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แสดงระหวา่งวนัที ่18 มนีาคม – 7 สงิหาคม (พธิเีปิด 17 มนีาคม) 
นทิรรศการหลัก ชัน้ 8  
 

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” 

Artist Forum #1 : “ศิลปนไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลปรวมสมัย Saatchi” 

 

การบรรยายโดย  

ปญญา วิจินธนสาร 

สาครินทร เครือออน 

ดาว วาสิกสิริ 

ปาณพรรณ ยอดมณี 

จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ (ในฐานะผูชวยศิลปน ฤกษฤทธิ์ ตีระวนิช) 

และผูดําเนินรายการ สืบแสง แสงวชิรภิบาล 

 

วันอาทิตยท่ี 3 เมษายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. 

ณ เอนกประสงคชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

ศิลปนไทยมีบทบาทในเวทีนานาชาติหลากหลายรูปแบบ ท้ังจัดแสดงเดี่ยวหรือกลุม งานประกวด งานประมูล 

งาน ศิลปนพํานัก (Artist in residency) รูปแบบการจัดแสดงงานของศิลปนไทยแตกตางกันไปตามวิธีทางของ

ศิลปนแตละคนหรือโอกาสท่ีจะไดรับ กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ไทยเนตร  “Artist Forum” ครั้งท่ีหนึ่ง 

การบรรยาย หัวขอ “ศิลปนไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลปรวมสมัย Saatchi” เปนการพูดคุยกับ

ศิลปนท่ีมีบทบาทและประสบการณในการทํางานบนเวทีสากลนานาชาติ ซ่ึงความแตกตางในเสนทางการ

เดินทางของศิลปนแตละทาน ทําใหวิธีการท่ีจะนําไปสูการแสดงงานและความสนใจของหอศิลปในตางประเทศ

มีความแตกตางกันออกไป ประสบการณตางๆเลาผานการพูดคุยของศิลปนและผูดําเนินรายการ เพ่ือเพ่ิมขอมูล

ความรูใหกับนักศึกษาหรือผูสนใจท่ัวไป และใชนิทรรศการศิลปะรวมสมัย ไทยเนตร (Thailand Eye) เปน

กรณีศึกษา  

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการดําเนินการโดยบริติช เคานซิล รวมกับฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกทานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมนําชมนิทรรศการ เวลา 13.00 น. ท่ีหองนิทรรศการ

หลัก ชั้น 8 โดยเจาหนาท่ีนําชมซ่ึงใชเวลาประมาน 40 นาทีในการใหขอมูลของศิลปนท่ีจะบรรยายในกิจกรรม

การศึกษา หัวขอ “ศิลปนไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลปรวมสมัย Saatchi” ซ่ึงจะเริ่มเวลา 14.00-

16.00 น. ณ หองเอนกประสงคชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

** The talk will be in Thai language only. 

 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีนั่งได ท่ี ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 02-214-6630-8 ตอ 533 Email : exh_activity@bacc.or.th 
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โดยมีศิลปนแหงชาติ “ปญญา วิจินธนสาร” ถือวาเปนศิลปนรุนแรกท่ีเริ่มตนการแสดงงานในตางประเทศ 

เสมือนเปนใบเบิกทางสําหรับศิลปนไทยในรุนตอมา “สาครินทร เครือออน” ศิลปนไทยคนแรกท่ีไดเขารวม

แสดงผลงานใน Documenta งานศิลปะ นาขาวแบบข้ันบันได ท่ีประเทศเยอรมนี และยังไดรับรางวัล

ความสําเร็จสูงสุด (Lifetime Achievement Award for Asian Contemporary Art)  “ดาว วาสิกสิ

ริ” ศิลปนภาพถายไทย ท่ีนําเสนอการแตงกายของคนพ้ืนถ่ินแตตางศาสนานํามานําเสนอและมีผาฉากหลังท่ีใช

ผาพ้ืนถ่ินเชนกัน และคนสุดทาย “จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์” หรือท่ีใชชื่อในการทํางานศิลปะวา “อุบัติสัตย” ผูชวย

ศิลปน “ฤกษฤทธิ์ ตีระวนิช” ถือวาเปนบุคคลสําคัญในการผลิตชิ้นงานแตละชิ้น เปนผูรับขอมูลและความคิด

จากศิลปนโดยตรงและนํามาผลิต โดย “ฤกษฤทธิ์ ตีระวนิช” ศิลปน Conceptual ท่ีสรางผลงานและ

ปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆในแตละกลุมคนและพ้ืนท่ี “ปาณพรรณ ยอดมณี” ศิลปนไทยท่ีนําลักษณะศิลปะ

แบบจัดวางรวมกับการวาดภาพฝาผนังวัดออกสูตางประเทศไดอยางมีเอกลักษณะ โดยผูดําเนินรายการ “สืบ

แสง แสงวชิรภิบาล”    

** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

** The talk will be in Thai language only. 
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ดาวเปนชางภาพผูสรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทย โดยไดรับรางวัลในงาน Cannes Lion จากผลงาน anti-

gambling print เม่ือป 2550 ผลงานของดาวนําเสนอมุมมองใหมตอประวัติศาสตรไทยและการสรางภาพ

ความตางของความจริงทางสังคมความเปนตัวตน และการแสดงออกถึงความเชื่อดั้งเดิมในความดีและศีลธรรม 

เชนภาพถายผูชายคนหนึ่งท่ีกําลังเพลิดเพลินกับกาแฟสตารบัค และแมคโดนัลด ขณะท่ีพูดคุยกับผูหญิงใน

เครื่องแตงกายชุดไทยในเวลาเดียวกัน 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการดําเนินการโดยบริติช เคานซิล รวมกับฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกทานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมในวันอาทิตยท่ี 3 เมษายน 2559 Artist Forum #1 

: “ศิลปนไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลปรวมสมัย Saatchi” นําชมนิทรรศการ เวลา 13.00 น. ท่ี

หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8 โดยเจาหนาท่ีนําชมซ่ึงใชเวลาประมาน 40 นาทีในการใหขอมูลของศิลปนท่ีจะ

บรรยายในกิจกรรมการศึกษา หัวขอ “ศิลปนไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลปรวมสมัย Saatchi” ซ่ึง

จะเริ่มเวลา 14.00-16.00 น. ณ หองเอนกประสงคชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

** The talk will be in Thai language only. 

 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการดําเนินการโดยบริติช เคานซิล รวมกับฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีนั่งได ท่ี ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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