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A Possible Island? and The Abramovic Method
์ บบต่อเนือ
ิ ปิ น MAI และ The Abramovic Method วิถม
การแสดงเพอร์ฟอร์แมนซแ
่ ง จาก 8 ศล
ี ารีนา
จัดแสดงวันที่ : 18 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561
้ 8
สถานที:่ ห ้องนิทรรศการหลัก ชัน
ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ครัง้ นี้ ขอเชิญพบกับการแสดงชุด
A Possible Island? And The Abramovic Method โดย 8 ศิลปิ น จาก MAI ทีจ
่ ะมาแสดงต่อเนือ
่ ง 8 ชัว่ โมง
้ 8 หอศิลปกรุงเทพฯ
ต่อวัน ทุกวัน จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 บริเวณชัน
The Abramovic Method หรือวิธก
ี ารทํางานแบบอบราโมวิช ซึง่ เป็ นกิจกรรมเปิ ดทีด
่ งึ ให ้ผู ้คนมามีสว่ นร่วมใน
่ มโยงคนคนหนึง่ เข ้ากับตัวเองและผู ้อืน
ประสบการณ์สว่ นรวม เพือ
่ เชือ
่ ในสถานทีท
่ เี่ งียบเชียบไม่มก
ี ารแบ่งแยก
้ ผู ้คนจะถูกเชิญให ้เข ้ามาร่วมกิจกรรมและสังเกตคนอืน
ไม่มช
ี นชัน
่ ๆทีเ่ ข ้าร่วม เป็ นการรวบรวมและนํ าผู ้เข ้าร่วม
ั พันธ์ขน
กลับมารวมตัวกันใหม่ผา่ นการปฏิสม
ั ้ พืน
้ ฐาน และสร ้างพืน
้ ทีท
่ ท
ี่ ก
ุ คนได ้ร่วมกันเป็ นสักขีพยานและปลุก
่
เร ้าความรู ้สึกไม่มน
ั่ คงแบบเป็ นหมูค
่ ณะ ซึงเป็ นสภาวะของจิตสํานึกทีจ
่ ําเป็ นต่อมนุษย์ในการอยูร่ ว่ มกันอย่าง
ราบรืน
่ ยิง่ ขึน
้
A Possible Island? The Abramovic Method เป็ นส่วนหนึง่ ของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก
อาร์ต เบียนนาเล่ 2018” (Bangkok Art Biennale) ทีม
่ ก
ี ําหนดจัดขึน
้ ในทุกๆ 2 ปี นํ าผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า
้ นํ าระดับโลกจาก 34 ประเทศ ภายใต ้แนวคิด“สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” หรือ
200 ผลงาน โดย 75 กลุม
่ ศิลปิ นชัน
Beyond Blissทีจ
่ ะนํ ามาจัดแสดงบนสถานทีส
่ ําคัญของกรุงเทพมหานครกว่า 20 แห่ง ได ้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร อาคารอีสต์เอเชียติก ศูนย์การเรียนรู ้ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงแรมแมนดารินโอ
เรียนเต็ล โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา่ กรุงเทพโอ พี เพลส โครงการ วัน แบงค็อก สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ บ ้าน
ปาร์คนายเลิศ ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี สยามดิสคัฟเวอรี่ ศูนย์การค ้าสยามพารา
กอน สยามเซ็นเตอร์ ห ้างสรรพสินค ้า ดิ เอ็มควอเทียร์ สยามสแควร์วัน เธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์
สามารถติดตามข่าวสาร และตารางการจัดกิจกรรมของงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต
เบียนนาเล่ 2018” (Bangkok Art Biennale) เพิม
่ เติมได ้ทาง www.facebook.com/Bkkartbiennale หรือ
www.bkkartbiennale.com
ั ันธ์หอศล
ื่ สารและประชาสมพ
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สอบถามเพิม
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