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หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานครเชญิรว่มรบัชมรบัฟงักจิกรรมการแสดงดนตร ี “Inspired by 
Caravaggio OPERA OMNIA” จากทมีนกัดนตรคีณะดรุยิางคศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ในวนั
องัคารที ่8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม เวลา 18.30 – 19.15 น. ณ บรเิวณนทิรรศการช ัน้ 7 ดว้ย
รปูแบบและเนือ้หาดนตรทีีห่ลากหลาย เชน่ แนว contemporary classic แนวjazz และแนวทดลอง
อืน่ ๆ โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพจําลองผลงานของ Caravaggio ทีจ่ดัแสดงอยูใ่นนทิรรศการ 
 
การแสดงดนตรคีร ัง้นีเ้ป็นไปอยา่งอสิระ ไมไ่ดจ้ํากดัพืน้ทีใ่นการบรรเลง แตด่าํเนนิไปตามจดุตา่งที่
ผลงานถกูจดัแสดงรอบสว่นบรเิวณนทิรรศการช ัน้ 7 จํานวนเครือ่งดนตรทีีใ่ชจ้ะมนีอ้ยชิน้และไมไ่ดใ้ช้
เครือ่งขยายเสยีงชว่ยในการแสดง ท ัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นการเสรมิอรรถรสและสรา้งมติกิารชมงานทศันศลิป์
ในรปูแบบใหม่ๆ   
 
ท ัง้นี ้กจิกรรมนีเ้ป็นไปเพือ่เสรมิอรรถรส และสรา้งประสบการณ์ทีต่า่งออกไปในการชมนทิรรศการ 
Caravaggio OPERA OMNIA ทีนํ่าผลงานกวา่ 40 ชิน้เอกของจติรกรเอกระดบัโลกชาวอติาเลยีน
จากยคุบาโรกมาจําลองดว้ยเทคนคิ light box (ตวันทิรรศการจะจดัแสดงต ัง้แต ่4 พ.ค. ถงึ 10 ม.ิย.) 
 
                               
รายละเอยีดของรายการดนตรมีดีงันี ้
 
องัคารที ่8 และ 15 พ.ค. - วง saxophone quartet บรรเลงเพลงคุน้ห ูอยา่ง “La Dona e mobile”, 
“Cinema Paradiso -Love Theme“, “Carnival of Venice” และอืน่ ๆ 
 
องัคารที ่22 พ.ค. - วงขนาดเล็กประกอบไปดว้ยเครือ่งดนตรสีามชิน้ (oboe, violin และ piano) 
บรรเลงเพลงแนวคลาสสกิอยา่ง “Marcelo Oboe concerto in c minor”, “Vivaldi violin 
concerto in A minor” และอืน่ ๆ 
 
องัคารที ่29 พ.ค. - วงขนาดเล็กประกอบไปดว้ยเครือ่งดนตรสีามชิน้ (trumpet, guitar และ bass) 
บรรเลงเพลงแนวอยา่ง jazz และ bossa nova อยา่ง “What are you doing the rest of your 
life”, “Volare” และอืน่ ๆ 
 
 
**ทกุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
**ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม   
 
 
ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ฝ่ายการศกึษา หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
โทร 02-214-6630 ตอ่ 519 อเีมล ์education@bacc.or.th 
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BACC would like to invite the public member to join the musical performance program 
titled “Inspire by Caravaggio OPERA OMNIA”, performed by the musicians of Faculty of 
Music, Silpakorn University. The shows will be on the Tuesdays of 8th, 15th, 22nd and 
29th of May, 2018, 6.30 p.m. to 7.15 p.m. approximately, on the main exhibition of 7th 
floor. Various musical forms and interpretations will be rendered, including classical, 
contemporary classical, jazz and other experimental styles. All get inspired by the 
exhibited replica works of Caravaggio.   
 
The music performances will be freely presented without any specific space, but 
spreading throughout various corners on 7th floor. Only a few instruments will be 
chosen in each show without any help from sound amplifier. This aims creating the 
new perspective of visual art appreciation.  
 
Moreover, this program is created to implement and to diversify the aesthetical 
experience on enjoying the Caravaggio OPERA OMNIA exhibition, which brings over 40 
replicas of the great Baroque Italian painter’s masterpieces, with the help of light box 
technique. (The exhibition itself will be on show from May 4th to June 10th). 
 
  
The details of Tuesday evening music program series are as followed: 
 
May 8th and 15th – The saxophone quartet will perform ear-catching tunes like “La 
Dona e mobile”, “Cinema Paradiso -Love Theme“, “Carnival of Venice” and so on. 
 
May 22nd – The trio of oboe, violin and piano will perform Italian classical selections 
like “Marcelo Oboe concerto in c minor”, “Vivaldi violin concerto in A minor” and so on. 
 
May 29th – The trio of trumpet, guitar and bass will perform jazz and bossa nova 
pieces like “What are you doing the rest of your life”, “Volare” and so on. 
 
 
**All programs are subject to change without notice.  
**No admission fee is required.   
 
For more information, contact BACC, Education Department, at the phone number 02-
214-6630 ext 519  
and/or the email address education@bacc.or.th 
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