/ เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2022 /
เชิญรวมชมภาพยนตร 4 เรื่อง จาก 4 ประเทศ ภายใตบริบทสิ่งแวดลอม
อันหลากหลายที่สอดคลองไปกับเนื้อหาของนิทรรศการครอสโอเวอร ๒ :
ผสาน ซึ่งเปนหนึ่งในนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่จะจัดแสดง
ตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 และรวมเสวนากับวิทยากรเกีย่ วกับ
เนื้อหาของภาพยนตรในประเด็นที่หลากหลาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นใน
วันที่ 11 - 12 มิถนุ ายน 2565 ณ หองออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
เทศกาลภาพยนตรคัดสรร Cinema Diverse 2022 นี้นับเปนครั้งที่ 9
ของเทศกาลฯ ภายใตความรวมมือขององคกรศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศ
ได แ ก เจแปนฟาวน เ ดชั่ น กรุ ง เทพฯ สถาบั น เกอเธ ประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจําประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่ ง เศสประจํ า ประเทศไทย พร อ มทั้ ง การสนั บ สนุ น จาก IFcinema
สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิรกประจําประเทศไทย และคณะผูแทน
สหภาพยุโรปประจําประเทศไทย รวมกันนําเสนอภาพยนตรจากประเทศญีป่ นุ
เยอรมนี สเปน และฝรั่งเศส ภายใตบริบทสภาพแวดลอม อาทิ ความผูกพัน
กับพืน้ ที่ ปฏิสมั พันธตอ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การสํารวจพฤติกรรมมนุษย
และการเผชิญหนากับความสูญเสีย โดยระหวางการฉายภาพยนตรเรือ่ งที่ 1
และเรือ่ งที่ 2 ของแตละวัน ทานจะไดรว มเสวนากับวิทยากรทีจ่ ะมารวมพูดคุย
และแลกเปลี่ ย นแง มุ ม ต า งๆ ที่ ป รากฏและสอดแทรกอยู  ใ นภาพยนตร
โดยหอศิลปกรุงเทพฯ มีความตั้งใจที่จะสรางพื้นที่แหงนี้เพื่อแลกเปลี่ยน
บทสนทนาระหวางวิทยากรและผูชมใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจ
ในปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม

/ 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
th
th
th
take place on 11 - 12 June 2022 at the Auditorium, 5 ﬂoor,
th
BACC. In this 9 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,
st
and coping with loss. In between the screening of the 1 and
nd
2 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.

Sunday 12 June 2022
Registration at 13.00 hrs.
Film screening starts at 14.05 hrs.

Fire Will Come (O que arde)
(2019 / Spain / 85 mins)

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

“ถามันทํารายตนอื่น ก็เปนเพราะมันเจ็บปวดดวย”
“If they hurt others, it’s because they hurt, too.”

กํากับโดย โอลิเวอร แล็กซ / Directed by Oliver Laxe

อะมาดอร โกโร ถูกตัดสินจำคุกฐานวางเพลิง เมือ่ พนโทษออกมาแลวเขากลับ
พบเพียงความโดดเดี่ยวที่แวดลอมตัวเขา เขาจึงกลับบานเกิดไปอาศัยอยูกับ
เบเนดิกตาผูเปนแม และวัวอีกสามตัวในหมูบานเล็กๆ ที่ซอนตัวอยูในภูเขา
ที่เขตชนบทแหงหนึ่งของแควนกาลิเซีย ชีวิตของเขาดำเนินไปอยางเชื่องชา
ตามจังหวะของธรรมชาติ กระทั่งในค่ำคืนหนึ่งพื้นที่นี้ไดเกิดเพลิงไหมขึ้น
เขาจะตอบสนองตอเหตุการณในครั้งนี้อยางไร ?
Amador Coro has been condemned for having provoked a ﬁre.
When he gets out of prison, nobody is waiting for him. He returns
to his home town, a small village hidden in the mountains of
rural Galicia, to live with his mother, Benedicta, and their three
cows. Life goes by slowly, following the rhythm of nature. Until
one night when a ﬁre starts to devastate the region. How will
he react to this incident ?

TALK
15.45 - 17.30 hrs.

Asst. Prof. Penpisa Sirivoranart, Ph.D.

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เพ็ญพิสาข ศรีวรนารถ

อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แมจะจบ
การศึกษาดานการสอนภาษาสเปนและเชี่ ย วชาญด า นการ
แปลแล ว อาจารย เ พ็ ญ พิ ส าข ยั ง มี ค วามสนใจในเรื่ อ ง
วั ฒ นธรรม การท อ งเที่ ย ว และประวั ติ ศ าสตร ด  ว ย
โดยนอกจากการสอนวิชาภาษาสเปนอาจารยยังสอนวิชา
ภาพยนตรสเปนและลาตินอเมริกาอีกดวย
Asst. Prof. Penpisa Sirivoranart, Ph.D. is a lecturer
at the Spanish Section, Department of Western
Languages, Faculty of Arts, Chulalongkorn
University. Apart from her expertise in teaching
Spanish and specializing in Spanish language
translation, Asst. Prof. Penpisa is also interested
in cultures, tourism, and history. Subjects that she
teaches range from Spanish language lessons to
Spanish and Latin American ﬁlms.

ดร.ณัฐสุดา เตพันธ
คณบดีและผูอ าํ นวยการศูนยสขุ ภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักจิตวิทยาการปรึกษาและผูร ว ม
แปลหนังสือ “จิตวิทยา ความรูฉ บับพกพา” อีกทัง้ ในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 อาจารยไดรเิ ริม่
ใหศูนยสุขภาวะทางจิตเปดใหบริการคําปรึกษาปญหา
สุขภาพจิตเบื้องตนแกประชาชนทั่วไปผานทางออนไลน
ผานทางเพจ Hear to Heal โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึง่ Hear to Heal ไดกลายเปนอีกหนึง่ พืน้ ทีท่ ชี่ ว ยปลอบ
ประโลมและกอบกูส ภาวะจิตใจของคนในสังคมใหผา นพน
วิกฤติและปญหาในปจจุบันไดเปนอยางดี
Asst. Prof. Nattasuda Taephant, Ph.D. is the Dean and
Director of the Center for Psychological Wellness,
Faculty of Psychology, Chulalongkorn University,
a counseling psychologist, and a co-translator of
the book Psychology, a Pocket Introduction.
During the outbreak of COVID-19, Asst. Prof.
Nattasuda initiated an online counseling service
run by the Center for Psychological Wellness
through the Facebook page Hear to Heal with
the support from the Thai Health Promotion
Foundation. Hear to Heal became another
sanctuary that helps to soothe and restore the
mental state of people in society, helping them
get through current crises and problems.

Asst. Prof. Nattasuda Taephant, Ph.D.

ผูชวยศาสตราจารย

Kulvadee Thongpibul, Ph.D.

ดร.กุลวดี ทองไพบูลย

นักจิตวิทยาคลินกิ ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจิตวิทยา จากสถาบัน
เดอะไรทต เมืองเบิรกลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน
เป น อาจารย ป ระจํ า สาขาจิ ต วิ ท ยา คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา
คลินิกและจิตวิทยาการปรึกษาสนใจศึกษาในประเด็น
ครอบครัวบําบัด ทักษะทางสังคม พฤติกรรมบําบัด และ
การจัดการอารมณโกรธ นอกจากนั้น ยังเปนหนึ่งในผูให
คําปรึกษา ตอบคําถาม และแชรเทคนิคการจัดการอารมณ
และจิตใจผานรายการ Mind Journey ทางชองยูทูป
Club gig รวมกับนักจิตวิทยา แพทย และผูใหคําปรึกษา
ทานอื่นๆ อีกดวย
Kulvadee Thongpibul, Ph.D. is a clinical psychologist
who graduated with a Doctor of Psychology
from The Wright Institute, Berkeley, California.
She is currently a lecturer at the Department of
Psychology in the Faculty of Liberal Arts at
Thammasat University with an expertise in clinical
and counseling psychology. She is also interested
in family therapy, social skills training, behavioral
therapy, and anger management. Apart from that
she is also a mentor, answering questions and
sharing emotional and mental management
techniques on the program called Mind Journey
on Club gig’s YouTube channel together with
other psychologists, doctors and counselors.

Bloody Milk (Petit paysan)
(2017 / France / 90 mins)

Registration at 17.30 hrs.
Film screening starts at 18.05 hrs.

“ผมไมอยากใหวัวของผมตาย
ผมไมไดมาที่นี่เพื่อใหวัวของผมตาย”
“I don’t want my cows to die.
I didn’t come here for my cows to die.”

กํากับโดย
อูแบรต ฌารูเอล

Directed by
Hubert Charuel

ปแอร เปนเกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนมอายุราวๆ 30 ป ทีใ่ ชชวี ติ วนเวียนอยูก บั ฟารม
นองสาวผูเ ปนสัตวแพทย และพอกับแมผสู ง ตอกิจการเลีย้ งโคนมมาใหในขณะ
ที่เริ่มมีการแพรระบาดของโรคในวัว ปแอรพบวาวัวของเขาตัวหนึ่งติดเชี้อ
เขารับไมไดกบั ความสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ กับฝูงวัวซึง่ เปนทุกสิง่ ทุกอยางสำหรับเขา
ปแอรจึงตองทำทุกวิถีทางเพื่อชวยชีวิตพวกมัน
Pierre, thirty-something, is a dairy farmer. His life revolves around
his farm, his veterinarian sister, and his parents, whose farm he
has taken over. Just as the ﬁrst indications of an epidemic are
announced in France, Pierre discovers that one of his cows is
infected. He refuses to accept the idea of losing his cows. They
are all he has, and he will ﬁght to the bitter end to save them.

