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“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018”ครัง้ แรกของประเทศไทย กับความยิง่ ใหญ่ระดับโลก
่ น
ทีจ
่ ะเนรมิตกรุงเทพมหานคร สูศ
ู ย์กลางแห่งเมืองศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
้ งานศิลปะกว่า 200 ชิน
้ จาก 75 กลุม
้ นํ าทั่วโลก
พร ้อมอวดชิน
่ ศิลปิ นชัน
จัดแสดงบนพืน
้ ทีก
่ ว่า 20 แห่งใจกลางเมือง ตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ครัง้ แรกของกรุงเทพมหานคร กับความยิง่ ใหญ่ระดับโลก ทีจ
่ ะเนรมิตกรุงเทพฯ สูเ่ มืองแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับโลก กับการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
2018”(Bangkok Art Biennale) โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครัง้ สําคัญ
ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดจัดขึน
้ ในทุกๆ 2 ปี ด ้วยการนํ าผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 200 ผลงาน ของ
้ นํ าระดับโลกจาก 34 ประเทศ ภายใต ้แนวคิด“สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” หรือ Beyond Blissทีจ
75 กลุม
่ ศิลปิ นชัน
่ ะ
นํ ามาจัดแสดงบนสถานทีส
่ ําคัญของกรุงเทพมหานครกว่า 20 แห่ง ได ้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหารวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอาคารอีสต์เอเชียติกศูนย์การเรียนรู ้
ธนาคารแห่งประเทศไทยโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ลโรงแรม เดอะ เพนนินซูลา่ กรุงเทพโอ พี เพลส หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโครงการ วัน แบงค็อกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ บ ้าน ปาร์ค นายเลิศ
ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค ้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซีสยามดิสคัฟเวอรีศ
่ น
ู ย์การค ้าสยามพารากอนสยามเซ็น
เตอร์ห ้างสรรพสินค ้า ดิ เอ็มควอเทียร์ สยามสแควร์วันเธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์
โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานต่อเนือ
่ งเกือบ 4 เดือน ในครัง้ นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเทีย
่ ว นักสะสม
ิ
งานศิลปะ ภัณฑารักษ์ ศลปิ น คนในวงการทั่วโลก เข ้าร่วมงานเป็ นจํานวนมาก และจะช่วยสร ้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได ้อย่างมหาศาล พร ้อมกันนีย
้ งั ส่งเสริมภาพลักษณ์ด ้านการท่องเทีย
่ วของประเทศไทยได ้เป็ นอย่างดี
ซึง่ นับเป็ นการยกระดับการจัดงานศิลปะในประเทศไทย และสนับสนุนศิลปิ นไทย ให ้อยูใ่ นกระแสของศิลปะ
ระดับโลกอีกด ้วย
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมสําหรับผู ้ทีส
่ นใจในศิลปะอย่าง “DEK BAB” ทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้กลุม
่ คนอาสาตัง้ แต่
ิ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได ้เข ้ามามีสว่ นร่วมกับการจัดงานทําหน ้าทีค
่ มต่อระหว่าง
ระดับนิสต
่ ล ้ายกับทูตทีเ่ ชือ
่ มงานศิลปะระดับโลกกับบริบทของกรุงเทพฯเสมือนว่าDEK
ศิลปิ นกับผู ้ชมซึง่ มีทงั ้ คนไทยและต่างประเทศเชือ
BAB คือองค์ประกอบทีเ่ ติมเต็มให ้งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่” ล่าสุดมี
ผู ้สมัครเข ้าร่วมกว่า 700 คน โดย DEK BAB จะได ้รับประสบการณ์จริงทีส
่ ามารถเติมเต็มความรู ้ความเข ้าใจ
่ ู ้อืน
ความคิดทางด ้านศิลปะและสามารถถ่ายทอดสูผ
่ ได ้อีกด ้วยโดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า “บางกอก อาร์ต เบียนนา
ื่ ชอบในงานศิลปะ ให ้ทุกท่านได ้รับแรงบันดาล
เล่ 2018” จะสร ้างความประทับใจให ้กับนักท่องเทีย
่ ว และผู ้ทีช
่ น
ใจแห่งความสุขผ่านมุมมองของศิลปะจากทั่วโลกตลอดการจัดงานในครัง้ นี”้

่ สารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 02 214 6630-8 ต่อ 501-503
สอบถามเพิม
่ เติมฝ่ ายสือ
Reception Officer Media and Public Relations Dept. please contact 02 214 6630-8 Ext. 501-503
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 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
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ื่ ศล
ิ ปิ นจ ัดแสดงผลงานทีห
ิ ปกรุงเทพฯ :
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