
What is not visible is not invisible 

สวนหนึ่งของนิทรรศการ"What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French 

Regional Collections of Contemporary Art (FRAC)” ฝายนิทรรศการ และฝายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร เชิญผูสนใจเขารวมรับฟงการบรรยาย Master Lecture โดย ปรัชญา พิณทอง หน่ึงในศิลปนไทยสําคัญ 

2 ทานผูมีผลงานอยูในคอลเล็กช่ันงานศิลปะรวมสมยัระดับภมูิภาคของฝรั่งเศส กิจกรรมการบรรยายครั้งน้ี เปนการพูดคุยถึง

เบ้ืองหลังผลงานท่ีผานมา ความคดิและกระบวนการทํางาน ประสบการณ โดยสวนหน่ึงของการบรรยายเปนการรวมพูดคยุ

ระหวางศิลปนและภัณฑารักษรับเชิญ จิตต ิเกษมกิจวัฒนา ในเน้ือหาและประเด็นแลกเปลี่ยนทัศนะตองานและศิลปะรวมสมัย 

 

Master Lecture :  

ศิลปน: ปรัชญา พิณทอง 

ภัณฑารักษรวมสนทนา: จิตติ เกษมกิจวัฒนา 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560  
หอง Friends of BACC ช้ัน 6 
เวลา 15:00 – 17:00 น. 
 
**กิจกรรมเปนการบรรยายภาษาไทยพรอมการแปลฉับพลนัเปนภาษาอังกฤษ 

ไมมีการเปดสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

 
ดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการ รวมกับ ฝายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

สอบถามขอมูลหรือติดตอไดท่ี education@bacc.or.th หรือ 02 214 6630 ตอ 519 

- 

 

As part of the exhibition “What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French 

Regiona Collections of Contemporary Art (FRAC)”, the BACC Exhibition and Education 

department present the Master Lecture conducted by Pratchaya Phinthong, a renowned 

Thai artist with his works in the collections of FRACs. In this lecture, the artist will share 

milieus behind the works, thoughts, process, and experience. The lecture will be also 

conversations between artists and the invited curator Chitti Kasemkitvatana to exchange 

views of works and contemporary arts. 
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What is not visible is not invisible 

 

Master Lecture : 

Pratchaya Phinthong 

Invited curator in conversation: Chitti Kasemkitvatana  
15 July 2017 
Friends of BACC room, 6th floor 
15:00 – 17:00 
 

**Lecture is conducted in Thai with English simulteneous translation,  

No RSVP required. 

 

Operated by BACC Exhibition and Education department.  

For more information, please contact education@bacc.or.th or 02 214 6630 ext. 519 

-- 

 

เก่ียวกับศิลปนและภัณฑารักษรับเชิญ 

 

ปรัชญา พิณทอง 
ปรัชญา พิณทองไดรับปริญญาศิลปบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโทกับศาสตราจารย Tobias Rehberger ท่ีสถาบัน Städelschule (Staatliche Hochschule für 

Bildende Künste) ท่ีแฟรงกเฟรต (Frankfurt am Main) ประเทศเยอรมนี ปรัชญามีผลงานแสดงเดี่ยวและ

กลุมท้ังในประเทศและตางประเทศ อาทิ Who will guard the guards themselves? (gb agency, ปารีส/ 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร, 2558); A piece that nobody needs (Lothringer13_halle, 

มิ วนิ ก , 2556 ); Broken Hill (Chisenhale Gallery, ลอนดอน , 2556 ); Pratchaya Phinthong (gb 

agency, ปารีส, 2555); Sleeping Sickness (Biennale d’Art Contemporain, La Criée, Centre d’Art 

Contemporain Rennes, เรนส  ประเทศฝรั่ ง เศส , 2555) ป จจุบั นปรัชญ าอาศัยและทํางานอยู ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 

Pratchaya Phinthong 
Pratchaya Phinthong received BFA from Silpakorn University and Meisterschuler ( master 

pupil) with Prof. Tobias Rehberger, Städelschule (Staatliche Hochschule für Bildende Künste), 

Frankfurt am Main, Germany.   He has participated in solo and group exhibitions including 

Who will guard the guards themselves? (gb agency, Paris/  Bangkok Art and Culture Centre, 

Bangkok, 2015); A piece that nobody needs (Lothringer13_halle, Münich, 2013); Broken Hill 
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(Chisenhale Gallery, London, 2013); Pratchaya Phinthong (gb agency, Paris, 2012); Sleeping 

Sickness (Biennale d’Art Contemporain, La Criée, Centre d’Art Contemporain, Rennes, 2012). 

Currently, he lives and works in Bangkok, Thailand. 

 

จิตติ เกษมกิจวัฒนา  
ศิลปนและภัณฑารักษ พํานักอยูในกรุงเทพฯ จิตติ เกษมกิจวัฒนามีความสนใจอยางตอเนื่องในความสัมพันธ

ระหวางการปฏิบัติการ ศิลปะการจัดวาง และการเปลี่ยนผานความคิดขามพรมแดนเครือขายตางๆ ในการ

ทํางานท่ีผานมาของเขามักอยูในโครงการอิสระเชน About Studio/About Cafe ในฐานะภัณฑารักษ (พ.ศ. 

2540-42) และ Messy Shop/Project Space ในบทบาทผูกอตั้งและบรรณาธิการรวมกับปรัชญา พิณทอง 

(พ.ศ. 2554-58) ปจจุบันเขาเปนภัณฑารักษพํานักท่ีพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ชะอํา และหอวชิราวุธานุสรณ 

กรุงเทพฯ 

 

Chitti Kasemkitvatana 
An artist and a curator who lives in Bangkok, Chitti Kasemkitvatana has a long standing 

interest in the relationship between actions and installations and the transmission of ideas 

across networks. Through his involvement with independent projects, About Studio/About 

Café as Curator (1997-99) and Messy Shop/Project Space as Co-founder and Messy Sky as 

Co-editor ( 2011-15)  with Pratchaya Phinthong.  He is now Curator in Residence with 

Mrigadayavan Palace, Cha-am, and King Vajiravudh Memorial Hall, Bangkok. 

-- 
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