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Post-Repost-Share  
นทิรรศการภาพถา่ยภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้จดัโดยหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร
และโฟโตบ้างกอก 
 
6 กรกฎาคม - 9 กนัยายน 2561 
หอ้งนทิรรศการหลกั ช ัน้ 8 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
พธิเีปิดงาน วนัพฤหสับดทีี ่5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. 
 
ภณัฑารกัษร์บัเชญิ 
ดร.เตยงาม คปุตะบตุร (ไทย) และองัก ีปรูบ์นัโดโน (อนิโดนเีซยี) 
 
ศลิปิน 
36 ศลิปิน ชา่งภาพสายขา่ว ชา่งภาพเอกชน ชนุชนคนถา่ยภาพ นักกจิกรรมทางสงัคม นักรังสกีารแพทย ์และ
นักดาราศาสตร ์จาก 11 ประเทศภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
[อดัม เฮก  อากนั ฮาราฮบั  อาคกี อบัดลุ วาฮดี  แอมร ีเอชเจ เอ็มด ีซาเละ  อนดิา โยอวิ อาล ี อนัโตนโีอ กอน
คาลเวส  อารด์ลิ แรนเต  บญุโปน โพธสิาน  ไบรอนั โอลเิวอร ์เซอรจ์โิอ  คารโ์ล กาบโูค  ชาลส ์ฟอกซ ์ เช อา
หมดั อซาร ์ช ิแฟดชลิ  ช ูช ีเท็ก  ซาร ์ครสิตอป  แดนสรวง สงัวรเวชภณัฑ ์ ดอนนี ่โมลสิทยีา  ดยุ เฟือง เล 
เหวยีน  โรงพยาบาลสตัวม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์กําแพงแสน  เคย ์ชนิ เทย ์ คเีนส รซีาร ์ ลลิลโีอ ดา ฟอน
เซคา  ลคูัส เบริก์  ไมกา อลีาน  มนิซายา อ ู มติ ิเรอืงกฤตยา  โมด ์อสัลาน แมม โมด ์ลาทปิ  สถาบนัวจัิย
ดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  นโิครัส ซาปตูรา  โอเล วรีะวงศ ์ สโควลิ  แรงกา พบูายา  
REKREATIF  ไซ ฮนิ ลนิ เทท  ซมัซดูนิ อบัดลุ วาฮบั  สบื นาคะเสถยีร  ทโีอดโูล โปรโตมาเทยี  ซฮูลิม ีอา
หมดั เชอรจ์าว ี(Brunei Capture)] 
 

Post-Repost-Share นทิรรศการภาพถา่ยเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้ว่นหนึง่ของ โฟโตบ้างกอก 2018 
เทศกาลภาพถา่ยนานาชาตกิรงุเทพฯ โดยความรว่มมอืระหวา่งหอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร (หอ
ศลิปกรงุเทพฯ) และกลุม่โฟโตบ้างกอก จัดแสดงระหวา่งวันที ่6 กรกฎาคม - 9 กนัยายน 2561 ณ หอ้ง
นทิรรศการหลัก ชัน้ 8 หอศลิปกรงุเทพฯโดยมภีณัฑารักษ์รับเชญิคอื ดร.เตยงาม คปุตะบตุร (ไทย) และองัก ิปรู์
บนัโน (อนิโดนเีซยี) รว่มดว้ยศลิปิน 35 คนจาก 11 ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยมเีป้าหมาย
คอืการมุง่สํารวจความสมัพันธร์ว่มสมยัระหวา่งภาพถา่ยและผูช้ม 

เมือ่ครัง้หนึง่ ภาพถา่ยเป็นเพยีงสือ่ภาพนิง่ทีถ่กูตพีมิพบ์นกระดาษ ตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่21 เป็นตน้มา สือ่
สงัคม (Social Media) ไดเ้ปลีย่นวธิกีารทีผู่ค้นใชก้ลอ้งถา่ยภาพ วธิกีารทีพ่วกเขานําเสนอภาพถา่ย และวธิกีารที่
ผูค้นมองดภูาพถา่ยไปอยา่งสิน้เชงิภาพถา่ยถกูโพส (post)  ถกูโพสใหมอ่กีครัง้ (repost) และถกูแชร ์(share)  
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ทา่มกลางจํานวนคนหลักหลายรอ้ยลา้นทีอ่าศัยอยูท่ั่วทกุภมูภิาค คณุสมบตัขิองภาพถา่ยจงึเปลีย่นไป จากสือ่ที่
นิง่ ไมเ่คลือ่นไหวมาเป็นสือ่ทีย่ดืหยุน่ และฟุ้งกระจายไปไดท้ั่วทกุมมุโลกอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น 

ผลงานโดยศลิปิน ชา่งภาพสายขา่ว ชา่งภาพเอกชน ชนุชนคนถา่ยภาพ นักกจิกรรมทางสงัคม นักรังสี
การแพทย ์และนักดาราศาสตร ์ทีอ่าศัยและทํางานอยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้จะถกูนําเสนอในพืน้ที่
ไรแ้สงดว้ยวธิทีีต่า่งจากขนบของภาพถา่ยทีเ่ราคุน้ช ิน้ ดว้ยการแสดงผลงานผา่นสือ่รว่มสมยัอยา่งเครือ่งฉายภาพ 
แตย่งัคงบอกเลา่เรือ่งราวรว่มสมยัและเชือ่มโยงบรบิททางสงัคมทีห่ลากหลายของภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใตเ้ขา้ไวด้ว้ยกนัความคลา้ยคลงึของเรือ่งเลา่หรอืสถานการณ์ตา่งๆ ของประเทศเพือ่นบา้น อาจชว่ยกระตุน้ให ้
ผูช้มเกดิแนวความคดิของการมองออกไปจากตัวเอง ลบเสน้พรมแดนระหวา่งประเทศ และตระหนักถงึจดุรว่มกนั
ของผูค้นจาก 11 ประเทศในภมูภิาคแหง่นี ้

สดุทา้ย Post-Repost-Share ตอ้งการสง่เสรมิใหผู้ช้มมองเห็นภาพถา่ยในฐานะเครือ่งมอืทีม่ี
ประสทิธภิาพ สําหรับผูใ้ชก้ลอ้งถา่ยภาพทกุคน ไมว่า่จะเป็นกลอ้งมอือาชพีหรอืกลอ้งโทรศัพทม์อืถอื ในการ
บอกเลา่ความจรงิ แสดงออกซึง่ทัศนคต ิมมุมอง และนัยยะเชงิจติวทิยาของผูค้นจรงิๆ ทีอ่ยูใ่นสงัคมรว่มสมยั 

ขอเชญิรว่มคน้หาความหมายรว่มสมยัของภาพถา่ยและการถา่ยภาพ โดยพธิเีปิดงานโฟโตบ้างกอก 
2018 และนทิรรศการ Post-Repost-Share จะจัดขึน้ทีห่อศลิปกรงุเทพฯ ในวันที ่5 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. 
และยงัมกีจิกรรมการศกึษาของนทิรรศการในวันที ่5 และ 6 กรกฎาคม ณ หอ้งออดทิอเรยีม ตอ่เนือ่งดว้ย
กจิกรรมและนทิรรศการจากผูส้นับสนุนและเครอืขา่ยจัดทีห่อศลิปกรงุเทพฯ ตลอดเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน 
 
นทิรรศการโดย ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปกรงุเทพฯ
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Post-Repost-Share 
Southeast Asia photography exhibition organised by Bangkok Art and Culture Centre 
and PhotoBangkok 
 
6 July – 9 September 2018 
Main Gallery, 8th Floor, Bangkok Art and Culture Centre 
Opening Ceremony on Thursday 5 July 2018, at 18.30 
 
Guest Curators 
Toeingam Guptabutra (Thailand) and Angki Purbandono (Indonesia) 
 
Artists 
36 Visual artists, Photojournalists, Commercial photographers, Photography community, Social 
activists, Radiologic technologists, and Astronomers from 11 Southeast Asia countries 
[Adam Hague, Agan Harahap, Akiq Abdul Wahid, Amri Hj Md Salleh, Anida Yoeu Ali, Antonio 
Goncalves, Ardiles Rante, Boonpaul Phothyzan, Brian Oliver Sergio, Carlo Gabuco, Charles Fox, 
Che’ Ahmad Azhar Che’ Fadzil, Chua Chye Teck, Czar Kristoff, Dansoung Sungvornveshapan, Doni 
Maulistya, Duy Phuong Le Nguyen, Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital, Kay Chin 
Tay, Kinez Riza, Lirio da Fonseca, Lukas Birk, Maika Elan, Minzayar Oo, Miti Ruangkritya, Mohd 
Azlan Mam Mohd Latib, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization), 
Nicholas Saputra, Ole Viravong Scovill, Rangga Purbaya, REKREATIF, Sai Htin Linn Htet, Samsudin 
Abdul Wahab, Seub Nakhasathien, Teodulo Protomartir, Zulhilmi Ahmad Sherjawi (Brunei 
Capture)] 
 

A part of PhotoBangkok 2018, a Bangkok-based international photography festival, Post-
Repost-Share is a Southeast Asia photography exhibition co-organized by the Bangkok Art and 
Culture Centre (BACC) and the PhotoBangkok to be held from July 6th – September 9th 2018 at 
Main Gallery, 8th Floor, Bangkok Art and Culture Centre. Joined by invited curators, Dr. Toeingam 
Guptabutra (Thailand), Angki Purbandono (Indonesia), and 35 artists from 11 Southeast Asian 
countries, the exhibition aims to explore the contemporary relationship between photography and 
its audience.  

Photography was once a form of still graphic printed on paper. However, with the arrival of 
the 21st century, social media has revolutionised the use of camera and redefined its boundary 
from the presentation and the audience’s perception towards the products. Today photographs are 
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posted, reposted, and shared among hundreds of millions of users across the globe. From a still 
and lifeless media, photography, for the first time, has been transformed into a flexible media 
popularised and mobilized to every corner of the world. 

 
An assortment of works by visual artists, photojournalists, commercial photographers, 

photography community, social activists, radiologic technologists, and astronomers residing and 
working in the Southeast Asian continent will be presented in a lightless area through the use of 
contemporary media such as projectors which, although unconventional, still perfectly narrate the 
contemporary tales and intertwine the multitude of social contexts Southeast Asia has to offer. The 
similarity in stories or events told by SEA countries may serve to inspire the audience to look 
beyond themselves and borders in order to realise the continental community of which 11 
countries are a part of. 

 
Post-Repost-Share aims to inspire in the audience the notion of photography as an efficient 

tool for all users. Whether with professional cameras or casual smartphones, photography reflects 
facts and expresses personal attitudes, perspectives, and psychological implications of how people 
live in the contemporary society. 

 
Explore the contemporary definition of photography and its products at the PhotoBangkok 

2018, and Post-Repost-Share exhibition, with the opening ceremony held at Bangkok Art and 
Culture Centre on July 5th at 18.30. In this event, you can also enjoy several Post-Repost-Share 
education activities on July 5th and 6th at Auditorium. Various activities and exhibitions from 
sponsors and partners will also be available at Bangkok Art and Culture Centre from July to 
September. 
 
Exhibition by BACC Exhibition Dept. 
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