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ผู้ก ากับ Guillaume Cailleau จากเบอร์ลินน าเสนอภาพยนตร์สั้นชุด Portraits as Documents ควบคู่ไปกับนิทรรศการ the Interest 
are at Stake ที่ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลป์กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. โดยได้คัดเลือกภาพยนตร์สั้นสะท้อนแนว
ทางการน าเสนอสารคดีอันเป็นเอกลักษณ์ของเขามาฉายอย่างหลากหลาย ตั้งแต่เร่ืองราวชีวิตของศิลปิน (Thorsten’s Hexagonal 
thoughts, Abdou’s Dread) ไปจนถึงเรื่องประเด็นทางสังคมที่ซับซ้อน (Laborat, Austerity Measures) ภาพยนตร์ทั้งหมดที่น ามาฉาย
เล่นล้อกับประเด็นหลักของเรื่องเพื่อน าเสนอว่าบางครั้งมันก็ได้กลายเป็นเนื้อหาของเรื่องไปแล้ว 

 

H(i)J (6 นาท,ี ขาวด า,  
รูปแบบ 16 มม,ภาพยนตร์
เงียบเยอรมนี 2009) 
 

 
 
 

บางคร้ังเรากพ็บกัน สัมผัสกันโดยอยู่
นอกเหนือพืน้ที่และเวลา เหนือส่ิงที่จะเขา้ถึง
ได้ด้วยค าพูด ทุกอย่างเลือนหายไปและ
เริ่มต้นใหม่อกีคร้ัง แต่ทุกๆ หนา้ใหม่ทีเ่ราพบ
เจอนั้นเปน็เพียงหนา้ที่วา่งเปลา่ และเมื่อผม
สบตาคุณ ผมรู้ได้ว่าเราเคยอยู่ทีน่ั่นมากอ่น 
ค่ าคืนที่ยาวนานคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงปี 
2007 ผมช่วยคนรักของผมท าคลอดลูกชาย
ของเรา และนัน่คือความทรงจ าเกี่ยวกบัการ
เกิด” G.C. 

BLITZKRIEG ( 2.30 น. / 
วีดีโอ / สี / ภาพยนตร์เงียบ
, 2007 ) 
 

 

ในปี 1987 ช่วงค่ าของวนัที่ 1 พฤษภาคม 
เกิดสงครามขนาดย่อมขึน้ที่ชมุชนยา่นค
รอยซ์แบร์กในเบอร์ลนิ สงครามส้ันๆ แต่
ยืดเยื้อนี้เกี่ยวกบัเรื่องการแทรกแทรง
ของต ารวจทั่วเยอรมนี หน่วยต ารวจ
พิเศษได้เลน่เกมอ านาจสู้กบัองคก์ร
ต่อต้านรัฐอยู่เปน็เวลาไม่กี่ชั่วโมง 
 
 
 

ABDOU’S DREAD IN 
TEATRO ARGENTINO, 
ROMA ( 3 นาที รูปแบบ 
16 มม ภาพยนตร์เงียบ, 
2013) 
 

 

 
“เรื่องราวของ Abdou ouologuem ที่
เดินทางเปิดการแสดงชุด "A Magic 
Flute" โดย P. Brook ระหว่างการซ้อมสอง
รอบ Abdou ก็ได้แสดงให้ผมเห็นถึงวิธีการ
ที่เขาต่อสู้กับความกลัวบนเวที” 
(Guillaume Cailleau) 
 

AUSTERITY MEASURES 
( 9 นาทีรูปแบบ 16 มม  
ภาพยนตร์เงียบ, 
2012) 
 

 

 
ภาพทีถ่่ายท าด้วยเทคนิคการแยกสีใน
ย่าน Exarchia ของกรุงเอเธนส์ 
ประเทศกรีซ ทีถ่่ายในช่วงการประท้วง
ต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐในปี 
2011 ในสถานที่ทีเ่ต็มไปด้วยแมวจรจัด 
รถสกู้ตเตอร์ ต ารวจและระเบิดขวด 
ต านานโบราณและซากปรักหักพังเกิด
ใหม่ ณ ทีท่ี่ก าปัน้ของผู้คนชูขึน้บนฟ้าราว
กับเสาของวิหารพาร์เธนอน เร่ืองราว
ของพื้น ถนนหินที่ถกูสีกราฟฟิต้ีพ่นทบั
และก าแพงทีถู่กประทบัรูปภาพ ทัง้หมด
ถ่ายท าและตัดต่อด้วยระบบอนาล็อกเปน็
สีแดง เขียวและน้ าเงิน 

Thorsten's Hexagonal 
Thoughts at Volte 
Slagen, Berlin. (14.30 
น, สี , รูปแบบ 16 มม -
DCP, เยอรมนี นิวซีแลนด์  
2019,) 
 

 

 
เรื่องราวของผู้ก ากบัภาพยนตร์ Thorsten 
Fleisch ถ่ายท าที ่Volte Slagen ใน
เบอร์ลนิขณะที่เขาก าลังเล่นวิดีโอเกมโปรด
ของเขาที่ชื่อ Superhexagon 

LABORAT ( 21 น. รูปแบบ 
16 มม บน HD – 
ภาพยนตร์เงียบ 2014) 
 

 

 
ช่วงกลางวัน ภายในศนูย์วิจัยมะเร็งใน
เบอร์ลนิ เดือนมกราคม 2011 ทีมงาน
ถ่ายท าภาพยนตร์ไปพบกบันกัวิจัย ด้วย
วิธีการถา่ยท าแบบอนาล็อก ทีมงานได้
บันทึกภาพการทดลองทีท่ ากับหนู
ทดลอง หนูได้พยายามต่อต้านการ
ทดลองต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็การทดลองใดๆ 
หนูตัวเดียวหรือหนูหลายๆ ตัวก็ยากที่จะ
ท าความเข้าใจได้ การทดลองและสัตวท์ี่
เปลือยเปลา่นัน้ช่างมีความคลา้ยคลึงกัน
มาก ในขณะเดียวกนั ทมีงานที่ถา่ยท าก็
บันทึกกิจกรรมของพวกเขาที่จ าเปน็ต่อ
การบนัทึกไปด้วย 



HANGING 
LUCILE'S GHOSTS ON 
ATLAS TOP, 
BRUXELLES ( 3 น.
รูปแบบ 16 มม บน HD 
ภาพยนตร์เงียบ, 2012) 
 

 
 

 
“ระหว่างถ่ายท าหนัง LE COIN DU 
DIABLE ของ Lucile ในช่วงที่ก าลังรอพระ
อาทิตย์ขึน้ พวกเขาก็แวะมาเลน่กับเรา” 
(Guillaume Cailleau) 

GRANIT ( 5.05 น. สี
รูปแบบ HD 2018) 
 

 

 
สัมผัสเรื่องราววงจรชีวิตของหิน ซ่ึงเปน็
มิวสิกวิดีโอเพลง “Granit” ของ Miki 
Yui (Cusp Editions (CUSP006) ) 

No Title ( 4 น. รูปแบบ 
16 มม.บน HD – 
ภาพยนตร์เงียบ 2014) 
 

 

 
สารคดีภาพขาวด าแบบเนกาทฟีว่าด้วยเร่ือง
ของร่างกายทีเ่ราคุ้นเคยแบบสุดขั้ว 
 

L’accordeur de Louvain 
 
 

 

 

 


