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ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ) และท ัศน-มิต ิ
นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave จ ัดโดยหอศิลปว ัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและโฟโต้บางกอก
6 กรกฎาคม - 9 ก ันยายน 2561
ั้ 7 หอศิลปว ัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ห้องนิทรรศการหล ัก ชน
พิธเี ปิ ดงาน ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น.
ภ ัณฑาร ักษ์ร ับเชิญ
ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ): แมรี่ ปานสง่า
ทัศน-มิต:ิ อลิซ วิชช์โชติ
ศิลปิ น
ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ): อธิษว์ ศรสงคราม ปฐมพล เทศประทีป สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ ถกล ขาวสอาด วิรดา บรรเจิดรุ่ง
ขจร วิรย
ิ ะ โชติปัญญาวิสท
ุ ธิ์
ทัศน-มิต:ิ อัครา นักทํานา ชรินทร ราชุรัชต มนตรี คําศิร ิ ชินยา มัทสุนากะ ชนิภา เต็มพร ้อม
นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ) และทัศน-มิต ิ ส่วนหนึง่ ของ โฟโต ้บางกอก 2018 เทศกาล
ภาพถ่ายนานาชาติกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) และ
้ 7 หอศิลปกรุงเทพฯ
กลุม
่ โฟโต ้บางกอก จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561 ณ ห ้องนิทรรศการหลัก ชัน
นํ าเสนอผลงานทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับภาพถ่ายของศิลปิ นไทยร่วมสมัยทีผ
่ า่ นการคัดสรรของสองภัณฑารักษ์ รับเชิญ คือ แมรี่ ปาน
สง่า และอลิซ วิชช์โชติ
่ า่ น
นิทรรศการถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ) และ ทัศน-มิต ิ ทัง้ สองต่างนํ าเสนอผลงานภาพถ่ายทีผ
กระบวนการคิดและสร ้างสรรค์ สะท ้อนสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ ในปั จจุบน
ั ทีม
่ ก
ี ารผสมผสานความหลากหลายของรูปแบบในการ
นํ าเสนอ และการปรากฎของภาพถ่ายในลักษณะต่างๆ รวมถึงความหลากหลายในการเลือกใช ้ และการเข ้าถึงภาพถ่ายใน
รูปแบบต่างๆของศิลปิ น

ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ) แสดงให ้เห็นถึงความหลากหลายในการเลือกใช ้ และการทํางานกับภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ เพือ
่
สร ้างมุมมองและการรับรู ้ใหม่ตอ
่ แนวคิดของสิง่ ทีเ่ รียกว่า ”ภาพ" ทีป
่ รากฎอยูใ่ นพืน
้ ทีจ
่ ัดแสดง
ทัศน-มิต ิ เสนอมุมมอง ความคิด และกระบวนการสร ้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายทีแ
่ สดงออกอย่างตรงไปตรงมา จากการ
มองเห็นอะไรบางอย่างในสังคมปั จจุบน
ั ทีน
่ ่าสนใจ
นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave นํ าเสนอความเป็ นไปได ้ในการมองภาพในมิตท
ิ ข
ี่ ยับพ ้นขอบเขตเดิม รวมถึงความ
่ ภาพถ่ายเหล่านัน
่ สารความคิดผ่านภาพเหล่านัน
เป็ นไปได ้ในการให ้ความหมายกับสือ
้ ทัง้ ทางโครงสร ้าง และการสือ
้
้ ทีห
่ อศิลปกรุงเทพฯ ในวันที่
พิธเี ปิ ดงานโฟโต ้บางกอก 2018 และนิทรรศการ ระนาบ (มากกว่าหนึง่ ) และทัศน-มิต ิ จะจัดขึน
5 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. ต่อเนือ
่ งด ้วยกิจกรรมการศึกษาของนิทรรศการตลอดเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
ดําเนินงานโดย ฝ่ ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
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Multiple Planes and Perspective
Thai New Wave photography exhibition organised by Bangkok Art and Culture Centre and
PhotoBangkok
6 July – 9 September 2018
Main Gallery, 7th Floor, Bangkok Art and Culture Centre
Opening Ceremony on Thursday 5 July 2018, at 18.30
Guest Curators
Multiple Planes: Mary Pansanga
Perspective: Alizz Vichchou
Artists
Multiple Planes: Atit Sornsongkram, Pathompon Tesprateep, Sathit Sattarasart, Thakol Khaosa-ad, Virada
Banjurtrungkajorn, Viriya Chotpanyavisut
Perspective: Akkara Naktamna, Charinthorn Rachurutchata, Montre Kumsiri, Shinya Matsunaga, Chanipa
Temprom
A part of PhotoBangkok 2018, a Bangkok-based international photography festival, Multiple Planes and
Perspective is a Thai New Wave photography exhibition co-organised by the Bangkok Art and Culture Centre
(BACC) and the PhotoBangkok to be held from July 6th – September 9th 2018 at Main Gallery, 8th Floor,
Bangkok Art and Culture Centre, features Thai artists’ photographic related works curated by two guest
curators; Mary Pansanga and Alizz Vichchou.
The works in these two exhibitions Multiple Planes and Perspective reflect today’s contemporary
photography and its appearance in both idea and process. The various forms of approaching and using
photography to create works is what is presented in these exhibitions.

Multiple Planes shows us the various possibilities of the artists approaching and working with photography,
introducing alternate perceptions towards the idea of “image” materialised in another platform.

Perspective presents artists thoughts, ideas, and photography techniques and processes toward today
society.

Thai New Wave photography exhibition suggests possible ways of understanding the photographic image
out of its boundary norm and also the possibility of reflecting meaning through the medium structure and
the way to communicate ideas through those images.
The PhotoBangkok 2018, and Multiple Planes and Perspective exhibition, with the opening ceremony held at
Bangkok Art and Culture Centre on July 5th at 18.30. Various education activities will also be available at
Bangkok Art and Culture Centre from July to September.
Operated by BACC Exhibition Dept.
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