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นิทรรศการ อีสานสาม ัญ
Common Exercises: Isan Contemporary Report
ั้ 9
ว ันที2
่ 6มกราคม - 15 เมษายน 2561ณ ห้องนิทรรศการหล ัก ชน
ั้ 9
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ส่วนหนึง่ ของโครงการรายงานอีสานร่วมสมัยนิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) เป็ น
นิทรรศการทีน
่ ํ าเสนอรายงานการสํารวจปรากฏการณ์อส
ี านร่วมสมัยโดยนํ าเสนอพลวัตการเติบโตและการกําหนดชีวต
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ิ ระชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเป็ นพลเมืองโลก
ึ ษาทีห
ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศก
่ ลากหลายและเกิดขึน
้ ในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆผลงานในนิทรรศการ
ประกอบไปด ้วยจิตรกรรมภาพถ่ายวิดโี อศิลปะจัดวางเสียงจัดวางวิดโี อจัดวางและศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์โดย12กลุม
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่ ทบทวนถึงความเป็ นไปของอีสานในฐานะผู ้คนและพืน
้ ทีท
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ี่ อบรับความท ้าทายของ
การเปลีย
่ นแปลงแสวงหาการเติบโตและท ้ายสุดส่งผลกระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆทีเ่ กิดขึน
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เจตจํานงในการกําหนดชีวต
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ิ วามปรารถนาและอุดมคติ
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ภัณฑารักษ์ : ณรงค์ศก
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ิ รพิศาล
-BACC Exhibition
Common Exercises: Isan Contemporary Report
Viewing period: 26th January – 15th April 2018 at Main Gallery, 9th floor
Opening Reception: 25th January 2018 at Main Gallery, 9th floor
Organized by Bangkok Art and Culture Centre
BACC Main Sponsor by Thai Beverage Public Company Limited
Common Exercises: Isan Contemporary Report presents exciting findings on different phenomenon found in
contemporary Isan scene. The report highlights a dynamic growth and self-determination of the Isan people towards
common norms and values from human-being, democracy, human right and cosmopolitan perspective. Focused on
report-and-case-study art, Isan Contemporary explores Isan’s current phenomenon through photographs, videos,
installations, sound installations, video installations and interactive art works. Created by 12 artists and
photographers from Isan region, the exhibition gives audience a chance to review how Isan people and the region
itself embraces challenges and changes for growth. What phenomenon leads to multiple collaborative movements
and shape how Isan people construct their mindset, good practices, expectations and ideal concepts.
Artists: Chokchai Tukpoe, Thaworn Kwamsawat, Songwit Pimpakun, Boonnam Sasood, Paisarn Am-pim in
collaboration with Thitiya Lao-an, Pattarapong Sripanya, Maitree Siriboon, Roengrit Kongmuang, Worawit
Kaewsrinoum, Sompop Budtarad, Adisak Phupa and Realframe
Curators: Narongsak Nilkhet and Autchara Nualsawad
Content Researcher and Developer: Nattanan Kitipornpisan
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