
CINEMA DIVERSE 2018: The Invisible Hands 03  
สธุ ีเหมอืนวาจา: ผูอ้อกแบบเครือ่งแตง่กาย 
วนัเสารท์ี ่29 กนัยายน 2561 เวลา 17.00 – 20.30 น. หอ้งออดทิอเรยีม ช ัน้ 5 หอ
ศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
 

Youth 
(จนี / 2017)  

กํากบัโดย เฝิงเสีย่วกงั 

 
มคํีาบรรยายภาษาไทยและองักฤษ (ความยาว 135 นาท)ี 
เริม่ลงทะเบยีน เวลา 15.00 น. 
ภาพยนตรเ์ริม่ฉาย เวลา 17.00 น. 
หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 5 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 

 
สําหรับภาพยนตรค์ัดสรร Cinema Diverse 2018: The Invisible Hands ครัง้ที ่3 ของปีพ.ศ. 2561 นี ้
จะจัดขึน้ในวันที ่29 กนัยายน ดว้ยภาพยนตรจ์ากประเทศจนี Youth ของผูกํ้ากบั เฝิงเสีย่วกงั 
(FengXiaogang) เจา้ของรางวัลภาพยนตรย์อดเยีย่ม Asian Film Awards ครัง้ลา่สดุ คัดสรรโดย สธุ ี
เหมอืนวาจา ผูอ้อกแบบเครือ่งแตง่กายใหแ้กห่นังหลายเรือ่งของคา่ยหนังไทยทีป่ระสบความสําเร็จสงูสดุ
อยา่ง GTH และ GDH อาท ิ‘พีม่าก..พระโขนง’, ‘กวน มนึ โฮ’ และ ‘นอ้ง.พี.่ทีรั่ก’ 

 
“เสือ้ผา้ในหนังเรือ่งนีไ้มไ่ดโ้ดดเดน่มาก แตม่นัแสดงใหเ้ห็นวา่เสือ้ผา้เป็นหนึง่ในกระบวนการของ
องคป์ระกอบศลิป์ทัง้หมด สสีนัทีใ่ชนั้น้ไปดว้ยกนักบังานโปรดักชัน่ และสะทอ้นถงึความสดใสแหง่วัย
เยาว ์กอ่นจะคอ่ยๆ เปลีย่นไปตามอารมณ์ของหนังและประสบการณ์ทีม่ากขึน้ของตัวละคร” – สธุ ีเหมอืน
วาจา  

 
คา่สนับสนุนกจิกรรม ทา่นละ 60 บาท (พรอ้มรับสจูบิตัรฟร)ี 
เปิดจําหน่ายบตัรตัง้แตเ่วลา 15.00 น. ของวันจัดกจิกรรม ภาพยนตรเ์ริม่ฉายเวลา 17.00 น. 
*มคํีาบรรยายภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
*การพดูคยุหลังภาพยนตรจ์ะมกีารแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CINEMA DIVERSE 2018: The Invisible Hands 03  
Suthee Muenwaja: The Costume Designer 
Saturday 29 September 2018 at17.00 – 20.30 hrs.  Auditorium, 5th floor, Bangkok 
Art and Culture Centre 
 
Youth  

(China / 2017)  

Directed by Feng Xiaogang 

With Thai and English subtitles (Running time 135 minutes) 
 
Tickets are available at 15.00 hrs. 
Film screening starts at17.00 hrs. 
Auditorium, 5th floor, Bangkok Art and Culture Centre 
 
The third screening of Cinema Diverse 2018: The Invisible Hands on29 September is 
“Youth”, a Chinese film directed by Feng Xiaogang which won Best Film at the 2018 Asian 
Film Awards. “Youth” is chosen by Suthee Muenwaja, the costume designer for GTH and 
GDH’s most successful films including “Pee Mak”, “Hello Stranger” and “Brother of the Year”. 

 
“The costume in this film doesn’t stand out as much but it rather ratifies that costume is a 
part of the film’s overall art direction.All the colours of the costume in this film are in sync 
with the whole production. At first, the bright colours of the costume reflects the blooming 
youth before changing the tone to represent the somber mood of the film and the 
characters that have been through difficult experiences” – SutheeMuenwaja 

 
Entry fee is 60 Baht per person (with a free programme). 
Tickets are available at 15.00 hrs.Film screening starts at17.00 hrs. 
*In English with Thai subtitles  
*The post-screening talk will be in Thai with English translation. 
 
 
 


