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สนทนาสปัตสนธ ิ๒  
ไตรถ่าม: ความหลากหลายในอษุาคเนย ์
 
นทิรรศการศลิปะ LGBTQ ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี จดัแสดงนทิรรศการรวบรวมกวา่ 50 ศลิปินจาก 15 
ประเทศและเขตบรหิารพเิศษ 

 

 
View of the exhibition. Courtesy of the Bangkok Art and Culture Centre. 

 
• หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานครและมลูนธิซินัไพรดร์ว่มเปิดนทิรรศการใหญ ่พรอ้ม

การแสดงจากศลิปินหมงิ หวอ่งและอกี 5 ศลิปิน 

• ไฮไลตใ์นงาน ไดแ้ก ่ผลงานทีส่ร า้งสรรคข์ ึ�นใหมเ่พ ือ่นทิรรศการน ี� โดยศลิปินช ือ่ดงัอาท ิ
อรญิชย ์ร ุง่แจง้ (ไทย), จกักาย ศริบิตุร (ไทย), บลัเบยีร  ์ครชี นั (อนิเดยี), แอนน  ์แซมทั 
(มาเลเซยี), สมคัร  ์กอเซ็ม (ไทย) 
  

• จด้แสดงพรอ้มกนัคอืผลงานเดน่จากศลิปิน อาท ิดญิ ควิ เล (เวยีดนาม), ดาวดิ เมดาญา่ 
(ฟิลปิปินส)์, ดนั หวอ่ (เวยีดนาม) และอกีหลายศลิปิน 
 

กรงุเทพฯ 22 พฤศจกิายน 2562 - หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร รว่มกบัมลูนธิซินัไพรด ์จัดงานเปิด
นทิรรศการ สนทนาสปัตสนธ ิ๒ - ไตรถ่าม: ความหลากหลายในอษุาคเนย ์(SPECTROSYNTHESIS II– 
Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) ซึง่จะเปิดใหเ้ขา้ชม ณ หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพมหานคร ในวันที ่23 พฤศจกิายน 2562 นี ้นทิรรศการดังกลา่วจะเป็นแหลง่รวมศลิปะรว่มสมยัทีใ่หญ่
ทีส่ดุจากกวา่ 50 ศลิปิน ซึง่สะทอ้นประเด็นเกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ - Lesbian Gay 
Bisexual Transsexual and Queer) ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละใกลเ้คยีง งานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
นทิรรศการเดนิทางหมนุเวยีนโดยมลูนธิซินัไพรด ์โดยจะแวะทีก่รงุเทพฯ เป็นจดุที ่ 2 ตอ่เนือ่งมาจากนทิรรศการ 
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SPECTROSYNTHESIS – Asian LGBTQ Issues and Art Now อนัโดง่ดัง ซึง่เปิดแสดงทีพ่พิธิภณัฑศ์ลิปะรว่ม
สมยั (Museum of Contemporary Art) กรงุไทเป ประเทศไตห้วัน เมือ่ปี 2560 

จากประเด็นความแตกตา่งและหลากหลายทางเพศอาจนําไปสูค่วามตงึเครยีดในสงัคม งานนีท้มีภณัฑารักษ์ นํา
โดยคณุฉัตรวชิยั พรหมทัตตเวท ีจงึไดค้ัดสรรศลิปินผูส้รา้งสรรคผ์ลงานโดดเดน่ เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพดูคยุ
แลกเปลีย่นกนัในประเด็นนีผ้า่นศลิปะรว่มสมยั โดยมุง่เนน้ใหเ้ห็นวา่เสน้แบง่ตา่ง ๆ กําลังเปลีย่นไป กรอบเกณฑ์
ตา่ง ๆ กําลังเปิดกวา้งมากขึน้ และคนก็กําลังตัง้คําถามกบัคา่นยิมและบรรทัดฐานตา่ง  ๆทางสงัคม ในนทิรรศการ 
ผูช้มจะไดพ้บกบัผลงานของศลิปินจากทั่วเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้รวมถงึศลิปินเชือ้สายจนีและอนิเดยี ซึง่เป็น
สองวัฒนธรรมทีม่อีทิธผิลอยา่งยิง่ตอ่ภมูภิาคนีผ้า่นการอพยพยา้ยถิน่ฐาน สนทนาสปัตสนธ ิ๒ จงึแสดงใหเ้ห็น
บรบิททางสงัคมทีย่อมรับความหลากหลายทางเพศ และสะทอ้นลักษณะพเิศษของภมูภิาคนีท้ีเ่ป็นแหลง่รวม
ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม  

“ผลงานศลิปะทีจั่ดแสดงในนทิรรศการ สนทนาสปัตสนธ ิ๒ จะเนน้เรือ่งการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
แตบ่ทสนทนาเรือ่งนีไ้มไ่ดจํ้ากดัวงอยูแ่คใ่นกลุม่ LGBTQ”  หัวหนา้ทมีภณัฑารักษ์ คณุฉัตรวฉัิย พรหมทัตตเวท ี
อธบิาย “สิง่ทีทํ่าใหน้ทิรรศการนีท้รงพลังและสําคัญมาก คอื ศลิปินสว่นใหญม่ปีระสบการณ์สว่นตัวหรอืไมก่็รูส้กึ
รว่มไปกบัประเด็นนี ้ทีสํ่าคัญยิง่ไปกวา่นัน้ นทิรรศการยงัแสดงถงึอสิรภาพทีศ่ลิปะมอบให ้อสิรภาพทีจ่ะ
แสดงออกถงึการตอ่สูข้องแตล่ะคนเพือ่การยอมรับทางเพศ เพือ่ใหค้นยอมรับวา่เป็นปกต ิการตอ่สูเ้พือ่สทิธิ
มนุษยชน และการตอ่สูเ้พือ่ใหค้นทีตํ่าแหน่งและสถานะเทา่เทยีมกนัเคารพกนั”  

แพทรคิ ซนั ผูอํ้านวยการบรหิาร มลูนธิซินัไพรด ์กลา่ววา่“เรารูส้กึเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ทีไ่ดค้ณุฉัตรวชิยั 
พรหมทัตตเวท ีและทมีมารว่มงานครัง้นี ้ทมีทํางานกนัอยา่งไมรู่จั้กเหน็ดเหนือ่ยเพือ่คัดสรรศลิปินและผลงาน
ศลิปะชัน้ยอดมาจัดแสดงในนทิรรศการ สนทนาสปัตสนธ ิ๒ ผมหวังวา่นทิรรศการนีจ้ะสง่เสรมิใหเ้กดิการ
อภปิรายกนัในวงกวา้ง และสนับสนุนใหเ้กดิสงัคมทีเ่ทา่เทยีมมากขึน้สําหรับชมุชน LGBTQ และมติรสหาย” 
 
ผลงานทีส่รา้งสรรคใ์หมเ่พือ่งานนี ้

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นแหลง่รวมวัฒนธรรม ชนชาต ิและความเชือ่ทีห่ลากหลาย ระดับการยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศก็แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะเมอืงและเขตการบรหิารพเิศษเชน่กนั ในประเทศไทย 
ชมุชน LGBTQ ถอืวา่ไดรั้บการยอมรับดเีมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ ในเอเชยี และปัจจบุนัก็เริม่มกีารเรยีกรอ้ง
กฎหมายการแตง่งานระหวา่งเพศเดยีวกนั ถงึกระนัน้ กฎเกณฑแ์ละพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความไมเ่ทา่เทยีมก็
มใิชไ่มม่เีสยีเลย และอคตเิหลา่นีก้ป็รากฏชดัเจนขึน้เรือ่ยๆ เพือ่สะทอ้นประเด็นนี ้จกักาย ศริบิตุร ไดส้รา้งสรรค์
ศลิปะจัดวางขนาดใหญ ่3 ช ิน้ แตล่ะช ิน้ทําจากผา้และยาว 2 เมตร เพือ่บนัทกึความเจ็บปวดของวัยรุน่ ลวดลาย
เรขาคณติใน Quilt Project (2562) ลอ้มาจากสามเหลีย่มสชีมพทูีพ่รรคนาซเีคยใชเ้พือ่ระบตุัวและสรา้งความ
อบัอายใหแ้กผู่รั้กเพศเดยีวกนั ในบดันี ้ชมุชนเกยไ์ดนํ้ามาเป็นสญัลักษณ์ แสดงถงึความภาคภมูใิจ 

อรญิชย ์รุง่แจง้ ศลิปินตัวแทนประเทศไทยในเทศกาล Venice Biennale ครัง้ที ่55 ไดส้รา้งวดิโีอแบบตดิตัง้
จัดวาง 5 จอภายใตช้ือ่ Welcome to My World โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์วัยเด็ก ทีรู่ส้กึตืน่ตา
ตืน่ใจทีไ่ดพ้บกบับคุคลแปลงเพศ ผลงานชิน้นีจ้ะสะทอ้นประเด็นความหลากหลายและการยอมรับทางสงัคม
อยา่งชดัเจน  
 
ศลิปินชาวมาเลเซยี แอนน ์แซมทั ผูบ้กุเบกิศลิปะการทอ นําเสนอผลงานชิน้พเิศษ Conundrum Ka Sorga 
(To Heaven) (2562) ซึง่เป็นผลงานชิน้ลา่สดุในชดุผลงานศลิปะอนัโดง่ดัง ประตมิากรรมรวมเพศทีเ่ป็น
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เอกลักษณ์ของ แซมทั ทํามาจากสิง่ทอสรีุง้ยาว 3 เมตร จะเผยใหเ้ห็นวา่ แซมทั สนใจเรือ่ง “รปูรา่งในอดุมคต”ิ 
และตอ้งการจะเห็นชมุชน LGBTQ กลับมารุง่เรอืงอกีครัง้เหมอืนนกฟีนกิซ ์ 
 
ศลิปินชาวอนิเดยี บลัเบยีร ์ครชีนั ผูเ้คยโดนวพิากษ์วจิารณ์อยา่งเสยี ๆ หาย ๆ เพราะสรา้งผลงานศลิปะ
เกีย่วกบัเกย ์จัดแสดงภาพวาด 2 ช ิน้ทีแ่สดงถงึความแตกตา่งระหวา่งกอ่นและหลังการยกเลกิมาตรา 377 ใน
กฎหมายอนิเดยีทีกํ่าหนดบทลงโทษสําหรับชายทีม่เีพศสมัพันธก์บัคนเพศเดยีวกนั  
 
A Stitch in Time ผลงานจัดวางโดยศลิปินชาวฟิลปิปินส ์ดาวดิ เมดาญา่ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความ 
ทรงจําสว่นตัวทีบ่งัเอญิพบผา้เชด็หนา้ผนืหนึง่ เสมอืนเป็นโชคชะตาที่นําให้เขาได้พบกับชายแปลกหน้า ซึง่
ต่อมากลายเป็นหนึ่งในคนรักเกา่ของศิลปิน ผูช้มสามารถรว่มสรา้งศลิปะแนวทดลองชิน้นีไ้ด ้แลว้จะพบวา่งาน
ชิน้นีท้า้ทายบทบาทของผูส้รา้ง - ผูช้มงานศลิปะ และกระตุน้ใหท้บทวนความเชือ่เรือ่ง “โชคชะตา” ซึง่เป็น
ประเด็นทีไ่มม่วีันตายในอารยธรรมมนุษย ์และบนผลงานชิน้เดยีวกนันี ้เหลา่ศลิปินทีร่ว่มแสดงผลงานใน
นทิรรศการ จะไดฝ้ากรอยเย็บปักไวร้ว่มกนั เป็นการรําลกึถงึเมือ่ปี ค.ศ. 1972 เมือ่เหลา่ศลิปิน Joseph Beuys, 
David Hockey, Marcel Duchamp, Gilbert and George และ Yoko Ono ได้ร่วมกันปักผลงานทีจั่ดแสดง
ในงาน documenta 5 ซึง่ไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามคัคขีองกลุม่คนทีแ่ตกตา่งกนั เป็นสิง่ทีท่มีงาน
ตัง้ใจนําเสนอในการจัดงานนทิรรศการ สนทนาสปัตสนธ ิ๒ ในครั้งนี ้
 
 
ไฮไลตป์ระจํานทิรรศการ 

นทิรรศการครัง้นีย้งัจัดแสดงภาพถา่ย 6 ภาพโดย เยิน่ หาง ศลิปินชาวจนีผูล้ว่งลับ เยิน่ หาง เป็นโรคซมึเศรา้
และปลดิชพีตนเองไปอยา่งน่าเศรา้ในปี 2560 ระหวา่งทีผ่ลงานจัดแสดงอยูท่ีส่ต็อกโฮลม์ ภาพถา่ยของ เยิน่ 
หาง แสดงออกถงึความเป็นธรรมชาต ิผูช้มจะไดเ้ห็นนายแบบและนางแบบเปลอืย ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเพือ่นของ
ศลิปินเอง อยูใ่นทว่งทา่ทีเ่ปิดเผยและดรูาวกบัเป็นรปูปัน้ ภาพถา่ยทีจั่ดองคป์ระกอบอยา่งตัง้อกตัง้ใจนีม้ ี    
ความงามแบบศลิปะเหนอืจรงิ แตแ่มจ้ะเป็นภาพของรา่ยกายในวัยหนุ่มสาว กลับใหค้วามรูส้กึโดดเดีย่วและเก็บ
กด สะทอ้นถงึการตอ่สูก้บัภาวะทางจติใจของศลิปินเอง ดญิ ควิ เล ศลิปินชาวเวยีดนาม ไดจั้ดแสดงผลงาน
ศลิปะ 3 ช ิน้ 2 ใน 3 นัน้เป็นผลงานทีใ่ชเ้ทคนคิการทอภาพถา่ยทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
เทคนคิการทอพรมจากเสน้ใยแบบดัง้เดมิ สว่นผลงานชิน้ที ่3 เป็นประตมิากรรมสงู 5 เมตร เป็นภาพทีโ่ดนยดื
และบดิเบีย้วจนกลายเป็นมว้นกระดาษขนาดใหญเ่กนิจรงิ แขวนลงมาจากเพดาน ภาพถา่ยทีใ่ชม้าจาก
หลากหลายแหลง่ สะทอ้นถงึความรูส้กึภายในของศลิปิน และชวนใหค้ดิวา่การเซนเซอรภ์าพทําใหเ้กดิอคตติอ่
มมุมองและการรับรูเ้รือ่งอตัลักษณ์ประจําชาตอิยา่งไร 

ผลงานรปูปัน้ We The People (detail) (2011–2016) ของศลิปินชาวเวยีดนาม ตนั หวอ่ จําลองสญัลักษณ์
แหง่อสิรภาพอยา่งเทพเีสรภีาพ ขนาดเทา่ของจรงิ แตแ่ยกชิน้สว่นเป็นกวา่ 300 ช ิน้ กระจายไปตัง้หลายจดุ 
ผลงานชิน้นีจ้ะทา้ทายการรับรูข้องผูช้ม และย้ําเตอืนวา่ทกุคนควรจะโดนตัดสนิดว้ยบรรทัดฐานเดยีวกนั 
โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนและอสิรภาพสว่นบคุคล 
 
กจิกรรมประกอบนทิรรศการ 

หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานครและมลูนธิซินัไพรดม์ุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามรูต้อ่สาธารณะเกีย่วกบั LGBTQ 
และสง่เสรมิใหเ้กดิการอภปิรายอยา่งสรา้งสรรคผ์า่นศลิปะ ในงานนี ้นอกจากชิน้งานศลิปะจํานวนมากแลว้ ยงัมี
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กจิกรรมประกอบนทิรรศการอกีหลายรายการ เริม่จากวันเปิดนทิรรศการวันเสารท์ี ่23 พฤศจกิายน 2562 จะมี
กจิกรรมเสวนาสองรอบ นําโดยภณัฑารักษ์คณุฉัตรวชิยั พรหมทัตตเวท ีเชือ้เชญิศลิปินมารว่มบนเวทเีสวนา
เกีย่วกบั LGBTQ และบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมในแตล่ะประเทศของศลิปิน และในวันที ่18 มกราคม 2563 
ขอเชญิชมการแขง่ขนัเตน้ Waack & Vogue ทีส่นุกสนานและตืน่ตาตืน่ใจในงานเตน้ Spectro Dance Battle 
และสําหรับผูช้มทีต่อ้งการเขา้ใจศลิปะทีจั่ดแสดงอยา่งลกึซึง้ สามารถเขา้รว่มกจิกรรมนําชมพรอ้มบรรยายพเิศษ
ไดต้ลอดนทิรรศการ พรอ้มชมสจูบิตัรผลงานไดอ้กีดว้ย (มจัีดจําหน่าย) 

สามารถตดิตามรายละเอยีดและกจิกรรมอืน่ๆ เพิม่เตมิไดท้ี ่ http://bacc.or.th/ หรอื https://sunpride.hk/. 
 
 
เกีย่วกบันทิรรศการ 

สนทนาสปัตสนธ ิ๒  
ไตรถ่าม: ความหลากหลายในอษุาคเนย ์
SPECTROSYNTHESIS II– Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia 
จัดแสดง: 23 พฤศจกิายน 2562 –1 มนีาคม 2563 
เวลาเปิดทําการ: 10:00– 21:00 (ยกเวน้วันจันทร)์  
สถานที:่ หอ้งนทิรรศการหลัก ชัน้ 7- 8 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร (BACC) 
            939 ถนนพระราม 1 วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330 
***เขา้ชมฟร ี
 
ผูส้นใจสามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.bacc.or.th/ 
Facebook:@baccpage 
Instagram:@baccbangkok 

 

เกีย่วกบัหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 

หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร (BACC) เป็นศนูยจั์ดแสดงศลิปะและวัฒนธรรมขนาด 24,000 ตาราง
เมตร สงู 12 ชัน้ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง เพยีบพรอ้มดว้ยหอ้งนทิรรศการ พืน้ทีจั่ดการแสดง หอ้งสมดุ และหอ้ง
ประชมุ โดยมเีป้าหมายเพือ่เป็นพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสมสําหรับศลิปะรว่มสมยั และสง่เสรมิให ้
ศลิปะมบีทบาทในชวีติของชาวเมอืงมากขึน้ แนวรว่มศลิปินแหง่ประเทศไทยเริม่มแีนวคดิทีจ่ะสรา้งศนูยศ์ลิปะ
รว่มสมยัตัง้แตปี่ 2537 และไดร้ณรงคเ์รือ่งนีเ้รือ่ยมา จนกรงุเทพมหานครเป็นผูก้อ่สรา้ง และปัจจบุนั บรหิารงาน
อยา่งอสิระโดยมลูนธิหิอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร ตลอด 10 นับตัง้แตเ่ปิดทําการวันแรกในปี 2551 
ศนูยศ์ลิปะกลางเมอืงแหง่นีไ้ดต้อ้นรับกลุม่ผูช้มทีห่ลากหลาย ทัง้นักอนุรักษ์นยิมและผูช้ ืน่ชอบศลิปะรว่มสมยั 
ตลอดจนคนรุน่ใหมท่ีแ่สวงหาไลฟ์สไตลใ์หม ่ๆ ศลิปะในพืน้ทีน่ีไ้มไ่ดจํ้ากดัเพยีงทัศนศลิป์เทา่นัน้ แตย่งัรวมไป
ถงึศลิปะการแสดง ภาพยนตร ์ดนตร ีและวรรณกรรม ดว้ยเหตนุี ้หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานครจงึเป็น
พืน้ทีแ่หง่การแลกเปลีย่น ทีผู่ช้มและศลิปินตา่งสาขามาพบกนัและเริม่บทสนทนาเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กนัได ้ 
 
 



 

 
 

 
 

สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ฝ่ายสือ่สารและประชาสัมพันธ ์หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร โทร 02 - 214 6630 - 8 ตอ่ 501 - 503 
Media and Public Relations Dept.  Tel. 02 - 214 6630 - 8 Ext. 501 - 503 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. +662 214 6630-8  Fax. +662 214 6639 
Website: www.bacc.or.th or Facebook: www.facebook.com/baccpage 

 

เกีย่วกบัมลูนธิซินัไพรด ์

มลูนธิซินัไพรดก์อ่ตัง้ขึน้ในปี 2557 โดยมพัีนธกจิเพือ่โอบรับและสนับสนุนศลิปะของชมุชน LGBTQ มลูนธิมิี
เป้าหมายทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคมทีเ่ทา่เทยีมกนัมากขึน้ เขม้แข็งขึน้ และมสีขุภาวะทีด่ขี ึน้สําหรับชาว LGBTQ 
และเพือ่น รวมถงึสนับสนุนและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัศลิปินรุน่ใหมท่ีจ่ะลงมอืสรา้งความเปลีย่นแปลงใน
ทางบวกใหก้บัชาว LGBTQ โดยจัดแสดงและอนุรักษ์ผลงานทีส่ือ่สารไปยงัสงัคม  
 
ผูส้นใจสามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://sunpride.hk/. 
Facebook: https://www.facebook.com/sunpridefoundation/ 
Instagram: @SunprideFoundation 
WeChat: @SunprideFoundation 
#SunprideFoundation #SpectrosynthesisII 
 
 
สือ่มวลชนทีต่อ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่  
ฝ่ายประชาสมัพนัธห์อศลิปกรงุเทพฯ  
กชพรรณ 02 214 6630 ตอ่ 501 Email: kachapan.b@bacc.or.th 
พมิลพันธุ ์02 214 6630 ตอ่ 503 Email: pimonpun.l@bacc.or.th 
อภริดา 02 214 6630 ตอ่ 502 Email: apirada.k@bacc.or.th 
 
Sutton  
Melody | melody@suttonpr.com | +852 25280792 
Alba | alba@suttonpr.com | +852 25280792 
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