
 

PAUSE 
 
จัดโดยโฟโตบางกอกรวมกับฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

30 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 

ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

 สถานภาพของศิลปะภาพถายถูกตีความและถายทอดผานปูมหลังทางประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตร

สังคม รวมท้ังประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศแตละภูมิภาค โดยมีเง่ือนไขท่ี ลิซ เวลส 

กลาวไววาข้ึนอยูกับแรงดึงระหวางภาพถายในฐานะของการบันทึกกับภาพถายในฐานะของการแสดงออกทางศิลปะ

ของแตละคน ซ่ึงเปนหัวใจของขอถกเถียงถึงสถานภาพในความเปนศิลปะของภาพถาย ท่ีดําเนินมาตลอด

คริสตศตวรรษท่ี 19 และ 20 มีขอถกเถียงในคําอธิบายและขอสรุปท่ีแตกตางกันตามแตบริบท ในทํานองเดียวกัน

ขอถกเถียงดังกลาวก็ไมไดหยุดลงท่ีศิลปะตะวันตก  แตยังคงดําเนินไปบนพรมแดนอ่ืนๆ ไมเวนแมกระท่ังในสวน

เล็กๆ ของโลกอยางภูมิภาคเอเชียอาคเนย ภูมิภาคท่ีกลาวไดวามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง สงผลให

ประเด็นอยาง “ความเปนสิ่ง” (thingness) ท่ีปรากฏในผลงานภาพถายมีรายละเอียดภายในท่ีมีความแตกตางกัน

ออกไป บางครั้งกาวลวงความสําคัญเดิมๆ ท่ีมองวาภาพถายเปนสื่อกลางของการสื่อสารทางสายตาเสียอีกดวย  

เพราะสิ่ง (things) ท่ีเห็นในภูมิภาคนี้มีท้ังความเหมือนและความตาง  แตท้ังในความเหมือนและความตางเหลานั้น

มีชั้นบางๆ มาก้ันทําใหบอยครั้งท่ีความเหมือนและความตางสลับกันไปมา กลาวคือในความเหมือนมีความตาง  ใน

ความตางกลับมีความคลายคลึงหรือเหมือนกัน  

 นิทรรศการภาพถายรวมสมัย PAUSE เปนสวนหนึ่งของเทศกาลโฟโตบางกอก 2015 ไดรับการสนับสนุน

หลักของหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร โดยมีศิลปนเขารวมไดแก อัง ซง เหนียน, บุย ฮิว เฟอก, เจด 

เอสกุเอตา, คิม ฮัก, เมย โกะ นาย, ศิลปนกลุม MES 56, มินสเทรล กวก ชิง เจี้ย, นฤเบศ วาดวารี, นาซารุดดิน 

อับดุล ฮาเหม็ด, ฟาน กวง, ประทีป สุธาทองไทย, โรเบิรต จาว เหรินฮุย, โสภาล เนียก, สุลิยา ภูมีวง และ ยาซอน 

บานาล  

 นิทรรศการภาพถายรวมสมัย PAUSE เริ่มตนนําเสนอบทสนทนาท่ีดําเนินไปบนเรื่องราวและประเด็นใน

ภูมิภาคผานมุมมองความคิดของศิลปนรวมสมัยโดยปราศจากบทสรุปใดๆ ผลงานท่ีปรากฏจึงไมไดเปนผลงานท่ียืน

อยูบนขนบปฏิบัติใดปฏิบัติหนึ่ง หากแตเปนการสะทอนภาพท่ีเห็นและสิ่งท่ีคิดผานภาพถายในแบบท่ีภาพถายถูก

ทบทวนซํ้า และถายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบเพ่ือเปนการเปดรับความจริงใหมๆ ท่ีควรรับรูรับฟงจาก

เพ่ือนๆ ท่ีเปนเพ่ือนบาน 

 

 



 
ภัณฑารักษรับเชิญ 
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สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02 214 6630 – 8 

exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

-  

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage


 

PAUSE 
 
Organised by Photo Bangkok in collaboration with BACC Exhibition Dept. 

30 July - 1 November 2015 

9th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

 

 The status of photography as art is interpreted and passed on through different art histo-

ry, social history and cultural history of each country in each region.  Liz Wells once states that 

the tension between the photograph as document and the personal expressivity of art has been 

at the heart of debates as to the status of photographer as art since 19th and 20th century.  

There are also debates in definition and conclusion in each context.  In Western art, the debates 

never end but they depart to another territory including Southeast Asia, a sub-region of Asia 

with most intense cultural diversity.  Therefore, there are diverse details of ‘thingness’ in pho-

tography that are beyond the common significance of photography as visual communication.  

‘things’ in this region can be seen as similarity and difference.  Within this region, there are light 

layers among them interchanging between similarity and difference.      

 PAUSE, a contemporary photography exhibition, is a part of Photo Bangkok festival 2015 

with the support of Bangkok Art Cultural Centre.  The artists in the exhibition are Ang Song Nian, 

Bui Huu Phuoc, Jed Escueta, Kim Hak, May Co Naing, MES 56, Minstrel Kuik Ching Chieh, Narue-

bes Vadvaree, Nazaruddin Abdul Hamed, Phan Quang, Prateep Suthathongthai, Robert Zhao 

Renhui, Sophal Neak, Souliya Phoumivong and Yason Banal. 

 This contemporary photography exhibition, PAUSE, introduces a sketch or a collage of 

stories and issues of the region through the artists’ critical point of views without any 

conclusion.  All exhibited artworks do not come from single disciplinary.  They reflect visions 

and opinions that are re-contextualizing through photography in various medias in order to open 

our mind for new realities from our neighborhood. 

 

 

 

 

 



 
Guest Curator 
Ark Fongsmut 

 

Artists 
Ang Song Nian 

Bui Huu Phuoc 

Jed Escueta 

Kim Hak 

May Co Naing 

MES 56 

Minstrel Kuik Ching Chieh 

Naruebes Vadvaree 

Nazaruddin Abdul Hamed 

Phan Quang 

Prateep Suthathongthai 

Robert Zhao Renhui 

Sophal Neak 

 Souliya Phoumivong  

 Yason Banal 

 

For enquiry, please contact : 
BACC Exhibition Dept. 

939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630 – 8 

exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage 

- 

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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