
 
 

 
939 ถ .พระราม1 แขวงวั งใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02 214 6630-8 โทรสาร  02 214 6639  

 www.bacc.or.th  หรือ www.facebook.com/baccpage 

939                                                                                               Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330  Tel. +662 214 6630-8  Fax. +662 214 6639 

 Website : www.bacc.or.th or  Facebook  www.facebook.com/baccpage 

BACC 10th a decade of art: 
 
ฉนัคอืเธอ 
 
23 มนีาคม - 27 พฤษภาคม 2561 
หอ้งนทิรรศการหลกั ช ัน้ 8 หอศลิปกรุงเทพฯ  
นทิรรศการศลิปะรว่มสมยั จดัโดยหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร  
พธิเีปิดงาน วนัพฤหสับดทีี ่22 มนีาคม 2561 เวลา 18:30 น. 
 
ศลิปิน 
วสนัต ์สทิธเิขตต ์
 
ภณัฑารกัษร์บัเชญิ 
ศ.ดร.อภนัินท ์โปษยานนท์ 
 
ภณัฑารกัษร์ว่ม 
อดลุญา ฮนุตระกลู 
 
หอศลิปกรุงเทพฯ นําเสนอนทิรรศการศลิปะร่วมสมัยโดยศลิปิน วสนัต ์สทิธเิขตต ์รวบรวมผลงานของศลิปินไวม้ากทีส่ดุกวา่ 
100 ผลงาน   
 
ผลงานของวสนัตล์ว้นมคีวามโดดเดน่ ดงึดดู และทา้ทาย สรา้งภาษาศลิปะสว่นบคุคลทีเ่ป็นอสิระ และเคลือ่นตวัใน
หลากหลายรูปแบบเพือ่ตอบสนองปัญหาสงัคมร่วมสมัยอยา่งฉับพลนั วสนัตแ์สดงออกผา่นการเสยีดส ีลอ้เลยีน และการ
เปรยีบเปรยอยา่งเป็นนัยยะ ดว้ยความสามารถรอบดา้นทางศลิปะทีไ่ดเ้สาะหาวธิกีารแสดงออกอนัหลากหลาย รวมไปถงึ
การรเิริม่ทํากจิกรรมร่วมกบักลุม่ศลิปิน นักเคลือ่นไหวทัง้ภาคองคก์รและภาคประชาชนทีต่อ่สูเ้พือ่ตอบสนองตอ่ปัญหาทัง้
ทางสงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม จนถงึปัจจบุนั วสนัตไ์ดเ้ป็นตวัแทนศลิปินจากประเทศไทยเขา้ร่วมแสดงงานในเวที
ระดบัโลกหลายแหง่ ทัง้ทีป่ระเทศออสเตรเลยี อนิโดนเีซยี อติาล ีญีปุ่่ น เกาหลีใต ้สงิคโปร ์และสหรัฐอเมรกิา 
 
นทิรรศการ ฉันคอืเธอ นําเสนอผลงานตัง้แตปี่ 2518 จนถงึปัจจบุนั เริม่ตน้จากการมองยอ้นกลบัไปถงึจดุเริม่ตน้ของศลิปิน
เพือ่ทําความเขา้ใจถงึแกน่ของความคดิและผลงานจนถงึความเป็นปัจจบุนัสมัยจากกจิกรรมทางสงัคมทีศ่ลิปินมสีว่นร่วม 
 
นอกจากการบอกเลา่แนวคดิของผลงานและชวีติความเป็นศลิปินนักกจิกรรมของวสนัต ์สทิธเิขตตแ์ลว้ ในระหวา่งที่
นทิรรศการจัดแสดง ยังนําเสนอกจิกรรมการศกึษา “Curator’s Tour” “Artist’s Talk” “Critic’s Talk” และเวริคช์อปอกีดว้ย 
 
 
 
นทิรรศการดําเนนิงานโดยฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปกรุงเทพฯ 
 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ ฝ่ายประชาสมัพันธ์ โทร  02 214 6630 ตอ่ 501-503 
kachapan.b@bacc.or.th,  
pimonpun.l@bacc.or.th,  
kullakan.k@bacc.or.th 
 
www.bacc.or.th 
Facebook: baccpage 
Instagram: @baccbangkok 
 
 
 
 
 

mailto:pimonpun.l@bacc.or.th
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BACC 10th a decade of art: 
 
I AM YOU 
 
23rd March – 27th May 2018 
Main gallery, 8th Floor, BACC 
A contemporary art exhibition organised by Bangkok Art and Culture Centre 
Opening ceremony on Thursday 22nd March 2018, at 18:30 
 
Artist 
Vasan Sitthiket 
 
Guest Curator 
Prof.Dr.Apinan Poshyananda 
 
Co-curator 
Adulaya Hoontrakul 
   
BACC is proud to present I Am You, a contemporary art exhibition featuring the works of Vasan Sitthiket. 
This Vasan exhibition gathers together more than 100 master works. 
 
The uniqueness of Vasan’s paintings lies in its attractive, but challenging nature. His personally created free-
form artistic language and diversified patterns of movement respond to the contemporary societal issues at 
hand. Through the elements of sarcasm, satire, and implicative comparison, his works are shaped and 
tempered to perfection by the artist’s well-versed artistic expertise in exploring various means of expression, 
which also include various initiatives with artist groups and activists from both private and public sectors 
who fight for societal, political, and environmental justice. Vasan has been one of the Thai artist 
representatives to participate in various international exhibitions in Australia, Indonesia, Italy, Japan, South 
Korea, Singapore, and United States of America. 
 
I Am You exhibition presents works spanning from the year 1975 to the present day; starting with a 
retrospective look into the beginning of the artist’s journey to understand the essence of his ideas and works 
through his present participation in various social activities. 
 
In addition to the narration of Vasan Sitthiket’s work concepts and life as an artist and activist, educational 
activities such as Curator’s Tour, Artist’s Talk, Critic’s Talk and workshops are also available at the exhibition. 
 
 
 
Operated by BACC Exhibition Department 
 
For more information, please contact: Tel. 02 214 6630 ext. 501-203,  
kachapan.b@bacc.or.th,  
pimonpun.l@bacc.or.th,  
kullakan.k@bacc.or.th 
 
www.bacc.or.th 
Facebook: baccpage 
Instagram: @baccbangkok 
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