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Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty 
ความงามนรินาม 
จดัโดย หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  รว่มกบั Agency for Cultural Affairs, 
Government of Japan International Exchange Program Executive Committee 
for Disabled People’s Culture and Arts ประเทศญีปุ่่ น  และ มลูนธิ ิเดอะเรนโบว ์รมู 
ประเทศไทย 
หอ้งนทิรรศการหลกัช ัน้ 8 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
จดัแสดง 19 กรกฎาคม – 3 พฤศจกิายน 2562 
พธิเีปิด วนัพฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562  
 
ภณัฑารกัษ ์

เซนะ คโิมะโตะ 
สบืแสง แสงวชริะภบิาล 
 
ศลิปะอารต์บรู ต (Art Brut) คอื ศลิปะที่ สรา้งสรรคโ์ดยกลุม่ศลิปินนอกกระแสนยิม  อาทิ ผูพ้กิาร 
ผูต้อ้งขงั ผู ้ทีไ่มไ่ดศ้กึษาผา่นสถาบันศลิปะ และผูส้งูอาย ุเป็นตน้  ถอืกําเนิดราวปี ค.ศ. 1945 โดย 
ศลิปิน ฌอง ดบูฟุเฟต ์(Jean Dubuffet) ศลิปะประเภทนีม้ลีักษณะเดน่ทีก่ารสรา้งสรรค์ผา่นอัตลักษณ์
พเิศษ เชน่  ความซือ่บรสิทุธิ ์ความดบิ อสิรภาพ สิง่ทีไ่มส่ามารถอธบิายได ้และการไร ้ กฎเกณฑ์  
นอกจากนี ้ลักษณะเดน่อกีประการหนึง่  คอื การอา้งถงึบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีห่ลบหนจีากสงัคม และ
วฒันธรรมในชว่งเวลาดังกลา่ว โดยอาศัยศักยภาพทางศลิปะในการแสดงออกผา่นวตัถปุระสงคจํ์าเพาะ  
 
ฌอง ดบูฟุเฟต ์ กลา่ววา่ “กลุม่บคุคลดังกลา่วอาจไมพ่จิารณาตนเองเฉกเชน่เดยีวกับศลิปิน และไม่
กลา่วอา้งผลงานเหลา่นัน้วา่เป็นศลิปะ ตนเองเป็นศนูยก์ลางหรอืการใชร้ะบบ สญัชาตญาณภายในเป็น
สาระสําคัญในการพจิารณากระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะอารต์บรตู” 
 
นทิรรศการความงามนรินาม  (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty) 
ในครัง้นี ้เป็นนทิรรศการ อารต์บรตู ขนาดใหญ่ ทีจั่ดขึน้ใน เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  เกดิขึน้จาก ความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น นําเสนอผลงาน หลากหลายรปูแบบ จากศลิปินชาวไทย
และชาวญีปุ่่ น 51 คน ไมว่า่จะเป็น งานจติรกรรม ประตมิากรรม เซรามกิ หรอืภาพถา่ย โดยแบง่เนือ้หา
ออกเป็น 5 หัวขอ้ ไดแ้ก ่ 
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1. “การทําซํา้ ความหนกัแนน่ และความกลมกลนื” 
นําเสนอประเด็น “ความดบิ” ทีส่ะทอ้นลักษณะเฉพาะของผลงานอารต์บรตู  คอืความสดใหม่
และการแสดงออกทีห่ลั่งลน้ออกมาจากภายใน 

2. “นานาสิง่จากชวีติประจําวนั” 
นําเสนอผลงานทีส่รา้งสรรคข์ ึน้จากวสัดทุีห่างา่ยในชวีติประจําวนั โดยเฉพาะความพเิศษในการ
สรา้งสรรคว์สัดเุหลา่นัน้ 

3. “ความปรารถนาคอืบอ่เกดิการสรา้งสรรค”์ 
นําเสนอความคดิและแรงปรารถนาของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

4. “ศลิปะทีเ่กดิจากความสมัพนัธ”์ 
นําเสนอเบือ้งหลัง การสรา้งผลงานและความสมัพันธร์ะหวา่ง ผูส้รา้งและคนรอบตัว  เนือ่งจาก
หลายครัง้ศลิปินอารต์บรตูไมไ่ดต้ัง้ใจเปิดเผยผลงานของตน ผูท้ีเ่ปิดเผยผลงานสูโ่ลกภายนอก
จงึเป็นคนรอบตัวศลิปิน เชน่ สมาชกิในครอบครัว หรอืผูส้นับสนุนการจัดแสดง หัวขอ้นีจ้งึมุง่ไป
ทีก่ารสือ่สารระหวา่งผูส้รา้งทีซ่อ่นอยูเ่บือ้งหลังและผูท้ีเ่ปิดเผยผลงานสูภ่ายนอก 

5. “สูม่ติใิหมแ่หง่การสรา้งสรรค”์ นําเสนอผลงานทีศ่ลิปินรว่มสมัยและผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
อารต์บรตูไดร้ว่มกันสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้กดิงานศลิปะรปูแบบใหม ่ๆ 

 
ดําเนนิงานโดย ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
ตดิตามรายละเอยีดกจิกรรมเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bacc.or.th, Facebook: baccpage 
 
--- 
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Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty 
Organized by Bangkok Art and Culture Centre, Agency for Cultural Affairs, 
Government of Japan, International Exchange Program Executive Committee 
for Disabled People’s Culture and Arts, JAPAN and The Rainbow Room 
Foundation, THAILAND 
Main Gallery on 8th Floor, BACC 
Exhibition period: 19th July – 3rd November, 2019 
Opening Reception on Thursday 18th July, 2019 
 
Curators  

Seina Kimoto 
Suebsang Sangwachirapiban 
 
The term “Art Brut” isn’t a new paradigm of art pedagogy regardless of the fact that some 
audience never experienced a sincere invention of aesthetics created by artists outside art 
school. Marking its inception in 1945 by Jean Dubuffet, Art Brut serves as a particular 
genre of creativity, exposing hidden dialogue and demonstration of arts in a naïve, raw, 
free, and unexplainable and ruleless form. One characteristic of Art Brut is the works are 
done by a person or a group of socially and culturally isolated people such as people with 
disabilities, prisoners, non-art training artists, and senior citizens, etc. These outsider 
artists employ creativity and express it for personal purposes. They “do not consider 
themselves to be artists and they do not designate their production as art”, Dubuffet 
addressed. Instead, self-centeredness and intuitiveness are key resources to elucidate the 
means and ends of Art Brut. 
 
“Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty” is a large Art Brut 
exhibition in South East Asia in collaboration between Japan and Thailand, to introduce 
the works of 51 Thai and Japanese artists, which include paintings, sculptures, ceramics, 
photographs etc., divided into five categories: 
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1. “Repetition, Dense and Homogenous” will show works on the topic of 
"rawness“, an Art Brut characteristic, which highlights the freshness and the 
expressions which seem to spring out from the inside. 

2. “Raw materials and creation in everyday life” will show the production 
environment and look at materials and techniques from the fact that they are used 
and created in everyday life.  

3. “Desire, the source, what makes them create” will show the authors’ 
thoughts and wishes which were at the source of creation.   

4. “Art, which is born of a relationship” focuses on the background of the 
production and introduces the relationship between the artists and others around 
them. The authors of Art Brut do not voluntarily unveil their works. There are many 
cases in which the works get revealed to the world by first becoming known to the 
people around the artists such as family members and supporters, who were in the 
background of a work when it was born and became known. 

5. “For further creation” showcases collaborative works of contemporary artists 
and Art Brut artists who attempted new creations. 

 
The exhibition is organized by the Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre.  
For activity details, please visit: www.bacc.or.th, Facebook: baccpage 
 
--- 

 


	The exhibition is organized by the Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre.

