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ระนาบ (มากกวา่หนึง่) และทศัน-มติ ิ
นทิรรศการภาพถา่ย Thai New Wave จดัโดยหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครและโฟโตบ้างกอก 
 
6 กรกฎาคม - 9 กนัยายน 2561 
หอ้งนทิรรศการหลกั ช ัน้ 7 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
พธิเีปิดงาน วนัพฤหสับดทีี ่5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. 
 
ภณัฑารกัษร์บัเชญิ 
ระนาบ (มากกวา่หนึง่): แมรี ่ปานสงา่ 
ทศัน-มติ:ิ อลซิ วชิชโ์ชต ิ
 
ศลิปิน 
ระนาบ (มากกวา่หนึง่): อธษิว ์ศรสงคราม  ปฐมพล เทศประทปี  สถติย ์ศสัตรศาสตร์  ถกล ขาวสอาด  วริดา บรรเจดิรุ่ง
ขจร  วริยิะ โชตปัิญญาวสิทุธิ์ 
ทศัน-มติ:ิ อคัรา นักทํานา  ชรนิทร ราชรัุชต  มนตร ีคําศริ ิ ชนิยา มัทสนุากะ  ชนภิา เต็มพรอ้ม 
 
นทิรรศการภาพถา่ย Thai New Wave ระนาบ (มากกวา่หนึง่) และทศัน-มติ ิสว่นหนึง่ของ โฟโตบ้างกอก 2018 เทศกาล
ภาพถา่ยนานาชาตกิรุงเทพฯ โดยความร่วมมอืระหวา่งหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (หอศลิปกรุงเทพฯ) และ
กลุม่โฟโตบ้างกอก จัดแสดงระหวา่งวนัที ่6 กรกฎาคม - 9 กนัยายน 2561 ณ หอ้งนทิรรศการหลกั ชัน้ 7 หอศลิปกรุงเทพฯ 
นําเสนอผลงานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาพถา่ยของศลิปินไทยร่วมสมัยทีผ่า่นการคดัสรรของสองภัณฑารักษ์รับเชญิ คอื แมรี ่ปาน
สงา่ และอลซิ วชิชโ์ชต ิ
 
นทิรรศการถกูแบง่ออกเป็นสองสว่นคอื ระนาบ (มากกวา่หนึง่) และ ทศัน-มติ ิทัง้สองตา่งนําเสนอผลงานภาพถา่ยทีผ่า่น
กระบวนการคดิและสรา้งสรรค์ สะทอ้นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั ทีม่กีารผสมผสานความหลากหลายของรูปแบบในการ
นําเสนอ และการปรากฎของภาพถา่ยในลกัษณะตา่งๆ รวมถงึความหลากหลายในการเลอืกใช  ้และการเขา้ถงึภาพถา่ยใน
รูปแบบตา่งๆของศลิปิน 
 
ระนาบ (มากกวา่หนึง่) แสดงใหเ้ห็นถงึความหลากหลายในการเลอืกใช  ้และการทํางานกบัภาพถา่ยในรูปแบบตา่งๆ  เพือ่
สรา้งมมุมองและการรับรูใ้หมต่อ่แนวคดิของสิง่ทีเ่รยีกวา่ ”ภาพ" ทีป่รากฎอยูใ่นพืน้ทีจั่ดแสดง 
ทศัน-มติ ิเสนอมมุมอง ความคดิ และกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะภาพถา่ยทีแ่สดงออกอยา่งตรงไปตรงมา  จากการ
มองเห็นอะไรบางอยา่งในสงัคมปัจจบุนัทีน่่าสนใจ 
 
นทิรรศการภาพถา่ย Thai New Wave นําเสนอความเป็นไปไดใ้นการมองภาพในมติทิีข่ยับพน้ขอบเขตเดมิ  รวมถงึความ
เป็นไปไดใ้นการใหค้วามหมายกบัสือ่ภาพถา่ยเหลา่นัน้ทัง้ทางโครงสรา้ง  และการสือ่สารความคดิผา่นภาพเหลา่นัน้ 
 
พธิเีปิดงานโฟโตบ้างกอก 2018 และนทิรรศการ ระนาบ (มากกวา่หนึง่) และทศัน-มติ ิจะจัดขึน้ทีห่อศลิปกรุงเทพฯ ในวนัที ่
5 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. ตอ่เนือ่งดว้ยกจิกรรมการศกึษาของนทิรรศการตลอดเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน  
 
ดําเนนิงานโดย ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปกรุงเทพฯ 

http://www.facebook.com/baccpage
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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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