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นทิรรศการ OVERLOADED: The Intangibles of Emptiness  
ความวา่งเปลา่ทีจั่บตอ้งไมไ่ด ้
วนัที ่14-17 กมุภาพันธ ์2562 
ณ หอ้งนทิรรศการหลัก ชัน้ 8 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
 
โดยศลิปิน พเิชษฐ กลั่นชืน่ และคณะ Pichet Klunchun Dance Company 
รว่มกับ ARTIST+RUN และหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
 
 
OVERLOADED: The Intangibles of Emptiness  
ความวา่งเปลา่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้
นทิรรศการศลิปะทีท่ําลายขดีจํากดัของขอ้จํากดัในพรมแดนของศลิปะ 
 
OVERLOADED หนึง่ในการแสดงชดุความวา่งเปลา่ทีจั่บตอ้งไมไ่ด ้“The Intangibles of Emptiness” 
โดย Pichet Klunchun Dance Company สือ่ถงึขอ้จํากัดและขดีจํากัดของกายภาพมนุษย ์(นักเตน้ที่
ตอ้งใชร้า่งกาย) และขอ้จํากัดทางกายภาพของพืน้ทีท่างศลิปะ (หอศลิปวฒันธรรมแหง่
กรงุเทพมหานคร) การเปลีย่นแปลงขอ้จํากัดดว้ยการสรา้งพืน้ทีใ่หมทั่ง้ทางรา่งกายและกายภาพของ
พืน้ที ่ทําใหเ้กดิการตัง้คําถามถงึความเป็นไปไดใ้นการสรา้งสรรค ์เพือ่นําไปสูร่ปูแบบและวธิกีารแบบ
ใหม่ๆ  ของการแสวงหาคําตอบ 
 
หลังจากการแสดงเปิดนทิรรศการ 'The Intangibles of Emptiness' ทีแ่กลเลอรี ่ARTIST+RUN ตน้
เดอืนมกราคมทีผ่า่นมา พเิชษฐ กลั่นชืน่ และคณะ พัฒนางานตอ่จากเดมิทีแ่สดง 2 ชัว่โมง สรา้งงาน
ศลิปะแลว้จัดวางไวใ้หผู้ช้มชมตอ่ทีแ่กลเลอรีข่นาดเล็กอกี 1 เดอืน มาคราวนี ้'OVERLOADED: The 
Intangibles of Emptiness' จะเป็นนทิรรศการในแกลเลอรีข่นาดใหญ ่ทีศ่ลิปินทัง้แสดงและสรา้งงาน
ศลิปะตลอดเวลา ผูช้มสามารถเขา้รว่มกจิกรรมกับศลิปินและชิน้งานศลิปะไดต้ัง้แต ่10.00-21.00 น. 
 
 
“The Intangibles of Emptiness นักเตน้คอืบคุลทีใ่ชร้า่งกายเพือ่สรา้งความหมายเรือ่งราวในพืน้ที่
วา่งเปลา่ของอากาศ การเคลือ่นไหวของรา่งกายจะเกดิขึน้ในความวา่งเปลา่ของพืน้ทีแ่ละจบลงดว้ย
ความวา่งเปลา่อกีครัง้ โดยทีไ่มม่อีะไรเหลอืคงอยูใ่นพืน้ทีข่องความวา่งเปลา่นัน้เลย แตกตา่งจากงาน
ศลิปะแขนงอืน่ทีเ่ร ิม่ตน้จากความวา่งเปลา่แตจ่บลงดว้ยสิง่ทีจั่บตอ้งได ้ 
 
 
The คอืนักแสดง  
Intangibles คอืสิง่ทีจั่บตอ้งไมไ่ดด้ว้ยรา่งกาย  
Emptiness คอืพืน้ทีข่องอากาศทีว่า่งเปลา่ 
 
The Intangibles of Emptiness คอื การบันทกึของความวา่งเปลา่ทีจั่บตอ้งไมไ่ด"้ - พเิชษฐ กลั่นชืน่  
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OVERLOADED: The Intangibles of Emptiness  
14-17 February 2019 
Main Gallery 8th Floor, Bangkok Art and Culture Centre 
 
Artist: Pichet Klunchun and Pichet Klunchun Dance Company  
ARTIST+RUN in collaboration with Bangkok Art and Culture Centre 
 
OVERLOADED: The Intangibles of Emptiness 
An art exhibition to erase boundaries of arts  
 
OVERLOADED, as part of Pichet Klunchun Dance Company’s “The Intangibles of 
Emptiness”, conveys the limits and physical restriction of human bodies (dancer) and 
physical confinement of art space (Bangkok Art and Culture Centre). Challenging this 
limitation by creating new space for both the artists and the venue leads to questioning 
for new possibilities of creation, resulting in new forms and methodology.   
 
At ARTIST+RUN gallery in early January, Pichet Klunchun Dance Company performed for 
about two hours, while creating art works which remain on exhibit for the following month 
as part of "The Intangibles of Emptiness" exhibition. In a much larger space, 
"OVERLOADED: The Intangibles of Emptiness" is a new exhibition in which the artists are 
constantly performing and creating art works, with the audience, all the time from 10.00-
21.00 hrs.  
 
“Dancers are people who use the body to create meaning in the empty space. The 
movement of the body takes place in the emptiness of the space and ends with emptiness 
again. With nothing left to remain in that space of emptiness, it is different from other art 
forms that started from nothing but ended with tangible things.  
 
‘The’ refers to the dancer; 
‘Intangibles’ those without physical presence; and 
‘Emptiness’ empty space. 
 
‘The Intangible of Emptiness’ is a record of emptiness.” – Pichet Klunchun 
 


