
BANGKOK ART BIENNALE

เทศกาลศิลปะรวมสมัยที่เนรมิตกรุงเทพมหานคร
สูศูนยกลางแหงเมืองศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

With Bangkok’s inaugural biennale, the 
Thailand capital has become one of the 
world’s major arts and cultural hub. 

NOV 2018 - FEB

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ 
“สวัสดีปจอหมา มาคอยทาปกุนหมู” 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
A Photography Exhibition 
“Hello Puppy, Greeting Piggy” 
by Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn

พระอัจฉริยภาพดานการถายภาพของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ไดทรงบันทึก
ไวระหวางการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานท่ีตางๆ
ในชวงป 2560 - 2561

A photo exhibition presenting a series of 
photographs taken by Her Royal Highness
Princess MahaChakriSirindhorn during her
journeys in 2017 - 2018.

DEC 2018 - MAR

20
19#yourbacc

co
m

in
g 

so
on

ความวางเปลาที่จับตองไมได
The Intangibles of Nothingness

นิทรรศการศิลปะ โดยพิเชษฐ กลั่นชื่น และคณะ
พรอมแขกรับเชิญ ที ่หองนิทรรศการหลักชั ้น 8 
ทั ้งวัน 10 โมงเชาถึง 3 ทุ ม นิทรรศการศิลปะ 
ที ่ทำลายขอจำกัดในพรมแดนของศิลปะ

An art exhibition by the internationally 
acclaimed Pichet Klunchun Dance Company,
with special guests, who will break free of 
limitations caused by artistic boundaries 
in Main Gallery, 8th floor all day 10am to 9pm. 

FEB

นิทรรศการมโนทัศน บริบท และ
การตอตาน: ศิลปะรวมสมัยในพมาและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
Concept Context Contestation: 
Contemporary Art from Myanmar
and Southeast Asia 

นิทรรศการศิลปะรวมสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใตเคยจัดแสดงมาแลวที่กรุงฮานอยและนคร
ยอกยาการตา 

BACC’s contemporary Southeast Asian art 
exhibition continues its tour to Yangon, 
after Hanoi and Yogyakarta.

JAN - FEB

นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก 
ครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”
The 8th  White Elephant Art 
Exhibition “A Merrily New Year
Celebration”

ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพและ
สื่อผสมในรูปแบบเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ

An exhibition of realistic and figurative
paintings, sculptures, prints, and mixed 
media art.

MAR - MAY

Din Clay Ton : 
A Berlin-Ratchaburi Dialogue

นิทรรศการศิลปะเซรามิค โดยศิลปนไทย คุณวศินบุรี
สุพานิชวรภาชน รวมกับศิลปนชาวเยอรมัน สเตฟานี 
แฮริง

Ceramic art exhibition by Stefanie Hering 
(Berlin) and Wasinburee Supanichvoraparch 
(Ratchaburi).

MAR

Pioneer in Video Art from 
Thailand and Slovenia since 1980

นิทรรศการศิลปะนำเสนอผานส่ือทางดานเทคโนโลยี
วิดีโอในหลากหลายบริบท โดยกลุมศิลปนไทยและ
ศิลปนจากประเทศสโลเวเนีย

The exhibition presents a technology
of Media Art in a variety of contexts, 
including Single Screen Video Art, by Thai
and Slovenian artists.

MAY - JUN

เทียน เทียน เซ่ียง ซาง: เรียนรูผานศิลปะ
Tian Tian Xiang Shang:
Learning Through Arts

นิทรรศการตุกตาหลายพันตัว สรางสรรคโดยศิลปน
เด็กๆ ผูรักศิลปะท่ัวโลก และภัณฑารักษ แดนน่ี ยุง
สงเสริมใหทุกคน "เรียนรูสิ่งใหม กาวหนาตอไป" 

This exhibition of a few thousand TTXS 
figurines establishes an open communication 
bringing together collective creativity and 
promoting multiculturalism.

MAR

Early Years Project #4
โครงการบมเพาะและสรางเครือขาย
ศิลปนรุนใหม
An Incubating Project for Young
Artists

เปดรับผลงานจากศิลปนรุนใหมเพื่อคัดเลือกศิลปน
8 ทานเขารวมโครงการ

An initiative conceived to foster young or
up-and-coming artistic talents to take the
first solid step in their career.

MAY - JUL



CINEMA DIVERSE 2019

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร ท่ีใหคนรักหนังไดรวมชม
ภาพยนตรที่คัดสรรโดยเหลาคนทำงานเบื้องหลัง

Filmmakers, from different production 
departments, select the film and share their
thoughts with the audience in this unique 
film festival.

OCT

โครงการ สนทนาสัปตสนธิ
Spectrosynthesis II - Exposure 
of Tolerance: LGBTQ 
in Southeast Asia

โครงการที ่นำเสนอประเด็นเกี ่ยวกับ LGBTQ
ความหลากหลายและความเทาเทียมทางเพศ
ในสังคมคร้ังใหญท่ีสุดในเอเชีย ดวยนิทรรศการศิลปะ
เทศกาลภาพยนตร การแสดง การสัมมนา ฯลฯ

This Asia’s largest LGBTQ exhibition 
explores gender diversity and equality 
through an art exhibition, a film festival, 
stage perfprmances, seminars, ETC.

NOV - MAR 2020

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 8
P.A.F. : Performative Art 
Festival #8

นำเสนอการแสดงหลากหลายรูปแบบของศิลปน
ชาวไทยและนานาชาติ

A performing arts festival with keenly 
selected Thai and international works.

JUL - DEC

นิทรรศการ Art of Element & 
Therapy

เผยแพรองคความรูและความเขาใจในงานศิลปะ
บำบัดศิลปะแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป

An exhibition which aims to demonstrate 
art as a therapy to students and general 
public.

AUG - NOV

นิทรรศการ Foreseeing the Past

นำเสนอผลงานของศิลปนรุนกลางในปจจ�บันที่มี
ผลงานสะทอนความคิดและบทบาทสำคัญที่สงผล
ตอสังคมศิลปะรุนหลัง

An exhibition that puts a spotlight on works
by mid-career artists today with pioneering
concepts ahead of their times.

AUG - NOV

20
19

นิทรรศการ Art Brut :
The Great Ordinary

รวมจัดโดยองคกร Social Welfare Organization
GLOW มีเปาหมายในการสำรวจศิลปะคนนอก
หร ือศ ิลปะท ี ่ ไม ได สร างสรรค ตามแบบแผน
กระแสหลัก

This exhibition aims to explore ‘Outsider Art’,
art created without regard to traditions or 
trends by those with no formal art training nor
contact with the art institutions, as well as 
art created by people with special needs,
intellectual disabilities or physical or metal
instability.

MAY - NOV

การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ
ครั้งที่ 5
The 5th Bangkok Triennale Print
and Drawing Exhibition

การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ เพื ่อ
สนับสนุนและสงเสริมศิลปนไทยและนานาชาติ

A venue for Thai and international artist to
showcase their expertise and creativity
on prints and drawings.

MAY - AUG

นิทรรศการภาพถายฝพระหัตถในสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
A Photography Exhibition by Her
Royal Highness Princess  Maha 
Chakri Sirindhorn

รวมตามรอยเสด็จฯและชื ่นชมพระอัจฉริยภาพ
ดานการถายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

This Exhibition presents a series of photographs
taken by the Princess during her journeys.

DEC - FEB 2020

Every second Saturday of the month

Kids Calendar

กิจกรรมสำหรับเด็กที่ใหศิลปะเปนอีกหนึ่งชองทาง
เรียนรู ทุกเสารสัปดาหท่ี 2 ของเดือน เพราะวันเด็ก
ไมไดมีวันเดียว

A wide variety of arts activities for children
are held every 2nd Saturday of the month, 
because children’s day is not just the 2nd 
Saturday of January. 
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