศก�รเด่ียวท่ี Los 
Angeles County Museum of Art, ลอสแอนเจลิส, 
The Museum of Modern Art, นิวยอร์ก, the Walker 
Art Center, Minneapolis มินนิโซต� ก่อนจะเปิด
พิพิธภัณฑ์ของเธอเองในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่�นม�
ที่กรุงโตเกียว และล่�สุดในปีเดียวกันน้ี นิทรรศก�ร 
‘YAYOI KUSAMA: Life is the Heart of a Rainbow’ 
ท่ีหอศิลป์แห่งช�ติสิงคโปร์ ก็สร้�งปร�กฏก�รณ์ดึงดูด 
แฟนๆ ศิลปะจ�กท่ัวโลกให้ไปเยือนสิงคโปร์ ในบ�งกอก 
อ�ร์ต เบียนน�เล่ คร้ังน้ี ประติม�กรรมฟักทองล�ยจุด
สีชมพู แดง และสีเงินกำ�ลังจะถูกนำ�ม�จัดแสดงใน
ศูนย์กล�งแฟช่ันอย่�งเช่น ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล-
เวิลด์และสย�มพ�ร�กอน 

Yayoi Kusama is famous for her polka 
dot graphics that range from paint-
ings, sculptures, infinity installations 
and films. Kusama's studied traditional  
Japanese art at the Kyoto School of Arts 
and Crafts before her work became 
influenced by Abstract Expressionism. 
Kusama moved to New York and be-
came a prominent figure in the Pop 
Art scene before returning to Japan 
in 1973. She has held solo exhibitions 
at Los Angeles County Museum of Art, 
LA; The Museum of Modern Art, New  
York; and the Walker Art Center, 
Minneapolis, Minnesota. In 2017, she 
launched her own museum in Tokyo. 
Her recent exhibition, 'YAYOI KUSAMA: 
Life is the Heart of a Rainbow' at 
National Gallery Singapore attracted 
a phenomenal number of art fans from 
around the world. For Bangkok Art 
Biennale, pink polka dot pumpkins, 
and red and silver pumpkins are dis- 
played at the heart of fashion centers, 
Central World and Siam Paragon.

K

Beacon 3, Central World
Fashion Gallery 3, 
Siam Paragon
15th Oct - 3rd Feb

ABOVE
Yayoi Kusama (Japan) 
'14 Pumpkins' 2017 
inflatable Pumpkins, fabric, 14 pieces 
Collection of the Artist 

BELOW LEFT
Yayoi Kusama (Japan)
'Pumpkin' 2017 
fiberglass reinforced plastic, tile, glue, and steel
230 x 230 x 35 cm.
Private Collection

BELOW RIGHT
Yayoi Kusama (Japan)
'I  Carry on Living with the Pumpkins' (red) 2016
fiberglass reinforced plastic and urethane paint
180 x 180 x 30 cm. 
Private Collection
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LAtthApon  
KorKiAtArKuL
ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

b.1988 
bangkok, thailand
เกิด 2531 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล เริ่มมีชื่อเสียงจ�กก�ร 
เป็นหนึ่งในศิลปินโครงก�ร Brand New Art Project 
2012 ซ่ึงจัดโดยมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ หัวข้อท่ีศิลปิน 
สนใจเกี่ยวกับคว�มหม�ยของวัตถุที่มีคุณค่�ท�ง
เศรษฐกิจและวัตถุท่ีไร้คุณค่�ท�งเศรษฐกิจ และบ่อยๆ 
ครั้ง ผลง�นศิลปะของเข�กระตุ้นให้เร�กลับม�ย้อน
คิด ตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งของรอบตัว ใน 
‘Quality’ (2018) ศิลปินนำ�ธนบัตร 24 ใบจ�ก 24 
สกุลเงิน ม�ขูดพ้ืนผิวออกจนเกล้ียงเพ่ือทำ�ล�ยคว�ม 
เหลื่อมล้ำ�ท�งมูลค่�ของสกุลเงินในแต่ละประเทศ ผง
สีจ�กแต่ละธนบัตรกล�ยม�เป็นเศษซ�กของคว�ม
สุขที่เคยมีคุณค่� ส่วนคว�มสุขสำ�หรับลัทธพลก็คือ 
ก�รได้ขูดทำ�ล�ย ลดคุณค่�ของธนบัตรเหล่�น้ันน่ันเอง

Latthapon Korkiatarkul's was first recog- 
nized in the Brand New Art Project 
2012 hosted by Bangkok University. 
His subject matter concerns meanings 
of economically valuable and inva- 
luable objects. His works provoke ques-
tioning about life and things that are 
a part of it. In 'Quality' (2018), Lattaphon 
laboriously scraped 24 banknotes of 
different currencies and mixed values 
to comment on money in each 
currencies which have different qualities 
and worths. The powder of the bank- 
notes becomes a residue of happiness 
that once had so much monetary 
value. Bliss for Lattaphon, can be 
attained through the labor of the 
devaluation of cash. 

L

O.P. Place (F. 3) 
19th Oct – 3rd Feb

Latthapon Korkiatarkul (Thailand)
'QUALITY : quality' 2018
bank notes, plexiglass, and wood
25.5 x 19.0 x 4.0 cm. (24 each)
Collection of the Artist
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ngE LAY
เง เลย์ 

b.1979  
pyin oo Lwin, Myanmar
เกิด 2522 
พยินอูลวิน, เมียนมา

เง เลย์ จบปริญญ�ตรีท�งด้�นจิตรกรรมจ�ก Yangon 
University of Culture เธอเริ่มต้นทำ�ง�นออกแบบ
เครื่องประดับจนถึงปีพ.ศ. 2546 ก่อนจะหันม�สนใจ 
ง�นศิลปะสื่อก�รแสดงสดและภ�พถ่�ย ผลง�นของ 
เธอมักสะท้อนมุมมองสังคมประวัติศ�สตร์และก�รเมือง 
ของเมียนม� ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ภ�พถ่�ยของเธอ 
เริ่มถูกนำ�เสนอในเทศก�ลศิลปะน�น�ช�ติ อ�ทิ 
Singapore Biennale ปี พ.ศ. 2556 และ The 8th 
Asia Pacific Triennial of Contemporary Art

The Check Point คือชื่อง�นศิลปะจัดว�งของศิลปิน
ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ประเด็นเรื่องผู้หญิง
ทั้งร่�งก�ยและจิตใจเป็นสิ่งที่ศิลปินให้คว�มสนใจม�
ตลอด มนุษย์ทุกคน ทั้งนักบุญ อัศวิน นักปรัชญ� 
หรือคนบ�ปทั้งหล�ยล้วนแล้วแต่เกิดผ่�นช่องคลอด
ม�รด�ท้ังส้ิน ศิลปินต้ังคำ�ถ�มว่�เหตุใดหล�ยๆ สังคม 
หรือคว�มเช่ือ จึงยังคงมองผู้หญิงว่�เป็นตัวแทนคว�ม 
อ่อนแอและปฏิบัติอย่�งไม่เท่�เทียม แม้ว่�ประเด็น
สิทธิคว�มเสมอภ�คจะได้รับคว�มสนใจเพ่ิมข้ึนอย่�ง 
ม�กในปัจจุบัน ศิลปินร่วมง�นกับช่�งเย็บหล�ยคน 
โดยนำ� Longyi(s) ผ้�ที่ทั้ง 8 ช�ติพันธุ์ในเมียนม�
นิยมนำ�ม�เย็บเป็นกระโปรง ม�ตัดเย็บเป็นรูปทรงที่
คล้�ยช่องคลอด ศิลปินกล่�วว่� “ฉันสร้�งง�นชิ้นนี้
ด้วยคว�มรู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจ ภูมิใจและเศร้�
ใจที่เป็นผู้หญิงในเวล�เดียวกัน ฉันต้องก�รให้ผู้ชม
เดินผ่�นประตูนี้และสัมผัสว่�นี่ไม่ใช่สิ่งสกปรก หรือ
ทำ�ให้สถ�นะของคุณตกต่ำ� แต่คือคุณค่�ที่เกิดม�
พร้อมกัน คว�มเป็นแม่ ธรรมช�ติ และผืนแผ่นดิน”

Nge Lay obtained a BA in painting 
from Yangon University of Culture. She  
started off as a jewelry designer before 
shifting her interest to performance and
photography, using everyday imagery 
and settings often to reflect issues on 
identity, history and the political climate 
of Myanmar. Since 2009, she has parti-
cipated widely in exhibitions both at 
home and abroad including the 
Singapore Biennale (2013) and the 8th 
Asia Pacific Triennial of Contemporary 
Art (2016). 

'The Check Point,' shown at Bangkok 
Art Biennale 2018, unveils the artist's 
interest in issues about women, their 
body and mentality. It is undeniable 
that all including the saints, the knights,
the wicked, saboteurs or even philo- 
sophers came through the body of a 
woman mother. Yet, women are still 
subjected to inequalities and oppres- 
sions in many societies and religions 
regardless of the rising global demand 
for equal human rights. Collaborating 
with village women, the artist uses tradi-
tional 'longyi(s)' or women skirts of eight 
main ethnic groups in Myanmar. “This 
work of mine was created based on 
my feeling of being satisfied, unsatisfied,
proud and sad existing as a women... 
I'd like the audience to pass through 
my work as a door and a gate, and 
realize that this is not a dirty thing or a 
thing to make your status fall, and to 
value and realize that this is the one 
where you began, mother, nature or 
the earth,” said the artist.  

L

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Nge Lay (Myanmar)
'The Check Point' 2018
local fabric: Longyi(s)
size variable
Collection of the Artist 
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LEE buL
อี บุล 

b. 1964
Yeongju, Korea
เกิด 2507
ยองจู, เกาหลี

ศิลปินช�วเก�หลีท่ีทำ�ง�นส่ือผสมในรูปแบบท่ีหล�ก-
หล�ย ไม่ว่�จะเป็นประติม�กรรม จิตรกรรม ง�น
สื่อแสดงสดและวิดีโอ หล�ยๆ ผลง�นของเธอเข้�ไป
ตรวจสอบคว�มซับซ้อนของจิตสำ�นึกมนุษย์ผ่�น 
ตำ�น�นและเรื่องเล่�ที่ม�พร้อมกับประวัติศ�สตร ์
อี บุลยังหลงใหลและสร้�งง�นเทคโนโลยีไม่ว่�จะ
เป็นไซบอร์ก หรือรถค�ร�โอเกะ ศิลปินเคยร่วม
แสดงง�นที่ National Museum of Modern and 
Contemporary Art ในกรุงโซล ประเทศเก�หลีใต้ ใน
ปีพ.ศ. 2557 และ Musée d’Art Moderne Grand-
Duc Jean ในลักเซมเบิร์ก ปีพ.ศ. 2556 และได้รับ
เชิญให้แสดงง�นในพิพิธภัณฑ์และเทศก�ลศิลปะ
ต่�งๆ ม�กม�ยทั่วโลก ล่�สุดกล�งปี พ.ศ. 2561 
เธอมีนิทรรศก�รย้อนหลังที่่ Hayward Gallery 
กรุงลอนดอนซึ่งได้รับก�รพูดถึงเป็นวงกว้�ง ใน
บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ครั้งนี้ ‘Diluvium’ ผลง�น 
ศิลปะจัดว�งขน�ดใหญ่ ที่ผู้ชมจะได้เดินเข้�ไปใน 
เข�วงกตท่ีหุ้มด้วยเทปสีเงินท้ังหมด นอกจ�กผลง�น 
ชิ้นนี้จะท้�ท�ยเรื่องแรงโน้มถ่วงและก�รบ�ล�นซ์ 
รูปลักษณ์ที่ futuristic ม�กๆ นั้นยังขัดแย้งกับรูป
แบบสถ�ปัตยกรรมของอ�ค�ร อีสต์ เอเชียติก ที่
เป็นอ�ค�รสถ�ปัตยกรรมแบบเวนิสอีกด้วย

Korea's leading female artist, Lee Bul's 
works range from sculpture, painting 
and live performance to video art. 
Her works explore the complexity 
of human consciousness through 
myths and narratives. Her passion 
encompasses technological creations 
including cyborgs and karaoke cars. 
She has exhibited at the National 
Museum of Modern and Contem- 
porary Art, Seoul and Musée d'Art 
Moderne Grand-Duc Jean, Luxem- 
bourg. In 2018, her mid-career solo 
exhibition 'Crashing' at Hayward 
Gallery, London received critical 
acclaim. For Bangkok Art Biennale, 
'Diluvium' is a large silver-taped instal- 
lation at East Asiatic Building that 
draws the viewers into a labyrinthian 
space that defies gravity and balance. 
This futuristic installation contrasts 
strongly with the heritage interior of 
the Venetian-style architecture by 
the Chao Phraya River

L

East Asiatic Building 
19th Oct – 3rd Feb

Lee Bul (Korea)
'Diluvium' 2012/2016/2018 
steel frame, silver tape, mixed-media
size variable
Collection of the Artist 
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Firoz MAhMuD 
ฟิรอซ มาห์มุด 

b. 1974 
Khulna, bangladesh
เกิด 2490 
คูลนา, บังคลาเทศ

ศิลปินช�วบังคล�เทศที่มีผลง�นศิลปินร่วมสมัยใน 
ระดับน�น�ช�ติอย่�งเช่น Dhaka Art Summit, Cairo 
Biennale และ Echigo-Tsumari Art Triennale ม�ห์มุด 
ทำ�ง�นศิลปะในหล�กหล�ยสื่อ ตั้งแต่จิตรกรรม ผล
ง�นสื่อผสม ไปจนถึงประติม�กรรมขน�ดใหญ่ ที่
นำ�เสนอเรื่องร�วในประเทศบ้�นเกิดของตัวเองโดย
ใช้สีเขียวและน้ำ�ต�ล (ที่ถอดม�จ�กธงช�ติ) ม�สื่อ
ถึงร�กเหง้�ของวัฒนธรรมและประวัติศ�สตร์ โดย
เฉพ�ะเรื่องร�วเกี่ยวกับสงคร�ม ผลง�น ‘Soaked 
Dream’ พูดถึงปัญห�ผู้อพยพช�วโรฮิงย�ท่ีกำ�ลังเกิด
ข้ึนบนช�ยแดนเมียนม� ไทย และ บังคล�เทศในตอน
นี้ ในช่วงเวล�ที่คำ�สอนศ�สน�อ่อนแอและท่�มกล�ง
คว�มขัดแย้งท�งช�ติพันธ์ุ ม�ห์มุดเดินท�งเข้�ไป
ทำ�เวิร์กช็อปในค่�ยอพยพเพื่อกระตุ้นให้คนเหล่�นั้น
มีคว�มหวังอีกครั้ง โดยเชิญชวนทุกๆ ครอบครัวให้
ใส่แว่นสีเขียวที่เข�ทำ�ขึ้นและร่วมแบ่งปันคว�มหวัง
และคว�มฝันร่วมกัน ก่อนจะเก็บชั่วขณะแห่งคว�ม-
สุข คว�มฝัน และคว�มปร�รถน�นั้นไว้ในภ�พถ่�ย

Based in New York, Firoz Mahmud has 
featured in the Dhaka Art Summit,  
Cairo Biennale and Echigo-Tsumari 
Art Triennale. He works with various 
types of mediums from painting and 
mixed media to installation with 
stories of his own home country. The 
colors brown and green (taken from 
the national flag of Bangladesh) are 
used to convey the root of cultures 
and history, particularly the stories 
of war. Mahmud's 'Soaked Dream' 
addresses the ongoing problem of 
Rohingya ethnic minorities abscond- 
ing from Myanmar to Bangladesh 
and Thailand. In the time of mitigating 
religious and ethnic conflict there is 
hope. At refugee camps, Mahmud 
held workshop for the rebirth of a 
collective dream that families can 
cherish and fulfill their vision through 
green eyeglasses. He photographs 
the momentary joyous moment of 
their dream and desire. 

M

BACC (F. 7 Ramp) 
19th Oct – 3rd Feb

Firoz Mahmud (Bangladesh)
'Soaked Dream' 2018
photographs, text, and installation
size variable
Collection of the Artist
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LiM SoKChAnLinA
ลิม โศกจันลินา 

b. 1983
prey veng, Cambodia
เกิด 2530
เปรย์แวง, กัมพูชา

หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Stiev Selepak ลิม โศกจันลิน� 
เป็นช่�งภ�พช�วกัมพูช�ท่ีทำ�ง�นด้วยส่ือท่ีหล�กหล�ย 
ไม่ว่�จะเป็นภ�พถ่�ย วิดีโอ ศิลปะจัดว�ง และศิลปะ
ก�รแสดง เข�มักจะนำ�เสนอเร่ืองร�วของปัญห�ต่�งๆ 
ในหล�กหล�ยประเด็นไม่ว่�จะเป็น เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมไปถึงปัญห�สิ่งแวดล้อม ที่ทำ�ให้เกิด
คว�มเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�ในประเทศกัมพูช�
เองและในระดับน�น�ช�ติ เข�มีประสบก�รณ์แสดง
ผลง�นในนิทรรศก�รสำ�คัญๆ อย่�งเช่น ‘Sa Sa 
Bassac Art Project’ ใน Sydney Biennial ประเทศ
ออสเตรเลียในปีน้ี หรือ ‘Sunshower: Contemporary 
Art from Southeast Asia 1980s to Now’ ที่ Mori 
Art Museum ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 
พ.ศ. 2560 ‘National Road No.5’ (2558) เป็นชุด
ภ�พถ่�ยที่บันทึกเหตุก�รณ์ก�รรื้อบ้�นพักในบริเวณ 
ช�ยแดนไทย-กัมพูช� ท่ีสนับสนุนโดยบริษัทก่อสร้�ง
สัญช�ติญี่ปุ่นเพื่อพัฒน�พื้นที่ ภ�พของแผ่นไม้ที่
แตกเป็นเส่ียงๆ เป็นเหมือนกับสวรรค์ท่ีกำ�ลังพังทล�ย 
ของประเทศเพื่อนบ้�นเร�

This Cambodian photographer is a 
member of Stiev Selepak, Art Rebels 
Group. He works with diverse materials 
including photography, video, instal- 
lation and performance. His photo- 
graphs represent the complexities of 
many issues in the economy, society, 
culture and environment that reflect 
the ongoing development in Cam- 
bodia and neighboring countries. 
Sokchanlina participated in 'Sun- 
shower: Contemporary Art from South- 
east Asia 1980s to Now' at Mori Art 
Museum in 2017 and the Sa Sa Bassac 
Art Project in the Sydney Biennale in 2018. 
'National Road No. 5' (2015) is a series 
of photographs that record destruction 
of homes and settlement on the Thai- 
Cambodian border sponsored by 
Japanese construction in the name of 
development. Wooden shacks with 
corrugated sheets sliced in half are 
like a shattered paradise shared by 
neighboring nations. 

L

BACC (F. 7)
19th Oct – 3rd Feb

Lim Sokchanlina (Cambodia) 
'National Road Number 5' 2015
photographs
66 x 96 cm.
Collection of the Artist
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MArinA
AbrAMoviĆ 
inStitutE
สถาบันมารีนา อบราโมวิช (MAI) 

Founded in 2015
ก่อตั้ง 2558

สถ�บันม�รีน� อบร�โมวิช (MAI) มีเป้�หม�ยในก�ร 
สร้�งสังคมและสนับสนุนศิลปะก�รแสดงออกแขนง
ใหม่ ในขณะเดียวกันก็พย�ย�มรักษ�และสืบทอด
ผลง�นศิลปะก�รแสดงที่ทรงคุณค่�ของศิลปินรุ่น
เก่�ไปพร้อมๆ กัน 3 ปีที่ผ่�นม� MAI ได้ร่วมง�น
กับศิลปินและองค์กรทั่วโลกในก�รจัดกิจกรรมใน 
12 ประเทศ และในปีนี้สถ�บันม�รีน� อบร�โมวิช ก็
กำ�ลังจะม�ร่วมกับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ และ
ได้จัดเตรียม The Method กิจกรรมที่ผู้ชมจะได้ม�
ร่วมสัมผัสประสบก�รณ์ศิลปะสื่อก�รแสดงสดแบบ
ใช้ระยะเวล�ต่อเนื่อง (durational performance) 
ร่วมกับศิลปินอย่�ง Despina Zacharopoulou (กรีซ), 
JiHyun Youn (เก�หลี), Vandana (อินเดีย), 
Pantea (อิหร่�น), Yiannis Pappas (กรีซ), Lin 
Htet (เมียนม�), Reetu Sattar (บังคล�เทศ) และ
ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (ไทย) 

Marina AbramoviĆ Institute aims to 
create and support a community of 
new genres of performance while at 
the same time preserve and inherit 
the invaluable legacy of pioneering 
artists. Throughout the past three years, 
MAI, as a traveling Institute, has part- 
nered with venues and artists present-
ing workshops and collaborative pro- 
jects in 12 countries worldwide. MAI's 
project at Bangkok Art Biennale con- 
sists of 'The Method,' a free-of-charge 
public participatory event joining 
people in a communal experience, 
which will take place alongside colla- 
borations of long durational perfor- 
mances by invited artists Despina 
Zacharopoulou (Greece), JiHyun Youn 
(Korea), Vandana (India), Pantea (Iran), 
Yiannis Pappas (Greece), Lin Htet  
(Myanmar), Reetu Sattar (Bangladesh) 
and Taweesak Molsawat (Thailand).

M

BACC (F. 8)
18th Oct - 11th Nov

Marina Abramović Institute (MAI)  
'The Method 2018'  2018
mix media, exercise that audiences participate
size variable
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MoELYono
โมลโยโน

b. 1957  
tulung Agung, indonesia 
เกิด 2500 
ตุลุงอากุง, อินโดนีเซีย

โมลโยโน เกิดในปีพ.ศ. 2500 ท่ีเมืองตุลุงอ�กุง ชว�
ตะวันออก ก่อนจะย้�ยไปยังเมืองยอกย�ก�ร์ต�เพ่ือ
ศึกษ�ต่อด้�นจิตรกรรมท่ี Institut Seni Indonesia 
หลังจบก�รศึกษ� เข�เดินท�งไปจ�ร์ก�ต� เพื่อ
ทำ�ง�นด้�นโฆษณ�อยู่พักหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจ
เดินท�งกลับบ้�นเกิดเพ่ือทำ�ง�นศิลปะกับเด็กๆ ใน 
หมู่บ้�นช�วประมง Brunbun ใกล้ๆ กับ ตุลุงอ�กุง 
เข�มีประสบก�รณ์ร่วมจัดแสดงผลง�นในหล�ยๆ 
นิทรรศก�รเช่น ‘Art and Human Rights’ ใน Gwangju 
Biennale ปีพ.ศ. 2543 ‘Beyond’ ใน Jakarta Biennale 
ปีพ.ศ. 2549 และ Jakarta Biennale คร้ังท่ี 5 ในปี 
พ.ศ. 2556 นิทรรศก�รเด่ียวของเข�ประกอบด้วย 
‘Partai di atas Bantal’ ท่ี Cemeti Art House (พ.ศ. 
2541) และ ‘Topografi Ingatan: Digital Lempung’ 
ท่ี Koong Gallery, Jakarta ในปี พ.ศ. 2553 

ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ คร้ังน้ี ศิลปินว�ดภ�พ 
เหมือนบุคคลของเหล่�นักเรียนใน Papua ให้ดู
สวยง�มและหลอกหลอนในเวล�เดียวกัน ภ�พว�ด
ของเข�ถูกสร้�งข้ึนในสไตล์สัจนิยมข้ันสุด อันส่งผล 
ให้มันเหมือนกับภ�พถ่�ยอย่�งไม่น่�เช่ือและเต็มเป่ียม 
ไปด้วยคว�มไร้เดียงส�และศักด์ิศรี แสดงภ�พคว�มฝัน 
ในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ นอกจ�กน้ี ภ�พว�ดเหล่�น้ี 
ยังม�พร้อมกับบทเรียนศิลปะที่ศิลปินได้ออกแบบ
เพื่อให้นักเรียนในโครงก�รที่เข�ริเริ่มขึ้นในหล�ยๆ 
โรงเรียนใน Papua บทเรียนดังกล่�วเป็นกิจกรรมท่ี
ให้นักเรียนว�ดรูปทรงต่�งๆ ขึ้นม�จ�กสิ่งแวดล้อม
ท่ีพวกเข�อยู่ คว�มแตกต่�งระหว่�งภ�พว�ดเหมือน
บุคคลและประสบก�รณ์แรกเร่ิมของก�รเร่ิมว�ดรูป
พุ่งเป้�ไปท่ีส่ิงท่ีเช่ือมโยงก�รปร�กฏมีอยู่ในปัจจุบัน
และก�รก่อร่�งสร้�งปัจจุบันข้ึนม�

Moelyono was born on the 5th August  
1957 in Tulungagung, East Java and 
later moved to Jogjakarta to pursue  
painting at the Institut Seni Indonesia. 
He completed his degree in 1985 and 
went to Jakarta to work in advertising. 
He eventually decided to return to his  
hometown to work with the fishermen 
children in Brunbun village, near 
Tulungagung. He has been part of 
numerous exhibitions, including 'Art 
and Human Rights' in the Gwangju 
Biennale, South Korea (2000); 'Beyond' 
in the Jakarta Biennale (2006) and at 
the 5th Jakarta Biennale (2013). Some 
of his solo exhibitions include 'Partai di 
atas Bantal,' Cemeti Art House (1998); 
and 'Topografi Ingatan: Digital Lempung' 
at Koong Gallery, Jakarta (2010).

The pioneer Indonesian artist-activist 
Moelyono paints hauntingly beautiful 
portraits of school children in Papua. 
They are rendered in an extremely 
realist style and uncannily resemble 
photography. These images exude
innocence and dignity, conjuring the 
fantasy of paradise. The paintings, 
however, come with teaching modules 
of art that the artist prepared for the 
students in a project he initiated for the 
schools in Papua. These modules refer 
to activities that ask the students to draw
figures from their environment. This alter-
nation between portrait and the initial 
experience of drawing points to the 
agency of being present and of mak-
ing present.
 

M

O.P. Place (F. 3)  
19th Oct – 3rd Feb

Moelyono (Indonesia)
'Listen to the voice my Land Papua' 2014 
acrylic on canvas
frameless paintings 
120 x 145 cm.
Collection of the Artist
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MontiEn boonMA 
มณเฑียร บุญมา 

thailand
1953 – 2000
ประเทศไทย
2496 - 2543

ศิลปินผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยในไทย หลังจ�กกลับ 
ม�จ�กฝร่ังเศสในช่วงทศวรรษ 1990s มณเฑียร 
ทำ�ง�นศิลปะจัดว�งและสื่อผสม ที่มีก�รนำ�วัสดุพื้น-
ถิ่นเข้�ม�ใช้ในก�รทำ�ง�น เพื่อพูดถึงก�รรุกคืบของ
อุตส�หกรรมที่กำ�ลังไหลบ่�เข้�ม�ในชนบท อย่�งไร
ก็ต�มหัวข้อก�รทำ�ง�นศิลปะของศิลปินก็พลิกผัน
เมื่อเข�ทร�บว่�ภรรย�ป่วยด้วยโรคมะเร็งทรวงอก 
ผลง�นของมณเฑียรเร่ิมหันเข้�สู่ก�รค้นห�คว�มหม�ย 
ของก�รเกิด มีชีวิตอยู่ และก�รต�ย อย่�งเช่น ‘House 
of Hope’ (2540) อินสตอลเลชั่นขน�ดใหญ่ที่ทำ�ขึ้น 
จ�กสมุนไพร ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ 
‘Zodiac Houses’ (2541) ประติม�กรรมสไตล์
โกธิคสีดำ�ที่เต็มไปด้วยก�รใช้สัญลักษณ์จักรร�ศี ที่
มณเฑียรทำ�ขึ้นม�เพื่อแสวงห�คว�มสงบ ก�รเกิด
ใหม่ และก�รติดต่อกับโลกหลังคว�มต�ย จะถูกนำ�
ม�ต้ังในศ�ล�ก�รเปรียญ วัดประยุรวงศ�ว�สเผชิญ
หน้�กับอ�สนะสงฆ์ เป็นก�รสื่อส�รกับคนต�ยและ
โลกหลังคว�มต�ย 

Montien Boonma was one of the 
pioneers of the Thai contemporary art 
movement. After his return from Paris 
in the 1990s, Montien created a 
number of works in mixed media and 
installation art with a distinctive use 
of local materials to express the influx 
of industrial developments in the 
country's rural areas. The subject of 
his artistic creation began to shift 
after his wife was diagnosed with 
breast cancer. His work became a 
search for the meaning of healing, 
life and death evident in 'House of 
Hope' (1997), an installation with herbs. 
For Bangkok Art Biennale, 'Zodiac 
Houses' (1998) is a work about 
Montien's quest for bliss and incarna- 
tion through astrological signs and 
outer space in order to contact the 
dead. Placed at Sala Kanparien 
(Sermon Hall), Wat Prayoon the dark 
Gothic-like sculptures stand eerily 
facing the gilded Dharma seat 
offering a prayer to communicate 
with the dead and afterlife.

M

Wat Prayoon 
19th Oct – 3rd Feb

Montien Boonma (Thailand)
'Zodiac Houses' 1998-1999
metal, herbal medicine, wood, 
cellophane, and transparency sheet 
Private Collection 
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MuSLiMAh CoLLECtivE 
กลุ่มศิลปินมุสลิมะห์ (วิถีแห่งสตรี)

Founded in 2017
bangkok/patani/  
Songkhla/Yala, thailand
ก่อตั้งปี 2560
กรุงเทพฯ / ปัตตานี / สงขลา / ยะลา, ประเทศไทย

กลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จ�กภ�คใต้ ประกอบไปด้วย คีต์ต� 
อิสรั่น, นูรีย� ว�จิ, กูซอฟียะฮ์ นิบือซ�, ฮิด�ยะห์ 
มะหะวี และ อริชม� ผก�เพชร์ และเพิ่งเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้�งจ�กนิทรรศก�รที่ People’s Gallery ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นครไปเมื่อปีที่ 
แล้ว กลุ่มมุสลิมะห์ถ่�ยทอดเร่ืองร�วของสังคมผู้หญิง 
มุสลิมในพื้นที่ส�มจังหวัดภ�คใต้ที่เหตุก�รณ์คว�ม
รุนแรงไม่มีทีท่�ว่�จะสงบลงในเร็ววัน ผ่�นง�นศิลปะ
ในหล�ยๆ เทคนิค ท้ังง�นถัก ง�นเย็บและย้อมผ้� 
ง�นภ�พพิมพ์ส่ือผสมและประติม�กรรมกระด�ษ 
สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ผลง�นของศิลปิน 
แต่ละคนยังคงสะท้อนวิถีชีวิต คว�มง�ม และคว�ม
หวังที่จะใช้ชีวิตอย่�งสงบและสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ช�ยแดนใต้ ฮิด�ยะห์ใช้หญ้�แห้งเป็นแผ่นผืนรองรับ
ภ�พใบหน้�แม่ของเธอที่เต็มไปด้วยคว�มรักปนกับ
คว�มกงัวลใจ คีต์ต�เลือกถ่�ยทอดวิถีชีวิตของผู้หญิง
ในพ้ืนท่ีส�มจังหวัดฯ ด้วยเทคนิคว�ดเส้นผสมกับ
ก�รเย็บมือ กูซอฟียะฮ์ว�ดภ�พลงบนกระด�ษก่อน
จะประกอบเข้�ด้วยกันเป็นจิตรกรรมที่มีปริม�ตร
เพื่อถ่�ยทอดเรื่องร�วในชีวิตประจำ�วันที่งดง�มใน 
สังคมพหุวัฒนธรรม นูรีย�สะท้อนคว�มกังวลและ
ผลกระทบจ�กคว�มไม่สงบผ่�นง�นผ้�เย็บมือและ 
ก�รย้อมบ�ติก รูปทรงสิ่งของในชีวิต ร่องรอย บ�ด- 
แผลและก�รเยียวย� และอริชม�ถ่�ยทอดคว�มศรัทธ� 
ในศ�สน�อิสล�มและวิถีชีวิตของครอบครัวช�วประมง 
ด้วยก�รผูก  มัด และ ถักเส้นใยธรรมช�ติที่ใช้กันใน
ง�นประมงเป็นผืนผ้�ขน�ดใหญ่ท่ีต่อไปไม่จบส้ิน 

Founded in 2017, this young-female-
artist collective from southern Thailand 
is comprised of Keeta Isran, Nuriya Waji, 
Kusofiyah Nibuesa, Heedayah Mahavi 
and Arichama Pahkapet. The group 
started to gain public attention after 
last year's exhibition at the BACC, 
People's Gallery, where their works 
retold stories of Muslimah (women in 
Muslim communities) and their take-
on living amidst the violence and  
ongoing conflicts in the areas. In BAB 
2018, each artist's work still pertains 
to reflections on the way of life, beauty 
and hope for peace in the southern- 
most region of Thailand and the role 
of Muslimah in the part of healing. 
Heedayah employs drawings on local 
dry hays picturing the care and con- 
cerning facial expression of her mother, 
while Keeta prefers mixed-uses of 
drawing and printing on paper retelling 
the way of Muslimah's living. In a bas-
relief appeal, Kusofiyah prints various 
emblems and motifs on paper folded 
into forms of people in their routine 
works to convey her hometown's plural 
culture, whereas Nuriya's stiched cloth  
and batik work discloses people's 
anxiety towards current situations. 
Lastly, Arichama's bond with the Musilim 
faith and her family's fishing occupation 
is richly translated in her open-ended 
cloth of tying organic threads.  

M

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Muslimah Collective (Thailand)
'Faith…Life' 2017 by Arichama Pakapet
mixed-media, textile, and materials from nature 
180 x 120 cm.
Collection of the Artists
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YoShitoMo nArA
โยชิโตโมะ นาระ

b. 1959 
Aomori, Japan
เกิด 2502 
อาโอโมริ, ญี่ปุ่น

โยชิโตโมะ น�ระ เป็นศิลปินเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก เข�เป็นเจ้�ของค�แร็คเตอร์ ‘เด็กผู้หญิงหน้�งอ’ 
ท่ีแสดงอ�รมณ์ท�งสีหน้�ชัดเจน ก�รใช้ล�ยเส้นแบบ 
ก�ร์ตูนเด็ก ทำ�ให้ผลง�นของเข�เป็นที่รู้จักและแพร่
หล�ยไปทั่วโลก และผู้ชมก็มักประเมินและชื่นชอบ
ผลง�นของเข�ในฐ�นะศิลปะ Pop Art เพร�ะค�แร็ค- 
เตอร์ที่น่�รักของเด็กผู้หญิงหรือสุนัข อย่�งไรก็ต�ม 
แรงบันด�ลใจของผลง�นที่ดูง่�ย สวยง�มน่�รักนั้น
ไม่ได้ม�จ�ก อะนิเมะ (Anime) หรือมังงะ (Manga) 
แต่อย่�งใด แต่มีที่ม�จ�กสภ�พแวดล้อมและก�ร
เติบโตม�อย่�งโดดเด่ียวในวัยเด็ก ในบ�งกอก อ�ร์ต 
เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ประติม�กรรมขน�ดใหญ่ ‘Your 
Dog’ ที่คล้�ยกันกับเวอร์ชันที่เคยจัดแสดงบนห�ด
ป่�ตอง จังหวัดภูเก็ตในปีพ.ศ. 2548 หลังเหตุก�รณ์ 
สึน�มิ กำ�ลังจะถูกนำ�ม�จัดแสดงที่ One Bangkok 
ส่วน ‘Miss Forest’ ประติม�กรรมสัมฤทธิ์อีกชิ้น 
หน่ึงน้ันได้แรงบันด�ลใจจ�กธรรมช�ติและเหตุก�รณ์ 
เหนือธรรมช�ติ ซึ่งเป็นคว�มเชื่อในภูมิภ�คเอเชีย
ที่ว่�ด้วยวิญญ�ณและน�งไม้ที่คอยปกปักรักษ�
ธรรมช�ติและป่�ไม้ 

Internationally renowned, Yoshitomo 
Nara is the creator of the 'girl with a 
petulant face' who seems to show all 
her emotions through her facial ex- 
pressions. With aesthetic elements 
similar to that of children's book illus- 
trations, his works have been recog- 
nized and loved by a large group of 
fans worldwide. While viewers often 
misinterpret his works for their elements 
related to Pop Art, his sweet looking 
characters are not influenced by anime 
and manga, instead they reflect his 
solitude from growing up in a secluded 
environment as a child. For Bangkok 
Art Biennale, 'Your Dog' (2017) a  
gigantic dog similar to the one shown  
at Patong Beach in 2005 after the  
tsunami disaster, is displayed in a 
public space at One Bangkok. 'Miss 
Forest' (2016) is a sculpture in bronze 
inspired by nature and the supernatural, 
exploring the belief shared in Asia 
that local spirits and nymphs protect 
nature and forests.

n

BAB Box, One Bangkok 
Nai Lert Park 
Heritage Home
19th Oct – 3rd Feb

ABOVE
Yoshitomo Nara (Japan)
'Your Dog' 2017 
painted aluminum
304.8 x 223.5 x 452.1 cm. 
Collection of PACE Gallery, New York

BELOW
Yoshitomo Nara (Japan)
'Miss Forest / Thinker' 2016 
urethane on bronze 
500.4 x 139.7 x 158.8 cm.
Collection of PACE Gallery, New York
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nAtEE utArit 
นที อุตฤทธิ์ 

b. 1970 
bangkok, thailand
เกิด 2513 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

หนึ่งในศิลปินร่วมสมัยช�วไทยที่โดดเด่นเรื่องก�ร
ทำ�ง�นจิตรกรรมม�กที่สุดคนหนึ่ง นทีมุ่งสำ�รวจ
เทคนิคก�รทำ�ง�นจิตรกรรมหล�ยๆ เทคนิค ตั้งแต่
ง�นจิตรกรรมไทยประเพณี ไปจนถึงศิลปะเรอเนซองส์ 
และบ�โรค นิทรรศก�รสำ�คัญๆ ของเข�ประกอบไป
ด้วย ‘Illustration of the Crisis’, ‘View from the 
Tower’ และ ‘Optimism is Ridiculous’ ในบ�งกอก 
อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ มุมมองเกี่ยวกับคว�มสุข
ของศิลปินถูกถ่�ยทอดออกม�เป็นภ�พประติม�น- 
วิทย�ของศ�สน�คริสต์และพุทธที่เกี่ยวกับก�รสำ�นึก
ในบ�ป คว�มทรม�น และปรโลก สัญลักษณ์ท�ง
ศ�สน�ท้ังพุทธและคริสต์ท่ีเก่ียวกับคว�มลุ่มหลงใน 
ศรัทธ�และคว�มต�ย ถูกนำ�เสนอในรูปแบบจิตรกรรม 
บนฉ�กบังต�สองตอน ภ�พว�ดเลือดเนื้อที่มีร�ย-
ละเอียดชัดเจนชนิดกระแทกต�คนดู จะเตือนใจเร�
ให้ตระหนักถึงคว�มไม่จีรังและไม่แน่นอนของชีวิต
บนโลก

Natee Utarit's approach to painting 
has made him one of the most dis-
tinctive artists in Thai contemporary 
art. Natee experimented with painting 
techniques including traditional Thai 
art, Renaissance and Baroque paint- 
ing. His outstanding solo exhibitions 
include 'Illustration of the Crisis, 'View 
from the Tower' and 'Optimism is 
Ridiculous'.  He has exhibited at the 
Singapore Art Museum, Queensland 
Art Gallery, Soka Art Center, 789. Bejing, 
and Saatchi Gallery, London. In 
Bangkok Art Biennale, Natee's view  
on bliss is expressed in Christian and 
Buddhist subjects and iconography 
related to repentance, purgatory and  
suffering. Overlapping symbols related  
to blind faith and death are represented 
in gilded diptych and triptych frames. 
Flesh and bones immaculately painted 
remind us of the short span of time 
we have in this world of impermanence.

n

BAB Box, One Bangkok
19th Oct – 3rd Feb

Natee Utarit (Thailand)
'Allegory of the End and Resistance' 2018
228 x 182 cm. (diptych)
oil on canvas
Collection of the Artist
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nino SArAbutrA
นีโน่ สาระบุตร

b. 1970 
bangkok, thailand
เกิด 2513 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

หลังจบก�รศึกษ�ด้�นศิลปะเครื่องเคลือบดินเผ�
จ�กคณะมัณฑนศิลป์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร นีโน่
ใช้เวล�เกือบ 20 ปี ในฐ�นะครีเอทีฟง�นโฆษณ�ใน
หล�ยบริษัท ก่อนจะม�เริ่มต้นทำ�ง�นศิลปะอย่�ง 
เต็มตัวและเปิดสตูดิโอของตัวเอง เมื่อปี พ.ศ. 2549 
เธอเร่ิมเป็นท่ีสนใจในแวดวงศิลปะจ�กง�นนิทรรศก�ร 
‘What Will You Leave Behind’ ทีจัดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2556 ในไทยและสิงคโปร์ โดยเธอนำ�กระดูก
ชิ้นเล็กๆ ที่ทำ�จ�กเซร�มิกกว่� 100,000 ชิ้น ม�
โปรยกระจ�ยลงบนห้องนิทรรศก�รให้เร�ได้ใช้
ฝ่�เท้�สัมผัสถึงคว�มเปร�ะบ�งของมัน จ�กนั้นเธอ
ก็มีผลง�นร่วมแสดงในนิทรรศก�รกลุ่มต่อเนื่อง
เรื่อยม�ทั้งในและต่�งประเทศ อ�ทิ ปี พ.ศ. 2558 
‘Frontiers Reimagined’ ที่ Museo di Palazzo 
Grimani นิทรรศก�รร่วมใน Venice Biennale ครั้ง
ที่ 56 ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ เธอโปรย
เซร�มิกหัวโหลกกว่� 125,000 ชิ้นบนท�งเดินรอบ
เจดีย์องค์ประธ�นของวัดประยุรวงศ�ว�ส ให้เป็น
ง�นศิลปะจัดว�งเฉพ�ะพื้นที่ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนที่
เดินบนท�งนั้นได้ฉุกคิดว่� “ถ้�วันนี้เป็นวันสุดท้�ย
ของชีวิต คุณจะทำ�คว�มดีอะไรทิ้งไว้บน
โลกใบนี้” 

After graduating in ceramic art from 
Silpakorn University, Nino Sarabutra 
spent almost 20 years working as an 
advertising creative for several agen- 
cies before finally beginning her path 
as a full-time artist. In her exhibitions 
'What Will You Leave Behind' she scat- 
tered over 100,000 pieces of ceramic 
skulls on the exhibition grounds and 
invited viewers to feel their fragility 
with their own feet. She participated 
in 'Frontiers Reimagined' at Museo di 
Palazzo Grimani in 2013 held to coin- 
cide with the 56th Venice Biennale. 
At Bangkok Art Biennale, Nino's site- 
specific installation with 125,000 un- 
glazed skulls are placed around the 
corridors at the gateway to the white 
bell-shaped stupa at Wat Prayoon. 
Rather than being morbid, Nino invites 
viewers to circumambulate along the 
white walkway where cremated ashes 
are stacked. It is a life-affirming ques- 
tion to ask every day, “If today was 
your last on earth, what would you 
leave behind?”

n

Wat Prayoon
19th Oct – 3rd Feb

Nino Sarabutra (Thailand)
'WHAT WILL WE LEAVE BEHIND?' 2012 
125,000 unglazed porcelain
size variable 
Collection of the Artist
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nopChAi (toi) 
ungKAvAtAnApong
นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์

b.1959 
bangkok, thaialnd 
เกิด 2502
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

นพไชย หรือ ต้อย หนึ่งในศิลปินไทยใน Nuts 
Society กลุ่มศิลปินนิรน�มที่นำ�ศิลปะม�เป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดก�รตระหนักถึงเรื่องผิดชอบชั่วดีใน
สังคม ด้วยก�รนำ�วัสดุสำ�เร็จรูปที่เห็นได้ในชีวิต
ประจำ�วันม�นำ�เสนอให้เห็นถึงคว�มง�มและคว�ม
บกพร่องของสิ่งต่�งๆ ศิลปินนำ�หลอดนีออน ไม้ 
และวัตถุสำ�เร็จรูปประกอบกันเป็นประติม�กรรม
เรืองแสง และศิลปะจัดว�งที่เกิดจ�กก�รผสมผส�น
หลอดไฟนีออนเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งของผลง�นก็ได้
รับก�รพูดถึงเป็นวงกว้�ง และได้ร่วมจัดแสดงใน 
นิทรรศก�ร ‘Thailand Eye’ ที่ Saatchi Gallery 
กรุงลอนดอน สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่
ครั้งนี้ ประติม�กรรมหลอดไฟนีออนของเข�จะถูก
จัดแสดงไว้ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกของอ�ค�ร อีสต ์
เอเชียติก หลอดฟลูออเรสเซนต์จะทำ�หน้�ที่เป็น 
เครื่องหม�ยนำ�ท�งและง�นศิลปะที่ฉ�ยแสงประดับ
อ�ค�รสถ�ปัตยกรรมที่สร้�งขึ้นในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 ที่สถ�ปนิกช�วอิต�ลีสร้�งขึ้นให้กับบริษัท
สัญช�ติเดนม�ร์ก และสำ�หรับนพไชย จรวดนีออน
จะช่วยแต่งเติมให้กรุงเทพฯ กล�ยเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะร่วมสมัย 

Nopchai is a member of Nuts Society, 
a group of artists working anony- 
mously toward stimulating social 
awareness through the use of ready-
to-use everyday life materials that 
render new experiences. Nopchai 
combines neon, wood and ready-to- 
use everyday objects to create lumi- 
nescent sculptures. His neon installa- 
tions gained recognition and have 
been featured in the 'Thai Trends' 
exhibition at BACC and 'Thailand Eye' 
exhibition at Saatchi Gallery, London. 
For the Bangkok Art Biennale, Nopchai's 
neon works are placed site-specifically 
outside and inside the East Asiatic 
Building. Florescent neon serves as  
signage as well as kinetic art that  
shines blissfully on the majestic archi- 
tecture commissioned during the 19th 

century by a Danish trading company 
and built by Italian architects. For 
Nopchai, these neon rockets symbolize 
Bangkok as our alluring center for 
contemporary art.

East Asiatic Building
19th Oct – 3rd Feb

Nopchai Ungkavatanapong (Thailand)
'Mission Blizz' 2018 
mixed objects, galvanized steel frame, 
neon tubes, electronic neon transformation, 
and electrical accessories
80 x 480 x 10 cm.
Collection of the Artist
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nuMEn For uSE 
DESign CoLLECtivE 
นูเมน/ฟอร์ ยูส

Founded 1998 
Croatia
ก่อตั้ง 2541
โครเอเชีย 

Numen For Use Design Collective คือก�รรวมตัว
กันของศิลปินและนักออกแบบ ประกอบไปด้วย Sven 
Jonke, Christoph Katzler และ Nikola Radeljkovic 
พวกเข�ทำ�ง�นศิลปะหล�ยแขนง ทั้งศิลปะแบบ
น�มธรรม ก�รออกแบบภ�พ ก�รออกแบบอุตส�ห- 
กรรม และแนวอวก�ศ ผลง�นของพวกเข�มักจะ 
ทดลองกับพื้นที่ขน�ดใหญ่ด้วยวัสดุชิ้นเล็ก ตั้งแต่
เทปก�ว ไปจนถึงของขน�ดใหญ่อย่�งเช่น กระจก
หรืออะลูมิเนียม ดังที่เห็นได้จ�กโปรเจ็คต์ที่พวกเข� 
เปิดโอก�สให้ผู้ชมได้เป็นนักแสดงผ่�นกระจกสะท้อน 
ท่ีให้มิติลึกและกว้�งกว่�เวทีก�รแสดงทั่วไป ช่ือของ 
นูเมน/ฟอร์ ยูส เป็นที่ยอมรับไปทั่วยุโรปและเอเชีย 
ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ประติม�กรรม 
ขน�ดใหญ่ที่ทำ�ขึ้นจ�กเทปที่ติดจ�กผนังจรดพื้นจะ 
ถูกนำ�ม�ติดตั้งที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ- 
มห�นคร ก�รเดินเข้�ไปในถ้ำ�คล้�ยรังไหมจะกระตุ้น
ให้คนดูได้สัมผัสกับแสง เสียง สัมผัส และกล่ิน เป็น 
ประสบก�รณ์ของก�รเดินท�งค้นห�ตัวตนและก�ร
เกิดใหม่ 

The members of Numen For Use 
Design Collective consist of artists/
designers, Sven Jonke, Christoph 
Katzler and Nikola Radeljkovic, who 
work with different artistic disciplines 
ranging from theatre, industrial design 
and works inspired by outer space. 
Their artistic creations are developed 
from experimentations in stage design 
using adhesive tapes, mirrors and 
aluminum sheets. Such projects place 
viewers as part of the installation 
through the use of surfaces that render 
depth and dimension. Numen For 
Use has gained recognition across 
Europe and Asia. At Bangkok Art and 
Culture Centre, a gigantic structure 
is made of adhesive tape stretching 
from ceiling to floor. Entering inside 
the cocoon-like enclosure, the viewers 
experience sensations of sight, sound, 
touch and smell. Crawling inside 
thick and translucent tunnels becomes 
a journey of self-awareness and 
facilitates a sense of rebirth.

BACC (F. 7)
19th Oct – 3rd Feb

Numen For Use Design Collective 
(Croatia)
'Tape Bangkok' 2018
tape installation 
size variable
Collection of the Artists
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AnnEè oLoFSSon
แอนเน โอลอฟสัน 

b. 1966
hässleholm, Sweden
เกิด 2509
ฮาร์สเซิลโฮล์ม, สวีเดน

ศิลปินแนวหน้�ของสวีเดน แอนเน โอลอฟสัน มัก 
ใช้ร่�งก�ยของตัวเธอและคนในครอบครัวเป็นแบบ 
(subject) ในก�รทำ�ง�นภ�พถ่�ยและวิดีโอ เพื่อ
ค้นห�และสำ�รวจประเด็นคว�มสัมพันธ์ในหน่วย
สังคมขน�ดเล็กอย่�งครอบครัวของเธอเอง เธอ
วิพ�กษ์คว�มตึงเครียดของคว�มโดดเด่ียว ก�ลเวล� 
อ�ยุขัย โดยเฉพ�ะคว�มต�ยผ่�นภ�พถ่�ยอันคมชัด 
เต็มไปด้วยพลังของอ�รมณ์ และสีดำ�ที่ศิลปินต้อง 
ก�รสื่อถึงคว�มกังวลต่อคว�มต�ยที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้
แอนเน โอลอฟสัน มีนิทรรศก�รอย่�งต่อเนื่องทั้ง
นิทรรศก�รเดี่ยว อย่�งเช่น ‘Beyond Paradise: 
Nordic Artists Travel East’ นิทรรศก�รหมุนเวียน
ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ กัวล�ลัมเปอร์ เซี่ยงไฮ้ และใน
มหกรรมศิลปะ Venice Biennale ในปี พ.ศ. 2554 
ร่วมกับ Annika Larsson, Ingar Dragset & Michael 
Elmgren และ Jeppe Hein สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต 
เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ศิลปินตีคว�มธีม Beyond Bliss 
ออกม�เป็นผลง�นภ�พถ่�ยและวิดีโอที่เกี่ยวกับ
คว�มใกล้ชิด คว�มโศกเศร้� และคว�มต�ย

Anneè Olofsson is one of the leading 
artists in Scandinavia who works in 
photography and video art. Olofsson 
uses her body and members of her
family as the subjects of her photo- 
graphic works and videos as she 
explores different issues surrounding 
the relationships in the human's smallest 
social unit. She critiques the tensions 
of solitude, time and age, especially 
death, through super realistic and 
dramatic photographs. Black is the 
color used to reflect an apprehension 
for the inevitable death. Olofsson has 
had a consistent number of solo and 
group exhibitions throughout her 
artistic career including 'Beyond 
Paradise: Nordic Artists Travel East' 
that toured to Bangkok, Kuala Lumpur, 
Shanghai and the Venice Biennale 
in 2011 alongside Annika Larsson, 
Elmgreen & Dragset and Jeppe Hein.  
For the Bangkok Art Biennale, Olofsson 
interprets Beyond Bliss through photo- 
graphs and video related to intimacy, 
mourning and death.

BACC (F. 7)
19th Oct – 3rd Feb

ABOVE
Anneè Olofsson (Sweden) 
'Hide and seek' 2018
photographs, 120 x 120 cm.
Collection of the Artist

BELOW
Anneè Olofsson (Sweden) 
'Mournings' 2018
photographs, 120 x 120 cm.
Collection of the Artist
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ShErMAn ong
เชอร์แมน ออง 

b. 1971 
Malacca, Malaysia
เกิด 2514, 
มะละกา, มาเลเซีย

ศิลปินผู้ชนะเลิศในร�ยก�ร 2010 ICON de Martell 
Cordon Bleu Photography Award เชอร์แมน ออง 
เป็นศิลปินช�วม�เลเซียที่ทำ�ง�นภ�พยนตร์ และ
ภ�พถ่�ยในสิงคโปร์ เข�สนใจในเรื่องสภ�พก�รณ์
และคว�มสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งรอบก�ย และ
คว�มเปล่ียนแปลงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หนึ่งในผลง�นสำ�คัญของเข�คือ ‘NUSANTARA: the 
seas will sing and the wind will carry us’ สร้�ง
ขึ้นจ�กประวัติศ�สตร์ก�รเดินเรือทั้งในอดีตและ
สมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำ�ให้เกิดก�ร
เคลื่อนย้�ยถิ่นฐ�นของคนในภูมิภ�ค ผลง�นของเข� 
มุ่งศึกษ�สภ�วะของมนุษย์ในพื้นที่ และเวล�ของ
ภูมิทัศน์ท�งสังคม โดยเน้นไปที่ก�รดำ�รงอยู่ของ
มนุษย์ในพื้นที่และเวล�ของภูมิทัศน์ท�งสังคม วิธี
ก�รเล่�เรื่องในระดับบุคคลที่ใช้ในภ�พยนตร์ทำ�ให้
ก�ยวิภ�คท�งสังคมวัฒนธรรมของชุมชนคนพลัด
ถิ่นฐ�น ไปจนถึงอัตลักษณ์ที่ค�บเกี่ยวระหว่�งหล�ย 
พรมแดนท�งวัฒนธรรม คติและคว�มทรงจำ�ได้ถูก 
นำ�กลับม�ต้ังคำ�ถ�มอีกคร้ัง อีกท้ังสไตล์ก�รเล่�เร่ือง 
แบบส�รคดีผ่�นมุมมองและบทสนทน�ของบุคคลที่
หนึ่ง ก็ทำ�ใหมันถ่�ยทอดเรื่องร�วของผู้คนที่ติดอยู่
ท่�มกล�งรอยแยกของประวัติศ�สตร์ ภูมิศ�สตร์ 
และวิถีปฏิบัติท�งสังคมที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันใน
ภูมิภ�คได้เป็นอย่�งดี  

สำ�หรับ บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ศิลปิน
จะม�พร้อมกับผลง�นชิ้นใหม่ ‘We die if we don’t 
dream’ (2018) ที่ว่�ด้วยชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคน
อัฟก�นิสถ�นในม�เลเซีย 

The winner of the 2010 ICON de Martell 
Cordon Bleu Photography Award, 
Sherman Ong is a Singapore-based 
Malaysian filmmaker and photogra- 
pher who is interested in the human 
condition and people's memories, 
relationships with surrounding objects 
and their changing environment, 
particularly in Southeast Asia.

'NUSANTARA: the seas will sing and 
the wind will carry us' is an allegoric 
anthology of short films based on 
archipelagic Southeast Asia's mari- 
time past and migratory patterns— 
historical and modern-day—that have 
shaped the nature of diasporic iden- 
tities in the region. Ong's work centers 
around on issues of the human con- 
dition within time-place socialscapes, 
and it is through narratives of the 
personal that the socio-cultural ana- 
tomy of diasporic communities, of 
transborder and transcultural identi- 
ties, myth and memory, are implicitly 
interrogated. Told in documentary-
style first person monologues or con- 
versational dialogues that are how- 
ever fictive enactments (albeit based 
on real-life accounts), the films relay 
lives caught between the cracks of 
interregional histories, geography 
and social mores.

For the Bangkok Art Biennale, Ong 
will debut his latest vignette, 'We die 
if we don't dream' (2018), which 
explores the lives of Afghan migrants 
in Malaysia.

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

Sherman Ong (Malaysia / Singapore)
'NUSANTARA: the seas will sing and the
wind will carry us' 2011 - ongoing 
HD video, looped
Collection of the Artist
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pAnnAphAn YoDMAnEE
ปานพรรณ ยอดมณี

b. 1988 
nakhon Si thammarat,
thailand
เกิด 2531
นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

Khao Mor,  
Wat Pho 
19th Oct – 3rd Feb

ศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่ประสบคว�มสำ�เร็จแบบก้�ว 
กระโดด ผลง�นล่�สุด Aftermath ของเธอได้ร�งวัล 
Benesse Prize คร้ังท่ี 11 ในง�น Singapore Biennale 
2016 และได้ร่วมจัดแสดงผลง�นในนิทรรศก�ร 
‘Thailand Eye’ ที่ Saatchi Gallery กรุงลอนดอน 
ป�นพรรณทำ�ง�นโดยใช้คว�มรู้ด้�นง�นไทยประเพณี 
ม�ผสมกับก�รนำ�เสนอศิลปะแบบร่วมสมัย และใน
ช่วงหลังม�นี้ ศิลปินเริ่มขย�ยสเกลก�รทำ�ง�นข้ึน
ม�เป็นศิลปะจัดว�งขน�ดใหญ่ บนแนวคิดที่สะท้อน
คว�มเชื่อมโยงระหว่�งปรัชญ�ศ�สน�พุทธและ
ประวัติศ�สตร์ศิลปะ ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ 
ครั้งนี้ ง�นจิตรกรรมลอยตัวของเธอจะถูกว�งเข้�คู่
กับรูปปั้นฤาษีดัดตนและตุ๊กต�อับเฉ�บริเวณเข�มอ
ในวัดโพธิ์ ผลง�นชิ้นนี้ได้แรงบันด�ลใจม�จ�กภ�พ
เขียนฝ�ผนังในวัดแห่งนี้ โดยจะถ่�ยทอดภ�พก�ร
เดินท�งติดต่อค้�ข�ยระหว่�งสย�มและจีน ก�รเดิน- 
ท�งแสวงบุญ คว�มแตกต่�งด้�นศรัทธ� และช�ติพันธ์ุ

At a young age, Pannaphan Yodmanee 
has already received overwhelming 
success with her work being included 
within the 'Thailand Eye' exhibition 
at at Saatchi Gallery, London and 
winning the 11th Benesse Prize at the  
Singapore Biennale 2016. Pannhapan 
combines her knowledge and ex- 
pertise in traditional Thai art with bold 
experiments with new materials and 
methods. Pannaphan extends her use 
of mixed media and large-scale 
installations that reflect the connec- 
tions between Buddhist philosophy 
and art history. At Khao Mor, Wat Pho, 
Pannaphan's painted free-standing 
reliefs are placed delicately to blend 
with sculptures of contorted hermit 
figures and Chinese statuettes. Inspired 
by temple murals full of wisdom, 
she depicts scenes of Sino-Siamese 
trade, pilgrimage, mixed faiths and 
multiple ethnicities.

Pannaphan Yodmanee (Thailand) 
'Sediments of Migration' 2018 
acrylic on concrete and iron 
size variable
Collection on the Artist
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pAtipAt ChAiwitESh
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ

b. 1986
Chiang Mai, thailand
เกิด 2529
เชียงใหม่, ประเทศไทย

East Asiatic Building 
19th Oct – 3rd Feb

หนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่จ�กโครงก�ร BACC’s Early 
Years Project #1 (2560) ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ จบ
ก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรีด้�นก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งทอ ก่อนจะไปศึกษ�ต่อที่ École 
Supérieure des Beaux-arts TALM เมืองอ็องเฌ 
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งที่นั่นเองที่ผลง�นออกแบบล�ย
ผ้�ของเข�ได้เข้�รอบสุดท้�ยในร�ยก�ร Dare to 
Dream Design Award ที่จัดโดยเว็บไซต์ด้�นก�ร
ออกแบบชื่อดังอย่�ง Designboom ล่�สุดผลง�น
ของเข�ใน ‘Early Years Project’ พูดถึงวัฒนธรรม
ก�รศัลยกรรมในปัจจุบันผ่�นก�รดัดแปลงวัตถุ
ธรรมด�ๆ ให้ต่�งออกไปจ�กเดิมเพ่ือสร้�งก�รรับรู้
แบบใหม่ ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ปฏิพัทธิ์สร้�ง
ตู้โชว์สัตว์สต๊�ฟส�ยพันธ์ุประหล�ดขึ้นม� เพื่อพูด
ถึงปัญห�มลพิษในแม่น้ำ�เจ้�พระย�ที่เป็นผลกระทบ
จ�กโครงก�รเมกะโปรเจ็คต์ริมแม่น้ำ�เจ้�พระย�

One of the young artists from the 
BACC's Early Years Project #1 (2017), 
Patipat Chaiwitesh completed his 
studies at Chulalongkorn University 
and École Supérieure des Beaux-arts 
TALM, Angers, France. It was there that 
his textile design was selected as one 
of the finalists of the Dare to Dream  
Design Award hosted by the celebrated 
design website, Designboom. His most 
recent work talks about the culture 
of plastic surgery through the adapt- 
ation of ordinary objects into some- 
thing different, generating new possible 
perceptions. Patipat's laboratory-like
display of taxidermy animals meta-
morphosed into abnormal species 
commenting on the pollution in the 
Chao Phraya River that will continue 
to deteriorate with the building of high- 
rise buildings and mega projects.

Patipat Chaiwitesh (Thailand) 
'2562++' 2018 
installation with mixed-media 
on taxidermy animals.
600 x 130 x 106 cm. / 50 x 50 x 140 cm.
Collection of the Artist
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phAptAwAn 
SuwAnnAKuDt
ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ

b. 1959
bangkok, thailand 
เกิด 2502 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

Crocodile Pond, 
Wat Pho
19th Oct – 3rd Feb

ภ�พตะวันเติบโตม�ในครอบครัวท่ีทำ�ง�นจิตรกรรม 
ไทยประเพณี โดยมีบิด� ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ ผู้บุก- 
เบิกจิตรกรรมฝ�ผนังไทยยุคใหม่เป็นต้นแบบและ
สืบส�นง�นแทนบิด�ม�หล�ยปี จนกระท่ังเธอย้�ยไป
อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียในปีพ.ศ. 2539 หลังจ�ก
ที่ย้�ยม�อยู่ออสเตรเลีย ผลง�นของเธอเปลี่ยนไป
เน้นเรื่องร�วเกี่ยวกับตัวตน บ้�นเกิด และก�รจ�ก
ถิ่นฐ�น รวมถึงก�รใช้รูปและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับพุทธศ�สน� เช่น พุทธประวัติของพระสัมม�สัม- 
พุทธเจ้� ไตรภูมิ ภ�พตะวันผ่�นก�รแสดงผลง�น 
ม�กม�ยท้ังนิทรรศก�รเด่ียวและกลุ่ม เช่น Biennale 
of Sydney คร้ังท่ี 18 ในปีพ.ศ. 2555 หรือ ‘Women 
Imaging Women: Home, Body, Memory’ ท่ี Cul-
tural Centre of the Philippines ในกรุงมะนิล� ชุด
ผลง�นศิลปะจัดว�งขน�ดใหญ่ของเธอท่ีกุฏิ บริเวณ
สระจระเข้ในวัดโพธ์ิ สัมพันธ์กับภูมิปัญญ�ด้�นต่�งๆ 
ทั้งท�งก�รแพทย์ ง�นออกแบบ วรรณกรรม บท
ประพันธ์ ก�รนวดสมุนไพร และโหร�ศ�สตร์ ห�ก
คว�มรู้เป็นหนท�งสู่คว�มสุข ก�รทำ�ง�นครั้งนี้ได้พ�
ศิลปินกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเธอที่วัดโพธิ์ท่�มกล�ง
ง�นศิลปกรรมและคว�มคิดสร้�งสรรค์ ซึ่งแน่นอน
ว่�คงสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับพ่อของเธอท่ีล่วงลับ 
ไปแล้วได้ไม่น้อย 

Phaptawan Suwannakudt grew up in 
a family of artists. Her father, Paiboon 
Suwannakudt, was a pioneering Thai 
master artist. She followed in his foot- 
steps and pursued mural painting 
before moving to Australia in 1996. 
Her works later shifted to focus on 
identity, displacement and homeland. 
Still, her references to the life of Buddha 
and the Three Worlds remain part of 
storytelling. Phaptawan has exhibited 
widely including at the 18th Biennale of  
Sydney and in the Women Imaging 
Women: Home, Body, Memory at 
Cultural Centre of the Philippines. Her 
site-specific multi-component instal- 
lation at the enclosed cloister at Sra 
Jorakae (Crocodile Pond) at Wat Pho 
draws on epigraphic archives related 
to medical practice, design, literature, 
music, herbal massage and astrology. 
If knowledge is a path towards bliss, 
Phaptawan has returned home to 
Wat Pho to find herself in the creative 
realm that would make her father proud.

Phaptawan Suwannakudt (Thailand)
'Knowledge in your Hands, Eyes and Minds' 2018
mural painting and acrylic on canvas
220 x 160 cm. (4 pieces)
Collection of the Artist
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piChEt KLunChun
พิเชษฐ์ กลั่นชื่น

b. 1971 
bangkok, thailand
เกิด 2514
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ChangChui, 
Creative Hub

performance Date
24th Nov, 19.00 - 20.00

ศิลปินศิลปะก�รแสดงหัวขบถท่ีลุกข้ึนม�ผส�นระยะ
ห่�งระหว่�งศิลปะก�รแสดงแนวธรรมเนียมนิยมกับ
สุนทรียะร่วมสมัย หลังจบก�รศึกษ�จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย พิเชษฐ์เร่ิมทำ�ง�นก�รละคร ท้ังใน
บทบ�ทของนักเต้นและนักออกแบบท่�เต้น จนได้รับ
ก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติ เข�เป็นท่ีรู้จักอย่�ง
กว้�งขว�งกับผลง�นก�รแสดงโขนร่วมสมัย ‘I am 
a Demon’ และ ‘Black & White’ ท่ีศิลปินออกแบบ
หัวโขนและเคร่ืองแต่งก�ย ข้ึนม�ใหม่ผ่�นก�รใช้โทน
สีดำ�และเงิน เข�ก่อต้ัง Pichet Klunchun Dance 
Company เพ่ือบ่มเพ�ะนักเต้นรุ่นใหม่ๆ ในขณะท่ี
ตัวเข�เองน้ันเดินท�งไปท่ัวโลกเพ่ือแสดงผลง�นก�ร
แสดงชุดล่�สุด ‘Dancing with Death’ (2559) ท่ีได้
รับแรงบันด�ลใจม�จ�กก�รแสดงผีต�โขน สำ�หรับ 
บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ พิเชษฐ์จะแสดงง�นท่ีมีช่ือ
ว่� ‘Bogus Seance version Bangkok 4.0’ (2561) 
ท่ีว่�ด้วยเร่ืองของคว�มหลงใหลของมนุษย์ต่อคว�ม
สุขผ่�นเวทมนตร์ค�ถ� ก�รทำ�น�ยดวงชะต� และก�ร
เข้�องค์ทรงเจ้� อันเป็นหนท�งค้นห�คว�มสุขสบ�ยใจ
ในพ้ืนท่ีและสภ�วะท่ีอยู่ระหว่�งคว�มสุขและคว�ม
เศร้� คนเป็นและคนต�ย

Pichet Klunchun is the enfant terrible
dance artist who dares to bridge 
traditional Thai classical dance with 
a contemporary sensibility. Graduating 
from Chulalongkorn University, Pichet 
pursued theatre, both as a dancer 
and a choreographer, and earned 
recognition internationally. Pichet is 
widely known for his contemporary 
khon performance 'I am a Demon' 
and 'Black & White' where he recreated
khon heads in black and silver colors 
and costumes essential elements. 
He founded Pichet Klunchun Dance 
Company to nurture new-generation 
dancers. He has traveled the world 
to perform his latest work 'Dancing 
with Death' (2016) inspired by Phi Ta 
Khon. For Bangkok Art Biennale, Pichet 
performs 'Bogus Seance version 
Bangkok 4.0' (2018) investigating the  
human infatuation for bliss through 
magic, sorcery, fortune telling and 
trance, seeking a search for comfort 
in between space of happiness and 
sorrow, the living and the dead.

Pichet Klunchun (Thailand)
Bogus Seance version Bangkok 4.0 (2018)
Fake performance
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AngKi purbAnDono
อังกิ ปูร์บันโน  

b.1971
Cepring, indonesia
เกิด 2514
ชวากลาง, อินโดนีเซีย

Groove Gallery Walk,
Central World 
19th Oct – 3rd Feb

อังกิ ปูร์บันโน เป็นศิลปินท่ีทำ�ง�นภ�พถ่�ยเชิงแนวคิด 
ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในอินโดนีเซีย ผลง�นของเข� 
มีต้ังแต่ก�รทำ�ง�นภ�พถ่�ยในเรือนจำ� ในสภ�พแวด- 
ล้อมที่จำ�กัดจำ�เขี่ยนั้น เข�พลิกวิกฤติให้เป็นโอก�ส
โดยก�รหยิบจับเอ�ของที่เห็นในชีิวิตประจำ�วันใน
เรือนจำ�ไม่ว่�จะเป็นเศษเปลือกลูกอม หรือรองเท้�
ของเพ่ือนในเรือนจำ�ม�ทำ�ง�นศิลปะ ง�นท่ีได้รับก�ร 
พูดถึงอย่�งม�กทั้งแวดวงศิลปะและแฟชั่นระดับ
น�น�ช�ติ คือผลง�นเสียดสีสังคมและสะท้อนปัญห�
ก�รแบ่งชนชั้น ในสมุดรวมภ�พที่ใช้ชื่อว่� ‘Beyond 
Versace’ ด้วยก�รตระเวนถ่�ยภ�พคนเร่ร่อนในเมือง
ยอกย�ก�ร์ต�ที่มีวิถีชีวิตและก�รแต่งก�ยที่ศิลปิน
มองว่� คนเหล่�นี้คือน�ยแบบและน�งแบบในชีวิต
จริง ในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ปูร์บันโน 
ม�พร้อมกับผลง�น ‘Flower Power’ (2561) 
ชุดภ�พถ่�ยดอกไม้ขน�ดใหญ่ที่่จะจัดแสดงอยู่ที่
ระเบียงท�งเดินที่ Groove ในห้�งสรรพสินค้� 
Central World 

Angki Purbandono is one of the most 
prominent conceptual photography 
artists of Indonesia. His artistic portfolio 
includes creating works in prison 
where, under such limited resources 
of the physical environment, he turned 
a crisis into an opportunity by using 
everyday objects from candy wrap- 
pers to the sandals of his cellmates 
to create his work. His series related 
to international art and fashion is 
'Beyond Versace,' a satire piece that  
reflects social classifications with cap- 
tured images of homeless people in 
Yogyakarta. He views these people 
with their lifestyles as real-life models. 
For the Bangkok Art Biennale, 
Purbandono exhibits 'Flower Power' 
(2018) a series of bright beautiful 
flowers with scenography technique 
for Beyond Bliss at the Groove, Gallery 
Walk, Central World.

Angki Purbandono (Indonesia)
'Flower Power' 2018 
scanography 
Collection on the Artist 
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SAKArin KruE-on
สาครินทร์ เครืออ่อน

b. 1965
Mae hong Son, thailand
เกิด 2508 
แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย

Wat Arun
Wat Pho 
Siam Square One
19th Oct – 3rd Feb

Dates of Film 
Screening
16th - 20th Oct /
22nd - 24th Nov

ปัจจุบัน ส�ครินทร์ เครืออ่อน รับตำ�แหน่งเป็นอ�จ�รย์ 
ที่มห�วิทย�ลัยศิลป�กร ผลง�นศิลปะของเข�มักตั้ง 
คำ�ถ�มถึงคว�มหม�ยของคว�มเป็นไทย ท้ังกับศิลปะ 
แบบประเพณีและร่วมสมัย ส�ครินทร์มีผลง�นเข้�
ร่วมเทศก�ลศิลปะน�น�ช�ติหล�ยคร้ังรวมไปถึง 
Venice Biennale ครั้งที่ 50 และ documenta ครั้งที่ 
12 ที่เมืองค�สเซิล ประเทศเยอรมนี ที่เข�ทำ�น�
ข้�วชั้น ‘Terraced Rice Fields Art Project’ (2550) 
บริเวณด้�นหน้�ของพระร�ชวัง Wilhelmshöhe 
Palace สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้
ส�ครินทร์ได้สร้�งหนังสั้นที่ได้รับแรงบันด�ลใจม�
จ�กภ�พยนต์ ‘ท่�เตียน’ (2516) โดย สมโพธิ 
แสงเดือนฉ�ย ที่ว่�ด้วยเรื่องร�วของก�รทะเล�ะกัน
ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องระหว่�งยักษ์กับนักรบโดยมี
วัดโพธิ์กับวัดอรุณเป็นฉ�กหลัง เมื่อตกลงกันไม่ได้ 
ก�รโต้เถียงก็นำ�ไปสู่ก�รต่อสู้ที่ทำ�ให้ท่�เรือวัดโพธิ์
พังร�บเป็นหน้�กลอง โดยเวอร์ชั่นของ ส�ครินทร์ 
นี้จะเป็นก�รวิพ�กษ์ถึงเหตุก�รณ์คว�มขัดแย้งเมื่อ
ไม่น�นม�นี้ระหว่�งเหล่�บุคคลที่คิดว่�ตัวเองเป็น 
“ยักษ์”  อันนำ�ไปสู่ภ�วะแห่งคว�มเศร้�หมองและ
ผิดหวังในที่สุด โดยศิลปินให้ช�วบ้�นในละแวกท่�
เตียนและวัดอรุณมีส่วนร่วมในภ�พยนตร์นี้ด้วย ซึ่ง
ถือเป็นก�รนำ�ศิลปะลงไปในชุมชน และวิถีชีวิตได้
อย่�งน่�สนใจ

Sakarin Krue-On is an art professor at 
Silpakorn University whose works often 
question the meaning of Thainess in  
the context of traditional aesthetics and 
contemporary art. Sakarin has exhibited 
internationally including at the 50th 
Venice Biennale and documenta 12 
at Kassel, Germany where he featured  
'Terraced Rice Fields Art Project' (2007)  
in front of Wilhelmshöhe Palace. His 
project for the Bangkok Art Biennale 
is a short film inspired by 'Tah Tien'  
(1973) a 35mm film by Sompote 
Sangduenchai with the story of a 
petty quarrel between giants and 
warriors at Wat Pho and Wat Arun. 
With the inability to have some senses, 
they fought and flattened the pier 
near Wat Pho. Sakarin's version is a 
playful critique on recent angry 
arguments by so-called 'giants' that 
resulted in depression and disillusion- 
ment. By having locals of Tah Tien and 
Wat Arun involved in the filming, Sakarin 
brings art closer to everyday life and 
the local community.

Sakarin Krue-On (Thailand) 
'Tha Tien' Art Project, 
'The Guardian Giants VS. 
The Super Magnificent Man' 2018
silent films with film score, 35 mins
Collection of the Artist
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SAMAK KoSEM
สมัคร์ กอเซ็ม

b. 1984
bangkok, thailand
เกิด 2527
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

O.P. Place (F. 3) 
19th Oct – 3rd Feb

สมัคร์ กอเซ็ม จบก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
ท้ังระดับปริญญ�ตรี - โทในด้�นม�นุษยวิทย�วัฒน-
ธรรม ปัจจุบันเข�เป็นนักวิจัยท่ี ASEAN Studies ทำ�วิจัย
เก่ียวกับบทบ�ทของช�ติพันธุ์และศ�สน�ต่อก�รเมือง
ในบริเวณช�ยแดนไทย - เมียนม� และกำ�ลังทำ�
แบบร่�งวิทย�นิพนธ์ปริญญ�เอก เก่ียวกับวัฒนธรรม
เควียร์ในศ�สน�อิสล�ม ส่วนในด้�นก�รทำ�ง�นศิลปะ
น้ัน เรียกได้ว่�ผลง�นของเข�เป็นจุดท่ีทำ�ให้คว�มสนใจ
ด้�นภ�พถ่�ย ช�ติพันธ์ุวรรณน� และง�นวิจัยของเข�
ม�เจอกัน 

Nonhuman Ethnography เป็นซีรีส์ผลง�นทีีอ้่�งอิง
ม�จ�กง�นวิจัยภ�คสน�มในส�มจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้ โดยตัวง�นให้คว�มสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
‘เควียร์’ ของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตส�ยพันธุ์อื่น (non- 
human) ภ�ยในขอบข่�ยของพ้ืนท่ีท�งมนุษยวิทย� 
ก�รแสดงภ�พของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ในง�น
อย่�ง ‘sheep’ (2560) และ ‘waves’ (2561) เกิด
ขึ้นจ�กก�รนำ�วิธีคิดท�งศิลปะและระเบียบวิธีก�ร
ศึกษ�ท�งมนุษย์วิทย�ม�ใช้สำ�รวจตรวจตร�ส่ิงท่ีเป็น
ตัวแทนของก�รอยู่ร่วมกันระหว่�งมนุษย์ ส่ิงของ และ
พ้ืนท่ี ตัวง�นประกอบด้วยส่ือท่ีหล�กหล�ยไม่ว่�จะเป็น 
ภ�พมัลติมีเดีย วิดีโอ ภ�พถ่�ย ง�นเขียน ภ�พว�ด และ 
วัตถุอ่ืนๆ ตัววิดีโอให้คว�มสำ�คัญกับแกะและเกลียว
คลื่น ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งของง�นศิลปะจัดว�งคือ 
“field notes” หรือบันทึกภ�คสน�มท่ีเขียนเป็นภ�ษ�
มล�ยู อีกส่วนหน่ึงถูกเรียกว่� ‘Festival of Sacrifice’ 
แสดงวัตถุท่ีทำ�ข้ึนจ�กขนของแกะหลงท�ง วัตถุท่ีแสดง 
ถึงคว�มเก่ียวเน่ืองกับคล่ืนคือ ’Particle on Talo Kapo’ 
ภ�พว�ดที่เต็มไปด้วยเฉดสีของเกลียวคลื่นที่ปร�กฏ
เคียงข้�งกับข้อคว�มท�งศ�สน�และเส้นส�ยโค้งวน 

Samak Kosem was born in 1984 in 
Bangkok, Thailand. He received both 
his bachelor's and master's degrees 
in cultural anthropology from Chiang 
Mai University, where he is currently a
researcher at the Center for ASEAN 
Studies. His research looks at the Thai-
Myanmar border, particularly the role
of ethnicity and religion in border poli-
tics. His works interface photography 
and ethnography and his research 
interests. He is currently developing a 
Ph. D. proposal on homosexuality in 
Islam.

Samak's Nonhuman Ethnography is a 
series of visual ethnography based on 
field research at the southernmost pro-
vinces of Thailand by focusing on queer 
ties of human and nonhuman agencies
in the realms of anthropocene spaces. 
This nonhuman ethnography of 'sheep' 
(2017) and 'waves' (2018) is concep-
tualized with the idea of art and anthro-
pological methods to explore the repre
sentation of coexistence among people,
things, and places. The works consist 
of multi-media images, videos, photo-
graphs, writing, drawing, and objects.
The videos focus on sheep and waves.
The other part of the installation consists
of “field notes” in Melayu language. 
Another segment is the 'Festival of 
Sacrifice' that dwells on the objects of 
wool from stray sheep. The work in- 
cludes an object related to the wave is 
'Particle on Talo Kapo,' a painting of 
color shades of waves with religious 
texts and curved lines. 

Samak Kosem (Thailand)
'Nonhuman Ethnography' 2017-2018  
mixed media, photographs, field note, 
video art, and object 
size variable
Collection of the Artist
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SAnitAS prADittASnEE 
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

b. 1980
bangkok, thailand
เกิด 2523  
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Khao Mor, Wat Arun
The EmQuartier
19th Oct – 3rd  Feb

ศิลปินที่ทำ�ง�นภูมิสถ�ปัตยกรรมควบคู่ไปกับก�ร
ทำ�ง�นศิลปะ สนิทัศน์มีคว�มสนใจเกี่ยวกับคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์กับธรรมช�ติ ก�รอยู่ร่วมกัน
ของสองสิ่งที่แตกต่�งอย่�งมรดกวัฒนธรรมและ
คว�มร่วมสมัย ผลง�นของสนิทัศน์มักเชื้อเชิญให้
ผู้ชมมีส่วนร่วม พร้อมกับเปิดโอก�สให้สังเกตถึง
คว�มเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่�งสม่ำ�เสมอในธรรมช�ติ 
หล�ยๆ คนคงจดจำ� ‘เข�มอ’ (Mythical Escapism) 
ของเธอได้ ผลง�นชิ้นนี้เป็นก�รผสมผส�นคว�มเชื่อ
เกี่ยวกับเข�พระสุเมรุอันศักดิ์สิทธิ์ เข้�กับก�รใช้แสง
และเง�สะท้อน ‘From the World Inside/Across 
the Universe’ (2561) เป็นง�นศิลปะจัดว�งเฉพ�ะ
พ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู่บริเวณเข�มอวัดอรุณ โดยเป็นเข�มอ
เวอร์ชันร่วมสมัยที่เกิดจ�กก�รศึกษ�คติไตรภูมิของ
ศิลปิน ผลง�นของเธอกำ�ลังนำ�คติท่ีถูกหลงลืมของ
เข�มอให้กลับม�มีชีวิตอีกครั้ง ก�รออกแบบพื้นที่
และแสงจะทำ�ให้ผู้ชมได้เพ่งอยู่กับตัวเองขณะก้�ว
เข้�ไปในพื้นที่ และในชั่วขณะของคว�มคงอยู่ คว�ม
ไม่จีรังย่ังยืน และคว�มว่�งเปล่� ง�นศิลปะจัดว�งช้ินนี้
จะเตือนใจให้เร�ตระหนักถึงตัวตนของเร�ว่�เร�เป็น
เพียงแค่อนุภ�คในจักรว�ลอันกว้�งใหญ่ 

As artist and landscape architect, 
Sanitas Pradittasnee has a keen 
interest in the relationships between 
humans and nature and the coexis- 
tence of heritage and the contemporary. 
Sanitas's artistic creations always 
embrace viewers' participation as 
they are granted the opportunity 
to observe the constant changes in 
nature. 'Mythical Escapism' (2015) 
is the combination of myths and 
beliefs related to the sacred Mount 
Sumeru with the use of light and reflective 
objects. 'From the World Inside/Across 
the Universe' (2018) is a site-specific 
work at Khao Mor, Wat Arun. Her re- 
search on Traibhumi, The Three Worlds, 
allows Sanitas to create a contempo- 
rary version of the sacred enclosure. 
Her installation literally brings back 
to life the neglected Khao Mor. The 
play of space and light makes the 
viewer aware of self as each step 
taken inside the enclosure needs to be 
with care. In between states of per- 
manence, ephemeral and nothingness 
this masterfully executed installation 
reminds us of how small we are in this 
universe. We are made up of particles 
of dust and dirt.

Sanitas Pradittasnee (Thailand)
'Across the Universe and Beyond' 2018
acrylic, steel structure, and mirror
16 x 20 x 4 m.
Collection of the Artist
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MArC SChMitz 
มาร์ก ชมิทซ์ 

b. 1963, hamburg
lives and works in 
berlin, germany
เกิด 2506, ฮัมบวร์ค
พำานักและทำางานที่
เบอร์ลิน, เยอรมนี 

Nai Lert Park 
Heritage Home, 
BACC (F. 8 Ramp) 
19th Oct – 3rd Feb

ม�ร์ก ชมิทซ์ เป็นทั้งภัณฑ�รักษ์และศิลปินที่ทำ�ง�น 
ศิลปะในหล�กหล�ยสื่อ ตั้งแต่ขน�ดเล็กๆ อย่�ง 
จิตรกรรม วิดีโออ�ร์ต ง�นศิลปะเชิงแนวคิด ไปจน 
ถึงศิลปะจัดว�งขน�ดใหญ่ และก�รออกแบบสเปซใน
พื้นที่ส�ธ�รณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดู ผลง�นศิลปะ
ของเข�ถูกนำ�ไปจัดแสดงในหล�ยๆ เทศก�ลศิลปะ 
เช่น Venice Biennale คร้ังท่ี 55 และ 56, Marrakech 
Biennale คร้ังท่ี 6 ท่ีโมร็อกโก หรือ Creative Cities, 
Olympic Fine Arts ที่กรุงลอนดอน ‘Shelter from 
the Stars’ เป็นประติม�กรรมเฉพ�ะพ้ืนท่ีท่ีศิลปินทำ�
ข้ึนเพ่ือกรุงเทพฯ โดยเฉพ�ะ สำ�หรับศิลปิน พ้ืนท่ีว่�ง
เปล่�ส�ม�รถมอบประสบก�รณ์ที่เร�ห�ไม่ได้ในก�ร 
ใช้ชีวิตในเมือง เป็นท่ีกำ�บังให้เร�พ้นจ�กคว�มเส่ือม- 
โทรม คว�มวุ่นว�ย และจิตใจที่หม่นหมอง มองขึ้น 
ไปบนฟ้� และหยุดก�รทำ�ร้�ยซึ่งกันและกันไว้สักพัก 
ในท�งตรงกันข้�มกับ ‘We look after your Sex’ ผล- 
ง�นหลอดไฟนีออนที่วิพ�กษ์วัฒนธรรมบริโภคนิยม
ที่ม�กำ�กับรสนิยมและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งวลี
ที่ว่�นี้พ้องกันดีกับคำ�ไทยท่ีว่� ถ้�ไม่มีเงิน ก็อย่�หวังว่�
จะมีหญิง!

Marc Schmitz is a curator and artist. 
His work ranges from painting, video 
and conceptual art to large-scale 
installations for viewers to interact with. 
His works have been featured in the 55th 

and 56th Venice Biennale, the 6th Marra- 
kech Biennale and Creative Cities, 
Olympic Fine Art in London. In 'Shelter 
from the Stars', Schmitz creates a site- 
specific sculpture for the garden in 
Bangkok that evokes sanctuary and 
solitude. For him, blank spaces reveal 
alternate possibilities for human ex- 
perience in urban zones through a 
shelter . A shelter from destructive  
calamity and polluted mind. Look up 
to the stars to renaturalize culture 
and stop damage and prejudices. 
In contrast, a neon work 'We look 
after your Sex' is a critique on advertise- 
ment in consumer society that controls 
our taste and behavior. This sentence 
fits appropriately with the Thai-style 
comment 'No Money, No Honey'.

ABOVE
Marc Schmitz (Germany)
'LIMBO' 2012
neon, 300 x 30 cm.
Collection of the Artist

BELOW
Marc Schmitz (Germany)
'Shelter' 2018 
wood and steel, 220 x 500 cm.
Collection of the Artist
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SornChAi phongSA
ศรชัย พงษ์ษา

b. 1991
Kanchanaburi, 
thailand
เกิด 2534
กาญจนบุรี, ประเทศไทย

BACC (outdoor)
19th Oct – 3rd Feb

ศรชัยมีเอกลักษณ์ในก�รสร้�งผลง�นจ�กคว�มสนใจ
ในด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งช�ติพันธ์ุ ผลง�นของเข�
สะท้อนแนวคิด และแสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคน ชุมชน 
คว�มเช่ือของพวกเข�ผ่�นง�นศิลปะจัดว�งและจิตรกรรม
ท่ีมีเอกลักษณ์ด้วยวัสดุในท้องถ่ิน ในปีพ.ศ. 2559-60 
เข�ได้รับเลือกเข้�ร่วม Early Years Project คร้ังท่ี 1 
โครงก�รบ่มเพ�ะและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร ซึ่งเข�ได้
นำ�เสนอศิลปะจัดว�งขน�ดใหญ่ที่ใช้สัญญะเกี่ยวกับผี
ประจำ�ตระกูลของช�วมอญ ที่สะท้อนคว�มขัดแย้ง
ภ�ยในตัวตนของศิลปินกับโลกสมัยใหม่ ศรชัย ถือเป็น
ศิลปินรุ่นใหม่ที่น่�จับต�มองในรอบปีที่ผ่�นม� เข�
มีนิทรรศก�รท่ีประเทศฝร่ังเศสหล�ยคร้ังเช่น Le Flash 
นิทรรศก�รกลุ่มท่ี  École nationale supérieure des
Beaux-Arts กรุงป�รีส หรือนิทรรศก�รเด่ียว MONTOPIA
ท่ี Cité Internationale des Arts ป�รีส ประเทศฝร่ังเศส

จ�กชีวิตวัยเด็กที่เติบโตในสังคมแรงง�นต่�งด้�วใน
โรงง�นอุตส�หกรรมก่อนจะได้สัญช�ติไทย ทำ�ให้ศรชัย 
สนใจเร่ืองสิทธิและสถ�นะท�งสังคมของแรงง�นเหล่�น้ี
โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงมีอยู่ม�กกว่� 240,000 
คน ผลง�นชุด ‘ผีในเมือง’ ของเข�จึงสะท้อนสภ�วะ
คว�มไร้ตัวตน ก�รถูกกดข่ีและเบียดบังในหล�ยคร้ัง 
ผ่�นง�นจัดว�งท่ีประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์ แสดงรูป 
ถ่�ย วิดีโอก�รว่�จ้�ง ก�รปลอมเอกส�รสมัครง�น 
ข้�วของเครื่องใช้ ตัวตู้ถูกหุ้มด้วยโครงสร้�งไม้ไผ่ขัด
ส�นกันเหมือนนั่งร้�น มัดด้วยเชือกไนลอนสีแดง 
เพ่ือส่ือถึงก�รปรับตัวและอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงง�น

Sornchai developed his artistic identity
from his interest in ethnic diversity. His 
works reflect the relationships between
humans, their beliefs and community 
through the distinctive presence of local
materials in installation art and painting. 
In 2016-2017, Sornchai was selected to 
participate in the first Early Years Project, 
an initiative conceived to foster young 
artistic talents by BACC. For this project,
he presented a large-scale installation 
incorporating the symbolic use of the
Mon people's family ghosts. The work 
reflects the innate self-contradicting state
between the artist and the modern world.
Sornchai is one of up-and-coming artists. 
His works have been featured in several 
exhibitions such as the group exhibition, 
Le Flash, at École nationale supérieure 
des Beaux-Arts, Paris while his solo exhi-
bition, 'MONTOPIA' was held at  Cité 
Internationale des Arts, Paris, France.

Growing up in an ethnic labor com- 
munity, Sornchai witnessed the poor-
quality life of laborors, especially those  
working in industrial factories. In Bangkok, 
a report reveals that the number of 
immigrant workers recently ranked 
over 240,000. In his participatory work 
titled, 'Alien Capital,'  the artist reflects 
upon the marginalized life, the unnotice- 
able identity of these workers. Set in 
a big container of a construction site is 
the display of video, photos and docu- 
ments disclosing  their daily exis- 
tence and data like forged employment 
papers. The container is wrapped with 
loose bamboo  structures tied up 
together with red nylon rope signifying 
workers' united efforts against all 
hardship.  

Sornchai Phongsa (Thailand)
'ALIEN CAPITAL' 2018
installation and mixed-media
8 x 8 x 3.5 m.
Collection of  the Artist
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SouLED out 
StuDioS (SoS)
Souled Out Studios (SOS)

Founded 2003
bangkok, thailand
ก่อตั้ง 2546
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

Bank of Thailand 
Learning Center 
19th Oct – 3rd Feb

กลุ่มศิลปินน�น�ช�ติท่ีริเร่ิมก่อต้ังและทำ�ง�นท่ีกรุงเทพฯ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 โดย บีจูวร์ และฌอน มิเชล โวเกล 
เป็นกลุ่มที่ทำ�ง�นต่อเนื่องและมีสม�ชิกที่มีพื้นฐ�น
หล�กหล�ยต่�งพื้นที่และสังคมได้ม�รวมตัวกัน เพื่อ
ทำ�ง�นแลกเปลี่ยนคว�มคิดและใช้พื้นที่แสดงง�น
ร่วมกัน สม�ชิกที่มีผลง�นร่วมในเทศก�ลบ�งกอก 
อ�ร์ต เบียนน�เล่ คือ อเล็ก เฟซ, บีฌัวร์์, แคนดิซ 
ทริปป์, ลูคัส ไพรซ์ และมือบอน ผลง�นศิลปะจัดว�ง 
ของเข�จะต้ังอยู่ท่ีศูนย์ก�รเรียนรู้ธน�ค�รแห่งประเทศ 
ไทย ประกอบไปด้วยบ้�นไม้ท่ีพลิกด้�นกลับหัวกลับ
ห�ง จิตรกรรมที่พูดถึงก�รทำ�ล�ยวัฏจักรของแม่น้ำ�
เจ้�พระย� ประติม�กรรมเซร�มิกที่ประดับไปด้วย
สัญลักษณ์ของคว�มต�ย และวิดีโอฉ�ยภ�พบุคคล
หล�กหล�ยเชื้อช�ติที่อ�ศัยอยู่ในกรุงเทพมห�นคร
แห่งนี้ 

This international artist collective was 
established in 2003 in Bangkok, Thailand 
by Beejoir and Jon Michael Vogel. 
They have been working consistently 
with members from different nationalities 
and backgrounds. They work in many 
mediums, including print-making, 
painting, sculpture, ceramics, video, 
grafiti, and installation. Their contents 
reflect on many pressing social and 
environmental issues. SOS members 
participating in the Bangkok Art Biennale 
consist of Beejoir, Alex Face, Candice 
Tripp, Lucas Price, and MUEBON from 
England, South Africa, and Thailand. 
Their installations at The Learning 
Center, Bank of Thailand include torn 
down wooden houses. Their paintings 
comment on the destruction cycles 
of life along the Chao Phraya River. 
The ceramics decorated with macabre 
patterns contrast strongly with video 
portraits of the people from different 
ethnicities living in Bangkok.

Souled Out Studios (SOS) (Thailand, 
United Kingdom, South Africa)
'MEMORY HOUSE'  2018 by Alexface
house : Old painted boat wood
245 x 245 x 500 cm.
oil paintings: 14 various scenes 
of the Chao Praya River 
Collection of the Artists 
and Bangkok Citycity Gallery
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SriwAn 
JAnEhAttAKArnKit
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

b. 1953
bangkok, thailand
เกิด 2496
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

BAB Box, One Bangkok 
19th Oct – 3rd Feb

ศิลปินหญิงท่ีอยู่ในวงก�รศิลปะไทยม�อย่�งย�วน�น 
เธอจบก�รศึกษ�จ�กคณะจิตรกรรม ประติม�กรรม
และภ�พพิมพ์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร สร้�งผลง�น 
ศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ภ�พพิมพ์ และประติ- 
ม�กรรม ท่ีมีก�รใช้รูปทรงและสีสันฉูดฉ�ด ในยุคต้นๆ 
ผลง�นที่เป็นที่รู้จักและสร้�งชื่อเสียงให้กับศรีวรรณ
อย่�งม�กคือ ภ�พเขียนคนเมืองในโลกแห่งแสงสีและ
ม�ย�ย�มร�ตรี ทีมี่ใบหน้�และโครงร่�งซ้อนทับกัน
ไปม�ด้วยสีฉูดฉ�ด หลังจ�กเกษียณจ�กก�รเป็น
อ�จ�รย์สอนศิลปะในหล�ยสถ�บัน เธอย้�ยไปใช้
ชีวิตและทำ�ง�นศิลปะที่แม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย 
โดยใช้เวล�ส่วนใหญ่ไปกับก�รเขียนจิตรกรรมฝ�
ผนังถว�ยเป็นพุทธบูช� ณ โบสถ์วัดป่�ย�ง (ดอย
สะโงะ) และเปิดเวิร์กช็อปศิลปะให้กับเด็กๆ ผลง�น 
‘Dharma, Nature and Normality’ เป็นชุดภ�พ
จิตรกรรมโครงกระดูกท่ีส่ือถึงสภ�วะไร้ตัวตนและ
ไร้ซ่ึงคว�มเจ็บปวด ทุกวันน้ีมนุษย์เร�แสวงห�คว�ม
สุขอย่�งไร้ขอบเขตและเห็นแก่ตัว ซึ่งนั่นเองที่เป็น
ส�เหตุของคว�มทุกข์ สำ�หรับเธอแล้ว คว�มว่�งเปล่�
และคว�มต�ยเป็นหนท�งสู่คว�มสุขสงบ

One of the veteran female artists of 
the Thai contemporary art scene, 
Sriwan Janehattakarnkit's artistic 
repertoire encompasses works of 
painting, printmaking and sculpture  
expressed through a vibrant use of 
colors and forms. Her early work is 
famous for paintings of people in 
the nightlife world with faces and 
silhouettes possessing striking visuals 
of superimposed forms and colorful  
outlines. After retirement, Sriwan moved 
to Mae Sai Chiang Rai where she has
a studio. She donates her time for  
creating religious art at temples and 
organizing workshops for children. 
'Dharma, Nature and Normality' is a  
series of paintings of beautiful skeletons 
and bones related to non-self and 
suffering. Humans longing for happiness 
by satiate themselves with selfishness 
which is the cause of suffering. For 
her, emptiness and death, is a way 
to discover peaceful happiness.

Sriwan Janehuttakarnkit  (Thailand)
'Consider Myself' 2018
oil on canvas
200 x 200 cm.
Collection of the Artist
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AnDrEw StAhL 
แอนดรูว์ สตาห์ล 

b. 1954
London, united Kingdom
เกิด 2479 
ลอนดอน, สหราชอาณาจักร

East Asiatic Building 
19th Oct – 3rd Feb

ปัจจุบัน แอนดรูว์ สต�ห์ล ดำ�รงตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์ 
ด้�นวิจิตรศิลป์และเป็นหัวหน้�ส�ข�วิช�จิตรกรรม 
ที่ UCL Slade School of Fine Art เข�เป็นศิลปิน
ที่มีนิทรรศก�รศิลปะอย่�งต่อเนื่องทั้งในสหร�ช-
อ�ณ�จักรและในระดับน�น�ช�ติ โดยเฉพ�ะกับ
ประเทศไทย ที่เข�เดินท�งม�ร่วมโครงก�รศิลปินใน
พำ�นักกับมห�วิทย�ลัยศิลป�กร และมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ผลง�นของเข�โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์
ของง�นจิตรกรรมที่บอกเล่�เรื่องร�วแห่งก�รเดิน
ท�งท่�มกล�งวัฒนธรรมต่�งช�ติต่�งภ�ษ� ง�น
จิตรกรรมที่ติดตั้งอยู่ที่อ�ค�ร อีสต์ เอเชียติก จะ
สะท้อนถึงกรุงเทพฯ ในหล�ยๆ มุมมอง ทั้งในเชิง 
ก�ยภ�พและพลังง�นท่ีหมุนเวียนอยู่ในเมือง สำ�หรับ 
ศิลปินก�รได้ล่องแม่น้ำ�เจ้�พระย�ให้ประสบก�รณ์
คล้�ยๆ กับก�รย้อนกลับไปถึงช่วงเวล�ที่ช�วยุโรป
ค้นพบช�วสย�มผู้ใช้ชีวิตอยู่บนผืนน้ำ�แห่งน้ี ง�นจิตร-
กรรมของเข�จะเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีพ�เร�ย้อนกลับไป
ในอดีตในช่วงเวล�ท่ีช�วยุโรปยังคงอ�ศัยและทำ�ง�น
อยู่ในย่�นเจริญกรุง กลับกันกับผลง�นประติม�กรรม
อีกชิ้นที่เต็มไปด้วยเศษของเล่นและวัตถุที่เก็บได้
จ�กฝั่งแม่น้ำ� จะสะท้อนถึงปัญห�แม่น้ำ�เน่�เสียใน
ปัจจุบัน 

Andrew Stahl is a professor of Fine Art 
at UCL Slade School of Fine Art. Stahl 
has exhibited consistently in United 
Kingdom and international art festivals. 
In Thailand, he has participated in 
artist-in-residence projects at Silpakorn 
University and Chiang Mai University. 
Stahl tells stories of his journeys into 
foreign lands and cultures. His paint- 
ings at East Asiatic Building reflect 
Bangkok in layers of thoughts, physical 
manifestations, and electric energy. 
For him, flowing down Chao Phraya 
River is a poetic journey of the mind 
that harks back to the time when 
Europeans encountered the Siamese 
who lived on wooden stilts and rafts. 
His painting at East Asiatic Building 
reconnects the past when European 
traders worked and lived in the 
Charoenkrung area. His sculptures, 
on the other hand, consists of sca- 
venged debris, discarded toys, and 
found objects collected nearby, 
reflecting the ruined and polluted 
riverbanks.

ABOVE
Andrew Stahl (United Kingdom)
'Samui Thoughts' 2016 
oil on Canvas 
213 x 243 cm.
Collection of the Artist

BELOW
Andrew Stahl (United Kingdom)
'Roma' 2017
oil on canvas
244 x 305 cm. 
Collection of the Artist
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JoSChA StEFFEnS
จอสชา สติฟเฟ่น

b. 1981 
waiblingen, germany
เกิด 2524 
ไวบลิงเกิน, เยอรมนี

O.P. Place (F. 3) 
19th Oct – 3rd Feb

Joscha Steffens graduated from Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig followed by a postgraduate 
program at the Kunsthochschule für
Medien in Cologne. His works have
been presented in Frankfurt, Heidelberg, 
and Lisbon, among others. He was an 
artist-in-residence at the Rijksakademie, 
Amsterdam in 2016 and was awarded
with the Wüstenrot Prize for Documentary
Photography in 2017.

Steffens' Teen Spirit Island takes its title
from a pediatric psychiatric institute in 
Hanover in Germany, which specializes 
in the treatment of various kinds of ad-
diction that afflict the youth, including
video game addiction. Between 2012
and 2015, he followed the lives of ten 
professional online gamers who played 
League of Legends, an online multi-
player battle arena with the largest 
number of users in the world, in the 
global competitive scale. Dream/Hack
extends the project that Steffens' ex-
plored in Teen Spirit Island. Within the 
same milieu, Steffens shifts his focus to 
the body. For this work, Steffens docu-
ments the most rudimentary and assi-
duously embodied aspect of the labor 
of the sport: mouse-clicking. Uchronia 
fabricates a community of Nazis that 
live on a sequestered island. In Steffens' 
milieu, the community thrives in a world
that never accepted the end of World 
War II and in which people have conti-
nued to work under the SS (Schutzstaffel) 
and as Wehrmacht soldiers of the 
German Reich.

จอสช� สติฟเฟ่น จบก�รศึกษ�จ�ก Hochschule für 
Grafik und Buchkunst ท่ีเมืองไลป์ซิก ก่อนจะศึกษ�ต่อ
ในระดับปริญญ�โทท่ี Kunsthochschule für Medien ใน
โคโลญ ผลง�นของเข�จัดแสดงในหล�ยๆ เมืองทั้ง 
แฟรงเฟิร์ต ไฮเดลแบร์ก และลิสบอน ร่วมกับศิลปิน
คนอ่ืนๆ เข�เคยเป็นศิลปินในพำ�นักท่ี Rijksakademie   
ในอัมสเตอร์ดัมในปีพ.ศ. 2559 และได้รับร�งวัล 
Wüstenrot Prize ในส�ข� Documentary Photography 
ในปีพ.ศ. 2560 

สติฟเฟ่น ได้ช่ือผลง�น ‘Teen Spirit Island’ ม�จ�ก
ช่ือสถ�บันจิตเวชสำ�หรับเด็กในเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศ
เยอรมนี ท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญด้�นก�รรักษ�อ�ก�รเสพติด
ประเภทต่�งๆ ในเย�วชนรวมไปถึงก�รเสพย์ติดวิดีโอ
เกม ช่วงระหว่�งปีพ.ศ. 2555 - 2558 เข�ติดต�มชีวิต
ของนักเล่นเกมออนไลน์มืออ�ชีพสิบคนท่ีเข้�แข่งขันเกม 
League of Legends (เกมต่อสู้หล�ยผู้เล่นท่ีมีจำ�นวน
คนเล่นม�กท่ีสุดในโลก) ในระดับโลก ก่อนจะต่อยอด
ผลง�นม�เป็น Dream/Hack ท่ีเข�เปล่ียนไปโฟกัสกับ
พฤติกรรมท�งก�ยภ�พของผู้เล่น ในผลง�นช้ินน้ี เข�
บันทึกอ�กัปกิริย�ของผู้เล่นที่คลิกเม�ส์ไม่หยุดเพื่อ
สะท้อนให้เห็นมุมมองด้�น “ก�รใช้แรงง�น” ในเกม ส่วน
ผลง�น ‘Uchronia’ ศิลปินจำ�ลองชุมชนน�ซีสมมติบน
เก�ะนิรน�มข้ึนม� เป็นกลุ่มคนท่ีไม่ยอมรับก�รส้ินสุด
ของสงคร�มโลกคร้ังท่ีสอง ยังคงทำ�ง�นรับใช้กลุ่ม SS 
(Schutzstaffel) และยังเรียกตัวเองว่�เป็นทห�รแวร์-
มัคท์แห่งไรช์เยอรมัน

Joscha Steffens (Germany)
'Teen Spirit Island' 2012 - 2015
archival pigment print
80 × 60 cm.
Collection of the Artist
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SunAntA phASoMwong 
สุนันทา ผาสมวงค์

b. 1987
Sisaket, thailand
เกิด 2530
ศรีสะเกษ, ประเทศไทย

BACC (F. 7) 
19th Oct – 3rd Feb

สุนันท� ผ�สมวงค์ เป็นศิลปินจ�กภ�คอีส�นที่น่� 
จับต�มอง ปัจจุบันเธอเป็นอ�จ�รย์สอนศิลปะที่
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี ผลง�นของเธอ 
บอกเล่�เร่ืองร�วของปัจเจก เพศสภ�พ คว�มสัมพันธ์ 
ในครอบครัว โดยเฉพ�ะเรื่องร�วของคว�มทุกข์โดย 
ตีคว�มและแสดงออกม�ในรูปแบบศิลปะจัดว�งและ 
ประติม�กรรมท่ีมีลวดเป็นวัสดุหลัก เธอมองว่�ศิลปะ 
เป็นเครื่องเยียวย�จิตใจ อ�รมณ์คว�มรู้สึกถูกถ่�ย
โอนเข้�ไปในเส้นที่ม้วนและตัดขว�งกันไปม�จนเกิด
รูปทรงอวัยวะของมนุษย์ที่ภ�ยนอกดูแข็งแรง แต่
จริงๆ แล้วเปร�ะบ�งและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� 
สำ�หรับเธอนั้น ศิลปะมีพลังในก�รปลดเปลื้องคว�ม
เศร้�และเปลี่ยนมันให้กล�ยเป็นคว�มสุข 

Sunanta Phasomwong is a promising 
artist from Isaan, the northeastern 
region of Thailand, who recently 
graduated and is working as an art 
teacher at Ubon Rachathani Raja- 
bhat University. Sunanta creates dark 
macabre sculptures that often reflect 
sorrow, frustration, and family relation- 
ships. Using black wire as the primary 
material. For Sunanta, art is a form of 
mental therapy. Her emotions are 
transformed into lines that swirl and 
overlap resulting shapes of human 
organs which seem strong but actually 
fragile and constantly changing. For 
her, the power of art unleashed can 
transform sorrow into happiness.

Sunanta Phasomwong (Thailand)
'The State of  Suffering' (Mental Therapy) 2018
mixed-media and installation  
size variable
Collection of the Artist 
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tAwAtChAi 
puntuSAwASDi
ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

b. 1971
bangkok, thailand
เกิด 2514
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Wat Pho 
19th Oct – 3rd Feb

หนึ่งในลูกศิษย์ของศิลปินไทยร่วมสมัยผู้ล่วงลับ 
มณเฑียร บุญม� ง�นประติม�กรรมของธวัชชัยมี
ก�รใช้วิธีก�รคำ�นวนท�งคณิตศ�สตร์ที่แม่นยำ�เพ่ือ
ออกแบบรูปทรงประติม�กรรม แต่ขณะเดียวกันก็ใช้ 
วิธีก�รสร้�งง�นแบบทำ�มือ ธวัชชัยเชี่ยวช�ญก�ร
ใช้วัสดุที่หล�กหล�ย เช่น ไม้ หิน ไฟเบอร์ ไปจนถึง
โลหะหล�ยๆ ชนิด ผลง�นของเข�ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 
มักจะเล่นกับประเด็นแรงโน้มถ่วงของโลก เพ่ือท้�ท�ย 
คว�มเข้�ใจของผู้ชมเกี่ยวกับปริม�ตรและพื้นที่ว่�ง 
เป็นก�รสื่อส�รและตั้งคำ�ถ�มกับผู้ชมถึงอัตต�และ
คว�มไม่จีรังยั่งยืนในพุทธปรัชญ�ผ่�นรูปทรงของ
ประติม�กรรมขน�ดใหญ่ที่สวยง�มและชวนให้ฉงน 
ถึงคว�มหม�ยในเวล�เดียวกัน ธวัชชัยแสดงผลง�น 
อย่�งต่อเน่ืองในนิทรรศก�รและเทศก�ลศิลปะสำ�คัญๆ 
เช่น Venice Biennale ครั้งที่ 50 และ Biennale of 
Sydney คร้ังท่ี 21 ผลง�นของเข�จะจัดแสงภ�ยใน 
วัดโพธ์ิ เป็นประติม�กรรมเชิงทดลองท่ีได้แรงบันด�ลใจ 
จ�กภ�พเขียนฝ�ผนังสองมิติในโรงท�น ที่เป็นสัญ- 
ลักษณ์ของก�รมอบให้ คว�มไม่เห็นแก่ตัว และ
คว�มเค�รพ สำ�หรับศิลปิน คว�มเที่ยงตรงของ
ม�ตรวัด และหลักท�งคณิตศ�ตร์เป็นหนท�งสู่
คว�มสุข

One of the protégés of the late legen- 
dary contemporary artist, Montien 
Boonma, Tawatchai Puntusawasdi 
creates his sculptures from precise 
mathematic calculations while incor- 
porating handcrafted elements. He 
possesses great expertise in the use 
of materials such as wood, stones and 
metal. His works play with the aspect 
of the world's gravity to challenge 
the viewers' understanding of volume 
and space, communicating with and 
questioning them about ego and
impermanence in Buddhist philosophy.
Tawatchai has had works featured in 
major art exhibitions, including the  
50th Venice Biennale and the 21st 

Biennale of Sydney. At Wat Pho, his 
research focuses on perspectival 
structures inspired by two-dimensional 
mural paintings of almshouses that 
symbolize offering, selfless deeds, 
and respect. For Tawatchai, measure- 
ments and mathematical precision 
are paths to solitude and bliss.

Tawatchai Puntusawasdi (Thailand)
'A Shadow of Giving' 2018
brass, copper and galvanized sheet
100 x 260 x 350 cm.
Collection of the Artist
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rALF tootEn
ราฟ ทูเทน

b. 1958
Duisburg, germany 
เกิด 2501
ดุยส์บูร์ก, เยอรมนี

ช่�งภ�พพอร์ทเทรตและสถ�ปัตยกรรมช�วเยอรมัน 
นอกจ�ก ‘Eyes of Wisdom’ หนังสือรวมภ�พพอร์ท- 
เทรตผู้นำ�ท�งศ�สน�คนสำ�คัญ ซึ่งได้รับร�งวัล 
Hasselblad Masters Award ในปีพ.ศ. 2555 หลัง
จ�กย้�ยม�พำ�นักและทำ�ง�นศิลปะในกรุงเทพฯ ใน
ปีพ.ศ. 2546 เข�ยังมีผลง�นภ�พถ่�ยอย่�งต่อเนื่อง 
อ�ทิ Bangkok Noir, 2552 ภ�พถ่�ยที่สะท้อนวิถี
ชีวิตย�มค่ำ�คืนของคนหล�กหล�ยกลุ่มในกรุงเทพ 
และซีรีส์ภ�พพอร์ทเทรตผู้ใช้แรงง�น กับโปรเจ็คต์นี้
เข�เปลี่ยนให้แรงง�นผู้ที่เคยถูกมองข้�มให้มีเกียรต ิ
และศักดิ์ศรี ชีวิตของพวกเข�ต้องเสี่ยงภยันตร�ย
ทุกวันในไซต์ก่อสร้�ง แม้จะมีผ้�คลุมหน้� แต่ก็ไม่
อ�จหลีกเลี่ยงต้องทุกข์ทรม�นจ�กฝุ่น มลภ�วะ
ท�งเสียง และคว�มย�กลำ�บ�กในก�รทำ�ง�น ใน 
บ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ครั้งนี้ ภ�พพอร์ทเทรต
ผู้ใช้แรงง�นท่ีกล่�วถึงจะถูกนำ�ม�จัดแสดงต่อส�ธ�ร- 
ณะชนต�มจอ LED บนห้�งสรรพสินค้� เพื่อเตือน
ใจคนกรุงเทพฯ ว่� พวกเข�เหล่�นี้ก็เช่นกันเป็นส่วน
สำ�คัญท่ีสร้�งกรุงเทพฯ อย่�งท่ีเร�เห็นในทุกวันน้ีข้ึนม�

This German portrait photographer is  
the creator of 'Eyes of Wisdom,' a book  
of photography that brings together 
a collection of portraits of the world's 
important religious leaders, winning 
the Hasselblad Masters Award in 2012.  
Tooten, who lives in Bangkok, became  
known for his 'Bangkok Noir' project 
depicting the lives of the people of 
Bangkok after dark. In this series of 
construction workers portraits, Tooten 
transforms local and migrant workers 
who are often overlooked as anony- 
mous into people with pride and dignity. 
Their life is always at risk during their 
work at building sites. Despite the 
hooded masks, these laborers suffer  
from dust, noise, pollution, and hard-
ship. For the Bangkok Art Biennale, 
Tooten's portraits of construction workers 
are placed at public sights such as 
department stores and in high-rise  
buildings, as a reminder that the labor  
workers are the essential part of a 
system that built the Bangkok we are 
all living in today.

t

Central World
Siam Square One  
The EmQuartier
Theatre of Indulgence
19th Oct – 3rd Feb

Ralf Tooten (Germany)
'Asian Workers Covered' 2018
photographs
Collection of the Artist
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torLArp  
LArpJAroEnSooK
ต่อลาภ ลาภเจริญสุข

b. 1977 
Ayutthaya, thailand
เกิด 2520
อยุธยา, ประเทศไทย

An artist whose works involve multiple 
mediums, Torlarp focuses his interest 
on creating interaction between art 
and audience by using ready-made 
objects in sculpture, installation, and 
also other artworks in a form of moving- 
architecture. His works act as connectors 
linking the audience's feeling to mate- 
rials found in everyday life. Torlarp 
has had several solo and group 
exhibitions in many different countries. 
His works have been collected by 
international galleries and museums 
like the Singapore Art Museum. Apart 
from being an artist, Torlarp is also 
the founder of the Gallery Seescape, 
one of the most important alternative 
art spaces in Chiang Mai. For this 
time, Torlarp has found inspiration 
in objects from the past recollecting 
the stories of his grandmother such 
as old cabinets and old-style vases. 
Having been transformed, collaged, 
and reassembled into a spaceship-
like sculpture, his recent work connects 
both himself and the audience with 
the old memories. Even though the 
advanced technology has taken 
humankind many light years ahead, 
faith, culture, and custom that we 
pass on from generation to generation 
are still important. His work is like a 
vehicle that uses beliefs as fuel, 
reversing to the opposite direction to 
remind us of our identities through 
the junction of time.

t

Wat Prayoon
19th Oct – 3rd Feb

ศิลปินผู้ทำ�ง�นในสื่อศิลปะที่หล�กหล�ย เข�มุ่งเน้น
คว�มสนใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งง�นศิลปะและผู้ชม โดยมักจะ
ใช้วัตถุสำ�เร็จรูป สร้�งผลง�นประติม�กรรม ศิลปะ
จัดว�ง และศิลปะในรูปแบบของสถ�ปัตยกรรม
เคลื่อนที่ ทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงคว�มรู้สึกของผู้ชมไป
ยังวัตถุที่พบเห็นได้ทั่วไป ต่อล�ภ มีนิทรรศก�ร
แสดงเดี่ยวและกลุ่มในหล�ยประเทศ ผลง�นของ
เข�ยังถูกสะสมในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ระดับ
น�น�ช�ติอย่�ง Singapore Art Museum นอกจ�ก
เป็นศิลปินแล้ว ต่อล�ภ ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Gallery 
Seescape พื้นที่ท�งศิลปะอิสระที่สำ�คัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้ ต่อล�ภ อ�ศัยแรงบันด�ล
ใจ ในวัตถุจ�กอดีตที่บรรจุเรื่องร�วถึง อ�ม่� อ�ทิ ตู้ 
ไม้เก่�, แจกันทรงโบร�ณ เช่ือมโยงท้ังตนเองและผู้ชม 
ถึงคว�มทรงจำ�เค้�เดิม โดยปรับเปลี่ยน, ตัดต่อ, 
ประกอบชน เป็นประติม�กรรมรูปร่�งคล้�ยย�น
อวก�ศ แม้ปัจจุบันคว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�ร พ�
มนุษย์ล้ำ�สมัยไปไกลหล�ยปีแสง แต่คว�มศรัทธ� 
วัฒนธรรม และประเพณีที่ถูกส่งต่อจ�กรุ่นสู่รุ่น ยัง
คงเป็นเรื่องสำ�คัญ ง�นของเข�เป็นดั่งพ�หนะที่
อ�ศัยคว�มเชื่อเป็นเชื้อเพลิง เร่งกลับในทิศตรงข้�ม 
พ�ย้อนระลึกถึงตัวตนผ่�นจุดเชื่อมต่อระหว่�งเวล�

Torlarp Larpjaroensook (Thailand)
'Spiritual Spaceship' 2018
found objects; antique teak wood 
cabinets, vases, metal, copper, 
monitor, and electronic light bulb
485 x 815 x 349 cm.
Collection of the Artist
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tuL hirunYALAwAn   
ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

b. 1980
bangkok, thailand 
เกิด 2523
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

A young photographer and Leica 
Brand Ambassador, Tul Hirunyalawan's 
work documents memories. Working 
primarily in black and white, his photo- 
graphs welcome coincidence and 
unexpected possibilities through the 
use of the laws and the perfection of 
photography. For the Bangkok Art 
Biennale, he has created a series of 
nymph-like model stranded and aban- 
doned in a timeless landscape like an 
embryo ready to be born in the never- 
land that is in between paradise and 
the abyss.

Theatre of Indulgence
19th Oct – 3rd Feb

ปัจจุบันเป็นช่�งภ�พ Leica Brand Ambassador 
ตุลย์ หิรัญญล�วัลย์ เชื่อว่�ก�รถ่�ยรูปเป็นวิธีก�ร
หนึ่งของก�รบันทึกคว�มทรงจำ�ที่มีคว�มฉับพลัน
ม�กกว่�ก�รว�ดหรือก�รจดบันทึก และเข�ก็ใช้
พื้นที่ในเฟรมสี่เหลี่ยมที่ว่�นั้นในก�รบันทึกโลกต�ม
มุมมองของเข�เอง เข�มักถ่�ยทอดมุมมองในภ�พ
ข�วดำ� เปิดพื้นที่ให้กับคว�มบังเอิญ และคว�มเป็น
ไปได้ต่�งๆ ที่ไม่อ�จค�ดเด�ได้จ�กกฎเกณฑ์คว�ม
สมบูรณ์แบบของง�นภ�พถ่�ย สำ�หรับบ�งกอก 
อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ ศิลปินนำ�เสนอภ�พถ่�ย
น�งแบบส�วเปลือยเปล่�นอนเกยอยู่บนริมลำ�ธ�ร
นิรน�ม เป็นภ�พของดินแดนมหัศจรรย์ ท่ีอยู่ก่ึงกล�ง
ระหว่�งสรวงสวรรค์และขุมนรก 

Tul Hirunyalawan (Thailand)
'Embryo 1- 10' 2018
photograph
80 x 120 cm. 
Collection of the Artist
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wiSut ponniMit
วิศุทธิ์ พรนิมิตร

b. 1976
bangkok, thailand
เกิด 2519
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

Wisut Ponnimit began his career as a 
comic artist with 'hesheit,' a manga 
series published in Katch Magazine. 
The highly acclaimed character 
Mamuang has been extremely 
popular among youth culture. He 
was chosen by Elle Japan as one 
of the worlds' 250 most interesting 
people to watch. Wisut received a 
Manga Encouragement Award from 
the Japan Media Art Festival for his 
hesheit aqua series. For the Bangkok 
Art Biennale, Wisut has designed a 
series of Mamuang animations and 
posters set at different public venues, 
guiding viewers through the City of 
Bangkok.

Central World
Siam Paragon
Siam Square One
The EmQuartier
The Penninsula Hotel
19th Oct – 3rd Feb

วิศุทธิ์ พรนิมิตร เริ่มต้นอ�ชีพศิลปินนักว�ดก�ร์ตูน
อย่�งเป็นท�งก�รด้วย ‘hesheit’ ที่ถูกตีพิมพ์ใน
นิตยส�ร Katch ก่อนจะไปดังเป็นพลุแตกกับค�แร็ค- 
เตอร์น้องมะม่วงที่ญี่ปุ่นจนกระทั่ง Elle Magazine 
ญี่ปุ่น คัดเลือกให้วิศุทธิ์เป็น 1 ใน 250 บุคคลที่
น่�จับต�มองในระดับโลก และได้ร�งวัล Manga 
Encouragement Award จ�ก Japan Media Art 
Festival จ�ก ‘hesheit aqua’ ในบ�งกอก อ�ร์ต 
เบียนน�เล่ ครั้งนี้ วิศุทธิ์จะว�ดน้องมะม่วงออกม�ใน
หล�ยๆ ฟอร์แมต ทั้งแอนิเมชั่น และโปสเตอร์ที่จะ
ปร�กฏต่อส�ยต�ส�ธ�รณะชนในหล�ยๆ พื้นที่ เป็น
เหมือนคนนำ�ท�งผู้ชมเดินเที่ยวง�น บ�งกอก อ�ร์ต
เบียนน�เล่ครั้งนี้

Wisut Ponnimit (Thailand)
'Mamuang for BAB 2018' 2018
video animation
Collection of the Artist 
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YAn pEi Ming
หยาน เพ่ย หมิง 

b. 1960 
Shanghai, China 
เกิด 2503 
เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน 

Growing up amidst China's Cultural 
Revolution, Yan Pei Ming uses the 
strokes of his brushes and monochro- 
mic colors as the major parts of his 
artistic identity. Yan painted portraits 
of many prominent figures such as 
Michael Jackson, Bruce Lee, Pablo 
Picasso and Mao Zedong in black 
and white or red and white that earned 
him wide recognition. His works are 
collected at the Musée National d'Art 
Moderne, Centre Pompidou, The Louvre, 
Abu Dhabi, and National Gallery of 
Australia. For the Bangkok Art  Biennale,  
Yan paints one of the most personal 
portraits of his life. Having recently lost 
his mother, Yan commented, the work 
represents the image of the mother 
in memory through repeat paintings 
created over and over again, not 
only expressing the endless missing, 
but also helping me complete the 
dialogue within the soul.

Alliance Française 
Bangkok
19th Oct – 3rd Feb

ศิลปินที่เติบโตม�ในกระแสก�รปฏิวัติวัฒนธรรม
ของจีน ผู้ทำ�ง�นศิลปะด้วยก�รตวัดพู่กันหรือแปรง
ขน�ดใหญ่ กับก�รใช้สี monochrome จนกล�ยเป็น 
เอกลักษณ์เฉพ�ะตัว หย�น เพ่ย หมิง ว�ดภ�พเหมือน
(portrait) ของบุคคลสำ�คัญหล�ยๆ คนในศตวรรษ
ที่ 20 เช่น ไมเคิล แจ็คสัน, บรูซ ลี, ป�โบล ปีกัสโซ
รวมไปถึง ‘Epic-sized’ ภ�พเหมือนขน�ดใหญ่
ของเหม� เจ๋อตงสีข�วดำ�และแดงข�ว ซึ่งถือเป็น
ง�นที่ทำ�ให้เข�เป็นที่รู้จักในหมู่ส�ธ�รณชน ง�น
สำ�คัญของเข�ถูกเก็บสะสมและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
ช้ันนำ� ท้ังศูนย์ศิลปะร่วมสมัยปอมปิดูว์ ป�รีส, Musée  
des beaux-arts ดีฌง Honolulu Museum of Art 
ฮ�ว�ย และหอศิลป์แห่งช�ติประเทศออสเตรเลีย 
เป็นต้น สำ�หรับบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ ครั้งนี้ 
ศิลปินม�พร้อมกับภ�พว�ดบุคคลที่มีคว�มเกี่ยว
พันกับชีวิตเข�ในระดับส่วนตัวนั่นคือภ�พว�ดของ
ม�รด�ที่เพิ่งจ�กไป ศิลปินให้คว�มเห็นว่�ผลง�นชิ้น
นี้เกิดจ�กก�รนำ�คว�มทรงจำ�ที่มีต่อแม่ของเข�ม�ทำ� 
เป็นง�นศิลปะผ่�นก�รลงสีซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่� ซ่ึงนอกเหนือ 
จ�กจะเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มคิดถึงบุคคล
ผู้ล่วงลับ มันยังช่วยให้เข�ส�ม�รถสื่อส�รไปถึง
จิตวิญญ�ณของเข�ได้อย่�งสมบูรณ์

Yan Pei Ming (China/France)
'Ma Mére'  2018
oil on canvas
350 x 350 cm.
Collection of the Artist 
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YuAn goAng Ming 
หยวน กวง หมิง 

b. 1965 
taiwan
เกิด 2508 
ไต้หวัน

ศิลปินวิดีโออ�ร์ตผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของไต้หวัน 
เจ้�ของผลง�น Everyday Maneuver, 2018 ท่ีหล�ยๆ 
คนคงคุ้นต�กันกับเมืองไทเปท่ีปร�ศจ�กผู้คน ระหว่�ง 
กิจกรรมซ้อมหลบภัยท�งอ�ก�ศประจำ�ปีของไต้หวัน 
(Wanan Air Raid Drill) ที่ผู้คนจะหลบอยู่ในที่พัก
อ�ศัยจนเมืองทั้งเมืองกล�ยเป็นเมืองร้�ง ประเด็นท่ี
ศิลปินหยิบยกม�พูดบ่อยคร้ังในง�นศิลปะคือ ปัญห� 
ที่เกิดขึ้นในโลกร่วมสมัย ไม่ว่�จะเป็นปัญห�ผู้อพยพ 
ปัญห�ประช�กร และผลกระทบต่�งๆ จ�กกระแส
โลก�ภิวัฒน์ เข�เป็นตัวแทนศิลปินไต้หวันใน Venice 
Biennale ครั้งที่ 50 ปีพ.ศ. 2548 และในปีนี้ก็เพิ่ง 
มีนิทรรศก�ร ‘Tomorrowland’ ไปท่ี Hayward Gallery 
ในสหร�ชอ�ณ�จักร ‘Tomorrowland’ กำ�ลังจะถูก 
นำ�ม�จัดแสดงในบ�งกอก อ�ร์ต เบียนน�เล่ครั้งนี้ 
โดยเป็นวิดีโออ�ร์ตที่ว่�ด้วยเมืองยูโทเปียที่ไม่มี
จรงิ วิดีโอเริ่มต้นด้วยภ�พสวนสนุุุุกในวันปิดทำ�ก�รท่ี
ปกคลุมด้วยเมฆคร้ึม มีปร�ส�ทแบบดิสนีย์แลนด์อยู่
ด้�นหลัง ต้นไม้และแผ่นป้�ยโฆษณ�สั่นไหวเบ�ๆ 
ขยะปลิวอยู่บนพื้น เสียงนกร้อง คว�มสงบคงอยู่ชั่ว
ครู่ ก่อนที่ทั้งสวนสนุกจะระเบิดขึ้นอย่�งทันทีทันใด 
ผลง�นชุดนี้เป็นภ�คต่อของ ‘Dwelling’ ที่สร้�งใน
ปีพ.ศ. 2557 ซึ่งพูดถึงสถ�นก�รณ์ซับซ้อนของโลก
ปัจจุบัน ทั้งวิกฤติผู้อพยพ ผลกระทบของสงคร�ม
เย็น ก�รกลับม�ของลัทธิประช�นิยม ก�รก่อก�ร
ร้�ย และสภ�วะโลกร้อน

One of Taiwan's most influential video 
artists and the creator of the famous 
'Everyday Maneuver,' (2018) a video 
depicting the lifeless, empty city of 
Taipei on the 'Wanan Air Raid Drill' 
day held annually where every citizen 
in the country is asked to stay inside 
of their homes, turning the capital 
city into a deserted urban landscape. 
The most talked about subject matter 
in his work is contemporary issues 
in the world including immigrant 
problems, the population crisis and the 
different effects of globalization. He 
was chosen to represent Taiwan at 
the 50th Venice Biennale in 2003. His
latest video project titled 'Tomorrow-
land' was presented recently at Hay-
ward Gallery, London, UK. Also fea-
tured here in BAB2018, 'Tomorrowland'
projects the imaginary future of a 
non-existent Utopia. It shows an empty
amusement park as a cloudy after-
noon emerges on the screen. A castle 
reminiscent of Disneyland looms in 
the background. The amusement 
park seems closed, trees swaying 
and advertising flags gently flowing 
in the wind, litter blowing and rolling 
on the ground, birds lingering in the 
air. The calm lasts for about a minute 
before the amusement park goes up 
in a sudden explosion. A continuation 
of the 'Dwelling' series (2014), this work
further delves into the perplexing state
of the world today: the refugee crisis, 
ripple effects of the Cold War, the 
return of populism, the threat of 
terrorism and climate change.

Y

BACC (F. 7)
19th Oct – 3rd Feb

Yuan Goang Ming (Taiwan)
'Tomorrowland' 2018
video installation
Collection of  TKG+ Taipei

C
o

urte
sy o

f TED
xTa

ip
e

i



166 167

EVENTS
CALENDAR
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PUBLIC EVENTS
11 OCT  MAI PRESS CONFERENCE : A Possible Island?, Introducing MAI and performance artist  
 Despoina Ratiu @ F. 8, Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 

17 OCT  JITTIMA PHOLSAWEK, Boat of Hope : Boat Opening  
 @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)  

18 OCT  BAB OPENING @ F. 5, Auditorium, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

18 OCT -11 NOV  MAI @ F. 8, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

19 OCT BAB OPEN TO PUBLIC
 SAMAK KOSEM @ O.P. Place

20 OCT   FIROZ MAHMUD, Art Workshop : Dream of Bliss (Perfect Happiness)  
 @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

7 NOV   KAWITA VATANAJYANKUR, The Weaving Loom : performance @ The East Asiatic Building

14 NOV     KAWITA VATANAJYANKUR, The Weaving Loom : performance @ The East Asiatic Building
 
18 NOV   POOL PARTY
 ELMGREEN & DRAGSET @ The East Asiatic Building 

20 NOV  ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS, ASA  
 @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

20 NOV -2 DEC  DUJDAO VADHANAPAKORN @ F. 8, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

21-23 NOV  SAKARIN KRUE-ON @ Wat Pho

21-24 NOV  RIVER FESTIVAL

21 NOV  KAWITA VATANAJYANKUR, The Weaving Loom : performance @ The East Asiatic Building 

24 NOV  JITTIMA PHOLSAWEK, Boat of Hope : Seminar 1  
 @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

24-25 NOV  PICHET KLUNCHUN @ Changchui Creative Hub

25 NOV  BEA CAMACHO @ F. 8, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

28 NOV  KAWITA VATANAJYANKUR, The Weaving Loom : Performance @ The East Asiatic Building 

15 DEC  JITTIMA PHOLSAWEK, Boat of Hope : Seminar 2  
 @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

2 FEB  JITTIMA PHOLSAWEK, Boat of Hope : Performance @ BACC

BAB TOURS
- RIVER ROUTE 
- CITY ROUTE 
* Reservation and Invitation Only

BAB TALKS
11 OCT  MARINA ABRAMOVIĆ  INSTITUTE @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

14 OCT  ARTISTS TALK @ Bank of Thailand Learning Center (BOT)

17 OCT  ARTISTS TALK @ The East Asiatic Building

18 OCT  SOFT OPENING TALK @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

20 OCT  ARTISTS TALK @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

23 OCT  MARINA ABRAMOVIĆ , Symposium & Book Signing @ Siam Pavalai Royal  
 Grand Theater, Siam Paragon 

24 OCT  ARTISTS TALK @  Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

18 NOV  ELMGREEN & DRAGSET @ The East Asiatic Building 

20 NOV  DUJDAO VADHANAPAKORN @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

24 NOV  PICHET KLUNCHUN @ Changchui Creative Hub

FRIENDS OF BAB EVENTS
7 OCT THAIBEV EXPO @ Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

9 OCT -15 NOV  31st CENTURY MUSEUM IN BANGKOK @ Poh-Chang Academy of Arts Museum

10 OCT GHOST : 2561 @ Bangkok CityCity Gallery

13-23  OCT  THAI AIRWAYS, Thai Airways International Present “BEYOND BLISS A journey  
 through AYATANA” @ Helix Garden (F. 5), The EmQuartier

16 OCT     BANGKOK ART BIENNALE LIGHT UP @ Nai Lert Park Heritage Home /  
 The Peninsula Bangkok Hotel / Lhong 1919 / W Hotel / CentralwOrld
 CENTRALWORLD 'the wOrld's icOnic masterpiece Of art at centralwOrld' 
 @ Beacon 3, CentralwOrld

17 OCT  KASIKORNBANK, THE WISDOM Exclusive Sneak Preview @ Central Embassy - BAB Box,  
 One Bangkok

18 OCT   AIS DESIGN CENTRE (AIS D.C.), Sneak Preview @  AIS Design Centre (AIS D.C.),  
 The EmPorium

20 OCT  MOCA

25 OCT SIAM @ SIAM, Edible Art: Artisan Produce to Plate and Glass,  
 @ TAAN Restaurant (F. 25), Siam @ Siam Design Hotel Bangkok

*The information in this calendar is 
subject to change without notice,

Please check for most updated 
schedule status at 
www.bkkartbiennale.com
before you travel.

25 OCT - 14 NOV MOLESKINE X PAINTERBELL, Moleskine Wonder Journey Exhibition @ F.2, Gaysorn Village

26 OCT - 4 NOV AMARIN, Baanlaesuan Fair @ IMPACT Muang Thong Thani

1-30 NOV MOLESKINE, Bangkok Art Journey by Moleskine @ 20 BAB locations in Bangkok

2-9 NOV  WAT PHO 230TH ANNIVERSARY

15 NOV-15 DEC   AP (THAILAND) PCL., The Duality by Lucas Price & Tarida / Terawat  
 @ Life Asok Hype Gallery 

24 NOV  FRENCH -GERMAN STREET ART

1-3 FEB   GALLERIES NIGHT
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2 
Wat Arun  
Ratchawararam 
Ratchawaramahaviharn 
(Wat Arun - Temple of 
Dawn)
วัดอรุณราชวราราม 
ราชวรมหาวิหาร 
Open Daily 08.30 – 17.30 
watarun.net
+66 2 891 2185

20 LOCATIONS

4 
Wat Prayurawongsawas
Waraviharn (Wat Prayoon 
- Temple of Iron Fence) 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
Open Daily 08.30 - 17.30
watprayoon.com
+66 2 466 1693

1 
Bank of Thailand  
Learning Center (BOT)
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
Tue - Sun 08.30 – 17.30 
botlc.or.th
+66 2 356 7766

7
Mandarin Oriental, 
Bangkok 
โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล
mandarinoriental.com
+66 2 659 9000

10 
Siam Square One
สยามสแควร์วัน
Open Daily 11.00-22.00
siamsquareone.com
+66 2 255 9994

11
Siam Discovery
สยามดิสคัฟเวอรี่
Open Daily 11.00 - 22.00 
siamdiscovery.co.th
+66 2 658 1000

3 
Wat Phra Chetuphon 
Vimolmangklararm
Ratchawaramahaviharn 
(Wat Pho - Temple of the 
Reclining Buddha)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร
Open Daily 08.30 - 17.30 
watpho.com
+66 2 226 0335

5 
O.P. Place
โอ พี เพลส
Open Daily 10.00 - 19.00 
opthai.com
+66 2 266 0816

6
The Peninsula  
Bangkok Hotel
โรงแรมเพนนินซูล่า 
peninsula.com
+66 2 020 2888

8 
The East Asiatic 
Building 
อาคารอีสต์ เอเชียติก
Open Daily 10.00 - 19.00

9 
Bangkok Art 
and Culture Centre (BACC)
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
Tue - Sun 10.00 - 21.00
bacc.or.th
+66 2 214 6639

12 
Siam Center
สยามเซ็นเตอร์
Open Daily 11.00 - 22.00
siamcenter.co.th
+66 2 658 1000

13 
Siam Paragon
สยามพารากอน
Open Daily 11.00 - 22.00
siamparagon.co.th
+66 2 610 8000

14 
Central World
เซ็นทรัลเวิลด์
Open Daily 11.00 - 22.00
centralworld.co.th
+66 2 021 9999

15 
Central Embassy 
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
Open Daily 11.00 - 22.00
centralembassy.com
+66 2 119 7777

16 
Nai Lert Park Heritage 
Home
บ้านปาร์คนายเลิศ
Thu - Fri 10.00 - 19.00 
nailertparkheritagehome.com
+66 2 253 0123 

17 
Alliance Française  
Bangkok 
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
Mon 9.00 – 18.00
Tue - Fri 10.30 -19.30
Sat 8.30 19.30
Sun 8.30 - 16.30
afthailande.org
+66 2 670 4215

18 
BAB Box,
One Bangkok
วัน แบงค็อก
Wed - Mon 10.00 - 21.00
onebangkok.com
+66  2 081 3700

19 
The EmQuartier
ดิ เอ็มควอเทียร์
Open Daily 11.00 - 22.00
emquartier.co.th
+66 2 269 1000

20 
Theatre of Indulgence
เธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์ 
+66 2 683 2203

 
Changchui Creative Hub
ช่างชุ่ย
Thu - Tue 11.00-23.00
changchuibangkok.com
+66 81 817 2888 
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*Special Location
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1PROJECTS
W : 1projects.org 
FB : 1PROJECT

10ML Gallery
FB : 10mL.

100 Tonson Gallery
W : 100tonsongallery.com
FB : 100TonsonGallery

333 Bababa Gallery
FB : 333Gallery

56th Studio Private Gallery
W : 56thstudio.com
FB : www.56thstudio

7 Art Gallery
W : 7arts.gallery 

A

Alliance Française
Bangkok
W : afthailande.org 

ARDEL Gallery of 
Modern Art
W : ardelgallery.com
FB : ARDEL Gallery of 
Modern Art

ARDEL’s Third Place Gallery
W : ardelgallery.com
FB : ARDEL's Third Place 
Gallery

Artery Gallery Bangkok
FB : arterygallerybkk

ARTIST+RUN GALLERY
FB : artistrungallery2016

ATTA Gallery
W : attagallery.com
FB: ATTA Gallery

B

Ba:Nana:Press
FB : BA:NANA:PRESS

Bangkok Art & Culture 
Centre (BACC) 
W : en.bacc.or.th
FB : baccpage

BANGKOK CITYCITY 
GALLERY
W : bangkokcitycity.com
FB : bangkokcitycity

Bangkok River 
W : bangkokriver.com

Bangkok Screening Room 
(BKKSR) 
W : bkksr.com
FB : bangkokscreeningroom
 
Bridge Art Space
FB : bridgeartspace
  
Buffalo Bridge Gallery
FB : buffalobridgegallery

C

CASE Space Revolution
FB : casespacerevolution

ChangChui
W : en.changchuibangkok.
com

Chin’s Gallery
W : chinsgallery.com

Cho Why
FB : chowhybkk
  
Creative District Foundation
W : creativedistrictbangkok.
com
FB : CreativeDistrictFounda-
tion

Christie’s
W : christies.com

Cultural Solutions
W : culturalsolutions.ca

D 
 
DUKE Contemporary 
Art Space
FB : duke.gaysorn

F

Farmgroup
FB : Farmgroup
W : farmgroup

Future Factory Bangkok
W : futurefactorybkk.com
FB : futurefactorybkk

French Embassy 
W : th.ambafrance.org

G

G23 Art Gallery
W : Art Gallery g23

GALERIE ADLER BANGKOK
W : galerieadler.art
FB : galerieadlerbkk

Gallery D-9
FB : Gallery D-9

Gallery Oasis
FB : Oasis Gallery  

Gallery VER
W : vergallery.com
FB : Gallery VER

GOJA Gallery Café
W : goja.gallery
FB : gojaphrakanong

Goethe Institut Thailand
W : goethe.de
FB : Goethe-Institut Thailand

H

H Gallery
W : hgallerybkk.com
FB : H Gallery Bangkok

Head in the Clouds 
Artspace
FB : headintheclouds.
artspace
 
HOF ART SPACE
FB : HOFArtSpace
W : hofart-bkk.com
  
The Jam Factory
FB :  The Jam Factory

J

Japan Foundation
W : jpf.go.jp

Jim Thompson Art Center 
W : jimthompsonartcenter.
org
FB : jimthompsonartcenter
  
K

Kathmandu Photo Gallery
W : kathmanduphotobkk com
FB : kathmanduphotogallery
  
Koi Art Gallery Bangkok
W : koiartgallerybangkok.com 
FB : koiartgallerybangkok

FRIENDS 
OF BAB
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L
 
Lotus Arts de Vivre
W : lotusartsdevivre.com
FB : Lotus Arts De Vivre

La Lanta Fine Art
W : lalanta.com
FB : La Lanta Fine Art

M

Midnice Gallery
W : midnicegallery.com
FB : MidniceGallery

Museum of Contemporary 
Art (MOCA)
W: mocabangkok.com
FB : MOCA.BKK
 
Modern Gallery
FB : ModerngalleryBKK
 
MOST Gallery
W : mostgallery.com
FB : mostgallerybkk

N

Nailert Park Group
W : nailertparkheritage 
home.com
FB : nailertparkheritagehome
  
Nova Contemporary
W : novacontemporary.com
FB : novacontemporary
 
Number 1 Gallery 
W : number1gallery.com
FB : pages.number1gallery 

Numthong Gallery
W : gallerynumthong.com
FB : NumthongGalleryAtAree

O

One Bangkok & The Preludge
W : onebangkok.com

P   

P. Tendercool
W : ptendercool.com/en
FB : P. Tendercool

The Peninsula Bangkok 
W : peninsula.com
FB :ThePeninsulaBangkok

Poh-Chang Academy 
of Arts, Rajamangala 
University of Technology 
Rattanakosin
W : pohchang.rmutr.ac.th
FB : pohchangofficial

Project 189 Bangkok
W : project189bkk.org
FB : project189bkk

Q

Queen Sirikit Gallery
W : queengallery.org
FB : queengallerybkk
 
R

The Reading Room
W : readingroombkk.org
FB : hereadingroombkk

Rebel Art Space
FB : rebelartspace

River City Bangkok
W : rivercitybangkok.com

RMA Institute
W : rmainstitute.net
FB : RMA Studio 

Rooftop Gallery
W : rooftopstudiobangkok.
com
FB : rftstudio
  
S

S Gallery
FB : sgallerysukhumvit

Sathorn 11 Art Gallery
FB : sathorn11artspace

Schemata Gallery
FB : Schematagallery 

Serindia Gallery
W : serindiagallery.com
FB : serindiagallery

The Seven Art Gallery
W : thesevenartgallery.com
FB : TheSevenArtGallery

Shambhala Art Village
W : shambhalaart.org

Sombat Permpoon  
Gallery
W : sombatpermpoongallery.
com
FB : sombatpermpoongallery

Soy Sauce Factory
FB : soysaucefactory 
  
Speedy Grandma
FB : Speedy Grandma
  
Subhashok The Arts Centre
W : sac.gallery  
FB : sacbangkok

T
 
Tadu Thaiyarnyon 
Contemporary Art  
FB : Tadu by Thaiyarnyon

Tang Contemporary Art
W : tangcontemporary.com 
FB : tangcontemporary

TCDC
W : tcdc.or.th

Tentacles 
W : tentaclesgallery.com
FB : Tentaclesgallery

Thavibu Art Gallery
W : thavibu.com

Thong Lor Art Space Bangkok
FB : Thong Lor Art Space 
Bangkok

W

W Hotel
W : wbangkok.com
FB : W Bangkok

Warehouse30
FB : Warehouse30

Whitespace Gallery 
Bangkok Online
FB : WhitespaceGalleryBang-
kokOnline

WOOF PACK 
W : woofpackbangkok.com
FB: WOOFPACKBANGKOK

WTF Gallery & Café
W : wtfbangkok.com
FB : WTFGalleryandCafe

Y

Yelo House Gallery
W : yelohouse.com

Yellow Korner
W : yellowkorner.com
FB : Yellow Korner

Yenakart Villa
W : yenakartvilla.com
FB : Yen Akart Villa
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