
Artist movies: 

 

11.30 am – 12.45 pm 

EN 

Wendelien van Oldenborgh "Two Stones", 2019, engl. Untertitel, 61:15 min  

Artist Wendelien van Oldenborgh’s film presents two characters - the Bauhaus-trained 

architect Lotte Stam-Beese and the writer, editor, and the civil rights activists Hermine 

Huiswoud. Both Stam-Beese’s ideas about housing and Huiswoud’s struggles for 

racial and class equality were developed through a relationship to communism. 

Though they never met, both women experienced life in the Soviet Union in the early 

1930s and ended up influencing public discourse in the Netherlands in the 1950s. The 

film focuses on two locations: The constructivist neighborhood of KhTZ (a Tractor 

Plant) in Kharkiv, Ukraine - for which Stam-Beese was part of the Soviet design team 

in the 1930s- and the 1950s Pendrecht district in Rotterdam that incorporated Stam-

Beese’s ideas about urban development. The film superimposes these two locations 

as well as both women’s legacies—showing resonances and dissonances in their 

ideals and life experiences.   

 

TH 

เวนเดอเลยีน ฟาน โอลเดนบูรก์ห ์(Wendelien van Oldenborgh) "Two Stones" (หนิสอง
กอ้น), ค.ศ. 2019, ค าบรรยายองักฤษ, ความยาว 61:15 นาท ี

ภาพยนตรข์องศลิปินหญงิ เวนเดอเลยีน ฟาน โอลเดนบรูก์ห ์น าเสนอบคุคลสองทา่นคอื ลอทเท สตมั-บสี

เส (Lotte Stam-Beese) สถาปนกิหญงิ กบั แฮรม์เีน ฮวิสเวาด ์นักเขยีนหญงิ บรรณาธกิาร และนักตอ่สู ้

เพือ่สทิธพิลเมอืง ทัง้สองทา่นมแีนวคดิในการสรา้งสรรคง์านบนแนวทางเดยีวกนัซึง่มทีีม่าจากลัทธสิงัคม

นยิม  

ขณะที ่สตมั-บสีเส ทุม่เทความคดิใหก้บัการออกแบบตกึสงูและอาคารทีพั่กอาศัยส าหรับชมุชน  

ฮวิสเวาดก็์ก าลงัตอ่สู ้เพือ่ความเสมอภาคทางชนชาตแิละสงัคม 

แมท้ัง้สองทา่นไมเ่คยรูจั้กกนัเป็นสว่นตวั แตต่า่งก็เคยใชช้วีติอยูใ่นสหภาพโซเวยีตชว่งตน้ทศวรรษ 1930 
จนตอ่มาในทศวรรษ 1950 ทัง้สองก็ไดก้ลายมาเป็นบคุคลทีส่ง่อทิธพิลตอ่การปะทะสงัสรรคท์างสงัคมใน

เนเธอรแ์ลนด ์ภาพยนตรเ์รือ่งนี้แสดงสถานทีส่องแหง่คอื  

ยา่นกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมในชว่งทศวรรษ 1930 ทีต่ัง้อยูร่อบๆ โรงงานผลติรถไถและเครือ่งยนตท์ีม่ชี ือ่ย่อ
วา่ ChTS ในเมอืงคารเ์คยีฟ ยเูครน ทีซ่ ึง่ สตมั-บสีเส ในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในสมาชกิสหสถาปนกิชาวโซ

เวยีต ผูร้่วมออกแบบอาคารในโครงการนี ้ 

ยา่นทีส่องคอืโครงการกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมย่านเพนเดรคท ์(Pendrecht) ในชว่งทศวรรษ 1950 ในเมอืง

รอทเทอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์ 

ภาพยนตรเ์รือ่งนีเ้สนอภาพตดัสลับระหวา่งสถานทีส่องแหง่นี้ไปพรอ้มๆ กบัเสนอมรดกผลงานของสตรสีอง
ทา่น โดยไม่ลมืบอกเลา่ถงึความสอดคลอ้ง ความขดัแยง้ไม่ลงตัว ทัง้ในเชงิอดุมการณ์และประสบการณ์

ชวีติทีท่ัง้คูไ่ดเ้ผชญิ  

 

 



2 pm – 2.30 pm 

EN 

Zvi Efrat "The Most Beautiful Campus in Africa", 2018, engl. Untertitel, 25:34 min 

 

In his film The Most Beautiful Campus in Africa, architect and architectural historian 

Zvi Efrat documents the planning and design of the University of Ife campus (now 

known as Obafemi Awolowo University) in Nigeria, by the Israeli architect Arieh 

Sharon. Founded in 1960 in protest against British colonial education policy, the 

University of Ife was the first post-independence university in Nigeria to possess an 

architecture faculty. Arieh Sharon, who trained at Bauhaus Dessau, worked at the 

architects’ office of Hannes Meyer before returning to Palestine in 1931. In 1948 he 

was appointed head of Israel's State Planning Authority. His involvement with the Ife 

campus from 1960 until the mid 1980s was part of Israel’s development aid program 

in Sub-Saharan Africa.  Sharon’s adaptation of Brutalist idioms to the local Yoruba 

culture and his radical interpretation of British Tropical Architecture, created a rare 

example of climatically sustainable open structures.   

 

TH 

ซว ิเอฟราท (Zvi Efrat) "The Most Beautiful Campus in Africa" (วทิยาเขตทีส่วยทีส่ดุใน

แอฟรกิา)" ปี 2018, ค าบรรยายภาษาองักฤษ, ความยาว 25:34 นาท ี

ในภาพยนตรเ์รือ่ง "The Most Beautiful Campus in Africa" (วทิยาเขตทีส่วยทีส่ดุในแอฟรกิา) 

สถาปนกิและนักประวตัศิาสตรด์า้นสถาปัตยกรรม ซว ีเอฟราท ( Zvi Efrat) น าเสนอสารคด ีการวางแผน

และออกแบบวทิยาเขตของมหาวทิยาลัย Ife (ชือ่ปัจจุบนั Obafemi Awolowo University) ในไนจเีรยี 

ซึง่รังสรรคโ์ดย อารเีอห ์ชารอน (Arieh Sharon) สถาปนกิชาวอสิราเอล  

โครงการกอ่สรา้งเริม่ขึน้ในปีค.ศ. 1960  ดว้ยรูปแบบทีต่า้นระบบการศกึษาภายใตก้ารปกครองอาณานคิม
ขององักฤษ มหาวทิยาลัย Ife ถอืเป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกทีส่รา้งขึน้หลงัจากไนจเีรยีประกาศอสิรภาพ

หลดุพน้จากเครอืจักรภพ พรอ้มกบัการกอ่ตัง้คณะสถาปัตยกรรมขึน้มา  

อารเีอห ์ชารอน เป็นนักศกึษาเกา่ของสถาบนัศลิปะเบาเฮาสท์ีเ่มอืงเดสเซา (Bauhaus Dessau) เขา

ท างานใหก้บัส านักงานสถาปนกิของ ฮนัเนส ไมเออร ์(Hannes Meyer) จนถงึปีค.ศ. 1931 กอ่นทีเ่ขาจะ
กลบัคนืสูป่าเลสไตน ์

ตอ่มาในปีค.ศ. 1948 เขาไดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูอ้ านวยการส านักผังเมอืงของอสิราเอล  

งานวางผังและออกแบบกอ่สรา้งวทิยาเขต Ife ด าเนนิขึน้ในชว่งปีค.ศ. 1960 ถงึกลางปีค.ศ. 1980 

โครงการนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการชว่ยเหลอืเพือ่พัฒนาประเทศในแอฟรกิาสะฮารายอ่ย โดยการ
สนับสนุนของอสิราเอล  

ชารอนน ารูปทรงสถาปัตยกรรมสายแข็ง (Brutalist Architecture เบง่บานในชว่งทศวรรษที ่50 จนถงึ

กลางทศวรรษที ่70) มาปรับใหเ้ขา้กบัรูปแบบศลิปะวฒันธรรมของชาวโยรูบาในไนจเีรยี อกีทัง้กระท าการ
ตคีวามรูปทรงสถาปัตยกรรมเขตรอ้นชืน้ทีช่าวองักฤษนยิมสรา้งเสยีใหมจ่นไมเ่หลอืเคา้เดมิอกีดว้ย ผลงาน

สถาปัตยกรรมของเขาจงึถอืเป็นตวัอยา่งทีห่ายากของโครงสรา้งแบบเปิดทีย่ั่งยนืคงทนเหมาะสมกบัสภาพ
อากาศของภมูภิาคนี้ 

 

 



4 pm – 5.30 pm 

EN 

Otolith Group "O Horizon", 2018, engl. Untertitel, 90 min.   

The Otolith Group’s work O Horizon, was researched and filmed on the Visva-Bharati 

campus, Santiniketan, at Sriniketan and in the surrounding area of Birbhum in West 

Bengal. It stages moments from Rabindranath Tagore’s extensive environmental 

pedagogy as a series of portraits, moods, studies and sketches that allude to what 

might be described as a ‘Tagorean cosmopolitics.’ Drawing on the theories and 

practices of dance and song developed by Tagore as well as the murals, sculpture, 

painting and drawing created by artists such as K.G. Subramanyan, Benode Behari 

Mukherjee, Nandalal Bose and Ramkinkar Baij, whose work shaped the ethos of 

generations of Indian modernists - O Horizon combines elements of dance, song and 

music to assemble a ‘structure of feeling’ of the Tagorean imagination for the 

21st Century.  

 

กลุม่โอโทลทิ (Otolith Group) "O Horizon" (โอ ้ขอบฟ้าไกล), ค.ศ. 2018, ค าบรรยาย

ภาษาองักฤษ, ความยาว 90 นาท ี

กลุม่โอโทลทิ เขา้ไปส ารวจวจัิยและถา่ยท าภาพยนตรใ์นวทิยาเขตของมหาวทิยาลัยวศิวภารต ีศานตนิเิก

ตนั ทีศ่รนีเิกตนั และพืน้ทีโ่ดยรอบในเขต Bhirbum ในรัฐเบงกอลตะวนัตก จนกลายมาเป็นภาพยนตร์

วดิโีอชือ่ “O Horizon” (โอ ้ขอบฟ้าไกล) ทางกลุม่ล าดบัฉากภาพตา่งๆ จากโลกแหง่การสอนและการ

เรยีนรูอ้นักวา้งไกลของทา่น รพนิทรนาถ ฐากรุ เสยีใหม ่และใชก้ารถา่ยภาพบคุคล อารมณ์และบรรยากาศ 

อกีทัง้ภาพร่าง เพือ่ก าหนดสิง่ทีอ่าจเรยีกไดว้า่ เป็นชมุชนพลเมอืงโลกในอดุมคตขิองทา่นฐากรุ เริม่จาก

ทฤษฎขีองทา่นฐากรุ สูภ่าพเตน้ร า รอ้งเพลง รวมทัง้ภาพวาดฝาผนัง งานประตมิากรรม งานจติรกรรม และ

ภาพวาด สรา้งสรรคโ์ดยหลากหลายศลิปิน เชน่ KG Subramanyan, Benode Behari Mukherjee, 

Nandalal Bose และ Ramkinkar Baij ผูม้อีทิธพิลตอ่ศลิปินอนิเดยียคุใหมห่ลายรุ่นตอ่มา ภาพยนตรยั์ง

ผสมผสานดว้ยองคป์ระกอบของฉากเตน้ร า ฉากรอ้งเพลง และเสยีงดนตร ีเพือ่เตมิเต็ม "โครงสรา้งทาง

อารมณ์ความรูส้กึ" ตามจนิตนาการของทา่นฐากรุ ใหก้บัผูค้นในศตวรรษที ่21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 pm – 8 pm 

EN 

Kader Attia "The Body´s Legacies, Part 1: The Objects", Engl. mit franz. Untertitel 

und Franz. mit engl. Untertitel, 58:16 min. 

 

Kadar Attia’s film addresses the fraught issue of cultural transfer during the age of 

colonialism, seeking to highlight two aspects of these debates. One is the never-ending 

process of appropriation and re-appropriation that takes place between cultures and 

the other is the complexity surrounding demands for restitution. The Post-Colonial 

Body Part 1: The Objects deals critically with histories in which colonising powers or 

missionaries removed objects from non-Western societies and transported them to 

Western countries, where they have entered private and public collections and have 

often been presented from a purely Western scholarly perspective. It also explores the 

subsequent response of these previously colonised cultures, and their wish to have 

such works returned.  

 

TH 

คาแดร ์อทัทยีา (Kader Attia) "The Body´s Legacies, Part 1: The Objects",  (มรดก

ตวัตน ตอนที ่1: วตัถ)ุ, เสยีงภาษาองักฤษ ค าบรรยายภาษาฝร ัง่เศส, เสยีงภาษาฝร ัง่เศส ค า
บรรยายภาษาองักฤษ, ความยาว 58:16 นาท ี

งานภาพยนตรข์องอัททอีา มเีนือ้หาเกีย่วกับการเขา้ครอบครองทางวัฒนธรรมในชว่งลัทธลิา่อาณานคิม 

อทัทอีาน าเสนอเรือ่งนีใ้นสองประเด็นดว้ยกนั ประเด็นแรกคอื การเขา้ครอบครองและการเขา้ครอบครอง
ซ ้า ทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งวัฒนธรรม ประเด็นทีส่องคอื ความซับซอ้นในการเรยีกรอ้งเอาคนื 

ผลงานชือ่ The Post-Colonial Body Part 1: The Objects เป็นผลสะทอ้นจากการเขา้ไปส ารวจ
ประวตัศิาสตร ์กรณีตัวแทนของอ านาจอาณานคิมหรอืพวกมชิชนันารไีดฉ้กฉวยวัตถอุอกไปจากดนิแดนที่
ไมใ่ชต่ะวนัตก แลว้น าเขา้ไปยังสงัคมตะวนัตก  ทีน่ั่นมันถกูสะสมไว ้ทัง้ในคอลเลกชนัสว่นตวัและ

สาธารณะ และมักจะถกูน าเสนอจากมมุมองเชงิวทิยาศาสตรต์ามแบบอยา่งของโลกตะวนัตกเพยีงดา้น

เดยีว ในขณะเดยีวกนัภาพยนตรก็์ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึปฏกิริยิาตอบโตจ้ากผูค้นในประเทศทีเ่ป็นอดตีอาณา
นคิม ซึง่ตัง้ขอ้เรยีกรอ้งใหม้อบวตัถเุหลา่นัน้กลบัคนืมา 

 

 

 


