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นิทรรศการภาพถ่าย Beyond the Air We Breathe: Addressing climate change
จัดแสดงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน - 02 กันยายน 2561
้ 9 หอศิลปกรุงเทพฯ
ห ้องนิทรรศการหลัก ชัน
จัดโดย: สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธล
ิ ซ
ู ี่ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
พิธเี ปิ ดงาน: วันพฤหัสบดีท ี่ 28 มิถน
ุ ายน 2561 เวลา 18:30 น.
ครัง้ แรกในเอเชียกับผลงานนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก “Beyond the Air We Breathe: Addressing
Climate Change” โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร และมูลนิธล
ิ ซ
ู ี่ (Lucie Foundation) ระหว่างวันที่ 28 มิถน
ุ ายน - 2 กันยายน 2561 ณ ห ้อง
้ 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึง่ ได ้คัดสรรผลงานภาพถ่ายจํานวน 121ภาพ
นิทรรศการหลัก ชัน
จากช่างภาพระดับโลก 80ท่าน ทีถ
่ า่ ยทอดผลงานภาพถ่ายสะท ้อนถึงสภาพแวดล ้อมของโลกทีก
่ ําลังร ้องบอกถึง
ความเจ็บปวดจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ โดยผลงานนิทรรศการภาพถ่ายชุดนีถ
้ ก
ู จัดแสดงมาแล ้วใน
การประชุม COP21 ณ มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส และยังถูกนํ าไปจัดแสดงต่อเนือ
่ งให ้ผู ้คนนับล ้านได ้ชม
กันทัง้ ในอิตาลี สหรัฐอเมริกา และ เม็กซิโก ซึง่ ได ้ช่างภาพระดับโลก ผู ้เป็ นแรงบันดาลใจสําคัญแก่ชา่ งภาพทั่ว
โลก ไม่วา่ จะเป็ น James Nachtwey, Steve McCurry, Sebastian Copeland, Tom Jacobi รวมถึงนัท สุมนเต
มียช
์ า่ งภาพชาวไทยหนึง่ เดียวทีน
่ ํ าผลงานมาจัดแสดงในครัง้ นี้
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BEYOND THE AIR WE BREATHE A PHOTOGRAPHY EXHIBITION
Exhibition dates: 28 June to 2 September, 2018
Venue: Main Gallery, 9th Floor, Bangkok Art and Culture Centre
By: The Royal Photographic Society of Thailand in collaboration with The Lucie Foundation and
Bangkok Art and Culture Centre present:
Opening Recrptions: Thrusday 28 June 2018 at 18.30 hrs.
Bangkok— The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Cultural Centre, in
collaboration with Lucie Foundation, are pleased to present Beyond the Air We Breathe:
Addressing causes and effects of climate change, an exhibition of iconic images by more than one
hundred influential, international photographers, curated by Hossein Farmani And Susan Baraz for
the United Nations Climate Change Conference, COP21 in Paris. A special spotlight selection of
works by Steve McCurry, James Nachtwey, Sebastian Copeland and Tom Jacobi has been curated
for the Bangkok exhibition.
This is the first time that these works, which have been viewed by over a million people in Italy,
France, U.S. and Mexico, will be on view in Thailand. “The focus of this exhibition is, finding
beauty in disaster, to exhibit the beauty at risk. This is an important exhibition not only because of
the excellence photographic work but also as an important message for all viewers. These major
photographers that have committed their time and passion to documenting the change of climates
and allowing us to be a witness to the earth transformations, through their lens, are at the
forefront of bringing awareness to us all.” said Hossein Farmani, the curator.
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