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• “บางกอก อารต์ เบยีนนาเล ่2018”ครัง้แรกของประเทศไทย กบัความยิง่ใหญร่ะดับโลก 
• ทีจ่ะเนรมติกรงุเทพมหานคร สูศ่นูยก์ลางแหง่เมอืงศลิปวัฒนธรรมระดับโลก 
• พรอ้มอวดชิน้งานศลิปะกวา่ 200 ชิน้ จาก 75 กลุม่ศลิปินชัน้นําทั่วโลก 
• จัดแสดงบนพืน้ทีก่วา่ 20 แหง่ใจกลางเมอืง ตลุาคม 2561 ถงึ กมุภาพันธ ์2562 นี ้

 
ครัง้แรกของกรงุเทพมหานคร กบัความยิง่ใหญร่ะดับโลก ทีจ่ะเนรมติกรงุเทพฯ สูเ่มอืงแหง่

ศลิปวัฒนธรรมระดับโลก กบัการจัดเทศกาลศลิปะรว่มสมยันานาชาต ิ“บางกอก อารต์ เบยีนนาเล ่
2018”(Bangkok Art Biennale) โดยมบีรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ผสานความรว่มมอืครัง้สําคัญ
ทัง้จากภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดจัดขึน้ในทกุๆ 2 ปีดว้ยการนําผลงานศลิปะรว่มสมยักวา่ 200 ผลงาน ของ 
75 กลุม่ศลิปินชัน้นําระดับโลกจาก 34 ประเทศ ภายใตแ้นวคดิ“สขุสะพร่ัง พลังอารต์” หรอื Beyond Blissทีจ่ะ
นํามาจัดแสดงบนสถานทีสํ่าคัญของกรงุเทพมหานครกวา่ 20 แหง่ ไดแ้กว่ัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ราช
วรมหาวหิารวัดอรณุราชวราราม ราชวรมหาวหิารวัดประยรุวงศาวาสวรวหิารอาคารอสีตเ์อเชยีตกิศนูยก์ารเรยีนรู ้
ธนาคารแหง่ประเทศไทยโรงแรม แมนดารนิ โอเรยีนเต็ลโรงแรม เดอะ เพนนนิซลูา่ กรงุเทพโอ พ ีเพลส หอ
ศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานครโครงการ วัน แบงค็อกสมาคมฝร่ังเศสกรงุเทพ บา้น ปารค์ นายเลศิ 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล เอ็มบาสซสียามดสิคัฟเวอรีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอนสยามเซน็
เตอรห์า้งสรรพสนิคา้ ด ิเอ็มควอเทยีร ์สยามสแควรว์ันเธยีเตอร ์ออฟ อนิดัลเจนซ ์ 

โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานตอ่เนือ่งเกอืบ 4 เดอืน ในครัง้นี ้คาดวา่จะมนัีกทอ่งเทีย่ว นักสะสม
งานศลิปะ ภณัฑารักษ์ศลิปิน คนในวงการทั่วโลก เขา้รว่มงานเป็นจํานวนมาก และจะชว่ยสรา้งมลูคา่ทาง
เศรษฐกจิไดอ้ยา่งมหาศาล พรอ้มกนันีย้งัสง่เสรมิภาพลักษณ์ดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
ซึง่นับเป็นการยกระดับการจัดงานศลิปะในประเทศไทย และสนับสนุนศลิปินไทย ใหอ้ยูใ่นกระแสของศลิปะ
ระดับโลกอกีดว้ย 

 
นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมสําหรับผูท้ีส่นใจในศลิปะอยา่ง “DEK BAB” ทีเ่ปิดโอกาสใหก้ลุม่คนอาสาตัง้แต่

ระดับนสิตินักศกึษา และบคุคลทั่วไปไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มกบัการจัดงานทําหนา้ทีค่ลา้ยกบัทตูทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่ง
ศลิปินกบัผูช้มซึง่มทีัง้คนไทยและตา่งประเทศเชือ่มงานศลิปะระดับโลกกบับรบิทของกรงุเทพฯเสมอืนวา่DEK 
BAB คอืองคป์ระกอบทีเ่ตมิเต็มใหง้านเทศกาลศลิปะรว่มสมยันานาชาต ิ“บางกอกอารต์ เบยีนนาเล”่ ลา่สดุมี
ผูส้มคัรเขา้รว่มกวา่ 700 คน  โดย DEK BAB จะไดรั้บประสบการณ์จรงิทีส่ามารถเตมิเต็มความรูค้วามเขา้ใจ
ความคดิทางดา้นศลิปะและสามารถถา่ยทอดสูผู่อ้ ืน่ไดอ้กีดว้ยโดยหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ “บางกอก อารต์ เบยีนนา
เล ่2018”  จะสรา้งความประทับใจใหก้บันักทอ่งเทีย่ว และผูท้ีช่ ืน่ชอบในงานศลิปะ ใหท้กุทา่นไดรั้บแรงบนัดาล
ใจแหง่ความสขุผา่นมมุมองของศลิปะจากทั่วโลกตลอดการจัดงานในครัง้นี”้ 
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26 รายชือ่ศลิปินจดัแสดงผลงานทีห่อศลิปกรงุเทพฯ :  
 
มารนีา อบราโมวชิ & สถาบนั มารนีา อบราโมวชิ 
จมุพล อภสิขุ 
เคร เฉนิ 
ชเว จอง ฮวา 
เฮร ิโดโน 
กอร ิกลิ 
ฟีโอนา ฮอลล์ 
มารก์ จัสตเินยีน ี
นาจ เล 
ฟิรอซ มาหม์ดุ 
มสุลมิะห ์
นูเมน/ฟอร ์ยสู 
แอนเน โอลอฟสนั 
เชอรแ์มน ออง 
สนัุนทา ผาสมวงค ์
ศรชยั พงษ์ษา 
จติตมิา ผลเสวก 
มารก์ ชมทิซ ์
จักกาย ศริบิตุร  
ลมิ โศกจันลนิา  
อิม่หทัย สวุัฒนศลิป์ 
ดจุดาว วัฒนปกรณ์ 
ดาว วาสกิศริ ิ
หยวน กวง หมงิ 
ราฟ ทเูทน 
ตอ่ลาภ ลาภเจรญิสขุ 
 
 

สามารถตดิตามขา่วสาร และตารางการจัดกจิกรรมของงาน เทศกาลศลิปะรว่มสมยันานาชาต ิ“บางกอก 
อารต์ เบยีนนาเล ่2018” (Bangkok Art Biennale) เพิม่เตมิไดท้าง www.facebook.com/Bkkartbiennale 
หรอื www.bkkartbiennale.com 
 
ฝ่ายสือ่สาร หอศลิปกรงุเทพฯ โทร 02 214 6630-8 ตอ่ 501-503 
 
สํานักสือ่สารองคก์ร: มลสิา (สม้) 096-593-6654  หรอื วภิารัตน ์(ออ้) 094-797-9262 
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