
 
 

 
ขา่วหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
Press Release 
 
 
นทิรรศการ “เทยีนเทยีนเซีย่งซา่ง: ศลิปะ {การเรยีนรู}้ คอื การเรยีนรู ้{ศลิปะ}”  
จัดโดยหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร รว่มกับคณะซนู ีไอโคซาฮดีร็อน 
ดว้ยความสนับสนุนจากสํานักงานเศรษฐกจิและการคา้ฮอ่งกง (กรงุเทพฯ) 
 
หอ้งนทิรรศการหลักชัน้ 8 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
1 มนีาคม – 12 เมษายน 2562 
 
พธิเีปิดนทิรรศการ วนัพฤหัสบดทีี ่28 กมุภาพันธ ์2562  เวลา15.00 น.  
โดยคณุแครร์ ีแลม ผูบ้รหิารสงูสดุเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง 
 
สภุาษิตจนี "เทยีนเทยีนเซีย่งซา่ง" แปลความไดว้า่ "เรยีนรูส้ ิง่ใหม ่กา้วหนา้ตอ่ไป" ป้ายสภุาษิตนีต้ดิ
อยูต่ามประตโูรงเรยีนประถมฯ ทกุโรงเรยีนในชว่งทศวรรษที ่1950 เพือ่ใหนั้กเรยีนทกุคนหมั่นสะทอ้น
ความคดิและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
แดนนี ่ยงุ ผูอํ้านวยการรว่มและผูก้อ่ตัง้คณะซนู ีไอโคซาฮดีร็อน ใครค่รวญถงึความหมายสภุาษิตนี ้
และคํานงึถงึการขาดวาทกรรมเชงิวพิากษ์ในสถาบันการศกึษาและวฒันธรรม จงึสรา้งสรรคก์ารต์นูเชงิ
มโนทัศนข์ ึน้มา ในชว่งทศวรรษที ่1970 โดยสรา้งตัวละครเด็กเทยีนเทยีนฯ ใหเ้ป็นเด็กชา่งสงสยั ใฝ่รู ้
ทกุเรือ่ง และตัง้คําถามกับทกุสิง่รอบตัว ตามสภุาษิตดังกลา่ว 
 
นทิรรศการครัง้นีร้วบรวมผลงานออกแบบสรา้งสรรคต์ุก๊ตาเทยีนเทยีนฯ ของศลิปินหลายสาขาของ
ฮอ่งกงและนานาประเทศกวา่ 200 ชิน้ และศลิปิน นักออกแบบ ผูรั้กและสนับสนุนงานศลิปะไทย อาท ิ
ภัทราวด ีมชีธูน ดาว วาสกิศริ ิประธาน ธรีะธาดา พเิชษฐ กลั่นชืน่ ทวติยี ์วชัราภัย เทพาคํา นักรบ มลู
มานัส เนตวิทิย ์โชตภัิทรไ์พศาล และตัวแทนพรรคการเมอืงตา่ง ๆ ไดอ้อกแบบเพิม่อกีกวา่ 100 ชิน้ 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไปทีม่าชมนทิรรศการจะไดส้รา้งสรรคต์ามจนิตนาการอกีกวา่ 2,000 ชิน้ ใน
บรเิวณ Workshop ชัน้นทิรรศการ ตลอดเดอืนมนีาคม 
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“Tian Tian Xiang Shang: Arts is Learning Learning is Arts” 
An exhibition of creative cultural exchange 
 
Organised by Bangkok Art and Culture Centre and Zuni Icosahedron 
Supported by Hong Kong Economic and Trade Office (Bangkok) 
 
1 March – 12 April 2019  
Main gallery, 8th Floor, BACC 
 
 
Opening ceremony on Thursday 28 February 2019,  at 15.00 hrs. 
Presided by Madame Carrie Lam, Chief Executive of Hong Kong SAR 
 
Tian Tian Xiang Shang is a Chinese proverb that translates literally into “looking up, every 
day” and was once a common sight at the front gate of every primary school in China 
during the 1950s to instill a spirit of self-reflection and self-improvement amongst the 
students. 
 
Reflecting upon the proverb and showing concern about the lack of critical discourse 
within education and cultural institutions, Danny Yung, the co-artistic director and 
founding member of Zuni Icosahedron, created a series of conceptual comics in the1970s 
that personified the proverb into a little boy (Tian Tian) who is constantly curious and 
asking an unending barrage of questions about everything and anything. 
 
This exhibition showcases almost 200 Tian Tian figurine creations by artists of various 
disciplines from Hong Kong, Singapore, Japan, Canada, and many others. In addition, the 
host country’s artists, designers and creative people from various fields have recently 
added almost 100 creations. The list includes Patravadi Mejudhon, Dow Wasiksiri, Pratarn 
Teeratada, Pichet Klunchun, Twitee Vajrabhaya Teparkum, Nakrob Moonmanas, Netiwit 
Chotiphatphaisal and representatives from many political parties. The general public who 
visit this exhibition can also create their own Tian Tian figurine in the workshop room 
throughout the month of March.  
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