
Registration at 13.00 hrs.
Film screening starts at 14.05 hrs. 

เชิญรวมชมภาพยนตร 4 เร่ือง จาก 4 ประเทศ ภายใตบริบทส่ิงแวดลอม

อันหลากหลายท่ีสอดคลองไปกับเน้ือหาของนิทรรศการครอสโอเวอร ๒ : 

ผสาน ซ่ึงเปนหน่ึงในนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีจะจัดแสดง

ตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 และรวมเสวนากับวิทยากรเก่ียวกับ

เน้ือหาของภาพยนตรในประเด็นท่ีหลากหลาย โดยกิจกรรมน้ีจะจัดข้ึนใน

วันท่ี 11 - 12 มิถุนายน 2565 ณ หองออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2022 น้ีนับเปนคร้ังท่ี 9

ของเทศกาลฯ ภายใตความรวมมือขององคกรศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศ

ได แก   เจแปนฟาวน  เดช่ัน กรุงเทพฯ สถาบันเกอเธ   ประเทศไทย 

สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจําประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต

ฝร่ังเศสประจําประเทศไทย พรอมท้ังการสนับสนุนจาก IFcinema

สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิรกประจําประเทศไทย และคณะผูแทน

สหภาพยโุรปประจําประเทศไทย รวมกันนําเสนอภาพยนตรจากประเทศญ่ีปุน

เยอรมนี สเปน และฝร่ังเศส ภายใตบริบทสภาพแวดลอม อาทิ ความผูกพัน

กับพ้ืนท่ี ปฏิสัมพันธตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม การสํารวจพฤติกรรมมนุษย

และการเผชิญหนากับความสูญเสีย  โดยระหวางการฉายภาพยนตรเร่ืองท่ี 1

และเร่ืองท่ี 2 ของแตละวัน ทานจะไดรวมเสวนากับวิทยากรท่ีจะมารวมพูดคุย

และแลกเปล่ียนแงมุมตางๆ ท่ีปรากฏและสอดแทรกอยู ในภาพยนตร

โดยหอศิลปกรุงเทพฯ มีความต้ังใจท่ีจะสรางพ้ืนท่ีแหงน้ีเพ่ือแลกเปล่ียน

บทสนทนาระหวางวิทยากรและผูชมใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจ

ในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม 

/ เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2022 /

Cinema Diverse 2022 presents 4 films that represent 4 countries

in the context of environment, in accordance with the BACC’s

main exhibition titled Crossover II: The Nature of Relationships,

which is on view from May - September 2022. Apart from watching

the films, the audiences are also invited to join discussions with

speakers on various topics related to the films. The program will

take place on 11th - 12th June 2022 at the Auditorium, 5th floor,

BACC. In this 9th edition of Cinema Diverse, the BACC establish

partnership with international art and cultural organisations 

including the Japan Foundation, Bangkok, Goethe-Institut Thailand,

the Embassy of Spain in Thailand, and the Embassy of France in

Thailand, with the support from the Embassy of Luxembourg in

Thailand, the Delegation of the European Union to Thailand,

and Institut Français (IFcinema). The audiences will be presented

with a selection of foreign films that depict different dimensions

of the environment that surrounds us; such as, a sense of place,

interaction with social change, examination of human behavior,

and coping with loss. In between the screening of the 1st and

2nd film of each day, there will be a talk session with the speakers

who will discuss and exchange ideas on various implications that

are hidden within the films. Bangkok Art and Culture Centre hopes

that this program will be a platform for engaging dialogue between

speakers and audiences to learn and understand the phenomena

that occur between humans and the environment.

โมริคาซึ คุมาไก หรือที่รูจักกันในนาม โมริ เปนจิตรกรชายมีเคราอายุ 94 ป

ที่แทบไมออกจากที่พักอาศัยของตัวเองเลยในชวง 30 ปที่ผานมา โมริมักจะ

ใชเวลาสวนใหญในแตละวันไปกับการเฝาสังเกตสวนของเขาและสิ่งมีชีวิต

ทั้งหมดและถายทอดออกมาผานรูปวาด ในขณะที่ ฮิเดโกะ ภรรยาของเขา

จะคอยตอนรับแขกผูมาเยือนมากหนาหลายตา ภาพยนตรเรื ่องนี้แสดง

ใหเห็นถึงแงมุมอันนารื่นรมยของวันหนึ่งในชวงฤดูรอนของคูสามีภรรยา

ที่ใชชีวิตรวมกันมา 52 ป

Morikazu Kumagai, aka Mori, is the 94-year-old bearded man and

painter. For the last 30 years he's hardly left his property. Most

of his day is spent tirelessly observing his garden and all living

things in it, which he renders into paintings while his wife Hideko

attends to a string of visitors. The film is a humorous depiction

of a summer day in the life of an old couple who've been 

together 52 years.

/ Cinema Diverse 2022 /

Saturday 11 June 2022

กํากับโดย ชูอิจิ โอกิตะ

Directed by Shuichi Okita

Mori, the Artist’s Habitat
(2018 / Japan / 99 mins)

“สวนน้ีนะ เปนทุกอยางของสามีฉันนะคะ”
“This garden is everything to my husband.”

© 2017 “Mori, The Artist's Habitat” Film Partners

Registration at 13.00 hrs.
Film screening starts at 14.05 hrs. 



ลูกคร่ึงไทย-ญ่ีปุน ผูต้ังใจปูทางใหเกิดการแพรหลายของ

วัฒนธรรมการอานงานเขียนญ่ีปุนในไทยใหมากยิ่งข้ึน

ดวยบทบาทการเปนหน่ึงในผูกอต้ัง บรรณาธิการตนฉบับ

และผูแปลของสํานักพิมพ JLIT ความเปนญ่ีปุนและ

ความเปนไทยท่ีผสมผสานอยู ในตัวทําใหอรรถเปน

ผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีสามารถสะทอนแงมุม

ของวัฒนธรรมไทยไปดวยไดอยางกลมกลืนผานลีลา

การเขียนและการวิจารณท่ีโดดเดน นอกจากอรรถ

จะเช่ียวชาญในเร่ืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตรแลว

อรรถยังใหความสนใจกับเร่ืองสังคมเมืองอีกดวยจากการ

นําวรรณกรรมคลาสสิกของญ่ีปุ นท่ีพูดถึงชนบทและ

เมืองหลวงเร่ือง ซันชิโร ของ นัตสึเมะ โซเซกิ มาแปลและ

ตีพิมพในไทย

Artch Bunnag is a Thai - Japanese who paved the

way for a growing interest in Japanese literature

in Thailand through his role as one of the founders,

editor, and translator at JLIT Publishing. The blend

of Japanese and Thai identities in Artch makes

him an expert in Japanese culture who can

harmoniously reflect on Thai culture through 

outstanding writing and critique. Apart from his 

expertise in culture and history, Artch is also 

interested in urbanism; this interest is reflected

in his translating and publishing of Sanshiro, 

a classic Japanese novel which discusses rural and

city environment by Natsume Soseki in Thailand.

อรรถ บุนนาค

พรชัย
วิริยะประภานนท (นรา)

นักวิจารณอิสระเจาของนามปากกา “นรา” เจาของผลงาน

“ยังเฟอ” นักอาน นักเลาเร่ือง นักวิจารณภาพยนตร 

นักจัดรายการวิทยุ และผู ร วมกอต้ังโรงภาพยนตร

เฮาสอารซีเอ พรชัยจึงเปนบุคคลหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในวงการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของไทย ดวยความ

ช่ืนชอบในการอานท้ังวรรณกรรมและประวัติศาสตรเปน

ชีวิตจิตใจ ประกอบกับความผูกพันท่ีมีตอส่ือภาพยนตร

มาต้ังแตเด็ก ไมวาจะเปนภาพยนตรไทยกลางแปลง

ภาพยนตรจีนกําลังภายใน หรือแมแตภาพยนตรตะวันตก

พรชัยจึงสามารถหยิบยกเกร็ดความรูและประสบการณ

ท่ีไดรับจากการอานมาบอกเลาและวิจารณภาพยนตรได

อยางเรียบงายและสวยงาม

Pornchai Viriyaprapanon is an independent 

critique under the pen name ‘Nara.’ He is the 

author of a book titled “Young Fua”, a reader, 

a story teller, a film critique, a radio host, and 

one of the founders of House RCA. These various 

roles make him an important figure in the Thai

contemporary art and culture circle. With his 

passion in literature and history combining with 

his deep connection to the world of cinema, 

be it Thai open-air theatres, Chinese martial arts 

movies, or Western movies, Pornchai is able to 

share his knowledge and experiences accumulated

through a lot of reading, and write film reviews 

with simple and beautiful narratives.

TALK
16.00 - 17.45 hrs.
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ฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1989 ณ กรุงเบอรลิน (ตะวันออก) แมของอเล็กซ แครเนอร

ตกอยูในสภาพโคมาหลังเกิดภาวะหัวใจวาย จึงทำใหเธอพลาดเหตุการณ

กำแพงเบอรลินลมสลาย เม่ือฟนกลับมาเยอรมนีก็เขาสูฤดูรอนป ค.ศ. 1990

แลว แพทยผูรักษาเตือนวาหากเธอตองพบเจอกับเรื่องที่นาตื่นเตนอีกครั้ง

หลังจากน้ี อาจทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได อเล็กซจึงตองปดบังไมใหแมรูเร่ือง

การลมสลายของรัฐบาลสังคมนิยมแหงเยอรมนีตะวันออก โดยเขาและเพ่ือนๆ

ตองแสรงทำเปนวาเยอรมนีตะวันออกยังคงมีอยู ฉากลวงตาของอเล็กซดำเนิน

เร่ือยไปอยางสมบูรณแบบ จนกระท่ังวันหน่ึงเขาไมอาจปกปดความจริงไดอีก

ตอไป ภาพยนตรตลกอันชาญฉลาดเร่ืองน้ีเปนภาพยนตรท่ีประสบความสำเร็จ

สูงสุดในป ค.ศ. 2003

Berlin (East) in autumn 1989: Alex Kerner's mother is in a coma

after a heart attack and misses the fall of the Berlin Wall. She

awakes in summer 1990. Her doctor declares that excitement of

any kind could be fatal. Alex must conceal the fall of the SED

regime from her. He and his friends pretend to the sick woman

that the GDR still exists; the illusion remains perfect until one

day the truth can no longer be concealed. The clever comedy

was the most successful film of the year in 2003.

“ทุกส่ิงท่ีแมเช่ือม่ัน กําลังจะถูกทําลายในอีกไมก่ีเดือน”
“Everything she believed in will be

vanished within a few months.”

Good bye, Lenin!
(2003 / Germany / 121 mins)

Registration at 17.45 hrs.
Film screening starts at 18.20 hrs. 

กํากับโดย โวลฟกัง เบคเคอร 
Directed by  Wolfgang Becker

เครดิตภาพ : คุณจักรพันธุ ขวัญมงคล


